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1000 dejotāju Jelgavā gatavojas
dziesmu un deju svētkiem

18. gadsimta beigās, izmantojot Polijas politisko un saimniecisko vājumu, Krievija, Austrija un Prūsija galīgi iznīcināja
Polijas valsti.
Pēdējā (trešajā) Polijas dalīšanā (1795. gadā) Krievija ieguva
sen kāroto Kurzemes un Zemgales hercogistes teritoriju.
1795. gada 17. martā hercogs Pēteris atteicās no troņa, bet
18. martā Kurzemes bruņniecība izteica vēlēšanos «uzticēties
ķeizarienes Katrīnas II dotajiem solījumiem».
Šogad 15. aprīlī aprit 220 gadi, kopš Katrīna II parakstīja
manifestu par Kurzemes un Zemgales hercogistes iekļaušanu
Krievijas impērijā «uz mūžīgiem laikiem».
Kad daudzi un dažādi darbi bija paveikti, pārvaldes ierēdņi
sameklēti, visi īpašumi uzskaitīti un neskaitāmi citi jautājumi
nokārtoti, 1795. gada 25. novembrī Jelgavu pasludināja par
guberņas galvaspilsētu, bet nākamā gada 28. janvārī notika
svinīga Kurzemes guberņas atklāšana un iesvētīšana.

Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Akcija turpinās;
pieķer pilsētas
piegružotāju arī tu!
 Sintija Čepanone

Jau gandrīz divas nedēļas Jelgavā norit
akcija «Pieķer pilsētas
piegružotāju», iedzīvotājus aicinot foto
vai video fiksēt cilvēkus, kuri atkritumus
izmet šim mērķim
neparedzētās vietās
pilsētas teritorijā. Akcijas organizatori iedzīvotājus aicina kļūt
aktīvākiem un atbildīgākiem pret apkārtējo
vidi.
Foto: Raitis Supe
Apmēram 1000 Latvijas skolēnu – mūsdienu deju dejotāju – brīvlaiks šonedēļ sākās Jelgavā, lai kopīgi Sporta hallē gatavotos vasarā
gaidāmajam Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieluzvedumam «Te mēs es@m». Jelgavā tika iestudētas deju studijas «Benefice»
vadītājas, svētku virsvadītājas Annikas Andersones radītās dejas, tostarp skatītājiem iemīļotā «Es ar savu spainīti» jeb «Spaiņu deja».
 Ritma Gaidamoviča

– pēc video un deju aprakstiem
dejas iemācījušies –, bet šonedēļ
Lai sagatavotos vasarā gaidāmo Skolu jaunatnes dziesmu
ieradās Jelgavā, lai trenētos uz
un deju svētku mūsdienu deju lieluzvedumam «Te mēs
lielā laukuma tā, kā dejos svētkos
es@m», šonedēļ Jelgavā tikās ap 1000 dejotāju no visas
izstāžu centrā «Ķīpsala», un arī
Latvijas, pieslīpējot deju studijas «Benefice» vadītājas
lai nostiprinātu deju soļus un
horeogrāfes, svētku virsvadītājas Annikas Andersones
deju zīmējumus laukumā. Ar deju
radītās dejas. Jāpiebilst, ka svētkos mūsu pilsētu pārstāvēs
apguvi visiem kolektīviem veicies
vairāk nekā 200 mūsdienu deju dejotāju.
labi, tāpēc arī kopmēģinājumā
Sporta hallē viss noritēja raiti.
Jelgavas Sporta hallē bija sa- un citām pilsētām, kā arī mūsu Nākamais šāds kopmēģinājums
braukuši dejotāji no Alūksnes, pašu «beneficieši». Visi kolek- Zemgales Olimpiskajā centrā
Daugavpils, Valmieras, Liepājas tīvi mājasdarbu jau izpildījuši gaidāms 4. aprīlī. Jelgava par

kopmēģinājumu vietu izraudzīta,
jo svētku uzvedumā tiks izdejotas
septiņas A.Andersones radītas dejas. Jāpiebilst, ka uz svētkiem no
mūsu pilsētas dosies vairāk nekā
200 mūsdienu deju dejotāju – 150
no «Benefices» un vairāk nekā 60
no deju studijas «Intriga».
Mūsdienu deju koncertuzvedums
«Te mēs es@m» izstāžu centrā
«Ķīpsala» tiks izdejots 6. jūlijā pulksten 17 (ģenerālmēģinājums) un 7.
jūlijā pulksten 12 un 19.

Jelgavu apmeklē Eiropas Investīciju bankas viceprezidents
Šonedēļ Jelgavā vizītē ieradās Eiropas Investīciju bankas (EIB) viceprezidents Pims van Balekoms (centrā), EIB bankas un Finanšu ministrijas
pārstāvji, lai klātienē iepazītos ar Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni un rekonstruēto Pasta salu, kas atjaunoti ar EIB finansiālu atbalstu.
EIB viceprezidents saka, ka iespaids par torni ir labs, un atzīst, ka, izvērtējot redzēto, nauda ir iztērēta lietderīgi. «Vēsture katrai tautai, pilsētai
ir ļoti svarīga, un tikpat būtiski ir to saglabāt nākamajām paaudzēm.
Viena no iespējām, kā to darīt, ir atjaunot vēsturiskos objektus, kā šajā
gadījumā. Mani priecē tas, cik mūsdienīgā, interaktīvā veidā, iesaistot
modernās tehnoloģijas, šeit tiek pasniegta vēsturiska informācija. Tas
ir ļoti saistoši,» tā viceprezidents, atzīstot, ka viņam kā nīderlandietim
ir patīkami apmeklēt objektu, ko projektējis viņa tautības pārstāvis
holandiešu būvmeistars Joriss Jorisons Frēze. Tieši tāpēc viņu interesēja, vai Jelgava negrasās iesākto turpināt un atjaunot arī pašu baznīcu.
Jāpiebilst, ka Pims van Balekoms, kurš atbildīgs par EIB bankas darbību
Latvijā, šonedēļ parakstīja vienošanos ar finanšu ministru Jāni Reiru, kas
paredz Latvijai 200 miljonu eiro aizdevumu, lai atbalstītu ieguldījumus
tādās tautsaimniecībai būtiskās jomās kā enerģētika, transporta infrastruktūra un citās, un pirmo reizi arī lauku attīstībā. Aizdevuma līgums
palīdzēs Latvijai veiksmīgi apgūt Eiropas Savienības fondus 2014. – 2020.
Foto: Raitis Supe gadā. Bankas aizdevums ļaus piesaistīt finanšu resursus valsts budžeta
līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības fondu projektiem.

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

63048800

SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis
atzīst – tā kā akcija nupat tikai
sākusies, šobrīd liela iedzīvotāju aktivitāte, fiksējot pārkāpējus, nav novērota, taču virkne
iedzīvotāju uz problēmsituācijām norādījuši pa tālruni, un
tas ļauj spriest, ka cilvēki ir
gatavi iesaistīties cīņā ar pilsētas piegružotājiem. «Iestājoties
siltākam laikam, daudzviet
sāksies apkārtnes uzkopšanas
darbi, un tradicionāli šajā laikā,
atbrīvojoties no nevajadzīgām
lietām šķūņos un pagrabos, arī
atkritumu kļūst vairāk, kas
nereti tiek izmesti nevis atkritumu konteineros, bet kaut kur
pilsētvidē,» situāciju raksturo
A.Jankovskis, prognozējot,
ka tādējādi jau tuvākajā laikā
fotogrāfijās fiksēto pārkāpēju
skaits varētu pieaugt. Taču viņš
aicina pārkāpuma izdarīšanas
brīdī nofotografēt un akcijas
organizatoriem darīt zināmu
ikvienu pilsētas piegružotāju

neatkarīgi no tā, cik liels atkritumu apjoms izmests parkos,
mežos, upju krastos, ceļmalās,
grāvjos vai jebkurā citā atkritumu izmešanai nepiemērotā
vietā pilsētā.
Iedzīvotāji vizuālās liecības
(foto, video) ar īsu fiksētās
situācijas aprakstu, tostarp
pārkāpuma vietu, laiku, aicināti nosūtīt pa e-pastu eko@
eko.jelgava.lv vai poic@poic.
jelgava.lv vai izmantojot mobilo
aplikāciju «Jelgavas pilsētsaimnieks». Būtiski, lai fiksētas būtu
pēc iespējas vairāk pazīmes un
informācija, pēc kā var identificēt pārkāpēju. Piemēram, ne
tikai pats atkritumu izmešanas
process un pārkāpēja vizuālais
izskats, bet arī, ja iespējams,
pārkāpēja transportlīdzekļa
reģistrācijas numurs. Tāpat
lūgums norādīt savu kontaktinformāciju – tālruņa numuru un
e-pasta adresi. Jāpiebilst, ka šī
informācija netiks publiskota.
Saņemtās fotogrāfijas un
videomateriāli tiek iesniegti
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā faktu pārbaudīšanai
un iespējamajai saukšanai pie
atbildības.
Jāpiebilst, ka pirmie oficiālie
akcijas «Pieķer pilsētas piegružotāju» rezultāti tiks apkopoti
un paziņoti aprīļa beigās, kad
notiks pirmā izloze, un arī turpmāk ik pēc diviem mēnešiem tiks
izlozēti trīs akcijas dalībnieki,
kā arī noteikts viens aktīvākais
akcijas dalībnieks – viņi iegūs
veicināšanas balvas no akcijas
organizatoriem.
Šobrīd plānots, ka akcija turpināsies līdz 1. novembrim.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 20. 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».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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4. vidusskolas skolotāja Ilze Klāva nav vienīgā, kura
savā klasē nu jau pāris gadus ir ieviesusi kārtību, kas
paredz – ienākot klasē, skolēniem savi mobilie telefoni ir jāatstāj groziņā, lai netraucētu stundu darbu.
«Jelgavas Vēstnesis» novēroja, ka skolēni pie šādas
kārtības jau pieraduši – katrs, kurš ienāk klasē, klusi
savu telefonu ieliek groziņā. «Nav tas nekas traks!
Varbūt sākumā kādam tas šķita grūtāk – veselu mācību
stundu iztikt bez sava telefona! –, bet nu jau visi pie
tā ir pieraduši,» saka 4. vidusskolas 11. klases jaunieši. Viņi paši atzīst, ka agrāk stundās sūtījuši īsziņas
draugiem, sērfojuši internetā. I.Klāva vērtē, ka 11.
klase jau ir tas vecums, kad jauniešiem izrādīšanās ar
mobilajiem telefoniem vairs nav tik izteikta. «Jaunākām klasēm tas ir izteiktāk, piemēram, agrāk manīju,
ka 10. klasēs ir tāds aktīvs moments, kad viņi stundās
grib visu nofotografēt – nevis pierakstīt, bet fotografēt:
tabulas, tekstus. Bet ar laiku acīmredzot paši apjauta,
ka no fotografēšanas vien zināšanas galvā nenonāk,
tāpēc, par laimi, šis process dabīgi beidzās.» Skolotājas novērojumi liecina, ka vistrakāk mobilie telefoni
iespaido 5. un 6. klašu skolēnus. «Tas ir tas brīdis, kad
bērns jau sajūtas liels,» spriež skolotāja.
Šobrīd vienotas sistēmas, kā skolās ierobežot mobilo
telefonu lietošanu stundu laikā, nav. Protams, katrai
skolai ir savi iekšējās kārtības noteikumi, kuri visai
skaidri nosaka, ka mobilo tālruni stundas laikā izmantot nevar, taču noteikumi ne vienmēr strādā. Paši Jelgavas pedagogi atzīst, ka telefonu lietošana stundās
ir problēma un tas traucē ne tikai pašam skolēnam,
bet visam mācību procesam. Vai mobilajam telefonam
ir vieta klasē, «Jelgavas Vēstnesis» jautā gan pedagogiem, gan vecākiem, gan pašiem skolēniem.

Vai mobilajam telefonam ir vieta klasē?
«Kontroldarbu laikā telefonus
noliekam uz skolotāja galda»
Agnese Ķuze, Jelgavas Skolēnu domes vadītāja:
«Nē, nav gan. Mobilais telefons noteikti traucē mācību procesam: ja
skolēns ir aizņemts ar savu telefonu, viņš nespēj sekot līdzi stundai. Manā
skolā – Jelgavas Amatu vidusskolā – ir stingri aizliegts mobilos telefonus
izmanot stundas laikā. To nosaka skolas iekšējās kārtības noteikumi,
taču, protams, ne visi tos ievēro. Tas jau ir atkarīgs no katra paša skolēna,
vai viņš pārkāpj noteikumus vai nē. Neesam jau mēs vairs mazie bērni,
lai par šādu pārkāpumu mūs vestu uz direktora kabinetu, taču skolotājs
aizrādīs gan. Ir mums arī stingrāki skolotāji, kuri, piemēram, ieviesuši
savu kārtību – stundās, kad tiek rakstīts kontroldarbs, mobilais telefons
ir jānoliek uz skolotāja galda. To gan ievērojam.
Manuprāt, nav lielas atšķirības starp profesionālo skolu un ģimnāziju – tur noteikumu pārkāpēju varētu būt vairāk, jo jaunieši jau
pieauguši, dažiem jau astoņpadsmit un šķiet, ka pats var noteikt savu
kārtību. Pieļauju, ka sākumskolā ar to ir vieglāk tikt galā, jo skolēni
vienkārši vairāk pakļaujas noteikumiem.
Es uzskatu, ka tai vajadzētu būt normai – mobilais telefons stundās
nav jāizmanto. Stunda nav tā vieta, kur rakstīt īsziņas, sērfot internetā, draugos, feisbukā. Lai gan jāatzīst: ja es salīdzinu situāciju pirms
pāris gadiem un tagad, tad šķiet, ka telefonu izmantošana stundās
kaut nedaudz, bet ir mazinājusies, jo telefons jau kļuvis par tik ikdienišķu lietu, ka tu pēc tā neraujies vairs katru mīļu brīdi.»

«Tā varētu būt sociāla atkarība»
Ieva Miniča, Spīdolas ģimnāzijas pedagoģe, bijusī «Iespējamās
misijas» skolotāja:
«Ir, bet tikai kā mācību līdzeklim. Skolās jau plaši izmanto dažādas
jaunās tehnoloģijas, planšetes, datorus, bet tajos brīžos, kad tie nav
pieejami, lieti var noderēt telefons, kaut vai lai aši kaut ko sameklētu
google.lv, vai dažkārt mums ir nepieciešamība kaut ko fiksēt dabā,
tad telefons var būt kā fotoaparāts. Bet es vēlreiz uzsveru, ka tikai kā
mācību līdzeklis. Pilnīgi nepieņemama man ir telefona izmantošana
stundās personiskām vajadzībām.
Trīs gadu laikā, kopš strādāju skolā, man ir bijuši divi gadījumi, kad
skolēns uz manu aizrādījumu ir reaģējis salīdzinoši asi – izliekoties
nedzirdam manus aizrādījumus un atsakoties nolikt telefonu vai to
atdot uz stundas laiku.
Nezinu, vai var tik skaļi teikt, ka atsevišķiem bērniem telefons
jau kļuvis par atkarību, bet tāda sociāla atkarība tā noteikti ir, tāpēc
pašplūsmā šo situāciju atstāt nevar.»

«Klasē ir groziņš,
kurā telefoni tiek atstāti»
Saulvedis Šalājevs, Jelgavas 4. vidusskolas Skolas padomes
pārstāvis:
«Strikti – nē, nav un, manuprāt, ir lieki aizbildinājumi, ka telefons
ir nepieciešams mācību procesam. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka
telefons traucē bērnam uztvert mācību vielu, novērš viņa uzmanību.
Mani bērni mācās skolas 3. un 9. klasē, un zinu, ka ir stundas, kurās
skolotājam uz galda stāv groziņš, kurā katrs savu telefonu pirms
stundas ieliek, un pēc stundas to paņem. Šāda kārtība ir ļoti veiksmīgs risinājums, pie kā jau ir pieraduši gan skolēni, gan vecāki. Un
es kā tētis nebūt nejūtos nedroši par to, ka nevaru stundas laikā savu
bērnu sazvanīt. Es zinu kārtību: ja man ir tāda nepieciešamība, es
viņam aizsūtu īsziņu un zinu – tiklīdz stunda būs beigusies, viņš man
atbildēs. Tajā pašā laikā man šķiet, ka ļoti lielu drošību par savu bērnu
vecākiem sniedz skolā strādājošais pašvaldības policists, kurš zina,

«Stundas laikā
ne tikai īsziņas sūtīju,
bet arī spēlītes uzspēlēju»

kas skolā ienāk, kas no tās iziet. Ja man kas būtu nepieciešams, droši
vērstos pie pašvaldības policista, un zinu, ka man palīdzētu. Gadās,
ka kaut ko bērns aizmirsis paņemt uz skolu. Tad nav obligāti jāzvana
un jāmeklē rokās bērns – droši var nodot pašvaldības policistam, un
es zinu, ka mans bērns to saņems.
Bet kā jau jebkurš noteikums, kas kaut ko ierobežo, kādam rada
Ričards Švītiņš, Spīdolas ģimnāzijas audzēknis:
arī pretestību – zinu, ka mēdz būt gadījumi, kad šajā groziņā uz
«Bet, ja nu man ir steidzama lieta? Nu, nezinu, nezinu... Man
skolotāja galda tiek ielikts vecs, izslēgts telefons, bet bērna kabatā jau šķiet, ka nav nekas traks, ja es stundas laikā atbildu uz svair otrs telefons…»
rīgu īsziņu. Pats to noteikti nedaru biežāk kā reizi dienā, un arī
tikai tad, ja tas ir kas svarīgs. Nē, īsziņa draudzenei noteikti nav
šāds neatliekams gadījums. Man jau šķiet, ka tā pilnīgi ierobežot
nevajadzētu, bet principā es piekrītu, ka telefonam stundas laikā
uzmanību pievērst nevajadzētu. Vismaz ģimnāzijas posmā jāļauj
pašam lemt – vidējā izglītība jau nav obligāta, tātad mēs šeit
esam tāpēc, ka gribam mācīties, nevis telefonā sēdēt. Citādi tas
ir pamatskolā, tur gan es piekristu, ka telefonu stundās aizliedz.
Pats atceros, kā pamatskolā varēju stundas laikā ne tikai īsziņas
Ilga Ziemele, Jelgavas Pensionēto skolotāju klubiņa vadītāja:
sūtīt, bet arī spēlītes uzspēlēt – nu tad, kad kļuva garlaicīgi, pie«Bērniem jau ziņkārība ir liela, un pat tad, ja tu pats stundā to mēram, sociālajās zinībās vai vēsturē. Saprotu, ka tad vēl nebiju
telefonu neizmanto, paskatīties, ko ar to dara blakussēdētājs, gan tik nobriedis, lai apjaustu, kas tajā brīdī ir svarīgāk.»
gribas, un tas tikai novērš uzmanību. Tātad tu pats neuztver vielu
un vēl traucē citiem. Tāpēc es esmu pārliecināta, ka telefonam stundā
nav vietas.
Kad es beidzu savu darbu skolā un devos pensijā – tālajā 1988.
gadā – mobilo telefonu mēs vēl nepazinām. Jā, bija špikeri, bija zīmītes, ko kāds kādam nodeva, bet man jāteic, ka manā praksē arī tā bija
ārkārtīgi reta parādība, jo strādāju Vakara skolā, kur tolaik mācījās
Agnese Freiberga, Jelgavas Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja,
galvenokārt pieauguši cilvēki, kuriem bija mērķis – viņi turp gāja
10. klases audzinātāja:
nevis zīmītes mētāt, bet gan iegūt izglītību. Tagad daudzi no tā laika
«Tie ir tikai atsevišķi gadījumi, kad es pieļautu mobilā tālruņa
absolventiem jau ir zināmi arhitekti, žurnālisti, zinātnieki…
izmantošanu stundā – tikai tad, kad skolotājs pats to atļauj, piemēSkolā ir jābūt saviem noteikumiem un kārtībai, bez tā nevar. Arī pati,
ram, strādājot patstāvīgi, kur ir iespēja informāciju meklēt internetā.
šodien izmantojot mobilo telefonu, apzinos, ka ne visur tam ir īstā vieta.
Personiskām vajadzībām telefonu klasē izmantot nedrīkst. Nu var
Sabiedriskos pasākumos jau nu noteikti nē. Un tomēr, lai cik bieži mēs
taču to vienu mācību stundu jeb 40 minūtes iztikt bez telefona! Man
dzirdētu aicinājumu pirms teātra izrādes izslēgt mobilo telefonu, vienalga
pat ir tāds triks, kad telefona lietotājam stundā es saku, ka varu viņa
kāds pamanās no neizdarīt. Es uzskatu, ka mobilais telefons – tā tomēr
telefonu izmest miskastē un man par to nekas nebūs, jo skolas iekšējās
ir tāda intīma lieta, personiska, ko mēs citam rokās nedodam, tad kāpēc
kārtības noteikumi nosaka: telefonu stundā izmantot nedrīkst, tātad
mēs to savu intīmo pusi tik ļoti gribam parādīt publiski?»
kā es varu izņemt no tavām rokām kaut ko tādu, kas tajās nemaz
nedrīkst būt?! Lai gan, tā godīgi sakot, es nevaru būt no tiem skolotājiem, kas visvairāk sūdzas, jo visbiežāk skolēni manu aizrādījumu
respektē uzreiz un šādi gadījumi atkārtojas ārkārtīgi reti. Man jau
šķiet, ka skolēns arī jūt, kura skolotāja stundās telefonu drīkst vilkt
Sandra Blūmane, Jelgavas 4. sākumskolas un Jelgavas Valsts ārā un tās sekas būs mazākas un kurās labāk to nedarīt.
ģimnāzijas Skolas padomes pārstāve:
Jā, esmu arī klases audzinātāja 10. klasē, un ar saviem audzinā«Kad mēs augām, mūsu vecāki taču kaut kā iztika, nespējot mūs majiem mums jau ir bijušas ne tikai sarunas par šo tēmu. Pirms
sazvanīt katru mīļu brīdi. Protams, mūsu paaudze, kas jau ir pieradusi kāda laika kolēģi sāka pastiprināti sūdzēties, ka manējie stundu
pie mobilajiem telefoniem, dažreiz apjūk – kā, es nevaru savu bērnu laikā sēž telefonos. Tad nu neatlika nekas cits, kā rīkoties – nākamajā
sazvanīt? Bet, ja es nopietni pieeju savam darbam, es taču arī, darot rītā paņēmu kasti, aizgāju pie savējiem un teicu: šī būs diena bez
atbildīgu darbu, necelšu telefonu. Ar skolēnu ir tas pats – mācīties ir telefoniem. Viņi visi godīgi telefonus salika manā kastē un veselu
viņa atbildīgais darbs, un tieši tāpēc telefonam klasē nav vietas. Mani dienu iztika bez telefoniem. Protams, starpbrīžos viņiem bija iespēja
bērni mācās 10. un 5. klasē, par laimi, ne viens, ne otrs nav telefonā tos paņemt, bet neteiktu, ka daudzi to izmantoja. Bija pat skolēni,
vai datorā sēdētājs, jo viņu laiks ir pietiekami noslogots, taču zinu, ka kuri nākamajā rītā nāca un aicināja: «Skolotāj, jūs šodien arī varētu
jauniešiem telefons mēdz būt atkarība. Abu skolu vecāku padomēs savākt tos telefonus!»
esam daudz diskutējuši par mobilo telefonu stundās. Ģimnāzijā tas
Tā ka es esmu diezgan kategoriska – personiskām vajadzībām
noteikti ir aktuālāk nekā sākumskolā, tur jauniešiem jau pašiem sava telefons stundās nav jāizmanto.»
galva uz pleciem. Varu teikt tā, ka tie vecāki, kuri darbojas Skolas paSagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Raitis Supe
domē, noteikti atbalstītu ideju par telefona izmantošanas aizliegumu
stundu laikā, taču ir citi vecāki, kas tā neuzskata – viņu arguments:
«Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
atņemot telefonu stundā, tiek ierobežotas viņu bērnu tiesības. Tieši
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001
tāpēc skolā pie kopsaucēja vēl neesam nonākuši, lai gan skolotāji ļoti Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
bieži norāda uz grūtībām strādāt stundās, kurās bērni aizraujas ar Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
mobilajiem telefoniem – viņu ausis un galvas tajā brīdī klasē neatrodas. «Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Un kurš atbildīgs vecāks gan piekristu tam, ka tā vietā, lai mācītos, Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
bērns iet uz skolu spēlītes spēlēt vai sēdēt internetā?»

«Mobilais telefons – tā ir tāda
intīma lieta, bet kāpēc mēs to
savu intīmo pusi tik ļoti gribam
parādīt publiski?»

«Uz vienu dienu esmu
atņēmusi mobilos telefonus
visai klasei»

«Viņu ausis un galvas tajā
brīdī klasē neatrodas»

Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

ziņas

Ceturtdiena, 2015. gada 19. marts

Jelgavas autobusu parkā
nomainīts vadītājs
 Ilze Knusle-Jankevica

mums pieņemts, pamatojoties
uz Zemgales tiesas apgabala
Jelgavas pilsētas pašprokuratūras vēstuli par drošīvaldībai piederošo kabas līdzekļa – noteiktas nodarpitāla daļu turētāja
bošanās aizlieguma – piemēropārstāvis Andris Rāšanu līdz galīgajam nolēmumam
viņš pieņēmis lēmukriminālprocesā, kas ierosināts
mu uz laiku no amata
par iespējamām neatbilstībām
atstādināt SIA «Jelgaiepirkumu dokumentācijā.
vas autobusu parks»
Par SIA «Jelgavas autobusu
valdes locekli Pēteri
parks» valdes locekli uz laiku
Salkazanovu.
iecelts Gints Burks, kurš līdz
šim bija uzņēmuma tehniskais
Kā skaidro pašvaldībā, lē- direktors.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Arodbiedrībām
jau 25 gadi

LLU piektdien un sestdien –
Atvērto durvju dienas
 Ritma Gaidamoviča

20. martā no pulksten
12 līdz 16 un 21. martā
no pulksten 10 līdz 14
Jelgavas pilī notiks LLU
Atvērto durvju dienas.
Topošie studenti aicināti noskaidrot visu
par studiju iespējām
LLU, kā arī doties ekskursijā, izzinot studiju vidi, un apmeklēt
personības izaugsmes
trenera konsultāciju,
kurā speciālists ieteiks
atbilstošāko virzienu
nākotnes karjerai.
Lauku inženieru un
Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes piedāvās
piedalīties zināšanu
pārbaudēs un pretendēt uz 20 valsts finansētām studiju vietām
jeb budžeta vietām.
LLU informē, ka topošie studenti varēs tikties ar visu astoņu
fakultāšu pārstāvjiem, izzinot
studiju programmu piedāvājumu. Pavisam LLU īsteno 63
studiju programmas. Notiks
fakultāšu prezentācijas, stāstot
par studiju saturu, studiju procesa jauninājumiem, karjeras
iespējām. Tāpat varēs saņemt
atbildes uz jautājumiem par
uzņemšanas prasībām, vienoto

uzņemšanas sistēmu, valsts
finansētajām studiju vietām
un studiju maksu, stipendijām
un kredītiem, kā arī ārpus studiju aktivitātēm. Tāpat varēs
doties studiju vides ekskursijā
pieredzējušu LLU studentu
pavadībā.
Divas no astoņām LLU fakultātēm piedāvās piedalīties zināšanu
pārbaudēs un jau Atvērto durvju
dienās iegūt valsts finansētu studiju vietu LLU. Lauku inženieru
fakultātē notiks konkursi, kuros,
kārtojot pārbaudījuma testu,
skolēniem būs iespēja iegūt valsts
finansētu studiju vietu programmās «Zemes ierīcība», «Būvniecība», «Vide un ūdenssaimniecība»,
bet tiem, kuri interesējas par
programmu «Ainavu arhitektūra
un plānošana», notiks zīmēšanas
olimpiāde. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā studiju programmā
iegūs budžeta vietu. Savukārt
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte,
kas piedāvā apgūt pamatstudiju
programmas «Pārtikas produktu
tehnoloģija», «Ēdināšanas un
viesnīcu uzņēmējdarbība» un
«Pārtikas zinības», dos iespēju
skolēniem piedalīties ķīmijas
konkursā un pretendēt uz kādu
no trīs budžeta vietām katrā no
programmām.
Plašāka informācija par Atvērto durvju dienu konkursiem
uz budžeta vietām atrodama
LLU mājas lapā www.llu.lv.

Jelgavniece Edīte Lismente (vidū) 25 gadus vadījusi vienu no lielākajām arodbiedrībām pilsētā – slimnīcas
«Ģintermuiža» arodbiedrību, kurā šobrīd ir 213 biedru. E.Lismente gan sagatavojusi jaunu kalvi, un tagad
arodbiedrības vadību pārņēmusi Vita Aveniņa (pa labi). «Galvenais jau bija iestāties par cilvēkiem, lai viņi
darbā justos labi, novērtēti, un man šķiet, ka mūsu arodbiedrībai tas ir izdevies. Protams, arī mūs skāra
štatu un algu samazināšana, taču tas visā valsts sektorā bija neizbēgami,» tā E.Lismente.
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS),
atzīmējot 25 gadu darbību, šonedēļ Jelgavā
atskatījās uz paveikto
un sveica aktīvākos
Zemgales arodbiedrību
pārstāvjus. Viņu vidū
arī 13 jelgavnieki, kuri
dažādās arodbiedrībās,
rodot kompromisu starp
darba devējiem un darba
ņēmējiem, darbojas jau
vairāk nekā 20 gadu.
LBAS priekšsēdētājs Pēteris
Krīgers secina, ka sociālais dialogs
arodbiedrībām ar darba devējiem,
pašvaldībām un darba ņēmējiem šo
gadu laikā ir izveidojies labs, taču ar
rezultātu vēl atpaliekam no Eiropas
kolēģiem. «Mēs esam vienoti, stabili,

un ceru, ka turpināsim kopā strādāt, sasniegt uzvaras, skatīties rītdienā un, galvenais, domāt par pašu
svarīgāko – cilvēku,» tā P.Krīgers.
Gan LBAS vadība, gan aktīvākie
arodbiedrību biedri atzīst, ka galvenais uzdevums ir piesaistīt jaunus
biedrus un visiem kopā domāt, kā
darba ņēmēju noturēt Latvijā.
Paldies par darbu, iesaistoties
arodbiedrībās, teikts arī jelgavniekiem. Viņu vidū ir arī ilggadējā
Mūzikas vidusskolas arodbiedrības
priekšsēdētāja Silvija Audre, kura šo
biedrību vada jau 25 gadus. «Manuprāt, arodbiedrība ir laba sociālā
aktivitāte, kas vieno kolektīvu,
rosina labiem darbiem, palīdz risināt darba devēja un darba ņēmēju
domstarpības pozitīvā gaisotnē,»
saka S.Audre. Viņas vadītajā arodbiedrībā šobrīd ir 19 biedru, kuri,
strādājot plecu pie pleca ar administrāciju, rūpējas par labiem darba

apstākļiem, rīko pasākumus kolektīva saliedēšanai. «Arodbiedrību
galvenā loma ir balansa meklējums
starp darba devēja un darba ņēmēja
interesēm, lai abi būtu apmierināti.
Iegūstot apmierinātu darbinieku,
iegūstam apmierinātu pilsoni.
Man šķiet, ka katram dzīvē pienāk
periods, kad gribas darīt ko ne tikai
sevis, bet arī citu labā. Tieši tāpēc arī
iesaistījos arodbiedrībā, lai gādātu
par citu cilvēku labklājību un, šķiet,
izdodas,» saka pateicības saņēmējs
jelgavnieks AS «Latvenergo» Dienvidu reģiona arodorganizācijas
vadītājs Aivars Āboliņš.
Pateicību saņēma jelgavnieki
Irēna Čivžele, Ludmila Soldatova,
Ingūna Krastiņa, S.Audre, Edīte
Lismente, Svetlana Bērziņa-Antonišķe, Ligita Brahmane, A.Āboliņš,
Inese Meija, Zanda Ērmiņa, Juris
Odziņš, Vija Ozoliņa, Ināra Račenko.

Arī ķīnieši gatavi kārtot valsts valodas eksāmenu
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgumam tuvojas
pirmais mācību gads
latviešu valodas apguves projektā, ko īsteno
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.
Tajā 90 mazākumtautību
cilvēki apguva latviešu
valodu, un daļa no viņiem izlēmuši arī kārtot
valsts valodas atestācijas
eksāmenu, lai saņemtu
valodas prasmes apliecinošu dokumentu.
Projekta vadītāja Astra Vanaga
stāsta, ka kursu mērķis ir sniegt
ikvienam interesentam bez maksas
iespēju paaugstināt vismaz par
vienu pakāpi savas latviešu valodas
prasmes, tāpēc fakts, ka puse no
projekta dalībniekiem vēlas kārtot
atestācijas eksāmenu, ir ļoti pozitīvs.
Vēlmi kārtot atestācijas eksāmenu
izteikuši 46 dalībnieki, kuriem tas
lielākoties nepieciešams profesionālo pienākumu veikšanai.
Visvairāk ar šādu lēmumu pārsteidz ķīniešu tautības cilvēki, jo
viņiem apgūt mūsu valodu ir ļoti
sarežģīti, bet apbrīnas vērta ir viņu
vēlme un entuziasms, ar kādu šie
cilvēki cenšas iemācīties sev tik svešo valodu. Kā stāsta latviešu valodas
skolotāja Dace Lielanse, ķīniešu

valodā ir pilnīgi cita valodas sistēma,
mums atšķiras skaņas, rakstība,
izruna. Piemēram, ķīniešu valodā
nav skaņas «r», arī vārdi viņiem ir
īsi, un mūsu salikteņi viņiem rada
nopietnas grūtības.
Pavisam latviešu valodu apguva
17 ķīnieši, un vairāki no viņiem
vēlas kārtot valodas atestācijas
eksāmenu, piemēram, Cjuhuna
Mena, kura Ozolniekos dzīvo gadu
un šobrīd ir mājsaimniece. Nākotnē
viņa vēlas palikt šeit, atrast darbu,
tāpēc mācās latviešu valodu. «Tas
ir ļoti, ļoti, ļoti grūti,» saka Cjuhuna Mena, piebilstot, ka mums ir
ļoti gari vārdi. Agrāk viņa dzīvoja
Pekinā un apmācīja jaunos apdrošināšanas uzņēmumu darbiniekus.
Arī Houhai Jui apmēram pirms
diviem gadiem no Pekinas pārcēlās
uz Ozolniekiem. Viņš pēc profesijas
ir gleznotājs, bet pagaidām ar to
nenodarbojas – neesot laika, jo jāmācās latviešu valoda. Tikai desmit
mēnešus Iecavā dzīvo Lihuna Liu,
kura atbraukusi no Ķīnas pilsētas
Siaņas, kur bijusi grāmatvede. Uz
jautājumu, kāpēc viņi par savu
dzīvesvietu izvēlējās Latviju, visi
vienbalsīgi atbild – te ir svaigs gaiss
un veselīga pārtika. Lihuna Liu piebilst, ka informāciju par mūsu valsti
viņa atradusi internetā. Projekta
vadītāja uzsver, ka, mācot ķīniešiem
latviešu valodu, izmantotas visa
veida vizualizācijas, jo arī angļu

valodas zināšanas viņiem nav tik
labas, lai šo valodu varētu izmantot
kā starpvalodu. Un līdz ar valodas
apguvi viņi arī izzināja latviešu
tradīcijas, iepazinās ar mūsu tautas
paradumiem, ikdienu.
Ir arī citi pozitīvie piemēri. Ana
atbraukusi uz Latviju no Maskavas
un dzīvo Jelgavā astoņus mēnešus.
Ieradusies šeit, viņa sāka apgūt
latviešu valodu pašmācības ceļā,
bet tad pieteicās kursos. «Kursu
laikā progress ir tik liels, ka valodas
prasmes atestācijas pārbaudījumu
Ana kārtos atbilstoši vidējam valodas prasmes līmenim, kas nereti ir
sarežģīti pat tiem, kas Latvijā dzīvojuši ilgus gadus,» vērtē A.Vanaga.
Savukārt kursante Vera, saņemot
kursu nobeiguma apliecību, sacīja
«Gods kalpot Latvijai!». «Pēc tam
viņa nokaunējās, ka atļāvusies to
pateikt skaļi, bet par savām jūtām
un patriotismu nav jākaunas. Un
nav būtiski, ka Vera nav latviete pēc
tautības – Latvijai katrs cilvēks ir
svarīgs,» tā projekta vadītāja.
Pirmajā mācību gadā latviešu valodu apguva 90 cilvēki no Jelgavas,
Ozolniekiem, Iecavas, Bauskas. Viņi
nāk no Ukrainas, Krievijas, ASV,
Azerbaidžānas, Lietuvas, Ķīnas, ir
arī Jelgavas iedzīvotāji, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda.
Otrajā mācību gadā atkal tiks uzņemti 90 cilvēki, un daudzi no pirmā
gada beidzējiem jau izteikuši vēlmi
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Īsi
 Trešdien, 25. martā, pulksten 14
Svētbirzē notiks atceres pasākums,
pieminot komunistiskā genocīda
upurus. Pasākumā piedalīsies Jelgavas
pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku
novada vadība, represētie un viņu
tuvinieki. 2008. gada 23. augustā
Svētbirzē tika atklāts piemiņas memoriāls «Ciešanu ceļš», kurā uz granīta
plāksnēm iegravēti 688 zīdaiņu, skolnieku, strādājošo un sirmgalvju vārdi.
Viņi visi ir genocīda upuri no Jelgavas
apriņķa, kas no izsūtījuma mājās tā arī
neatgriezās. 25. martā tiks atklāta
piemiņas memoriāla noslēdzošā
plāksne «Ciešanu ceļš. Komunistiskā
režīma upuru piemiņai».
 Maznodrošinātās ģimenes,
kurās aug zīdaiņi, radošo domu
un darbu centrā «Svētelis», Pļavu
ielā 2, sadarbībā ar Ziedot.lv bez
maksas var saņemt autiņbiksītes
un bērnu pārtikas maisījumus.
«Svēteļa» vadītāja Ingrīda Lisovska
informē: lai saņemtu palīdzību, ģimenēm jāaizpilda anketa, kas atrodama
mājas lapā ziedot.lv vai «Svēteļa»
mājas lapā www.svetelis.mozello.lv,
un kopā ar iesniegumu, kas apliecina
maznodrošinātās ģimenes statusu,
un pases kopiju jānogādā «Svētelī».
Atbalstu var saņemt arī ģimenes,
kurām nav piešķirts maznodrošinātā
statuss, bet šobrīd klājas grūti. Tādā
gadījumā iesniegumam un pases
kopijai jāpievieno ārsta zīme, kas apliecina, ka ģimenei šobrīd ir sarežģīti
apstākļi un nepieciešama palīdzība.
«Svētelis» no aprīļa strādās otrdienās
un ceturtdienās no pulksten 12 līdz
16. Obligāti visi dokumenti jāiesniedz
līdz mēneša 20. datumam.
 Luksofors Zirgu un Mātera ielas
krustojumā ir pieslēgts elektrībai,
lai pārbaudītu tā saslēgumus, taču
mirgojošā režīmā tas darbosies
vēl visu martu. Pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs norāda, ka luksofors pašlaik
tiek pārbaudīts. «Tas ir pieslēgts elektropadevei, un būvnieki pārbauda,
vai visi elektrosaslēgumi darbojas, kā
paredzēts,» skaidro iestādes vadītājs,
piebilstot, ka pagaidām vēl luksoforu
darba režīmā pieslēgt nav paredzēts,
to varētu darīt aprīlī. Līdz ar to autovadītājiem jāturpina ievērot uzstādītās
ceļazīmes.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aicina uz

ATVĒRTO DURVJU DIENĀM:

• 8. aprīlī plkst.18 – nākamā mācību gada
5., 6. klašu skolēnus un viņu vecākus, kā arī
potenciālo 7. un 10. klašu skolēnu vecākus;
• 9. aprīlī – nākamā mācību gada 7. un 10.
klašu skolēnus.
Interesentiem tiks piedāvātas atraktīvas
meistardarbnīcas un informācija par
Tehnoloģiju vidusskolas specifiku.
Sīkāka informācija skolas mājas lapā
www.jtv.lv un pa tālruni 63045548.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284)

aicina darbā ergoterapeitu(-i).

Ķīnieši Houhai Jui (no kreisās), Lihuna Liu un Cjuhuna Mena
piecu mēnešu laikā latviešu valodu ir apguvuši tādā līmenī, lai
kārtotu valodas atestācijas eksāmenu.
turpināt mācīties. «Ieguvums ir ne dot kopīgo, kas vieno, nevis šķir,»
tikai labākas latviešu valodas zinā- tā A.Vanaga, piebilstot: bezmaksas
šanas, bet arī apzinātāka piederības latviešu valodas kursiem ir ļoti liela
izjūta Latvijai, uzzinot un izprotot nozīme sabiedrības saliedētības un
vēsturi, kultūru un tradīcijas, atro- integrācijas procesos.

Projekts «Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā»
tiek īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. aprīlim un
paredz bezmaksas kursus latviešu valodas apguvei 180 mazākumtautību
cilvēkiem un nepilsoņiem divu mācību gadu garumā.
Šobrīd beidzas kursi 2014./2015. mācību gada grupām. 2015./2016.
mācību gada grupām uzņemšana sāksies 7. septembrī. Kontaktpersona
saziņai: projekta vadītāja Astra Vanaga (29222737).
Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Par materiāla saturu atbild Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība specialitātē;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• darba pieredze specialitātē pēdējo 3 gadu laikā;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Microsoft Office Basic Edition»
komplekta programmatūrā («Word», «Exel»,
«Outlook»), pamatzināšanas «Internet Explorer»
lietošanā.
Galvenie pienākumi:
• veikt personas ergoterapeitisko novērtēšanu
un funkcionālo traucējumu noteikšanu;
• savas kompetences ietvaros novērtēt pašvaldības un sabiedrisko ēku pieejamību personām
ar funkcionālajiem traucējumiem, konsultēt
un izstrādāt rekomendācijas pieejamības
nodrošināšanai;
• sagatavot dokumentus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību,
par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai
personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā;
• sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos
jautājumos.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt
pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 2015. gada 9. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63007523, 25426732.
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Jelgavas pilsēta deklarētā dzīvesvieta ir 59 699 iedzīvotājiem, liecina Pilsonības un migrācijas pārvaldes dati, un 12 496 jeb 20,93 procenti no viņiem ir vecuma pensijas saņēmēji. 2014. gadā, kamēr vidējā darba alga Jelgavā atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem sasniedza 482 eiro «uz rokas», vidējais vecuma pensijas
apmērs mūsu pilsētā bija nepilni 300 eiro, bet minimālā alga, kas šogad jau paaugstināta par 40 eiro, valstī pērn bija 320 eiro. Pensiju, mazāku par 100 eiro, šobrīd
mūsu pilsētā saņem 257 pensionāri, bet 7472 jelgavniekiem jeb 60 procentiem no visiem vecuma pensijas saņēmējiem pensijas apmērs ir 200 – 300 eiro robežās, un
tas nozīmē, ka absolūti lielākā daļa pensionāru pārtiek no līdzekļiem, kas ir krietni mazāki par valstī noteikto minimālo algu.

Ja nevar no naudas, jāpārtiek no
dzīves pieredzes
 Sintija Čepanone

Pensionāram Zigmundam ir 82 gadi. Kungs dzīvo kopā ar sievu
un apzinās, ka ir viens no retajiem pensionāriem Jelgavā, kas
var atļauties dzīvot, ne izdzīvot. «Materiālu problēmu mums
nav, jo mana pensija šobrīd ir 650 eiro, sievai – mazliet mazāka.
Komunālos maksājumus sedzu es, bet pārējo tērējam atbilstoši
katrs savām interesēm un vajadzībām. Cenšamies ēst veselīgi
– ne gluži ekopārtiku, taču uz produktiem netaupām un arī citām lietām daudz līdzi nerēķinām. Vienīgie ģimenes izdevumi,
kurus esmu pierakstījis, saistīti ar mašīnu – gadā tie ir 500 – 600
eiro,» stāsta kungs, neslēpjot, ka viņam ir paveicies: gan tāpēc,
ka nopelnījis labu pensiju, gan tāpēc, ka dzīvo kopā ar sieviņu,
līdz ar to atļauties var vairāk, gan tāpēc, ka meitu ģimenes ir
pārtikušas. «Mums atliek tikai kādas dāvaniņas mazbērniem
nopirkt,» tā viņš. Taču, tiklīdz kaut viens no šiem veiksmes nosacījumiem iztrūkst, pensionāriem nākas būtiski ierobežot pat
elementāras vajadzības un vēlmes.
To Jelgavas pensionāru skaits, kuri
mēnesī saņem vairāk nekā 500 eiro, tikai
nedaudz pārsniedz 700. Taču tajā pašā
laikā šobrīd Jelgavā ir ap 1200 trūcīgu un
maznodrošinātu pensionāru, kas saņem
atbalstu no pašvaldības, liecina Sociālo
lietu pārvaldes dati. Kaut arī, runājot par
pensionāru situāciju globāli, viņi mēdz
šķendēties, ka spiesti dzīvot uz nabadzības
sliekšņa, pat atsevišķi dzīvojoša Jelgavas
pensionāre, kuras pensija ir 250 eiro un
nupat 162 eiro samaksājusi par dzīvokli,
optimistiski atzīst: «Es jau vēl dzīvoju
labi!» Pensionāri spriež, ka iztikt viņi spēj,
pateicoties sīkstumam un dzīves pieredzei,
citādi izdzīvot nevarētu.

nesaku – viņš taču ir mans dēliņš,» nosaka
pensionārs Imants.

Komunālie, zāles.
Kas paliek pāri – pārtikai

Tieši pensionārus komunālo pakalpojumu sniedzēji sauc par apzinīgāko sabiedrības daļu, kas nekavējas ar rēķinu nomaksu.
To apliecina arī pensionāri, norādot, ka,
saņemot pensiju, vispirms tiek atlikta nauda rēķiniem – tā vidēji ir trešā daļa vai pat
puse pensijas. «Ja nebūšu ēdis – tas nekas,
ja nebūšu samaksājis par dzīvokli – kur es
dzīvošu?! Mežā? Pagrabā kopā ar kaķiem?»
pat domu, ka varētu nesamaksāt rēķinu,
nepieļauj Imants. Taču, lai samazinātu
komunālos izdevumus, nākas ekonomēt,
«Viņš taču ir mans dēliņš»
piemēram, elektrību, ūdeni. Pensionāri,
Vēl pirms gadiem, ekonomiskās krīzes lai- kas dzīvo divatā, vidēji patērē ne vairāk kā
kā, bieži vien tieši pensionāra tā jau niecīgie divus kubikmetrus aukstā ūdens un vienu
ienākumi daudzām ģimenēm bija iztikšanas – siltā, bet atsevišķi dzīvojošajiem pat kubikavots, taču Latvijas Pensionāru federācijas metrs kopā nesanāk, jo «cik tad man vajag
priekšsēdētājs Andris Siliņš lēš, ka situācija – zāles iedzert, muti nomazgāt un drēbes
ir stabilizējusies un šāds modelis šobrīd izskalot». Savukārt telefonu viņi uzskata
lielākoties sastopams vien Latgales pusē. par nepieciešamību, «lai var piezvanīt, ja
Tagad bērni un
slikti paliek».
vecāki vairāk dzīNākamā lie«Vidējais» Jelgavas
vo katrs par sevi,
lākā izdevumu
lai gan iespēju ropozīcija ir zāles
pensionārs
bežās viens otru
«asinsritei, asinscenšas atbalstīt. • Vecums – 72,71 gads
spiedienam, rīTiesa, pensionāri, • Apdrošināšanas stāžs – 39,43 gadi vējamās kaulu
kuriem, kā paši
sāpēm, Omegasaka, ir labi bērni, • Pensijas apmērs – 297,26 eiro
3, Magnijs B6»
nelabprāt pieņem
– vidēji mēnesī
palīdzību, aizbildinoties, ka bērniem ir tie ir 50 eiro –, un tikai to, kas paliek pāri,
pašiem savas vajadzības, taču, lai viņus atvēl pārtikai un citām vajadzībām. A.Siliņš
neaizvainotu, atbalstu – visbiežāk graudā piebilst – Latvijā ceturtā daļa pensionāru
– mēdz pieņemt vai arī paldies vietā kādu atzīst, ka viņiem nav līdzekļu, lai pilnvērtīgi
reizi mazbērnus pieskata. Lielākoties bērni rūpētos par veselību.
saviem atsevišķi dzīvojošiem vecākiem sedz
Nereti visi izdevumi pensionāriem ir
telefona rēķinu, izmazgā veļu vai nopērk iegrāmatoti – tikai tā varot izdzīvot līdz
pārtikas produktus, savukārt tie, kas dzīvo nākamajai pensijai. Ja kādā izdevumu
kopā ar bērniem, pilnībā vai daļēji tiek atslo- pozīcijā sanāk pārtērēt, tad kādai citai nāgoti arī no komunālajiem maksājumiem. Tā kas ņemt nost, un diemžēl visbiežāk tā ir
ir Leonorai, kuras pensija ir 230 eiro: viņa pārtika. Rūta dzīvo viena un par 37 pavāres
ir pateicīga, ka dēls sedz komunālos maksā- amatā nostrādātiem gadiem šobrīd saņem
jumus un nopērk pārtiku, jo teju visa viņas pensiju 244 eiro. «Nomaksājot komunālos
pensija paliekot aptiekā. Savukārt Zigrīdai, un nopērkot zāles, ēšanai paliek tieši 1,80
kuras ģimenei iztikšana ir švaka, jo pašai eiro dienā. Uz veikalu eju ik pēc divām
pensija esot tikai 168 eiro, dēls nestrādā un trim dienām, un, ja iztērēju piecus eiro,
meita saņem invaliditātes pensiju, atspaids jau uzskatu, ka esmu bijusi izšķērdīga,»
ir Anglijā strādājošā mazdēla atsūtītā nauda stāsta kundze, neslēpjot – ēdiens ir pieticīgs.
– mēnesī tie esot kādi 100 – 200 eiro.
«Maizīte, pastētīte, svaigs kāposts, ko sarī«Agrāk, kad kundze vēl bija dzīva, iz- vēju salātos, auzu pārslu biezputra,» viņa
tikšana mums bija tīri laba, taču tagad ar uzskaita biežāk pirktos pārtikas produktus.
saviem 266 eiro mēnesī neko daudz pasākt «Maize, makrele tomātu mērcē, olas, piens,
nevaru – 100 eiro par dzīvokli, 50 eiro par biezpiens, kāds ābols, lētāka desiņa,» savu
zālēm, pārtika, un naudas vairs nav. Agrāk ēdienkarti nosauc kāds cits pensionārs,
kopā varējām arī dēla ģimeni atbalstīt, bet uzreiz gan piebilstot: kad nauda jātaupa,
tagad – nekā. Dēls ir bezdarbnieks – viņš no gardumiem nākas atteikties. Taču
jau man vienmēr tāds drusku slinks bijis –, pensionāri ir vienisprātis, ka uz vecumu
arī viņa sievai nav pastāvīga darba, bet es apetīte nemaz tik liela neesot – dažkārt pat
palīdzēt nevaru. Tiesa, dēlam dodu naudu, pusdienās pietiek ar tēju un maizīti.
lai viņš apmaksā visus manus rēķinus un
Kamēr vieni sūdzas par reklāmas buklenopērk pārtiku pēc saraksta, un es jau zinu, tiem, kas piemēslo pastkastīti, pensionāri
ka tos dažus eiro, kas paliek pāri, viņš pa par tiem priecājas un rūpīgi izstudē. «Iekluso iebāž savā kabatā. Bet es jau neko pērkoties vienmēr skatos, kam ir atlaide, tā

var ietaupīt, īpaši uz saimniecības precēm
– pārtiku jau visam mūžam nenopirksi, tā
sabojāsies, bet, ja ir atlaide, paņemu pulveri,
tualetes papīru, un tad zinu, ka kādam laikam atkal pietiks,» iepirkšanās paradumus
atklāj Nikolajs, piebilstot, ka dzīvo kopā ar
sievu – par viņa pensiju lielākoties sanāk
nomaksāt tikai dzīvokli, bet par kundzes
pensiju pērk pārtiku un zāles – kundzei ir
diabēts. Vidējā summa, ko viens pensionārs
mēnesī var atvēlēt pārtikai, ir ap 100 eiro,
taču bieži vien tā ir krietni mazāka. «Lai
mēs labi paēstu – nopirktu to, ko gribētos,
– ar 20 eiro dienā pietiktu,» pasapņo pensionāru pāris, gan piebilstot, ka «tik labi mūžā
mēs neesam ēduši».
Apģērbs? Par to vecajiem cilvēkiem
raižu maz. Kāda kundze bilst, ka savulaik
nopirkto apakšveļu savā mūžā pat nepaspēs
novalkāt, bet, ja nepieciešamība spiež kaut
ko tomēr nopirkt, tad lielākoties viņi skatās
humpalu virzienā. «Jaunu kleitu neesmu
pirkusi gadus trīsdesmit. Izejamās drēbes
man ir vecs, tīrs džemperītis un humpalās
nopirktas bikses. Dažkārt jau paliek kauns
– ko par mani ārste padomā? Vismaz 20
gadus uz poliklīniku eju vienā un tajā pašā
džemperī,» nosaka Rūta.

Pensionāri piepelnās

No niecīgās pensijas ietaupīt izdotas
tikai retajam. Kaut arī vasarā iztikšana ir
vieglāka, bagātīgāk tāpēc pensionāri nedzīvo. Nauda, ko ieekonomē par apkuri, tiek
atlikta «drošībai» šim mērķim ziemas mēnešiem. Tā vasarā vidēji pa 50 eiro mēnesī
var atlikt. No visiem Jelgavas pensionāriem
2123 joprojām turpina darba gaitas, bet
tie, kam veselība ļauj un iespējas ir, cenšas
piepelnīties. Visbiežāk kādu eiro klāt pensijai izdodas nopelnīt, pieskatot radu un
paziņu bērnus – 82 gadus vecā Aina šādi pat
nedēļu Rīgā nodzīvojusi, pieskatot paziņas
mazbērnu, kamēr vecāki atvaļinājumā, vērā, ka gada nogalē tiek izsniegtas atļaujas
un viņa nopelnījusi ap 50 eiro. Taču šādas arī nākamajam gadam un, tā kā atļaujas
iespējas negadās bieži. Ar zināmiem ienā- pārsvarā tiek ņemtas uz visu gadu, tad tiek
kumiem var rēķināties arī rokdarbnieces, norādītas visas preču grupas: pašu ražotā
kuras realizē kādu uzadīto zeķu vai cimdu lauksaimniecības produkcija, augkopības,
pāri. No rokas tirgojot, savus 5 – 7 eiro par biškopības produkti, ziedi, savvaļas dabas
pāri var nopelnīt, taču nereti «veselība vairs veltes un pašu izgatavotie amatniecības
neļauj adīt». Savukārt apņēmīgākie pensio- darinājumi, ko personas tirgo atkarībā no
nāri bieži vien redzami mazdārziņos un pēc gadalaika.
tam arī pilsētas tirdzniecības vietās – «vecā
kaluma cilvēki jau tomēr novērtē savu dil- Lielākā daļa – viensētnieki
līti, gurķīti, tomātiņu, kartupeli, burciņās
Kaut arī vecie cilvēki mēdz gausties, ka
saliek konservus ziemai», savukārt citi mēneša ienākumi pietiek vien izdzīvošanai,
vēl pamanās izaudzēt puķes un dārzeņus, lūgti novērtēt savu dzīves līmeni, savu persagatavot konsersonīgo situāciju viņi
Vecuma pensijas Jelgavā noteikti nemin kā bezvus tirgošanai. Taču
Lielākā pensija – 3440,60 EUR
pensionāri ir piesarcerīgāko, bilstot, ka
Mazākā pensija – 9,21 EUR*
dzīgi, tāpēc uz pa«citiem pensionāriem
pildu ienākumiem,
klājas vēl grūtāk». Arī
Pensionāru
plānojot izdevumus, Pensijas apmērs,
Jelgavas Pensionāru
EUR	
skaits
nepaļaujas.
biedrības vadītāja Bri100
257 (2%)
Saskaņā ar Īpagita Baškevica norāda,
917 (7%)
šumu konversijas 100,01 – 200
ka ikdienā jau dzirpārvaldes datiem 200,01 – 300
dams, ka biedri savā
7472 (60%)
no pašvaldības 300,01 – 400
vidū pasūdzas par iz2466 (20%)
mazdārziņu ik gadu 400,01 – 500
tikšanu, vēl jo vairāk,
638 (5%)
nomā ap 200 cilvēja piedzīvots kārtējais
500,01
746 (6%)
ku pensijas vecumā
pakalpojumu vai preAvots: VSAA ču sadārdzinājums,
– tikai pāris desmiti
no visiem noslēgta- *Ir personas, kuras nopelnījušas pensiju taču kopumā viņi šķiet
jiem līgumiem par dažādās valstīs un kurām Latvija maksā ar dzīvi apmierināti.
mazdārziņa nomu tikai daļu no pensijas.
Lai gan šobrīd biednav noslēgti ar penrībā aktīvi darbojas
sionāriem. Tiesa, bieži vien rušināšanās 364 cilvēki, uz kopējā pilsētas pensionāru
mazdārziņā vai rokdarbu radīšana ir vien- skaita tā ir pavisam niecīga daļa, taču
kārši savam priekam, taču daļai pensionāru B.Baškevica palepojas, ka gadā biedrībai
tas ļauj arī piepelnīties – kaut arī pašvaldības pievienojas ap 60 jaunu pensionāru. Vienīiestāde «Pilsētsaimniecība», izsniedzot ielu gais nosacījums, lai jelgavnieku uzņemtu
tirdzniecības atļaujas, neveic datu apkopo- biedrībā, ir pensionāra statuss un vēlme
šanu pa personu vecuma grupām, speciālisti darboties. Tiesa, iestājoties biedrībā, jāsalēš, ka lielākā daļa atļauju saņēmēju tomēr maksā 2 eiro biedra nauda, kā arī ik mēir personas pensijas vecumā. Tā 2013. gadā nesi vēl 1 eiro. Taču pretī pensionāri iegūst
izsniegtas 297 tirdzniecības atļaujas, 2014. iespēju socializēties, bez maksas apmeklēt
gadā – 185, bet šogad – jau 22. Jāņem gan dažādas nodarbības fiziskajai un emocionā-

lajai labsajūtai, kā arī doties ekskursijās.
Biedrībā nav daudz tādu, kuri saņem labu
pensiju, lēš B.Baškevica, taču aktīvās dzīves
nostājas dēļ gluži par vidusmēra pensionāriem viņi sevi neuzskata. «Kādam jau ir
vairāk par 300 eiro, bet par pensiju 600 eiro
mūsu vidū neesmu dzirdējusi. Ja arī ir, tad
to necenšas izcelt, jo tiem, kas te iesaistījušies, svarīgāka ir iespēja nebūt vienam un
kaut kam pieķerties.»
Jāatzīst gan, ka šādu aktīvu pensionāru
salīdzinoši nav daudz – no kopējā skaita
Pensionāru biedrībā iesaistījušies tikai 2,91
procents pensionāru, ir arī pa kādam, kurš
aktīvs individuāli. «Taču arī Latvijā kopumā
aktīvā pensionāru daļa ir neliela – tikai kādi
10 – 15 procenti iesaistās sabiedriskajā dzīvē, pārējie ir viensētnieki, un viņiem, šķiet,
klājas visgrūtāk. Tā kā pensionēšanās vecums valstī tikai paaugstinās, maz ticams,
ka kļūsim aktīvāki,» tā A.Siliņš.

Strādājošie cer uz brīnumu

Vai šobrīd strādājošie vecumdienas
pavadīs labklājībā? Kā liecina februārī
publiskotais pētījums «Pensometrs» par
strādājošo gatavību pensijai, 43 procenti no
pašlaik strādājošiem var būt pakļauti nabadzības riskam vecumdienās: 28 procentiem
iedzīvotāju ienākumi pensijā būs tuvu vai
mazliet virs 60 procentiem no vidējās algas
valstī, bet 29 procentiem iedzīvotāju ienākumi pensijā būs virs 80 procentiem no vidējās
algas valstī. Saskaņā ar pētījumu šobrīd
strādājošie zināmā mērā cer uz brīnumu
vecumdienās – tie nedara neko labklājīgu
vecumdienu nodrošināšanai. Piemēram, no
visiem aptaujātajiem 82 procenti šobrīd nekrāj vecumdienām, 23 procenti arī neplāno
krāt. Arī Labklājības ministrija norāda, ka
nākotne rada bažas, jo šobrīd 34 procenti
no sociāli apdrošinātajiem sociālās iemaksas veic no minimālās algas vai vēl zemāka
atalgojuma, informē LETA.
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Baltijā – bronza

«Jelgava/LU» volejbolistes Baltijas līgā izcīnījušas 3. vietu, un spēlētāja Sanda Ragozina
atzīta par līgas labāko servētāju. Komandu
pusfinālā paklupināja Lietuvas «Achema»,
kas uzvarēja ar 3:0. «Lai gan regulārajā
čempionātā esam šo komandu uzvarējuši,
tajā vietā un laikā mēs nevarējām vinnēt.
Pretinieces bija ļoti sakoncentrējušās, izsita
mūs no servju uzņemšanas un vispār neļāva mums spēlēt,» tā treneris Jānis Leitis.
Nedēļas nogalē sāksies cīņa par Latvijas
čempionu titulu.

Čempions brīvajā cīņā

Liepājā
norisinājās Latvijas
2015. gada
meistarsacīkstes
junioriem
brīvajā cīņā.
Par Latvijas čempionu savā svara kategorijā
(74 kg) kļuva Jelgavas kluba «Milons» cīkstonis Alberts Jurčenko. Pavisam jelgavnieki
izcīnīja trīs medaļas. Sudraba medaļa – Edgaram Batkovskim svara kategorijā līdz 66
kg, bronzas – Jurim Eglem svara kategorijā
līdz 74 kg. Jāatgādina, ka A.Jurčenko fe
bruārī kļuva arī par Latvijas čempionu brīvajā
cīņā pieaugušajiem. Tas viņam bija pirmais
pieaugušo čempionāts.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Sāk ar uzvaru

Ar uzvaru 2015. gada Latvijas futbola
Virslīgas čempionātu sācis FK «Jelgava», Daugavpilī, stadiona «Celtnieks»
mākslīgā seguma laukumā, ar 1:0
pieveicot BFC «Daugavpils». Vārtus
guva Boriss Bogdaškins. «Esmu ļoti
apmierināts ar spēles rezultātu, jo
viss varēja sanākt arī citādāk. Vienmēr pirmā spēle ir uz emocijām,
daudz cīņu. Esmu priecīgs, ka tikām
galā ar tiešām ne vāju pretinieku, guvām trīs punktus,» tā komandas galvenais treneris Vitālijs Astafjevs. Nākamā spēle mūsu futbolistiem – 21.
martā pulksten 16 Olaines mākslīgā
seguma laukumā pret Rīgas «Skonto». Jāpiebilst, ka mājinieki šajā spēlē
būs FK «Jelgava».

Konkurss portālā
www.jelgavas
www.jelgavas
vestnesis.lv
vestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Šodien un rīt, 19. un 20. martā,
portālā www.jelgavasvestnesis.lv
būs konkurss, kurā varēs laimēt biļetes
uz BK «Jelgava» pēdējo
regulārā čempionāta mājas spēli
25. martā pulksten 19 pret BK «Jēkabpils».

www.jelgavas
vestnesis.lv
Ienāc
www.jelgavasvestnesis.lv ,
atbildi uz
jautājumiem un
laimē divas biļetes
uz basketbola spēli!

14 gados – desmitā labākā pasaulē
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Ledus sporta skolas
(JLSS) daiļslidotāja Diāna Ņikitina pasaules čempionātā
junioriem izcīnīja 10. vietu, tādējādi nodrošinot Latvijai virkni
privilēģiju nākamajā sezonā.
Bet jautājums, vai sava darba
rezultātus izbaudīs pati Diāna,
vēl ir atklāts.
Diānas treneris Romāns Panteļejevs
stāsta, ka D.Ņikitinas 10. vieta Latvijai ir
liels solis uz priekšu un arī nebijis panākums šajā vecuma grupā. Šis sasniegums
nozīmē to, ka nākamā gada pasaules
čempionātā junioriem varēs startēt divas
Latvijas daiļslidotājas, nevis viena, kā tas
bija šogad. Tāpat arī nākamās sezonas
starptautiskajās sacensībās Junioru Grand
Prix Latvijai (meitenēm) ir deviņas vietas,
no kurām divas – Grand Prix Rīgā augustā.
Bet pats lielākais ieguvums ir tas, ka Diāna
ir izcīnījusi Latvijai vietu 2016. gada Pasaules Jaunatnes ziemas olimpiādē, kas notiks
nākamā gada februārī Norvēģijas pilsētā
Lillehammerē. «Pēc vecuma Diāna varēs
startēt nākamā gada olimpiādē, bet pilnīgi
droši, ka uz Norvēģiju brauks tieši viņa,
nezinām. Tāpat šobrīd arī nezinām, kādi
Latvijā būs kritēriji, lai tiktu uz olimpiādi,
bet ļoti ceru, ka pirms jaunās sezonas asociācija šos kritērijus publiskos – ja noteikumi
ir zināmi, tad cīņa ir godīga, un godīgai cīņai
mēs esam gatavi,» tā treneris, piebilstot, ka
šobrīd Diānai viņas vecuma grupā Latvijā
nopietnu konkurentu nav.

Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkne Diāna Ņikitina ar daiļslidošanu nodarbojas desmit gadus, un
nule kā izcīnītā 10. vieta pasaules
junioru čempionātā ir gan viņas,
gan Latvijas augstākais sasniegums šajā vecuma kategorijā.
Foto: Raitis Supe

trenējas apmēram četrus gadus.
Līdz ar startu pasaules čempionātā
Diānai aktīvā sezona ir beigusies, bet tas
nenozīmē, ka viņa netrenējas. «Aktīvajā
sezonā Diānai oficiāli ir trīs treniņi dienā
piecas dienas nedēļā, bet tagad viņa apmeklē vienu divus treniņus dienā,» stāsta
Pagājušajā sezonā neslidoja
R.Panteļejevs, piebilstot, ka pagājušajā
tikai nedēļu
Ko prasa no sportista, lai sasniegtu 10. sezonā Diāna neslidoja vien nedēļu, kad ar
vietu pasaules čempionātā? Tas ir milzu ģimeni bija aizbraukusi ceļojumā.
darbs un mīlestība pret slidošanu. Diāna
slido jau desmit gadus – no četru gadu ve- Daiļslidošana – dārgs sporta veids
Kā skaidro treneris, Latvijas Sporta pecuma. «Kad man bija četri gadi, vecmamma
man nopirka pirmās slidas. Tētis mani veda dagoģijas akadēmijā nav atsevišķas daiļsliuz masu slidošanu un mācīja man pirmos došanas katedras, un, piemēram, viņš pats
soļus,» atceras sportiste. Drīz vien daiļsli- studiju laikos skaitījies vingrotājos. Līdz ar
došana kļuva par Diānas aizraušanos un to pie mums ir diezgan maz iespēju pilnveivēlāk – sirdslietu. Viņa atzīst, ka nav bijis doties, tāpēc sportisti pie katras izdevības
tāda brīža, kad viņa gribētu daiļslidošanu cenšas izmantot iespējas, ko piedāvā Krieaizstāt ar kādu citu sporta veidu. «Jā, bija vija. Krievijas treneri gan brauc pie mums
situācija, kad domāju – turpināt slidot vai un vasarā vada slidotājiem nometnes, gan
pārtraukt, bet tas bija tāpēc, ka uz brīdi mūsu sportisti brauc uz treniņnometnēm
man nebija trenera,» tā sportiste. JLSS viņa Sanktpēterburgā. Tur Sanktpēterburgas

Hokejisti iekļūst pusfinālā
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan daudzi varbūt domāja, ka HK
«Zemgale/LLU» Virslīgas čempionāta
ceturtdaļfinālā pārāk daudz izrežu
cīņā pret HK «Rīga/Prizma» nav, mūsu
komanda spēja ne tikai atspēlēties
no zaudējuma 0:2 sērijā, bet arī izraut uzvaru piektajā spēlē un iekļūt
pusfinālā.
Pēdējā ceturtdaļfināla sērijas spēle notika Rīgā,
«Volvo» hallē, kurā atbalstīt savu komandu bija
ieradies arī prāvs pulks jelgavnieku. Tajā HK
«Zemgale/LLU» pretiniekus uzvarēja ar 3:1. Vārtus
guva Valentīns Feoktistovs, Viktors Jasjonis un
Māris Miezis. Jāpiebilst, ka spēles laikā mūsējie
trīs reizes bija spiesti spēlēt mazākumā, kā arī

izcīnīja tiesības izpildīt vienu «bullīti» – pretinieku
vārtsargs gan Riharda Remiņa metienu atraidīja.
Komandas galvenais treneris Jevgeņijs Linkevičs
pēc spēles atzina, ka spēlētāji, par spīti īsajam
soliņam, parādīja gan savu, gan visas komandas
raksturu. Jāpiebilst, ka šajā spēlē nepalīdzēja
Jorens Grauds, kurš guvis savainojumu.
Pusfinālā mūsu komanda tiksies ar regulārā
čempionāta līderi HK «Mogo» un komandas spēlēs
līdz trīs uzvarām. Pirmā spēle notiks jau piektdien,
20. martā, pulksten 19 Inbox.lv ledus hallē. Otrā
spēle – 21. martā pulksten 17.30 Inbox.lv hallē,
trešā un ceturtā spēle Jelgavā – 24. un 25. martā,
piektā – 27. martā Inbox.lv hallē. Pusfināla pāra
uzvarētāji cīnīsies par čempiona titulu ar otra pāra
HK «Liepāja» – HK «Kurbads» uzvarētājiem, bet
zaudētāji – par bronzas medaļām ar otra pāra
Foto: Raitis Supe
zaudētājiem.

Meklē darbu
Meklēju darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Man – 28 gadi. Tālrunis 29660375.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un
95. kods, traktortehnikas vadītājs
(A, B, C, E, F līdz 2024. gadam).
Tālrunis 29682212.
Profesionāli speciālisti meklē darbu saistībā
ar visu veidu iekšējiem remontdarbiem.
Tālrunis 20084475.
Jauna sieviete (20 gadi) meklē darbu uz
nepilnu slodzi. Bez kaitīgiem ieradumiem,
ar pieredzi bērnu pieskatīšanā un biroja
darba administrēšanā. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25320646.
Sieviete meklē darbu Jelgavā. Varu dzīvot
uz vietas. Tālrunis 28209350.
Sieviete (57 gadi) meklē darbu.
Varu aprūpēt vecu cilvēku. Ir pieredze.
Tālrunis 26720385.

Piedāvā darbu

saimnieku ir vienojušies, ka zvana, ja ir
vajadzība,» stāsta sportiste. Viens pāris slidu maksā ap 750 eiro – 450 eiro zābaki, un
300 eiro slieces. Diāna spriež, ka ar vienām
slidām var noslidot apmēram divus gadus,
ja slidas nesaplīst. «Ja slidas ir par mazu,
spiež vai grauž, nav iespējams paslidot, un
ir jāpērk jaunas,» norāda Diāna, piebilstot,
ka šobrīd slido ar Itālijā izgatavotām slidām,
ko iegādājās specializētā veikalā Rīgā. Vēl
jāgādā par tērpiem – obligātajai un izvēles
programmai katrai ir savs tērps, un parasti
tas tiek mainīts līdz ar programmu.

Cilvēkam, kurš uzpirks gliemežus.
Tālrunis 26070444 (Andrejs Jenaki).

«Vēl ir otra atzīme»

Smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus.
T.29595955

Treneris stāsta, ka, gatavojoties nākamajai sezonai, Diānai arī tiks mainīta vai
uzlabota kāda no programmām. Lielākas
iespējas ir izvēles programmā, jo tur sportistiem atļauts izpildīt daudz vairāk elementu. «Diāna ātri apgūst jauno, viņai tas
padodas pats no sevis,» vērtē R.Panteļejevs,
piebilstot: «Pat, ja sportists tehniskajā ziņā
ir sasniedzis maksimumu, vēl ir arī otra
atzīme un sportistam vienmēr ir iespēja
pilnveidoties mākslinieciskajā ziņā.» Jāpiebilst, ka daiļslidošanā vērtējumu veido
tehniskā un mākslinieciskā atzīme.
Runājot par atzīmēm skolā, Diāna stāsta,
ka treniņnometnēs vienmēr mācās un patstāvīgi pilda uzdoto, kam seko līdz portālā eklase.lv. Šobrīd viņai visvairāk patīk vēsture
un matemātika, bet nepatīk bioloģija. Arī
P.F.Lesgarfa Fiziskās kultūras, sporta un sportā, lai gan ir sportiste, Diāna atlaides
veselības valsts universitātē jau studē JLSS nesaņem. «Skolotājs vienalga grib, lai es
audzēkne Alīna Fjodorova, un arī Diāna parādu, ko māku,» tā viņa.
plāno mācīties tieši šajā augstskolā. «To,
ka gribu mācīties tieši tur, zināju jau pirms Ņem visus bērnus
gadiem trim. Kad beigšu slidot, vēlos būt
Treneris spriež: lai būtu labs daiļslidodaiļslidošanas trenere,» stāsta Diāna, kura tājs, sportistam jābūt lielām darba spējām,
šobrīd mācās 7. klasē.
gribasspēkam, jābūt ātruma un spēka
Lai gan finansiāli Diānu atbalsta gan īpašībām un vēlams, slaidam augumam.
JLSS, gan Jelgavas pilsētas pašvaldī- «Piemēram, Krievijā, atlasot jaunos daiļba, gan Latvijas Olimpiskā komiteja un slidotājus, tiek vērtēti arī vecāku gēni, bet
starptautiskā slidošanas federācija, lielāko mums Latvijā nav tik lielu cilvēkresursu,
finanšu slogu – vismaz 50 procentus – uz tāpēc mēs ņemam visus bērnus, kas vēlas
saviem pleciem iznes ģimene, kurā Diāna slidot,» tā R.Panteļejevs. Viņš arī norāda,
ir vienīgais bērns. Piemēram, Diānai uz ka JLSS tie domāts, lai katram bērnam
sacensībām vienmēr līdz brauc kāds no būtu kādas sacensības – ja vēl pirms dažiem
vecākiem, kuriem biļetes un dzīvošana gadiem to bija grūti nodrošināt, tagad no
jānodrošina pašiem. Par treneriem un oktobra līdz maijam Baltijā sacensības
dzīvošanu Krievijā galvenokārt maksā notiek katru nedēļu. «Bērniem sacensības
ģimene. «Man gadā ir trīs četras nometnes, ir kā svētki, bet Diānai tas ir darbs, kur nav
katra apmēram trīs nedēļas ilga. Mums vietas emocijām. Viņai svētki ir pēc starta,»
Sanktpēterburgā ir dzīvoklis, ko izīrējam nosaka treneris, piebilstot, ka JLSS aug
uz nometnes laiku – vecāki ar dzīvokļa jauni talanti.

5

Pērk
Dārgi pērkam apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Pirmskara monētas, papīra naudu un
dokumentus. T.27166669
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
Skaldītu malku. T.26003909

Pārdod 8,5 ha zemi Līvbērzes pagastā.
Ir ābeļdārzs, šķūnis, dīķis, pagrabs.
Cena 28 000 EUR. Tālrunis 29472331.
Malka, šāļi, zāģmateriāli,
granulas, kokskaidu briketes.
T.26488881
Pārdod māju. Tel.26743846
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
Granti, smilti, šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus. T.26816035

Vēlas īrēt
Māju vai dzīvokli. T.25852628

Dažādi
Attīrīšu teritorijas no krūmiem un kokiem.
T.25994203
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407.
Datoru remonts T.26749711
Veicu dažādu apģērbu šūšanas un remontdarbus. Centrā. T.29945301.
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro, maksātnespējas lietas.
Raiņa 14, t.29179847, www.ademide.lv
IK «Likteņsvece» – visu veidu apbedīšanas
pakalpojumi, piederumi, bezmaksas konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Visu
diennakti. Tālrunis 22405045 vai ierodoties
Raiņa ielā 36, Jelgavā.
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.

Līdzjūtība
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds – tas nezūd,
tas paliek un mirdz.
(V.Egle)
Skumju brīdī esam kopā ar Sanitu,
māmiņu mūžībā pavadot.
«Kalve Zelta smiltis» un vadītāja

Aizsaulē aizgājuši
IVANS ROGAČS (1941. g.)
ZĪNA ZINAIDA ČERVONNAJA (1942. g.)
ANATOLIJS ZAVOLŽSKIS (1949. g.)
VADIMS ULANOVS (1971. g.)
SARMĪTE BERKOLDE (1944. g.)
VERONIKA DRAGŪNE (1914. g.)
VIKTORS GOLOVUŠKINS (1936. g.)
SMUIDRĪTE BUTO (1943. g.).
Izvadīšana 19.03. plkst.12 no Vecumnieku
evaņģēliski luteriskās baznīcas.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1989.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 56.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 4.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma (ar subt.).
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 41.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1989.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 55.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 4». Seriāls. 2.sērija.
0.20 ««De facto»».*
0.55 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
1.55 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 4.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 599.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 40.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 10.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
13.30 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 10 km sprints vīriešiem.
Pārraide no Hantimansijskas.
14.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 12,5 km iedzīšanas
distance vīriešiem.
15.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 600.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 11.sērija.
19.55 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
20.55 ««Tour de France» – leģenda». Dok.filma. 1. un 2.sērija.
23.05 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 31. un 32.sērija.
12.00 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 17.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 3.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 41.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.25 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 11.sērija.
23.25 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 9.sērija.
2.50 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 9.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 52. un 53.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
8.55 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
9.55 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 6. un 7.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 162. un 163.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 36. un 37.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 309.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
0.05 «Vīra nodevība». Kanādas trilleris. 2013.g.
1.50 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 6.sērija.
2.15 «Nekā personīga».
3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 24. marts
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1990.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 57.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Malaizija». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 42.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1990.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 56.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Guntars Račs.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Putina ceļš». Dokumentāla filma (ar
subt.). Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «Ekskursante». Lietuvas drāma. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 600.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 41.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 11.sērija.
11.10 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 7,5 km sprints sievietēm.
14.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 10 km iedzīšanas
distance sievietēm.
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 601.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 7.sērija.
19.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 12.sērija.
20.00 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
21.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
21.55 «Specvienība». Seriāls. 8.sērija.
22.45 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 8.sērija.
23.55 «Sporta studijas diskusija».
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 41.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Ilgu ainava». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.35 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 18.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 4.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 42.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pavasara bērni». Vācijas komiska drāma. 2013.g.
23.10 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 11.sērija.
1.35 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 10.sērija.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 10.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 54. un 55.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 4.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 10.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 21.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 164. un 165.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 37. un 38.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
21.00 «Precos ar svešinieku!»
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.05 JAUNUMS. «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
0.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
1.45 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 7.sērija.
2.10 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 3.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 25. marts
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1991.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 43.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1991.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 57.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Tālā zeme – Sibīrija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «Momentuzņēmums».
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Putina ceļš». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.35 «Mafijas klans 4». Seriāls. 2.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 601.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 42.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 12.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
12.50 «Aculiecinieks».*

tv programma
13.05 «Grafiti. Cīņa par izteiksmes brīvību». Dokumentāla filma.
14.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 602.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk 4». Seriāls. 13.sērija.
20.25 TV PIRMIZRĀDE. «ĢMO – trauksme pasaulei?» Dok.filma.
21.25 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 43.sērija.
23.45 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 7.sērija.
0.15 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 42.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Pavasara bērni». Vācijas komiska drāma. 2013.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 11.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 19.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 5.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 43.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi».
Krievijas detektīvseriāls. 1980.g.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 11.sērija.
2.15 «Nemelo man!» (ar subt.).
3.05 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 11.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 56. un 57.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 5.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 12.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 22.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 166. un 167.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 38. un 39.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
23.55 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 8.sērija.
0.50 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 10.sērija.
1.35 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 4. un 5.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 26. marts
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1992.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 59.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 44.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1992.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Liene Lūse.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.10 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 602.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 43.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 13.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 603.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
19.35 «Kalle nāk 4». Seriāls. 14.sērija.
20.25 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dok.filma. 3.sērija.
21.25 «Personība. 100 g kultūras».*
22.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.10 «ĢMO – trauksme pasaulei?» Dokumentāla filma.
0.10 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
1.00 «Zebra».* (ar subt.).
1.15 «Robotāda». Dokumentāla filma.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 43.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».

Ceturtdiena, 2015. gada 19. marts
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Garmišas šokolāde». Vācijas komēdija. 2010.g.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 20.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 44.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
21.55 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
22.55 «Sievietes smarža». ASV drāma. 1992.g.
1.50 «Dzīvīte».
2.10 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 12.sērija.
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 12.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 58. un 59.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 6.sērija.
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 8.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 1.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 168. un 169.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 39. un 40.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
22.00 «Aizbēgt trīs dienās». ASV un Francijas krimināltrilleris.
0.50 «Kinomānija 6».
1.20 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.20 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 6.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 27. marts
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 9.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 60.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 45.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 59.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
1.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 13. un 14.sērija.
2.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.40 «Aculiecinieks».*
3.55 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 603.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 44.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 14.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt. latviešu val.).
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 604.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Kalle nāk 4». Seriāls. 15.sērija.
20.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Simply Red»».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Izdegušo zemju princis».
ASV drāma. 2013.g. (ar subt.).
23.40 «Vinila valdzinājums».* Vasaras koncerts Kuldīgā.
2.30 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*
4.30 «Spots».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 44.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Atgriezties pagātnē». Vācijas komēdija. 2010.g.
11.50 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 11.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 21.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 40.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 13.sērija.
3.00 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 13.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 60. un 61.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.

7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 7.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 2.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 170.sērija.
12.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.30 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
15.30 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
17.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 «Amerikāņu pīrāgs 6: Beta māja». Kanādas un ASV komēdija.
23.55 TV PIRMIZRĀDE. «Čakija lāsts». ASV šausmu filma. 2013.g.
1.45 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 7.sērija.
2.40 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.25 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 170.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 28. marts
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Melusinas noslēpums». Piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
12.20 «Maršruts Ķekava – Omskas apgabals 1949». Dokumentāla filma.
13.25 «Latvija starptautiskās misijās». Dokumentāla filma.
14.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Liene Lūse.
14.35 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
18.00 «(Sestdiena) Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Guntara Rača jubilejas koncerts «Tikai tā»».
0.45 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 2.sērija.
2.25 «Noziegumu sezona». Mākslas filma. 5.sērija.
4.00 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt. latviešu val.).
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 10. un 11.sērija.
7.05 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
8.05 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
8.35 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.sērija.
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «Province».* (ar subt.).
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.51 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.40 «Vanags». Seriāls. 5. un 6.sērija.
14.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.05 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.05 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
17.55 TV PIRMIZRĀDE. «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
18.30 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».
Čehija – Latvija.
21.10 «Sirmais. Kulta ēdieni». (krievu val., ar subt.).
21.40 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.25 «SOKO Vismāra». Seriāls. 51.sērija.
0.15 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases
spēļu apskats».
0.30 «Izdegušo zemju princis». ASV drāma. 2013.g. (ar subt.).
2.10 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 45.sērija.
5.40 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 4.sērija.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
6.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi».
Krievijas detektīvseriāls. 1980.g.
14.55 «Karamba!» Humora raidījums.
15.10 «Dvīņi». ASV komēdija. 1988.g.
17.20 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g.
Turpinājums.
18.30 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro». Seriāls. 9. un 10.sērija.
23.50 «Blēži». Francijas kriminālkomēdija. 2008.g.
1.30 «Iemīlēties vēlreiz». Vācijas romantiska drāma. 2006.g.
3.05 «LNT brokastis».
4.35 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 4.sērija.

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 14.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 62. un 63.sērija.
6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas
seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
11.50 «Osijs un Teds». ASV ģimenes filma. 2009.g.
13.45 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
17.05 «Beverlihilsas nindzja». ASV komēdija. 1997.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Megamainds». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.30 «Karību jūras pirāti: svešajos krastos».
Piedzīvojumu filma. 2011.g.
0.15 «Aizbēgt trīs dienās».
ASV un Francijas krimināltrilleris. 2010.g.
2.40 «Amerikāņu pīrāgs 6: Beta māja».
Kanādas un ASV komēdija.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Vecie ērmi». Humora raidījums.

Ceturtdiena, 2015. gada 19. marts
2.30 «Momentuzņēmums».*
2.45 «Noziegumu sezona». Mākslas filma. 6.sērija.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

Svētdiena, 29. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.00 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 «Pūpolu svētdienas dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 5.sērija.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «(Svētdiena) Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TIEŠRAIDE. «Radīti mūzikai». Klasiskās mūzikas šovs.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Terēze». Francijas drāma. 2012.g. (ar subt.).
23.20 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.20 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
1.15 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns masāžas salons «AELITA»

Ar prieku paziņojam, ka Rīgas ielā 67 («Keramikas» ēkā)
atvērts masāžas salons, kurā iespējams izbaudīt masieres
roku dziedniecisko pieskārienu spēku, jo pieskārieni labvēlīgi ietekmē mūsu pašsajūtu, nomierina, mazina stresu.
Masāža pozitīvi iedarbojas uz visām orgānu sistēmām – nervu
sistēmu, muskuļu sistēmu, asinsrites sistēmu, limfātisko sistēmu.
Saspringuma un stresa laikmetā masāžas procedūras
kļūst par nepieciešamību aizvien vairāk cilvēkiem.
Nāciet uz salonu «AELITA» un izvēlieties sev noderīgāko
masāžas veidu un piedāvātos bonusus:
• atlaides, • īpašos piedāvājumus,
• dāvanu kartes, • klientu kartes.
Darba laiks: katru dienu no pulksten 9 līdz 21.
Apmeklējums pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 29220187.

Piedāvā darbu istabenei(-im)
viesnīcā «Jelgava»

(reģ.Nr.41703007150) Jelgavā, Lielajā ielā 6.
Darba pienākumi:
viesnīcas numuru un koplietošanas telpu uzkopšana.
Slīdošais darba grafiks.
CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv vai aizpildīt
pieteikuma anketu viesnīcas «Jelgava» administrācijā.

20. martā kultūras namā «Rota»
Garozas ielā 15

notiks Lauktehnikas veterānu saiets
groziņu vakars.
Pulcēšanās – no plkst.17, sākums – plkst.18.
Rīkotāju grupa: Jāzeps Kivlenieks, Māra Ažīte,
Alberts Suveizda u.c.
SIA «AJM WOOD» (reģ.Nr.LV44103029388)

piedāvā darbu mēbeļu ražotnē Mežciemā:
• maiņas vadītājam(-ai) (meistaram(-ei));
• kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm);
• apkopējam(-ai)/sētniekam(-cei).
Tālrunis +371 29491995,
e-pasts info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Elzas Paulovičas (dzimusi 1937. gada 22. jūlijā, mirusi
2011. gada 30. septembrī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē, Lielajā
ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma
publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar
Elzas Paulovičas īrētajā dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Elzas Paulovičas piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

LTV7
5.00 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.45 «Vanags». Seriāls. 5. un 6.sērija.
11.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.05 «Melusinas noslēpums». Piedzīvojumu filma ģimenei.
13.55 «Sapņu viesnīca. Labās Cerības rags». Melodrāma.
15.35 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēļu apskats».
16.05 «Leģendārie albumi. «Simply Red»». Dok.filma (ar subt.).
17.00 «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». Finālspēles 1.spēle.
19.20 «Raimonda Paula dziedāšanas svētki «Arēnā Rīga»».*
21.55 «Specvienība». Seriāls. 9.sērija.
22.45 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 9.sērija.
23.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
0.50 «Tas ir Igo. Dzied R.Fomins».*
2.40 ««Mikrofona» dziesmas».*
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 5.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.

TV programma
8.30 «Karamba!» Humora raidījums.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
10.40 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro». Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.30 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
14.30 «Dzintara dziesmas 4».
15.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 13. un 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 33. un 34.sērija.
23.10 «Noziegums Parīzē». Francijas un Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
0.15 «Nelūgtie». ASV, Vācijas un Kanādas šausmu filma.
1.35 «Atgriezties pagātnē». Vācijas komēdija. 2010.g.
3.10 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
3.55 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 15.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 64.–66.sērija.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Precos ar svešinieku!»
12.05 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
12.50 «Karību jūras pirāti: svešajos krastos». Piedzīvojumu filma.
15.35 «Megamainds». ASV animācijas filma. 2010.g.
17.30 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Bēgle 17 gados». Mistikas spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.10 «Ugunsspēks». ASV trilleris. 1991.g.
3.30 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 14. un 15.sērija.
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Pasākumi pilsētā
 19. martā pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 19. martā – Zviedru dienu filmu festivāls. Pulksten 16 – animācijas filma «Karlsons,
kas dzīvo uz jumta», pulksten 18 – dokumentālā filma «Ceļa gals». Ieeja – bez maksas
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 19. martā pulksten 17 – pavasara velopastaiga kopā ar Jelgavas gidi Inu Jurģi. Pasākums – bez maksas (tikšanās pie «Jelgavas studenta» Mītavas tilta pakājē).
 19. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: E.Skarpeta «Skrandaiņi
un augstmaņi». Režisori – A.Matisons un A.Bolmanis. Biļešu cena – € 2 – 4 (kultūras
namā).
 20. martā – Zviedru filmu festivāls. Pulksten 16 – animācijas filma «Karlsons, kas
dzīvo uz jumta», pulksten 18 – «Nekad nepadodies, dēls». Ieeja – bez maksas (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 20. martā pulksten 19 – Aijas Andrejevas koncerts «Soļi». 10 gadi uz skatuves. Piedalās radošā komanda K.Ansona un K.Krievkalna vadībā. Koncerta viesis – O.Rajecka.
Biļešu cena – € 7 – 15 (kultūras namā).
 21. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Pūpolsvētdienu un Lieldienas gaidot»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. martā – Zviedru dienu filmu festivāls. Pulksten 16 – animācijas filma «Karlsons,
kas dzīvo uz jumta», pulksten 18 – dokumentālā filma «Ceļa gals». Ieeja – bez maksas
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. martā pulksten 19 – vīru kora «Logos» koncerts (Svētās Annas baznīcā).
 22. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 22. martā pulksten 16 un 28. martā pulksten 12 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde:
Saulcerīte Viese, Jūlijs Bebrišs «Zvaigzne iet un deg...». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena
– € 5 (vietu skaits ierobežots) (Ā.Alunāna teātra Kamerzālē, ieeja – no Uzvaras ielas).
 24. martā pulksten 13 – Jelgavas skolēnu deju skate, gatavojoties XI Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 25. martā pulksten 14 – komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzī).
 25. martā pulksten 16 – lekcija par Latvijas Mākslas akadēmiju un Stikla mākslas
apakšnozari (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 25. martā pulksten 17 – pianistes Diānas Zandbergas klaviermūzikas koncerts, kurā
skanēs latviešu komponistu Jāņa Mediņa, Pētera Vaska, Daces Aperānes un ungāru
skaņraža Ferenca Lista mūzika (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 26. martā pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars. Vakara viesis – Andis Zeidmanis
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 26. martā pulksten 10.30 – konference «Aspazijai 150» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 26. martā pulksten 19 – Teātra sporta vakars, viesi – «ImproZoo». Pieteikšanās pa
tālruni 26323327. Biļešu cena – € 5 (Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).

Izstādes
 No 20. marta līdz 4. aprīlim – Jelgavas skolu audzēkņu vizuālās un plastiskās
mākslas darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 27. martam – mākslinieka Nikolaja Malcenieka izstāde – akvareļi, miniatūras «Poēma par Tēvzemi un Tālo Ziemeļu balādes» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 30. martam – J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu glezniecības
darbu izstāde «Rainis un Aspazija» (kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 31. martam – Alda Feldmaņa 55 gadu jubilejai veltīta pirmā gleznu personālizstāde «Veltījums Jelgavas pilsētai» (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 31. martam – gleznotāja Jāņa Zemīša (1940 – 2008) piemiņas izstāde
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 2. aprīlim – karikatūru izstāde «Aci pret aci ar klimatu» (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 5. aprīlim – Tekstilmākslas asociācijas 20 gadu jubilejas izstāde (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 7. aprīlim – zviedru fotogrāfa Dmitrija Karpenko izstāde «Zviedrija no
putna lidojuma» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 12. aprīlim – Sandras Silevičas gleznu izstāde. Ieejas maksa – € 0,70
(Ādolfa Alunāna mājā Filozofu ielā 3).
 Līdz 15. aprīlim – Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas apakšnozares
studentu un pasniedzēju darbu izstāde. 25. martā pulksten 16 – lekcija par
Latvijas Mākslas akadēmiju un Stikla mākslas apakšnozari (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 19. marts

Teātra svētkos pasmiesimies
paši par sevi

Svinot teātra svētkus Jelgavā, pērn pilsētas aktieri piedāvāja humora pilnu dziesmu spēli par teātra aizkulisēm
uzvedumā «Rampa mirdz», bet šogad 27. martā pulksten 19 gaidāms turpinājums – «Rampa mirdz 2», kurā aktieri
risinās sirsnīgi nenopietnus dialogus par mums pašiem – jelgavniekiem.
Foto: Eduards Kapša
 Ritma Gaidamoviča

Martā svinam Starptautisko Teātra dienu. Jau otro gadu svētki
notiks arī Jelgavā. Būs sarunas
ar aktieriem, radošās darbnīcas
bērniem, kurās varēs izgatavot
lelles, bet teātra svētku kulminācija būs 27. martā pulksten
19 kultūras namā. Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātra aktieri,
Tirkīzkora ansambļa dziedātāji
un «Intrigas» dejotājas iestudē
muzikāli ironisku uzvedumu
«Rampa mirdz 2».
Pašvaldības iestādes «Kultūra» projektu
vadītājs Sandis Kalniņš stāsta, ka pirmo reizi Teātra dienā interesenti aicināti aci pret
aci tikties ar aktieriem. 25. martā pulksten
14 un 26. martā pulksten 16 Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā notiks sarunas
ar Jelgavas teātru aktieriem «Jelgavnieks
teātra pasaulē». To laikā varēs dzirdēt
dažādus teātra aizkulišu stāstus par to, kā
notiek darbs pie izrādēm, un interesantas
atziņas no aktieru dzīves. Tuvojoties Teātra
dienai, Alunāna muzejs aicina jelgavniekus
aizdomāties par tiem teātra darbiniekiem,

kuri aiznesuši tautās dzimtās pilsētas vārdu. «Ierosinām jūs pārcilāt savas atmiņu
pūra lādes, un dalīties ar mums savos
atradumos. Tos gaidīsim muzejā, Filozofu
ielā 3, vai rakstiet uz e-pastu maija.matisa@
muzejs.jelgava.lv vai evija.elpere@muzejs.
jelgava.lv,» tā muzeja vadītāja Maija Matisa.
Aktīvākajiem būs neliels pārsteigums, kuru
pasniegs 26. marta pasākumā.
Šogad tiks turpināta arī pērn aizsāktā
tradīcija radīt humora pilnu dziesmu spēli
ar tādu pašu nosaukumu kā pagājušajā
gadā, bet citiem notikumiem. «Šis ir seriālu
laikmets – neviens sevi cienošs TV vērotājs
neiztiek bez tiem, tādēļ arī mēs turpinām
un esam devuši savam iestudējumam
nosaukumu «Rampa mirdz 2». Pērn koncertizrādē «Rampa mirdz» ar mīļu smaidu
stāstījām par teātra pasaules aizkulisēm,
bet uzvedumā «Rampa mirdz 2» Jelgavas
jubilejas gadā risināsim sirsnīgi nenopietnus
dialogus par mums pašiem – jelgavniekiem
– un mūsu kopējām mājām Jelgavu,» saka
uzveduma režisore Dace Vilne, piebilstot, ka
šis ir stāsts par mums pašiem, kurā ar labvēlīgu smaidu varēsim pasmieties par sevi.
Fakti un situācijas ir ņemtas no dzīves, taču
režisore D.Vilne gan aicina skatītājus baudīt
koncertuzvedumu un nemeklēt sasaisti ar

kādu konkrētu personu. «Ja mēs runājam
par daktera vizīti, negribētos, lai skatītājs
to uzreiz sasaista ar kādu konkrētu ārstu,
vai, ja runājam par Jelgavas kafejnīcām, – ar
kādu konkrētu kafejnīcu pilsētā. Vienkārši
baudiet un izklaidējieties!» mudina režisore,
uzsverot, ka šis koncertuzvedums ir izklaides žanrs un domāts atpūtai, smaidam un
tam, lai smeltos pozitīvo. «Varbūt Teātra
dienas izrādes «Rampa mirdz» kļūs par
tradīciju Jelgavā – līdzīgi kā «Teātra žurka»
Nacionālajā teātrī,» cer uzveduma režisore
D.Vilne. Uzvedumā piedalīsies arī mūziķu
sastāvs Ingusa Leilanda vadībā. Ņemot
vērā lielo piekrišanu pērn, arī šogad teātra
svētkos kultūras namā darbosies īpaša
teātra bufete.
Biļešu cena – no 2 līdz 4 eiro, un tās
nopērkamas Jelgavas kultūras namā,
maksājot tikai skaidrā naudā.
28. marts tiks veltīts bērniem. Pulksten
11 un 14 uz dažādām aktivitātēm kultūras
namā «Rota» ielūdz Jelgavas Jaunais
teātris pasākumā «Teātra mežs». Iecerēts,
ka notiks pusstundu gara izzinoša izrāde
par teātri, tā aizkulisēm, bet pārējā laikā
plānotas radošās darbnīcas, kurās varēs
izgatavot lelles un citus atribūtus, kā arī
iet rotaļās.

Jelgavā ieradušās Leļļu teātra lelles
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Raitis Supe

Latvijas Leļļu teātris, svinot
teātra 70. dzimšanas dienu,
nolēmis iedzīvotājiem parādīt
savu leļļu «zelta fondu». Līdz
31. martam Jelgavas kultūras
namā apskatāmas dažādās
tehnikās radītas apmēram 30
lelles, kuras piedalījušās 15 teātra izrādēs. Uz Jelgavu atbraucis
Runcis zābakos, Pelnrušķīte,
Nāriņa un citi varoņi.
«Mums noliktavā ir ļoti daudz leļļu,
kuras vairs nepiedalās izrādēs, bet tās ir
tik skaistas! Teātra jubilejas gadā gribam
palepoties ar to, kas mums ir, un parādīt to
arī citiem,» atzīst teātra scenogrāfe māksliniece Anita Znutiņa-Šēve, piebilstot, ka
katra izstādē aplūkojamā lelle ir ļoti īpaša,
jo tās visas darinātas rokām, turklāt to
izgatavošanā iesaistījusies liela komanda
– ap desmit cilvēku. Māksliniece stāsta,
ka šajā izstādē visvairāk ir klasisko trostu
leļļu. Tas nozīmē, ka lellēm ir skulptora
veidota galviņa, kas atlieta papjēmašē tehnikā, un ķermeni veido trostu mehānisms,
kas ļauj lellītei kustināt rociņas, kājiņas,
pagriezt galviņu. Kādai tiek pielikta acu
kustība, citai – mutes kustība. Ar šīm
lellēm aktieri darbojas aiz aizslietņa paceltām rokām. Māksliniece piebilst, ka
šajā tehnikā veidotas lelles ir visgrūtāk

izgatavojamas. Taču izstādi papildina arī
galda, portretlelles, leļļu galvas, marionetes, lelles, kas izgatavotas no porolona.
«Lai izgatavotu vienu lellīti, iesaistās ļoti
daudz cilvēku – vesela darbnīca. Sākot ar
mākslinieku, skulptoru, šuvēju, kur nu vēl
aktieri un režisors, kuri iedzīvina to lellīti
izrādē,» tā māksliniece.
Jelgavā ir iespēja satikt Pelnrušķīti ar
smalkiem sejas vaibstiem, Nāriņu, Runci

zābakos un citus varoņus no šīs izrādes,
kā arī marioneti no izrādes «Karmena»,
tāpat apskatāmi varoņi no «Eža kažociņa» un izrādes «Pasaka par Rumpelrūķi».
Pavisam aplūkojamas apmēram 30 lelles
no 15 dažādām Leļļu teātra izrādēm.
Lai skatītājiem sniegtu arī informāciju
par teātra vēsturi, režisoriem, aktieriem,
izrādēm, leļļu meistariem, izstāde papildināta ar informatīvām planšetēm.

