Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas
karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
18. martā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005558.
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Reinis no 6. klases
uzvar programmēšanas
konkursā
«Noteikti turpināšu mācīties programmēšanu
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā –
tas man patiešām patīk. Domāju, ka nākotnē
būšu programmētājs,» rādot savu konkursam
«Programmē savai nākotnei» izveidoto mājas lapu,
saka uzvarētājs Reinis Bergmanis.

 Kristīne Langenfelde

«Žūrijas komisija, kad
vērtēja konkursa darbus, nezināja ne skolēna vārdu, ne vecumu – tas tiešām bija
liels pārsteigums, kad
noskaidrojās: Latvijas
jauno programmētāju
konkursā uzvarējis 6.
klases skolnieks Reinis
Bergmanis no Jelgavas. Viņš bija jaunākais dalībnieks, bet
viņa izstrādātā mājas
lapa bija labāka par
tām, ko konkursam iesniedza pat 19 gadus
vecie jaunieši,» atzīst
Latvijas Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas
(LIKTA) viceprezidente
Māra Jākobsone.
Uz LIKTA un «Microsoft
Latvia» skolēniem organizētā konkursa «Programmē savai nākotnei» apbalvošanas
ceremoniju pagājušajā nedēļā
Rīgā tika uzaicināti 12 labāko
darbu autori, un tajā brīdī 6.
klases skolnieks Reinis jau
priecājies: «Mans pirmais pro
grammēšanas konkurss, un es
esmu 12. labākais! Forši! Bet
tad sāka saukt vietas… Tika līdz
trešajai, un es sapratu, ka tomēr

neesmu starp labākajiem – droši
vien mani tāpat vien uzaicināja
kā jaunāko dalībnieku. Tad
nosauca otro vietu, pēc tam
pirmo – mans vārds! Es nespēju
tam noticēt. Prieks bija milzīgs,»
stāsta 12 gadus vecais Reinis.
Reiņa mamma Vaira teic, ka
pasākumā sajūta bijusi tāda, ka
Reinis tur iemaldījies nejauši.
«Tas bija pieaugušu jauniešu
konkurss, bet mans mazais Rei
nis sēž uz krēsla un šūpo kājas.
Un tad pēkšņi paziņo uzvarētāju
– Reinis. Neticami!»
Vēl pirms gada Reinis pat tā
īsti nav zinājis, ko nozīmē vārds
«programmēšana». «Pats nejauši kādā forumā sāku lasīt par
programmēšanu. No sākuma
šķita, ka tas ir garlaicīgi, bet tad
sāku interesēties un man iepatikās. Teicu mammai, ka gribu
mācīties programmēt, bet bija
vasaras brīvlaiks un kursus neviens nepiedāvāja. Rudenī man
mamma atrada iespēju mācīties
individuālās nodarbībās Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Taču līdz tam jau
pats internetā biju šo to apguvis
– sāku ar programmēšanas pamatvalodām HTML un CSS. Bet
sapratu, ka tur daudzas lietas
nevar izdarīt. Gribējās kaut ko
sarežģītāku, kustīgas lietas. Tad
apguvu «Jawa Script» – uztaisīju
kalkulatoru, vienkāršas spēlītes.
Tiešām iepatikās – tas ir ļoti

interesanti,» stāsta Reinis.
Kad «Jelgavas Vēstnesis»
Reini aicināja uz tikšanos, viņa
mamma ātri noteica: «Jāpaskatās Reiņa plānotājā. Viņš jau
mūsu ģimenē ir tas aizņemtākais.» Izrādās, Reinis jau no
sešu gadu vecuma pastiprināti
kursos apgūst angļu valodu un
šogad grasās kārtot starptautiskā angļu valodas eksāmena
nākamo līmeni, ko parasti kārto
skolēni pēc 9. klases. Tāpat viņš
papildus apgūst krievu valodu,
darbojas mākslas studijā un,
vecāku mudināts, nodarbojas
arī ar vieglatlētiku. «Ja tik ilgas
stundas pavada pie datora, pat
ja tā nav spēlīšu spēlēšana,
bet programmēšana, ir jābūt
līdzsvaram, tāpēc Reinis zina:
ja grib programmēt, paralēli
ir arī jāsporto,» uzsver Reiņa
mamma.
Tieši labās angļu valodas
zināšanas Reinim šobrīd ļauj
nodarboties ar programmēšanu, jo programmēšanas valoda
ir angļu.
«Kāds varbūt domā – diezin
vai viņš pats to darbu uztaisīja.
Ticiet man – ne es, ne tētis viņam palīdzēt nevarējām. Reinis
ir tas, kurš palīdz mums informācijas tehnoloģiju jautājumos.
Tas bija Reinis, kurš tētim teica:
aizbrauksim uz veikalu, nopirksim tev HDMI vadu, lai varu
tavu portatīvo datoru pieslēgt

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

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām –
lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
«Ielūgumu uz Jelgavu».

Darba devēji var
pieteikties skolēnu
nodarbināšanai vasarā
 Sintija Čepanone

Sākot ar jūniju, pašvaldības iestādēs, kapitālsabiedrībās un vietējos
uzņēmumos darbu varēs sākt skolēni – šādu
iespēju jau tradicionāli
nodrošinās gan Jelgavas pilsētas pašvaldība,
gan Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA).
Šogad vasaras nodarbinātības pasākumā
NVA Jelgavas filiālē
(Jelgavā, Jelgavas un
Ozolnieku novadā) plānots iesaistīt 207 skolēnus vecumā no 15 līdz
20 gadiem (ieskaitot),
savukārt Jelgavas pašvaldības nodarbinātības programmas laikā
darbs tiks nodrošināts
apmēram 430 Jelgavas
pilsētas izglītības iestāžu skolēniem vecumā
no 13 līdz 17 gadiem.

Šobrīd NVA uzsākusi darba
devēju pieteikumu pieņemšanu.
NVA Jelgavas filiāles vadītāja Inga
Lejiņa informē, ka NVA skolēnu
Foto: Ivars Veiliņš
vasaras nodarbinātības pasākums
tiks īstenots no 1. jūnija līdz 31.
televizoram – tev būs ērtāk augustam un tajā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20
filmas skatīties.»
Dažreiz Reinim gan pietrūkst gadiem (ieskaitot), kuri mācās
pacietības, bet arī tādos brīžos vispārējās, speciālās vai profesioviņš nepadodas. «Viegli jau
viņam negāja, bija brīži, kad
šķita – nav vairs tās pacietības,
jo kaut kas nesanāk tā, kā viņš
iedomājies. Bet, kad Reinim
teicu, ka varbūt nevajag, viņš
atbildēja: «Nē, nu ir par vēlu  Sintija Čepanone
padoties!» un turpināja darbu.»
Sestdien pulksten 20.30
Reinis atzīst, ka konkursa
Jelgavas pilsēta jau asdarbu – mājas lapu «Spēļu brītoto gadu pievienosies
dis» ar interaktīvām un attīstoPasaules dabas fonda
šām spēlēm – radījis divu nedēļu
rīkotajai akcijai «Zemes
laikā, katru dienu strādājot pa
stunda», kuras laikā
divām stundām. «Sanāk, ka tas
katrs aicināts uz vienu
man prasīja 28 stundas,» nosaka
stundu izslēgt apgaisReinis.
mojumu, lai simboliski
LIKTA un «Microsoft Latpievērstu uzmanību
via» organizētajā konkursā 12
enerģijas un resursu
– 19 gadus veciem jauniešiem
taupīšanai. Pilsētā vai«Programmē savai nākotnei»
rākiem sabiedriskiem
uzvarēja R.Bergmanis, 2. vietā
objektiem tiks izslēgts
ierindojās Tukuma Vakara un
ārējais apgaismojums.
neklātienes vidusskolas skolniece Inese Kazimirinoka, bet
Kā informē Jelgavas pilsētas
trešo vietu ieņēma Jelgavas
tehnikuma audzēkņi Ričards pašvaldības Sabiedrisko attiecību
Ziemelis un Elvis Petroskaitis. pārvaldē, Jelgavā tiks izslēgts SvēVērtējot darbus, žūrija ņēma tās Annas baznīcas, Romas katoļu
vērā darbu inovatīvo saturu, Bezvainīgās Jaunavas Marijas
izstrādātās lietotnes, mājas katedrāles, Svētā Simeona un Svēlapas lietojamību, noformējuma tās Annas pareizticīgo katedrāles,
kvalitāti (dizainu, krāsu pielie- Svētā Jāņa baznīcas, Vissvētās
tojumu) un tehnisko risinājumu Dievmātes aizmigšanas pareizti– programmatūras piedāvāto cīgo baznīcas, Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa, Jelgavas pils,
iespēju izmantošanu.

nālās izglītības iestādēs. «Pirmajās
divās nedēļās pieteikumu filiālē
bija iesnieguši divi darba devēji,
taču aicinām darba devējus būt
aktīviem un pieteikties pasākuma
īstenošanai jau laicīgi, lai vasaras
periodā dotu iespēju skolēniem
strādāt, iegūt darba pieredzi un
jaunas prasmes,» I.Lejiņa norāda,
ka, piemēram, pērn skolēniem
bija iespēja strādāt tirdzniecībā,
apzaļumošanas uzņēmumos,
augstskolā, kā arī ražošanas uzņēmumos.
Jāuzsver, ka NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna
mēneša darba algai 50 procentu
apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas,
savukārt otru algas pusi skolēnam maksās darba devējs pats.
Skolēna mēneša atalgojumam
par pilnu nostrādātu darba laiku
jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 370 eiro
pirms nodokļu nomaksas. NVA
darba devējam maksās arī dotāciju
darba vadītāja darba algai. Par
10 skolēnu darba vadīšanu NVA
dotācija darba vadītāja algai būs
valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, tātad par
viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā
daļa no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas. Viens darba
vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā
10 skolēnu darbu.
Turpinājums 3.lpp.

Jelgava piedalīsies akcijā
«Zemes stunda»

63048800

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja, Krasta ielas
promenādes, Pasta salas un Mītavas tilta apgaismojums. Savukārt
apgaismojuma intensitāte tiks samazināta biokoģenerācijas stacijai
«Fortum». Akcijā iesaistīsies arī
AS «Latvijas dzelzceļš», izslēdzot
apgaismojumu Jelgavas dzelzceļa
tiltam. Tas pirmo reizi izgaismots
18. novembrī un diennakts tumšajā laikā iezīmē pilsētas ainavu
baltās un zilās krāsas toņos, kas
sasaucas ar dzelzceļa manevru
luksofora krāsu.
Zemes stunda ir aicinājums
mainīt rīcību un uzsākt iniciatīvas, lai sekmētu enerģijas un
resursu taupīšanu. Šī akcija ir
simbolisks pasākums, kura laikā
miljoniem cilvēku visā pasaulē
vienojas, izslēdzot apgaismojumu
uz vienu stundu, lai pieprasītu izlēmīgu rīcību enerģijas un resursu
taupīšanai. Ikviens jelgavnieks
ir aicināts uz stundu izslēgt apgaismojumu savā dzīvesvietā, lai
veidotu videi draudzīgāku pilsētnieku dzīvi ikdienā.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Ēnu ekonomika ir vāks attīstībai»
 Jānis Kovaļevskis

«Lēnām šļūcam uz
priekšu, un izskatās,
ka tuvākajā laikā valsts
kopējā ekonomiskās
attīstības bildē nekas
būtiski nemainīsies. Tas
nav pārāk labi, ja iespējami ātrāk vēlamies
panākt ES vidējos
rādītājus, bet labā ziņa
ir tā, ka mūsu ekonomika aug divas reizes
straujāk nekā vidēji Eiropā, un, visticamāk, šī
izaugsme turpināsies,»
saka «Swedbank Latvija» galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks.
Uzstājoties publiskā lekcijā
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, M.Kazāks
iezīmēja galvenās ekonomikas
attīstības tendences pasaulē un
Latvijā, akcentējot, ka iepriekš
plānotā piecu procentu izaugsme
gadā izrādījusies pārāk ambiciozs
mērķis un šobrīd jādomā par to, kā
sabalansēt darba algu pieaugumu
ar darba ražīgumu, lai saglabātu
Foto: Raitis Supe
uzņēmumu konkurētspēju un
cilvēki nebrauktu prom. Šo jautā- «Nafta šobrīd ir lēta tādēļ, ka pēc krīzes tika prognozēts liels naftas produktu pieprasījums un šajā nozarē tika veiktas nozīmīgas
jumu savā valdības deklarācijā kā investīcijas. Tagad šīs investīcijas mēģina atpelnīt, tādēļ veidojas pārprodukcija. Šīs nozares pašizmaksa ir 10 – 15 dolāri par barelu, tādēļ
vienu no prioritātēm iezīmējis arī tas joprojām ir izdevīgi, jo šobrīd cena svārstās pie 36 dolāru atzīmes,» uzsver «Swedbank Latvija» galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks.
premjers Māris Kučinskis.
ietekme uz Latviju, tomēr šobrīd Latvijas ekonomikas
būve vai informācijas tehnoloģijas. to atbalsta un nevēlas atteikties
Drebulis ne vienmēr ir gripa tā vairs nav, jo uz kaimiņvalsti pusmūža krīze
Tirgū pastāv divu veidu produkti no šiem ieņēmumiem, lai gan
2015. gada nogalē ekonomi- eksportējam tikai septiņus proSituācijā, kurā ir visi priekš- – iekšējam un ārējam tirgum pa- ilgtermiņā visi būtu ieguvēji. Par
kā iezīmējās vairākas negatīvas centus no kopējā apjoma. Lielāka noteikumi straujākai attīstībai, redzētās preces un pakalpojumi. publiskajiem pakalpojumiem
tendences gan kopējā pieprasīju- atkarība no kaimiņvalsts gan ir Latvijas ekonomika jau vairākus Ienākumus galvenokārt rada tieši maksā tikai daļa sabiedrības, bet
ma krituma pasaules tirgos dēļ, tranzītbiznesam, jo Latvijas ostas gadus aug ar tempu trīs pro- ārējam tirgum paredzētās preces tos izmanto visi, tādēļ godīgagan ģeopolitisku iemeslu dēļ, to- un dzelzceļš lielā mērā strādā tieši centi gadā. Tas ir vairāk nekā un pakalpojumi, proti, eksports. jam nodokļu maksātājam nākas
mēr kopumā pasaulē joprojām vē- ar Krievijas kravu plūsmu, tādēļ vidēji Eiropā, bet nepietiekami, Un no tā, cik vērtīgas preces un maksāt arī par ēnu ekonomikā
rojama izaugsme. «Tas bija neliels tas, kas notiek Krievijas ekono- lai pārskatāmā nākotnē sasniegtu pakalpojumus spējam pārdot, esošo, tāpat kā banku klientiem
drebulis bez nopietnākām sekām. mikā, joprojām ir svarīgi. «Pusi no Eiropas vidējos rādītājus. «Mūsu atkarīgs tas, cik spēsim maksāt caur augstākām procentu likTādās Latvijas eksportētājiem Krievijas budžeta veido ieņēmumi ekonomikā ir iestājusies tāda kā iekšējā tirgū. «Tieši šī iemesla mēm jāmaksā arī par kredītu
nozīmīgās valstīs kā Lielbritānija, no naftas un gāzes produktu tirdz- pusmūža krīze, kad visas vien- dēļ frizieris Londonā par savu izkrāpējiem. Man ir priekšlikums
Vācija, Francija un ASV joprojām niecības, bet divas trešdaļas no kāršākās lietas ir izdarītas un uz pakalpojumu var prasīt trīs reizes pedagogu arodbiedrībai vērsties
ir vērojama ekonomiskā izaugsme. kopējā eksporta apjoma – šo preču priekšu kustamies, tomēr temps vairāk nekā frizieris Latvijā,» nevis pie Saeimas un valdības, bet
Tā nav strauja, bet tomēr ir, un šo- tirdzniecība. Varat
ir pārāk lēns, lai turpina M.Kazāks, uzsverot, ka ar gan pie sabiedrības ar aicinājumu
brīd nekas neliecina, ka izaugsme iedomāties, kādas
tas kādu apmie- kvalitatīvu produktu vien šobrīd godprātīgāk maksāt nodokļus, lai
«Man
ir
priekšlikums
varētu apstāties. Neviendabīga sekas iestājas, ja šī
rinātu. Āboli nepietiek. Daudzās jomās savu lielākus līdzekļus varētu novirzīt
pedagogu arodbied- no zemākajiem konkurētspēju joprojām nodroši- izglītībai un bērni iegūtu labāku
situācija ir Skandināvijas valstīs, puse sarūk par 70
kur vislabākie rādītāji ir Zvied- procentiem. Pirms
uz salīdzinoši zemāku algu izglītību. Šobrīd valsts budžetā
rībai vērsties nevis z a r i e m j a u nām
rijā. Sava loma īstermiņā te ir krīzes, laika perionolasīti, un jā- rēķina, bet, ņemot vērā, ka algas mēs iekasējam tikai 28 procentus
pie Saeimas un val- domā, kā tikt turpinās pieaugt arī turpmāk, šis no IKP. Eiropas vidējais rādītājs
arī migrantu pieplūdumam, tas dā, kad naftas cena
veicina patēriņu un pieprasījumu bija ap 110 dolāriem
pakāpeniski zaudēs savu ir 39 procenti, bet Igaunija, kur
dības, bet gan pie nākamajā at- faktors
pēc mājokļiem. Saistībā ar naftas par barelu, Krievijai
tīstības līmenī. lomu, tādēļ ļoti aktuāls ir jautā- nodokļu likmes ir pielīdzināmas
sabiedrības ar aici- Esam sasnie- jums par investīcijām.
cenu kritumu par 70 procen- bija sestā spēcīgākā
mūsējām, spēj iekasēt 32 procentiem piebremzējusies izaugsme ekonomika pasaulē.
tus. Šie četri procenti ir aptuveni
guši 65 procennājumu
godprātīgāk
Norvēģijā, bet Somija stagnē jau Šobrīd tā ir tikai 16.
miljards eiro, kas aiziet garām
tus no Eiropas Uzņēmēji spēlē paslēpes
maksāt nodokļus.»
Tomēr uzņēmumu, kuri vēlas valsts kasei.»
ilgāku laiku. Savukārt Ķīna šobrīd vietā, uzreiz aiz Mekvidējiem rādīcenšas mainīt savu ekonomisko sikas. Tas nācis koptājiem, paturot attīstīties un piesaistīt investīcimodeli, lielāku uzsvaru liekot uz summā ar būtisku rubļa vērtības prātā, ka vidējais līmenis ne tuvu jas, skaits ir salīdzinoši neliels. Atbalsts nepieciešams
patēriņu. Ķīnas uzņēmumi savā samazināšanos un augstu inflāci- nenozīmē Londonas algas. Tur- «Kopumā mums ir ap 220 tūk- ne tikai Latgalei
Situācija reģionos ir ļoti atšķiziņā ir uzsākuši spēli «kurš nomirs ju. Pārtikas produktiem cena pie- klāt šobrīd ir liels spiediens uz stoši uzņēmumu. No tiem gada
pirmais», un viens no potenciāla- augusi pat par 20 procentiem. Ņe- darba algām, un tās aug vidēji pārskatus iesniedz apmēram 120 rīga no situācijas Rīgā un Pierīgā.
jiem upuriem te var būt arī mūsu mot vērā, ka neviens neprognozē par septiņiem procentiem gadā. tūkstoši, bet pozitīvs pašu kapitāls Turklāt mēs nevaram izcelt kādu
«Liepājas metalurgs». Ķīnas val- būtisku naftas cenas pieaugumu, To apstiprina gan bankas dati, ir tikai pusei no šiem uzņēmu- īpaši labu vai sliktu reģionu. Iedība investē lielus līdzekļus, lai pie kas varētu būt priekšnoteikums gan personāla speciālisti, lai gan miem. Pārējie regulāri strādā ar nākumu līmenis uz vienu cilvēku
dzīvības uzturētu savus stratēģiski izaugsmei Krievijas tirgū, pārska- daudzviet, īpaši ārpus Rīgas, tas zaudējumiem vai arī slēpj savus Zemgalē īpaši neatšķiras no rādīnozīmīgos uzņēmumus, tādā veidā tāmā nākotnē mūsu uzņēmējiem jūtams mazāk. Kopumā tas, ka ieņēmumus. Skaidrs, ka šādiem tājiem Latgalē. «Jelgava šajā ziņā
uzturot saražoto preču konkurēt- uz Krievijas tirgu nevajadzētu pieaug algas, ir labi, jo tā mēs uzņēmumiem piesaistīt investī- ir priviliģētā situācijā, jo ir labi gan
spēju. No tā varam secināt, ka orientēties. Sava loma ir arī ES varam noturēt cilvēkus Latvijā. cijas un strādāt eksportam nav dzelzceļa, gan ceļu infrastruktūras
situācija pasaulē ir neviendabīga, un ASV sankcijām, tādēļ Krievija Slikti ir tas, ka atpaliekam pro- reāli,» uzsver M.Kazāks, norādot, savienojumi ar Rīgu. Uzņēmējiem
bet Rietumeiropā, kur ir Latvijas pastiprina savu lomu ārpolitikā, duktivitātes pieauguma ziņā,» ka ēnu ekonomika ir vāks mūsu ir ērti sasniedzama Rīgas osta.
lielākais tirgus, arvien vērojama pretnostatot Austrumeiropas un turpina M.Kazāks. Runājot līdzī- attīstībai. «PVN shēmās vien Tie ir priekšnoteikumi investīizaugsme,» spriež M.Kazāks.
Rietumeiropas valstu intereses bās, viņš norāda, ka mēs varam valsts budžets ik gadu zaudē ap ciju piesaistei. Tomēr pilsētas
kaut vai bēgļu jautājumā. Latvijas būt labākie malkas cirtēji pasaulē, 750 miljoniem eiro. Ja mēs vēla- vien nevar izvilkt visu reģionu,
Krievijai šobrīd ir 16. lielākā interesēs šajā ziņā ir vienota Eiro- bet ar malkas ciršanu produktivi- mies labākus valsts pakalpojumus ir nepieciešami valsts atbalsta
ekonomika pasaulē
pa, kurai joprojām ir būtiska loma tātes ziņā mēs nekad nespēsim izglītībā, veselības aprūpē, mums instrumenti ne tikai Latgalei, bet
Vēsturiski Krievijas ekonomis- pasaules ekonomikas procesos,» konkurēt ar tādām augstas pievie- jāspēj samazināt ēnu ekonomikas arī pārējiem Latvijas reģioniem,»
kajai situācijai bijusi samērā liela spriež ekonomists.
notās vērtības nozarēm kā auto- daļu. Diemžēl daļa sabiedrības rezumē M.Kazāks.

Pilsētnieks vērtē

Cik tīra, jūsuprāt,
ir pilsēta?
Irēna, strādā
kokapstrādē:
– It kā ir tīra.
Daudzās pilsētās ir nesakoptāks. Tā kā
man ir mazi
bērni un arī darbs, pati diemžēl
nepiedalos Lielajā talkā, lai pilsētu
padarītu tīrāku, jo tam nav laika.
Lelde, jaunā
māmiņa:
– Vidēji tīra.
Rīga noteikti
ir netīrāka.
Manuprāt,
Jelgavā vairāk vajadzētu sakopt parkus un
pastaigu takas. Mums ir ļoti skaista promenāde, tomēr tālāk par
to iet negribas, jo citur paveras
nepievilcīga aina. Vajadzētu vairāk piestrādāt pie tā, lai pastaigā
varētu doties arī tālāk no pilsētas
centra. Jāuzteic pilsēta par to,
ka mums ir sakopti un tīri bērnu
rotaļu laukumi. Protams, arī mūsu
pilsētā nekārtības vairāk redzamas
pēc sniega nokušanas. Piemēram,
ziemā sētnieki uz ielām kaisa smiltis – vietās, kur tās nav noslaucītas,
mitrā laikā ir dubļi.
Mārtiņš,
strādā gaļas
pārstrādes
uzņēmumā:
– Neesmu
vietējais, tomēr man kā
iebraucējam šķiet, ka pilsēta ir tīra
un sakopta, viss ir kārtīgs. Dzīvoju
Aucē, kur kā jau mazpilsētā, manuprāt, sakoptības ziņā, salīdzinot ar
Jelgavu, vēl ir kur augt.
Viktors,
pensionārs:
– Jelgava ir
ļoti tīra, man
patīk. Domāju, ka sētnieki pilsētā labi
veic savu darbu, nodrošinot, lai
Jelgava būtu skaista un sakopta.
Protams, ir vietas, kur varētu vēl
pielikt roku, bet kopumā ir ļoti
labi. Mani vairāk satrauc problēma māju pagalmos – tur šoferi
savas automašīnas novieto zaļajā
zonā, turklāt izbraukāts ir ne tikai
zāliens, bet arī trotuāri, it īpaši
Asteru ielā.
Mairīte, nodokļu administratore:
– Kā kura
vieta. Sakoptākās vietas
pilsētā, manuprāt, ir jaunais tilts un Driksas
iela. Diemžēl daudzi dzīvnieku
mīļotāji, izvedot pastaigā savus
četrkājainos draugus, aiz tiem
nesavāc. Nokūstot sniegam,
paveras nepatīkama aina, tomēr
šī problēma ir visur. Katrā pilsētā
ir sava pozitīvā un negatīvā puse.
Jelgava ir ļoti skaista vasarā, kad
pilsētā uzplaukst apstādījumi.
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Darba devēji var
pieteikties skolēnu
nodarbināšanai vasarā
No 1.lpp.

NVA apmaksās arī veselības
pārbaudes skolēniem, ja to
paredz normatīvie akti par
obligātajām veselības pārbaudēm, kā arī apdrošinās
skolēnus pret nelaimes gadījumiem darbavietā. Savukārt
darba devējs par nodarbināto
skolēnu veiks darba devēja un
darba ņēmēja nodokļu nomaksu, informē NVA. 2016. gadā
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā NVA kopumā
plāno iesaistīt 4128 skolēnus,
tostarp 207 Jelgavas filiālē,
un pasākuma īstenošanai kopējais plānotais finansējums ir
844 506 eiro.
Ar detalizētu informāciju
par pieteikšanos un pasākuma
kritērijiem var iepazīties NVA
mājas lapas www.nva.gov.
lv sadaļā «Darba devējiem».
I.Lejiņa piebilst, ka skolēnu
pieteikšanos NVA vasaras
nodarbinātības pasākumam
plānots izsludināt maijā.
Savukārt jau aprīlī savā
izglītības iestādē jaunieši
varēs pieteikties pašvaldības
nodarbinātības programmai,
un tās laikā darbu plānots
nodrošināt apmēram 430 skolēniem, kas mācās Jelgavas
izglītības iestādēs un ir deklarēti Jelgavā, vecumā no 13 līdz
17 gadiem. Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste
bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Līvija Vilcāne skaidro, ka šim mērķim pašvaldības budžetā šogad ieplānoti
100 000 eiro, tostarp 16 000
eiro paredzēti skolēnu nodar-

 Sintija Čepanone

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad
vasaras mēnešos Jelgavas pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādes strādāja pēc
īpaši izstrādāta darba
grafika, pārtraucot
darbu uz noteiktu
laiku, šovasar bērnudārzi bez pārtraukuma strādās visu
vasaru – apvienotās
grupas tiks organizētas vienas iestādes
ietvaros. Savukārt
vasaras otrajā pusē
pakāpeniski sāksies
jauno bērnu uzņemšana.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos
Sarmīte Joma skaidro, ka
šovasar bērnudārzos nav plānoti tik apjomīgi remontdarbi,
ka to norise varētu ietekmēt
mācību procesu vai apdraudēt
audzēkņu drošību, tieši tādēļ
atšķirībā no citām vasarām
šogad nolemts neslēgt bērnudārzus uz laiku – visās
pirmsskolas izglītības iestādēs
tiks nodrošināts nepārtraukts
mācību process. «Šovasar bērnudārzos plānotie remonta
vai labiekārtošanas darbi tiks
organizēti paralēli mācību

Par Jelgavu kā jauniešu
galvaspilsētu informē
īpašas ceļa norādes

bināšanai sadarbībā ar NVA,
70 jauniešiem vecumā no 15
līdz 20 gadiem (ieskaitot) no
pašvaldības līdzekļiem sedzot
pusi no valstī noteiktās minimālās algas. «Tā kā otru pusi
no minimālās algas visiem šajā
programmā nodarbinātajiem
sedz valsts, tad faktiski sanāk,
ka 70 jauniešu darba devējiem
būs jāsedz tikai nodokļu izmaksas par nodarbinātajiem
jauniešiem,» tā L.Vilcāne,
piebilstot, ka šāds lēmums pieņemts, lai darbavietas varētu
nodrošināt iespējami lielākam
bērnu skaitam un lai mudinātu uzņēmējus vasarā piedāvāt
darbu skolēniem.
Jāpiebilst, ka pašvaldības
nodarbinātības programmā
13 – 14 gadus vecie skolēni
strādās četras stundas dienā divas nedēļas, savukārt
jaunieši vecumā no 15 līdz
17 gadiem – trīs nedēļas pa  Sintija Čepanone
sešām stundām dienā. Atalgojums tiks aprēķināts pēc
Kā atgādinājums
minimālās stundas tarifa
tam, ka tieši Jelgava
likmes atbilstoši darba stunkonkursā «Latvijas
dām konkrētā mēnesī. «Pirms
jauniešu galvaspilsēdarba uzsākšanas skolēnam
ta 2016» ieguva pirobligāti jāvēršas Valsts ieņēmās Latvijas jauniešu
mumu dienestā, lai reģistrētos
galvaspilsētas titulu
par darba ņēmēju,» uzsver
un ka tieši mūsu pilL.Vilcāne. Par iespējām piesēta šajā gadā būs
teikties pašvaldības vasaras
epicentrs svarīgākanodarbinātības programmai
jiem Latvijas jaunieskolēniem jāinteresējas savā
šu pasākumiem un
izglītības iestādē – tieši skolas
jaunatnes politikas
organizēs izglītojamo pieteikaktivitātēm, ceļa mašanos nodarbinātībai, izvērtēs
lās, iebraucot Jelgapieteikumus un apstiprinās
vā, uzstādītas īpašas
nodarbinātībā iesaistīto izglīinformatīvās norādes
tojamo sarakstu.
ar konkursa logo un

Vasarā strādās
visi bērnudārzi
procesam, jo tie nav tik specifiski un vērienīgi, lai no bērnu
drošības viedokļa iestādi būtu
nepieciešams uz laiku slēgt.
Taču tajā pašā laikā jāņem
vērā, ka vasaras mēnešos, kas
bieži vien vecākiem ir atvaļinājumu laiks, būtiski samazinās
bērnudārzu apmeklējums, kā
arī katrai iestādei jānodrošina
atvaļinājums personālam, tādējādi katrā bērnudārzā būs
izveidotas apvienotās grupas,»
skaidro S.Joma, piebilstot – lai
katra iestāde varētu plānot
savu darbu vasaras mēnešos,
janvārī un februārī visos bērnudārzos veikta vecāku aptauja, lai provizoriski apzinātu,
cik bērniem būs nepieciešama
vieta bērnudārzā, savukārt
aprīlī tiks veikta atkārtota
aptauja, lai šos datus precizētu un, pamatojoties uz tiem,
izstrādātu detalizētu vasaras
darba plānu katrā pirmsskolas
izglītības iestādē.
Jau maijā Izglītības pārvalde
uzsāks darbu pie grupu komplektēšanas jaunajam mācību
gadam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. «Plānots, ka jaunos audzēkņus visi
bērnudārzi uzņems augustā,
īsi pirms jaunā – 2016./2017.
– mācību gada sākuma, taču
atsevišķi bērnudārzi, ja to
ļaus iestādes iekšējā kapacitāte, bērnus varētu uzņemt
nedaudz agrāk – jau jūnijā vai
jūlijā,» piebilst S.Joma.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Raitis Supe

Miera ielā, Lietuvas šosejā,
Dobeles šosejā un Rīgas ielā,
iebraucot pilsētā. To izmērs ir
90 x 60 centimetri, un zīmju
izvietošana saskaņota ar VAS
«Latvijas valsts ceļi», informē
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders.
«Uz informatīvās zīmes attēlots konkursa organizatoru
izveidots logo, un ar konkursa
organizatoru atļauju sākotnējo
uzrakstu «Latvijas jauniešu
galvaspilsēta 2016» papildinājām, lai akcentētu, ka Jelgava
ir pirmā pilsēta Latvijas vēsturē, kas kļuvusi par jauniešu
galvaspilsētu,» stāsta Sabiedrīuzrakstu «Jelgava pirbas integrācijas pārvaldes jaumā Latvijas jauniešu
natnes lietu speciāliste Jeļena
galvaspilsēta 2016».
Grīsle, piebilstot, ka šī ideja
guva atbalstu arī gada nogalē
Kopumā četras šādas in- notikušajā jauniešu forumā
formatīvās zīmes uzstādītas «750 idejas Jelgavai», kad
pagājušajā nedēļā ceļa malā jaunieši vēl tikai sprieda, vai

esam gatavi kļūt par Latvijas
jauniešu galvaspilsētu, jo, kaut
arī Jelgava jau bija interneta
balsojuma līdere, konkursa
oficiālo rezultātu paziņošana
bija ieplānota tikai pēc pāris
dienām.
Jāatgādina, ka konkursu
«Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016», lai noskaidrotu,
kura pilsēta kļūs par jaunatnes
pasākumu centrālo norises
vietu, organizēja Izglītības un
zinātnes ministrija sadarbībā
ar Latvijas Pašvaldību savienību, Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru, Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā un biedrību «Latvijas
Jaunatnes padome».
Vērtēšanas komisijas un
interneta balsojuma summā
par pirmo Latvijas jauniešu
galvaspilsētu atzīta Jelgava,
un tas tika paziņots svinīgā
godināšanas ceremonijā 2015.
gada 5. decembrī.

Martā siltumenerģijas tarifs Jelgavā samazinās
 Sintija Čepanone

masas koģenerācijas stacija spēj
nodrošināt līdz 85 procentiem
Martā SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģijas tarifs
no pilsētai nepieciešamās siltum
Jelgavas pilsētā samazinās par 2,6 procentiem,
enerģijas, tādējādi būtiski uzlabosalīdzinot ar 2016. gada februāri, un ir 50,98 EUR/
jot centralizētās siltumapgādes
MWh bez PVN. Tas ir par 13 procentiem zemāks
drošību, bet maksimumslodzes
nekā 2015. gada martā. Tiek prognozēts, ka arī
nodrošināšanai tiek izmantotas
aprīlī tarifs saglabāsies šajā līmenī.
dabasgāzes katlumājas.
Par faktiski piemēroto siltum
Kā informē SIA «Fortum Jel- tiek izmantota koksnes šķelda, enerģijas cenu uzņēmums katru
gava», pilsētā kā galvenais kuri- kas nodrošina nepieciešamo mēnesi informē savā interneta
nāmais siltumenerģijas ražošanai siltumenerģijas bāzes slodzi. Bio- mājas lapā www.fortum.lv.

Rekonstruēs tiesas ēku Dambja ielā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas tiesas ēku
Dambja ielā 12 gaida pārmaiņas – VAS
«Tiesu namu aģentūra» iecerējusi ēkas
rekonstrukciju un lif
ta izbūvi, lai uzlabotu piekļūšanu tiesas
apmeklētājiem.
Šobrīd ir izsludināts iepirkums par iecerēto darbu veikšanu. Tas noslēgsies 30. martā.
Kā stāsta Jelgavas tiesas
priekšsēdētāja palīdze Sanita
Grinšpone, četrstāvu ķieģeļu
ēkā atrodas Jelgavas tiesa
un Jelgavas Zemesgrāmatu
nodaļa. Saskaņā ar izstrādāto
projektu iecerēts nosiltināt un
rekonstruēt ēkas fasādi, kā arī

būtiski uzlabot
piekļuvi tiesai.
«Tas paredz gan
lifta izbūvi ēkas
ārpusē pie ieejas
mezgla, gan kāpņu pārbūvi un
ieejas durvju nomaiņu,» norāda
tiesas pārstāve,
piebilstot, ka tādējādi cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām un arī
citiem apmeklētājiem būs vieglāk iekļūt tiesā. Projektā nav
iecerēts mainīt ne ēkas jumtu,
kas ir tehniski normālā stāvoklī, ne logus un durvis, kas
nomainīti jau agrāk.
Plānotie būvdarbi neietekmēs tiesas darbu – tā turpinās
strādāt kā ierasts. Jāpiebilst,
ka Jelgavas tiesa ir diezgan

Foto: Raitis Supe

noslogota – 2015. gadā Jelgavas tiesā tika izskatītas 1824
civillietas, 1269 krimināllietas
un 322 administratīvo pārkāpumu lietas. Tas ir vidēji 13
lietas dienā.
Jāatgādina, ka 2014. gadā
tika rekonstruēta Zemgales
apgabaltiesas ēkas fasāde Akadēmijas ielā 9. Tas izmaksāja
126 500 eiro, ieskaitot PVN.
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Īsi
 Šonedēļ Jelgavas tehnikumā ir
Atvērto durvju nedēļa, kad ikviens
interesents var doties uz skolu un vairāk
uzzināt par mācību programmām, ko
tā piedāvā. Tehnikums apmeklētājus
vēl šodien un rīt gaidīs no pulksten
9 līdz 15. Iepriekš nav jāpiesakās.
Apmeklētāji varēs uzzināt par datorsistēmu tehniķa, programmēšanas tehniķa, mēbeļu galdnieka, sausās būves
tehniķa, bārmeņa, klientu apkalpošanas speciālista, autoatslēdznieka, inženierkomunikāciju tehniķa, viesmīlības
pakalpojumu speciālista, apdares darbu
tehniķa un automehāniķa profesiju.
 Šajā nedēļas nogalē Jelgavā taps
pirmie kadri Jāņa Joņeva romāna
«Jelgava 94» ekranizācijai – topošā
filma būs jaunā režisora Jāņa Ābeles
pirmais pilnmetrāžas darbs. Kastinga
aģentūra «Casting Bridge» meklē
jaunus vīriešus, kuri varētu tēlot
romāna «Jelgava 94» varoņus Nāvi
un Zombi. Topošajiem aktieriem jābūt
vecumā līdz 20 gadiem, ar gariem
matiem un interesi par metālmūziku.
Savukārt Jura Podnieka filmu studija
meklē atbilstošas telpas. Paziņojumā
teikts, ka tiek meklēts eiroremonta
un plastikāta logu neskarts dzīvoklis
daudzdzīvokļu nama 2. vai 3. stāvā,
vēlams ar balkonu: «Sekcijas, paklāji,
padomju laika tapetes – tas viss mums
būtu ļoti piemērots. Varbūt zināt kādu,
kurš dzīvo Jelgavā šādā dzīvoklī un par
atlīdzību būtu ar mieru uz dienu ielaist
savās mājās nelielu filmēšanas grupu.»
Pieteikties pa e-pastu jps@jps.lv.
 Sestdien, 19. martā, no pulksten
10 līdz 15 pie tirdzniecības centra
«Valdeka» Rīgas ielā 11a notiks zemnieku, amatnieku un mājražotāju
Brāļu tirgus.
 22. martā no pulksten 10 līdz 14
LLU Veterinārmedicīnas fakultātē
K.Helmaņa ielā 8 notiks Donoru
diena. Līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments un bankas konta numurs
(kompensācija par asins nodošanu 4,27
eiro tiks ieskaitīta kontā). Par donoru
var kļūt vecumā no 18 līdz 65 gadiem.
Svaram jābūt virs 50 kilogramiem.
 22. martā no pulksten 9 līdz 17
un 23. martā no pulksten 14 līdz 17
Jelgavas poliklīnikā ikvienam būs
iespēja bez maksas veikt plaušu rentgenoloģijas izmeklēšanu un saņemt
ārsta konsultāciju. Akciju, atzīmējot
Pasaules tuberkulozes dienu, organizē
SIA «Jelgavas poliklīnika» Plaušu slimību
nodaļa. Veselības pārbaudēm iepriekš
nav jāpiesakās – interesenti akcijas
dienās pirms izmeklējumiem aicināti
vērsties reģistratūrā.
 Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Jelgavas filiālē Skolotāju ielā 3
ieviesta rindu reģistrēšanas sistēma,
kas nodrošina ērtāku pakalpojumu
saņemšanu. Ja klients ierodas bez
iepriekšēja pieraksta, viņam ir jādodas
pie rindu reģistrēšanas sistēmas, jāizvēlas vajadzīgais pakalpojums, jāsaņem
talons ar kārtas numuru un rindas
virzībai jāseko uz ekrāna. Kad uz ekrāna
parādīsies viņa kārtas numurs, klientam
jādodas uz norādīto apkalpošanas
vietu, kas atpazīstama pēc numura uz
darbinieka galda tablo, informē NVA.
Apmeklētājiem, kuriem iepriekš jau ir
noteikts konkrēts apmeklējuma laiks,
kārtas numura talons nav jāņem.
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) pirmdien
aizvadīta E-prasmju diena Zemgales
reģiona pedagogiem, kuras laikā
sveikti konkursa «Gudrā spēle 2016»
laureāti jeb pedagogi, kuri izstrādājuši labākās interaktīvās spēles: Jānis
Dūrējs, Agita Ozoliņa (Jelgavas Valsts
ģimnāzija), Sanita Baltiņa, Māra Aprāne (Jelgavas 4. vidusskola), Daiga
Kravale (Jelgavas 4. sākumskola)
un Daina Birkenbauma (Jelgavas
Vakara (maiņu) vidusskola). Pavisam
konkursam tika iesniegti 15 darbi, kuru
izstrādē piedalījās 19 pedagogi dažādos mācību priekšmetos, piemēram,
matemātikā, angļu valodā, mākslā,
vēsturē un franču valodā. Spēles nedēļas garumā vērtēja žūrija desmit cilvēku
sastāvā. Divi no tiem bija jaunieši, bet
pārējie – ZRKAC speciālisti, pilsētas metodisko apvienību vadītāji un konkursa
sadarbības partneru pārstāvji.

Sintija Čepanone
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 17. marts

SIA «JELGAVAS ŪDENS» PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-8 «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdz
finansējuma piešķiršanu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» dzīvojamo māju
īpašnieki var iesniegt SIA «Jelgavas
ūdens» (Ūdensvada iela 4, Jelgava)

pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Iesniegumu iesniegšanas termiņš
ir 2016. gada 16. jūnijs.
Kopējais pašvaldības 2016. budžeta
gadā piešķirtais līdzfinansējums ir
30 000 eiro.
Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības

Jelgavā, 2016. gada 18. februārī (prot. Nr.2/4)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2016. GADA 18. FEBRUĀRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16-8 «PAR JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO
MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI»
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas
īpašnieks var pieteikties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)
līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
2.2. pieslēgums – sadzīves kanalizācijas tīkla daļa no ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz iesniedzēja īpašumā esošai kanalizācijas sistēmas daļai vai dzīvojamās mājas ārsienai.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas
sistēmai izbūvi.
4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā
pašvaldības speciālajā budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
5. Pašvaldības līdzfinansējumam nevar pieteikties, ja:
5.1. dzīvojamā mājā juridiskai personai pieder vairāk par 25% no dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašumiem;
5.2. pieslēguma izbūve ietver iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.
II PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN PAZIŅOJUMA PUBLICĒŠANA
6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts ne vairāk kā 50% no pieslēguma būvdarbu
kopējām izmaksām, nepārsniedzot:
6.1. dzīvojamām mājām ar četriem vai vairāk dzīvokļu īpašumiem – 2500,00 euro uz
pieslēguma izbūvi;
6.2. pārējām dzīvojamām mājām – 1000,00 euro uz pieslēguma izbūvi.
7. Paziņojumu par pieteikumu pieslēgumu izbūvei iesniegšanu SIA «Jelgavas ūdens»
publicē laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», pašvaldības interneta mājas lapā www.jelgava.
lv un SIA «Jelgavas ūdens» interneta mājas lapā www.ju.lv.
8. Paziņojumā norāda:
8.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;
8.2. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kalendārajā gadā.
III PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
9. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs paziņojumā
norādītajā termiņā SIA «Jelgavas ūdens» iesniedz pieteikumu, kas sastāv no šādiem
dokumentiem:
9.1. iesnieguma (pielikums), kurā iesniedzējs:
9.1.1. norāda vēlamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru euro un procentos (%) no
kopējām būvdarbu izmaksām;
9.1.2. apliecina, ka aptaujas rezultātā izvēlējies lētāko būvkomersantu;
9.1.3. norāda izvēlēto būvkomersantu (nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta vai
lēmuma numurs);
9.2. spēkā esošās Apliecinājuma kartes kopijas, uzrādot oriģinālu, par pieslēguma izbūvi
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes (turpmāk – būvvalde) atzīmi par būvniecības
ieceres akceptu. Apliecinājuma karte ir jāiesniedz papīra formā;
9.3. izvēlētā būvkomersanta sagatavotās būvdarbu izmaksu tāmes (turpmāk – tāme),
kas ir spēkā vismaz divus mēnešus pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
Tāmē ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas ir nepieciešamas objekta nodošanai
ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Tāme iesniedzama papīra formā.
10. Ja iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, iesniegumam jāpievieno dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija, uzrādot

2016. gada 18. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.16-8 «Par Jelgavas
pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai» var iepazīties arī Jelgavas
pilsētas pašvaldības interneta mājas
lapā www.jelgava.lv vai SIA «Jelgavas
ūdens» interneta mājas lapā www.ju.lv.

oriģinālu, kurā:
10.1. atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma
izbūvi un būvdarbu finansēšanu;
10.2. norādīta pilnvarotā persona, kura ir tiesīga iesniegt pieteikumu un slēgt līgumu
par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu.
11. Pieteikums jāiesniedz SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001).
IV PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANA
12. SIA «Jelgavas ūdens» izveidotā komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības pārstāvis,
izvērtē pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām. Būvdarbu izmaksu
pamatotību Komisija izvērtē, ņemot vērā vidējās būvdarbu veikšanas izmaksas, kas
noteiktas SIA «Jelgavas ūdens» tirgus izpētes rezultātā, kas veikta ne ātrāk kā trīs
mēnešus līdz pieteikumu iesniegšanas dienai. Komisijai ir tiesības nepieciešamības
gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju.
13. Komisija, uzsākot pieteikumu vērtēšanu, sagatavo pieteikumu sarakstu šādā
prioritārā secībā:
13.1. dzīvojamās mājas ar četriem vai vairāk dzīvokļu īpašumiem;
13.2. pārējās dzīvojamās mājās.
14. Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus, pieteikumi, ņemot
vērā to prioritāti atbilstoši noteikumu 13. punktā norādītajai secībai, tiek vērtēti pēc
šādiem kritērijiem:
14.1. vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pieslēguma izbūvei;
14.2. pieteikums, kurš iesniegts agrāk, ja vairākos pieteikumos uz pieslēguma izbūvi
pieprasīts vienāds pašvaldības līdzfinansējuma apmērs.
15. Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un paziņo
par to iesniedzējiem, nosūtot uz iesniegumos norādītajām korespondences adresēm.
16. Iesniedzējam vai viņa pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā
no uzaicinājuma paziņošanas dienas ir jānoslēdz līdzfinansējuma līgums ar SIA
«Jelgavas ūdens».
17. Komisija izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja:
17.1. iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas;
17.2. iesniedzējs norādītajā termiņā nav noslēdzis līdzfinansējuma līgumu.
V PIESLĒGUMA IZBŪVE UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANA
18. Pieslēguma izbūve jāveic ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma
noslēgšanas dienas.
19. Iesniedzējam par saviem līdzekļiem jāizbūvē attiecīgās dzīvojamās mājas iekšējā
sadzīves kanalizācijas sistēma līdz pieslēguma nodošanai ekspluatācijā un jāuzrāda
SIA «Jelgavas ūdens» pārstāvim.
20. Iesniedzējam pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā
kalendārā gada 20. novembrim, SIA «Jelgavas ūdens» jāiesniedz:
20.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (Būvvaldes atzīme Apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu);
20.2. izpildzīmējuma kopija;
20.3. iesniedzēja un būvkomersanta abpusēji parakstīto izpildīto būvdarbu un būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas, uzrādot oriģinālus;
20.4. attiecīgās kredītiestādes apliecinātā maksājuma uzdevuma oriģināls vai būvkomersanta izsniegtā stingrās uzskaites kvīts, kas apliecina būvkomersanta izrakstītā
rēķina apmaksu vismaz iesniedzēja apmaksājamās summas apmērā.
21. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes rezultātā pieslēguma izbūves izmaksas ir zemākas,
kādas tika aprēķinātas būvdarbu izmaksu tāmē un norādītas līdzfinansējuma līgumā,
SIA «Jelgavas ūdens» veic pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu.
22. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes rezultātā pieslēguma izbūves izmaksas ir augstākas, kādas tika aprēķinātas būvdarbu izmaksu tāmē un norādītas līdzfinansējuma
līgumā, iesniedzējs sedz būvdarbu sadārdzinājuma starpību, un pašvaldības līdzfinansējuma apmērs netiek palielināts.
23. SIA «Jelgavas ūdens» pēc noteikumu 20. punktā noteikto dokumentu saņemšanas
un pēc tam, kad iesniedzējs noslēdzis līgumu ar SIA «Jelgavas ūdens» par kanalizācijas pakalpojumiem, ieskaita līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja kontā
pašvaldības līdzfinansējumu ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 20. decembrim.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016. GADA 18. FEBRUĀRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.16-8 «PAR JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI»
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts
1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
sesto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var izdot
saistošos noteikumus par līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai
ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un
saņemšanas nosacījumus;
1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
dzīvojamās mājas īpašnieks var pieteikties uz
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru,
piešķiršanas un saņemšanas kārtību;
1.3. Saistošie noteikumi paredz pašvaldības
līdzfinansējumu ne vairāk kā 50% no pieslēguma
būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot:
1.3.1. dzīvojamām mājām ar četriem vai vairāk
dzīvokļuīpašumiem–2500,00eurouzpieslēgumaizbūvi;
1.3.2. pārējām dzīvojamām mājām – 1000,00
euro uz pieslēguma izbūvi.
2. Projekta
Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
nepieciešamības pamatojums
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
organizēšana savā administratīvajā teritorijā,

pašvaldības līdzfinansējums sekmēs dzīvojamo
māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas,
ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides
aizsardzību, samazinot vides piesārņojuma risku,
tādējādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
3. Informācija par plānoto projekta Pašvaldības speciālajā budžetā kārtējam gadam
ietekmi uz pašvaldības budžetu
tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfinansējumam
atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.
2016. budžeta gadā piešķirtais finansējums
ir 30 000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta Projekts uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
SIA «Jelgavas ūdens» izveidota komisija, kurā
administratīvajām procedūrām
iekļauts Jelgavas pilsētas domes pārstāvis, izvērtē
pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamās mājas īpašniekam
pieslēgumacentralizētajaikanalizācijassistēmaiizbūvei.
6. Informācija par konsultācijām
Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav
ar privātpersonām
notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Ir saņemti vairāki iedzīvotāju priekšlikumi rast
iespēju līdzfinansēt būvdarbu izmaksas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2016. gada 18. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-8

IESNIEGUMS
Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas
_______________________________________________, Jelgavā, LV-_________, dzīvokļu
(adrese)
īpašnieku kopība/īpašnieks(i). (atbilstošo pasvītrot)
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits
Juridiskai personai(ām) piederošo dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds (fiziskai personai)
vai nosaukums (juridiskai personai)
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais reģistrācijas numurs (juridiskai personai)
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) vai juridiskā adrese (juridiskai personai)
Korespondences adrese:
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese:
Izvēlētais būvkomersants un būvdarbu izmaksas
Būvdarbu īstenošanas laiks:
Izmaksu aprēķins:
Iesniedzēja
finansējums
Kopējās izmaksas:
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos:
Izvēlētais būvkomersants (nosaukums, vienotais
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese,
būvkomersanta reģistrācijas numurs, atbildīgā
būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta
vai lēmuma numurs, kontaktpersona)

(norādīt summu
euro un procentos)

Vēlamais pašvaldības Kopā
(norādīt
līdzfinansējums
(norādīt summu euro
un procentos)

summu
euro)

Apliecinājums
Apliecinu, ka, aptaujājot ______ (jānorāda skaits) būvkomersantus, saņemti ______ (jānorāda skaits)
būvkomersantu piedāvājumi, no kuriem būvdarbu veikšanai ir izvēlēts lētākais piedāvājums.
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
_____________________________________________________________________
______________________________

(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)

Personas paraksts _____________________________
Pievienotie dokumenti
1. Pieslēguma izbūves darbu būvprojekta vai Apliecinājuma kartes kopija
2. Būvdarbu izmaksu tāme
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija
4. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs)

Lapu skaits

Pieteikuma iesniegšanas datums 201__. gada ___.________
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)

Personas paraksts _____________________________

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 17. marts

Jurčenko nepielaiž
Eiropas čempionātam

Pēdējo gadu Eiropas un pasaules kadetu
čempionātu medaļnieks jelgavnieks
Alberts Jurčenko netika pielaists Eiropas
čempionātam, kas no 8. līdz 13. martam
notika Rīgā. Sportista treneris Vladimirs
Smirnovs informē, ka cīkstonis vēlējies
piedalīties svara kategorijā līdz 70 kilogramiem, lai gan parasti startē smagākā
svara kategorijā, – pret to iestājās sporta
veida federācija. «Līdz pēdējam brīdim
trenējāmies un cerējām, ka tomēr spēsim piedalīties, taču federācija mums
to neļāva,» saka V.Smirnovs. Eiropas
čempionātā Rīgā startēja 650 sportisti
no 38 valstīm. Jelgavnieks jau sācis gatavošanos U-23 Eiropas čempionātam,
kas no 31. marta norisināsies Bulgārijā.

FK «Jelgava» izcīna
pirmo uzvaru Virslīgā

12. martā Olaines
mākslīgā seguma
laukumā 2016.
gada «Synottip»
Latvijas futbola
Virslīgas sezonu iesāka FK «Jelgava». 1. kārtas spēlē pret ambiciozo debitanti Rīgas Futbola skolu mūsējie
guva četrus vārtus (4:0), ar precīziem sitieniem izceļoties I.Savčenkovam, A.Lazdiņam,
K.Siličam un K.Kauberam. Pirmajā kārtā
uzvaru izcīnīja arī FC «Spartaks» (2:1 pret
FK «Liepāja»), FS «Metta/LU» (2:1 pret
BFC «Daugavpils»), bet neizšķirti cīnījās FK
«Ventspils» un «Riga» FC. Nākamā spēle mūsējiem ir 20. martā Kauguros pret «Riga» FC.
Mača sākums – pulksten 15.
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Jelgavas čempionāta
Jelgavā notiks Baltijas
vadībā – «Doks» un «Ozols» līgas posms sēdvolejbolā
Jelgavas čempionātā basketbolā aizvadītas 2. posma 2. kārtas spēles. «Doks»
un «Ozols» izcīnīja pa uzvarai, un elites
grupā abas komandas ar trīs uzvarām
un vienu zaudējumu atrodas vadībā.
Spēļu rezultāti: «Valauto» – «Armets»
78:73 (J.Bērziņš 26, O.Liepiņš 23;
G.Justovičs 27), «Doks» – «NĪP» 86:57
(K.Neimanis 22; M.Zarāns 20), «Ozols»
– «Ķepas» 73:60 (E.Kravinskis 21;
M.Rozītis 21), «Kultūra» – «Platone»
115:28 (J.Blaubergs 21; I.Kaļinauskis
8), «Brāļi Ilmāri» – «Rokiji» 69:58
(V.Miķelsons 19; A.Priedeslaipa 21),
«Olaine» – «Vilki» 79:36 (I.Auzāns
20; A.Lānso 19). Nākamās spēles tiks
aizvadītas 19. martā.

No 19. līdz 20.
martam Zemgales Olimpiskajā
centrā notiks Baltijas līgas sēdvolejbolā vīriešiem pirmais posms. Tajā piedalīsies trīs komandas
no Latvijas un viena komanda no Lietuvas.
«Šogad tā praktiski būs Latvijas un Lietuvas
līga, jo igauņi šoreiz nespēja nokomplektēt
komandu,» tā Latvijas sēdvolejbola izlases
treneris Latvijas Paralimpiskās komitejas
ģenerālsekretārs Andris Ulmanis. Turnīrā
piedalīsies: «Latvija 1», «Latvija 2», Viļņas
«Feniksas» un «Līvāni». Jelgavu šajās sacensībās pārstāvēs Aleksandrs Ronis, kurš
startēs «Latvija 2» komandā.

«Biolars/Jelgava»
Baltijas līgā izcīna sudrabu
 Ģirts Pommers

13. martā Pērnavā pirmo
reizi kluba pastāvēšanas
vēsturē Baltijas volejbola
līgas «Final4» jeb spēcīgāko
komandu četriniekā spēlēja
«Biolars/Jelgava» volejbolisti, kas pilnu tribīņu
priekšā spēkojās ar galveno
turnīra favorīti VK «Parnu».
Kaut arī finālā piedzīvots
zaudējums trīs setu spēlē
(17:20, 20:25, 20:25), jelgavnieku izcīnītās sudraba
medaļas uzskatāmas par
lielisku sasniegumu.
«Domāju, ka šis ir labākais sniegums, kādu šobrīd varam parādīt.
Pērnavas vienība ir profesionāla komanda ar augsta līmeņa profesionāļiem, bet mūsu spēlētāji paralēli strādā, tādēļ šobrīd nevaram konkurēt ar
igauņiem. Tieši tādēļ divas Latvijas
komandas Baltijas līgas spēcīgāko
trijniekā ir apsveicams sasniegums,»
vērtē Jelgavas komandas galvenais
treneris Jurijs Deveikus. «Biolars/
Jelgava» jau marta beigās iesaistīsies
cīņā par Latvijas čempionu titulu,
kura izcīnīšana būtu lielisks noslēgums šai ar panākumiem bagātajai
sezonai.
Jelgavnieku veiksmīgā sezona iesākās ar 2015. gada nogalē negaidīti
izcīnīto Baltijas superkausu, kurā
piedalījās divas Latvijas un divas Igau-

Pēc veiksmīgā starta Baltijas
volejbola līgā jelgavnieki
arī Latvijas čempionātā
tiek minēti kā vieni no
galvenajiem favorītiem.

Foto: no Latvijas Volejbola federācijas arhīva

nijas spēcīgākās vienības. Pusfinālā
tika pārspēti «RTU/Robežsardzes»
volejbolisti, bet finālā – arī spēcīgais
VK «Parnu».
Baltijas līgas regulārā sezona tika
noslēgta 4. vietā, 24 spēlēs izcīnot 17
uzvaras. Izslēgšanas turnīra ceturtdaļfinālā ne bez veiksmes palīdzības
tika uzvarēta «Flamingo Volley-SM
Tauras» vienība no Lietuvas, kas deva
iespēju piedalīties Pērnavā notiekošajā
spēcīgāko četru komandu turnīrā ar
zīmīgo nosaukumu «Final4».
12. martā «Biolars/Jelgava» pusfinā-

lā aizvadīja divus iespaidīgus setus un
labi iesāka arī trešo (10:5), bet sekoja
neliels atslābums, tādējādi cīņa nonāca līdz spēles ceturtajam nogrieznim.
Tomēr četru setu cīņā jelgavnieki spēja
uzvarēt «Poliurs/Ozolnieki» komandu,
pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē
iekļūstot Baltijas līgas finālā, kurā gan
īsti nespēja rast pretspēli turnīra mājinieku komandai, un tika piedzīvots
zaudējums trijos setos.
«Finālā izbaudījām volejbola svētku
atmosfēru un gribējām parādīt savu
spēli. Pērnavas komanda visu sezonu

dominēja šajā līgā, arī
finālā parādīja, ka ir
pārāka. Pretiniekam
bija agresīva serve,
kuras dēļ mums radās problēmas uzbrukumā, jo bija jāspēlē
pret organizētu bloku.
Igauņi tiešām parādīja
labu sniegumu visos
spēles elementos,» par
piedzīvoto zaudējumu
turnīra finālā stāsta
«Biolars/Jelgava» spēlētājs Pēteris Aukmanis.
Pēc spēles tika noteikta Baltijas līgas
«Final4» simboliskā
izlase, kurā iekļuva
divi jelgavnieki. Par
labāko libero spēlētāju
atzīts Austris Štāls,
bet par labāko bloķētāju – P.Aukmanis.
Tagad jelgavniekiem ieplānota neliela pauze, bet 26. martā sāksies Latvijas
čempionāta pusfināla spēles. «Biolars/
Jelgava» pretinieks kļūs zināms pēc
ceturtdaļfināla mačiem. Komandas
galvenais treneris arī Latvijas čempionātā sola cīnīties par augstākajām
godalgām: «Latvijas čempionātā cīnīsimies par uzvaru katrā spēlē. Domāju,
ka līdzīgi mērķi būs arī Ozolnieku
volejbolistiem, kuri Baltijas līgā pierādīja, ka var uzvarēt jebkuru pretinieku.
Mūs sagaida ļoti interesantas spēles.»

«Zemgale/LLU» savas ambīcijas šogad neīsteno
 Ģirts Pommers

Latvijas hokeja Virslīgas čempionāts beidzies Aigara Ciprusa
vadītajai HK «Zemgale/LLU», kas 12. martā tomēr nespēja
uzvarēt HK «Prizma» hokejistus un piedzīvoja zaudējumu ar
rezultātu 3:4, sērijā līdz trim uzvarām piekāpjoties ar 1:3. «Jāatzīst, ka līdz galam kaut kur pretinieku tomēr nenovērtējām.
Šīs sezonas laikā rīdziniekus mums izdevās vairākkārt uzvarēt,
kas, iespējams, šoreiz nospēlēja pret mums,» pēc sāpīgās
izstāšanās no cīņas par Latvijas čempionāta medaļām atzīst
HK «Zemgale/LLU» komandas galvenais treneris A.Cipruss.
Pirms sērijas ceturtās spēles bija
skaidrs, ka Jelgavas hokejisti ir nonākuši
kritiskā situācijā, proti, zaudējuma gadījumā sezona būs beigusies priekšlaicīgi.
Lielas problēmas jelgavniekiem radās
jau pēc pirmās spēles savā laukumā (2:3),
bet sarežģīta uzvara otrajā spēlē Jelgavā
atgrieza labas cerības (2:1). Bija vajadzīgs
vismaz viens panākums viesos, lai nodrošinātu sērijas izšķirošo – piekto – spēli, kas
atkal notiktu Jelgavā, bet to īstenot neizdevās. Nebija nekādu šaubu, ka rīdzinieku
mērķis bija noslēgt sēriju savā laukumā,
kas arī atspoguļojās izšķirošā mača pirmajās minūtēs. Mājinieki darbojās ar lielu

enerģiju, un jau ceturtajā minūtē vadībā
mājiniekus izvirzīja Vitālijs Hvorostiņins.
Jelgavnieki gan vēl pirmajā trešdaļā spēja
atspēlēties, jo vārtus guva Sandis Zolmanis. Arī otrajā trešdaļā veiksmīgāk sāncenšu kļūdas izmantoja «Prizmas» hokejisti,
kuri spēja izvirzīties vadībā ar 3:1, taču
pēdējais vārds piederēja jelgavniekiem,
kas vienus vārtus tomēr spēja atgūt. Izšķirošajā trešajā trešdaļā «Zemgale/LLU»
spēja rezultātu izlīdzināt (otros vārtus viesu labā guva Iļja Četvertaks – red.), tomēr
neveiksmīgi nospēlēta epizode aizsardzībā
atkal rīdziniekiem ļāva panākt minimālu
pārsvaru, kas, neskatoties uz jelgavnieku

Foto: Ruslans Antropovs

izmisīgiem pūliņiem, tika noturēts līdz pat
spēles beigām.
HK «Zemgale/LLU» prezidents Armands Ozollapa neslēpj vilšanos par
komandas pāragrajām sezonas beigām:
«Protams, šogad vēlējāmies piedalīties
cīņā par medaļām, taču šoreiz nepaveicās. Galvenais treneris turpinās darbu ar
komandu arī nākamajā sezonā.»
Arī komandas galvenais treneris apstip-

HK «Zemgale/LLU»
ambīcijas
šogad apstājās turnīra
ceturtdaļfinālā, par ko
apmierināts
nevar būt
ne kluba
prezidents
Armands
Ozollapa, ne
komandas
galvenais
treneris Aigars Cipruss.
rina, ka ir apņēmības pilns turpināt darbu
ar HK «Zemgale/LLU» Virslīgas komandu: «Tagad paņemsim nedēļu brīvu, pēc
tam – sezonas sapulce, un praktiski tas arī
spēlētājiem ir viss, jo sākas atvaļinājums.
Man kā trenerim sāksies darbs pie nākamās sezonas komandas modeļa, jāizlemj,
kuri spēlētāji mūs interesē, bet kuri – ne.
Tāpat turpināšu darboties Jelgavas Ledus
sporta skolā kā vecākais treneris.»
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Piedāvā darbu
Restorāns bārs «Plate» (reģ.
Nr.41703007150) aicina darbā pavāru(-i)
(pusslodze) un bārmeni/viesmīli. CV ar
amata norādi sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 63007719.
Privātā PII «Pūčuks» (reģ.
Nr.43602010511) aicina kolektīvam
pievienoties jauku, aktīvu un radošu
pirmsskolas izglītības skolotāju. Zvanīt
vadītājai Kristīnei pa tālruni 28847139.
CV sūtīt pa e-pastu kristl2@inbox.lv.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 29870655.
Betonētājs ar pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 24782872.

Pērk
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Dzintara izstrādājumus, porcelāna
figūriņas, gleznas, monētas, ordeņus.
Raiņa iela 23, 26652388.
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas,
grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c.
senlietas. Tūlītēja apmaksa. Lielā iela
9, t.22182220
Ap gadu vecas vistas. T.25994203
Garāžu Jelgavā T.29850040

Pārdod
Vasarnīcu Viesturciemā. T.28474215
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
Tel.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus. T.26816035
Granti, šķembas, smilti. T.22353169
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Kūtsmēslus. T.29825645

Dažādi
Dažāda veida remontdarbi. Kvalitāti
garantējam. T.26602006.
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez
maksas. T.28262407
Krāšņu, skursteņu, mūrīšu tīrīšana,
labošana, mūrēšana. T.27073304.
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Krūmu un koku izzāģēšana. T.25994203
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro; noslēgt līgumu. Raiņa 14,
t.29179847
Kravu pārvadājumi. Tālrunis: 25446667.
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

Pateicība
Ir apklusuši soļi tik tuvi un mīļi,
Vien tik kā pēdējo vārdu mums
atļauts teikt...
Sirsnīgi pateicamies visam SIA «Velis A»
apbedīšanas birojam, jo īpaši
A.Knāviņam, kā arī izvadītājam
H.Krūzem par cieņpilno, līdzjūtīgo
attieksmi, guldot mūsu tēti un vectēvu
Ojāru Liepiņu mūžības smiltājā.
Paldies par nesavtību, rūpēm un gādību!
Meita Dita un mazmeita Maija

Aizsaulē aizgājuši
MUDĪTE SVARE (1959. g.)
LUDMILA ELKSNIŅA (1936. g.)
NIKOLAJS DEMIDOVS (1955. g.)
ERNA KRAMIŅA (1928. g.)
VALDIS ZĀBAKS (1942. g.).
Izvadīšana 17.03. plkst.13.30 Bērzu kapsētā.
AUSTRA RASMA BLITE (1932. g.). Izvadīšana 18.03. plkst.15 no Miera kapiem
Ērgļos.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 21. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2194.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 43.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Vasara Amsterdamā». Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 42.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2194.sērija.
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 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 8.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Aculiecinieks».*
7.20 «Balss pavēlnieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 34.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 525.sērija.
11.50 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
12.25 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».* 10 km sprints
vīriešiem. Pārraide no Rūpoldingas.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».* 12,5 km iedzīšanas
sprints vīriešiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 526.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
19.10 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
21.40 «Futbola algoritms».*
22.10 «Iznīcinātājs F-104». Vācijas drāma. 2015.g.
0.30 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 9.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 26.sērija.
23.30 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Attīstības kods 2».
1.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 109. un 110.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 9.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 9.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 28. un 29.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 111. un 112.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
21.00 «Kāzu gūstā». TV šovs.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». Seriāls. 2014.g. 12.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 9.sērija.
1.50 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 29.sērija.

Otrdiena, 22. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2195.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 44.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
13.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

13.35 «Province».*
14.05 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 43.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2195.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Aurēlija Anužīte-Lauciņa.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Segvārds Vientulis». Dok. f. (ar subt.).
23.50 «Nakts ziņas». 23.59 Sporta ziņas. 0.01 Laika ziņas.
0.05 «Karš un miers». Daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
1.50 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 35.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 526.sērija.
11.50 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi». Mācību videofilma.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».* 7,5 km sprints
sievietēm. Pārraide no Rūpoldingas.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».* 10 km iedzīšanas
sprints sievietēm.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 527.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Britu dārza slepenā vēsture». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
20.10 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 2.sērija.
21.05 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
22.00 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts».*
0.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 94.sērija.
11.50 «Dora Helta. Nešķiramie». Romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Brauciens pretī laimei. Barselona». 2014.g.
23.10 «Apmierini mani». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 5.sērija.
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
2.00 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 111. un 112.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
11.00 «Kings un Maksvela». Detektīvseriāls. 2013.g. 10.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 10.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 29. un 30.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 113. un 114.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 30.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 5.sērija.
0.10 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
1.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». Seriāls. 2014.g. 12.sērija.
1.50 «Kings un Maksvela». Detektīvseriāls. 2013.g. 10.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 30.sērija.

Trešdiena, 23. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2196.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 45.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Vides fakti».*
13.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 44.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2196.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*

TV PROGRAMMA
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Lai dzīvo bērni! 6». Dokumentāla filma.
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 36.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 527.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 2.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 528.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.55 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 3.sērija.
20.50 TV PIRMIZRĀDE. «Izzināt Japānu 2». Dok. f. cikls. 1.sērija.
21.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
22.00 «Ramins». Dokumentāla filma.
23.05 «Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncerttūre».*
0.50 «100 g kultūras. Personība».*
1.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 95.sērija.
11.50 «Brauciens pretī laimei. Barselona». Melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 11.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
22.15 «Rokijs Balboa». ASV drāma. 2006.g.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Nikita 3». ASV seriāls. 15.sērija.
1.25 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
2.10 «Dzīves krustcelēs 5».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 113. un 114.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 11.sērija.
11.00 «Par puiku». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 11.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 30. un 31.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 115.sērija.
18.30 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
0.35 «Par puiku». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
1.25 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
2.15 «Tētuka meitiņas 8». Krievijas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 31.sērija.

Ceturtdiena, 24. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2197.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 46.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Zebra».*
13.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 45.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2197.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Frī kartupeļi» Beļģijā.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Fortitūda». Seriāls (ar subt.). 2015.g. 11.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Segvārds Vientulis». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 17. marts
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 37.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 528.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 3.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
13.15 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
13.50 «Radio «SWH» 20 gadu jubilejas koncerts».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 529.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g.
20.05 «Mēness noslēpumi». Dokumentāla filma. 2.daļa.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
23.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
0.00 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte». Par Saules gadu un Lielo dienu – jaunā grāmatā.
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 96.sērija.
11.50 «Ceļš uz Sanhosē». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 12.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Vai lidot ir bīstami?» Dokumentāla filma. 2015.g.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
2.05 «Dzīves krustcelēs 5».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 115.sērija.
8.30 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Par puiku». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 12.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Seriāls. 2016.g. 31. un 32.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
22.00 «Vilknadzis». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
0.35 «Kinomānija».
1.10 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 32.sērija.

Piektdiena, 25. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Animācijas filma.
7.05 «Okeāna pasaule». Dokumentāla filma.
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 3.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 47.sērija.
10.35 «Ceturtā studija».*
11.00 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
12.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.55 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.30 «Brālītis un māsiņa». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
14.40 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
15.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 46.sērija.
16.30 «Nekad nepadodies, dēls!» Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.25 «Tālā zeme – Sibīrija. Amūras apgabals 1949, Belogorska
un Blagoveščenska».*
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas kods. Lūgšana mājai». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00 «Krusta ceļš». Pārraide no Vatikāna.
0.10 «Liela diena».*
1.10 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 11.sērija.
2.05 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 3.sērija.
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «Sporta studijas diskusija».
9.25 «Anekdošu šovs».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 38.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 529.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Aculiecinieks».*
14.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
15.15 «Jēzus mani mīl!» Rom. kom. (ar subt.). 2012.g. (ar subt.).
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 530.sērija.

18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.20 «Zem savannas smiltīm». Dokumentāla filma.
19.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija.
19.50 «Aculiecinieks».*
20.10 «Staļins». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.20 «Pārbaudes spēle futbolā». Slovākija – Latvija.
23.35 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Salome». Dok. f. cikls.
0.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». (angļu val., ar subt.).
1.30 «Ramins». Dokumentāla filma.
2.35 «Mēness noslēpumi». Dokumentāla filma. 2.daļa.
3.30 «Anekdošu šovs».*
4.00 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.25 «Degpunktā 6».
6.50 «Ceļš uz Sanhosē». Vācijas melodrāma. 2014.g.
8.35 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestības pārsteigtie». Rom. kom. 2015.g.
12.10 «Radu būšana». Komēdija (ar subtitriem). 1. un 2.sērija.
15.15 «Radu būšana 2». Krievijas komēdija (ar subtitriem).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Es nebūšu tava mīļotā». ASV komiska melodrāma. 2007.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Margaritas Vilcānes jubilejas koncerts «Margarita»».
0.30 «Čārlijs Sentklauds». Fantāzijas drāma. 2010.g.
2.00 «Dzīvīte».
2.20 «Dora Helta. Nešķiramie». Romantiska komēdija. 2014.g.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
9.25 «Pirātu piedzīvojumi dārzeņu valstībā». Anim. f. 2008.g.
11.10 TV PIRMIZRĀDE. «Nekurnekadzeme». Piedz. f. 1. un 2.sērija.
14.55 TV PIRMIZRĀDE. «Mans Āfrikas piedzīvojums». Piedz. f. 2013.g.
16.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 7.sērija.
17.05 «Mārlijs un es. Kucēna gadi». Komēdija visai ģimenei. 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Mēs nopirkām zvērudārzu». Ģimenes drāma. 2011.g.
23.35 «Notinghila». Romantiska komēdija. 1999.g.
2.05 «Pirātu piedzīvojumi dārzeņu valstībā». Animācijas filma. 2008.g.
3.30 «Tētuka meitiņas 8». Krievijas seriāls (ar subt.). 29.sērija.

Sestdiena, 26. marts
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Zosu gane». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.40 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 6.sērija.
12.45 «Latvijas kods. Lūgšana mājai». Dokumentāla filma (ar subt.).
13.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Frī kartupeļi» Beļģijā.
14.35 «Deviņdesmitie».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Skarbā kontrastu zeme Patagonija». Dok. f. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.20 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 7.sērija.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas Radio kora 75 gadu jubilejas koncerts».
0.35 «Latvijas teātru vēsture. Nacionālais teātris no Atmodas
sākuma līdz mūsdienām».
2.05 «J.S.Bahs. «Jāņa pasija»». Koncerts Rīgas Sv.Jāņa baznīcā.
3.55 «100 g kultūras. Personība».*
4.35 «Folkloras programma «Klēts». Lieldienas».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 15.sērija.
6.40 «Province».* (ar subt.).
7.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
11.00 «Aculiecinieks».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.25 «Zem savannas smiltīm». Dokumentāla filma.
14.25 «Brālītis un māsiņa». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
15.30 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.30 «Staļins». Dokumentāla filma (ar subt.).
17.35 «Pazemes pāreja». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 7.sērija.
18.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
19.25 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.15 «Dieva putniņi». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.45 «Jēzus mani mīl!» Rom. kom. (ar subt.). 2012.g. (ar subt.).
1.35 «Manas tautas dziesmas».*
3.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona»
dziesmas».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Nemelo man!» (ar subt.).
7.05 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 15.sērija.
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.15 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». 10.sērija.
12.30 «Radu būšana 3». Komēdija (ar subtitriem). 1.–5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 2». Seriāls. 2014.g. 8. un 9.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 17. marts
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.55 «Zilacainais Mikijs». Romantiska komēdija. 1999.g.
0.50 «Mīlestības pārsteigtie». Romantiska komēdija. 2015.g.
2.15 TV PIRMIZRĀDE. «Izgudrotāja». Vācijas komēdija. 2013.g.
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
5.40 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.30 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Mēs nopirkām zvērudārzu». ASV ģimenes drāma. 2011.g.
13.40 «Kāzu gūstā». TV šovs.
14.50 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
17.00 ««Dzeguzītes» lielkoncerts. Apsveikuma koncerts
Raimondam Paulam». 2016.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 8.sērija.
20.10 TV PIRMIZRĀDE. «Hop!» ASV animācijas filma. 2011.g.
22.10 «Pērsijs Džeksons un olimpieši: Zibens nolaupītājs». 2010.g.
0.30 «Mārlijs un es. Kucēna gadi». Komēdija visai ģimenei. 2011.g.
2.15 «Mans Āfrikas piedzīvojums». Piedz. f. ģimenei. 2013.g.
3.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Svētdiena, 27. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķu lielā diena». Animācijas filma.
9.40 «Meža sargi». Animācijas filma.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.15 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok. ser. (ar subt.). 8.sērija.
10.50 «Britu dārza slepenā vēsture». Dok. f. cikls (ar subt.). 4.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. «Lieldienu dievkalpojums». Pārraide no Rīgas Doma.
13.40 «Saknes debesīs». (ar subt.).
14.10 «Bīskapu apsveikumi Lieldienās».
14.30 «Daudz laimes!»
15.25 «Ķepa uz sirds».*
15.55 «Aculiecinieks».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 TV PIRMIZRĀDE. «Karaļa runa». Vēsturiska drāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.25 «Karš un miers». Daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
23.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.10 «Skarbā kontrastu zeme Patagonija». Dok. f. 2.sērija.
1.10 ««Latvijas Radio 2» 20 gadu jubilejas koncerts».*
4.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.35 «Okeāna pasaule». Dokumentāla filma.

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 16.sērija.
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Zosu gane». Vācijas pasaku filma.
13.30 «Nekad nepadodies, dēls!» Dokumentāla filma.
15.00 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 5 un 6.sērija.
17.00 «Ceļš uz UEFA. Euro 2016 apskats».
17.30 «Tās tik ir operas! Salome». Dokumentālu filmu cikls.
18.25 «Mans kauss plūst pāri malām». Īsfilma.
18.55 «Pagalmu Rīga». Īsfilma.
19.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pirmkods». Trilleris. 2011.g.
21.00 «Teātris.zip».
21.30 «Saules bērni». Dailes teātra izrāde.
0.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.10 «Spārnotie pavedinātāji paradīzes putni». Dokumentāla filma.
2.05 «Mans kauss plūst pāri malām». Īsfilma.
2.30 «Pagalmu Rīga». Īsfilma.
2.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

SIA «Zemgales veselības centrs»
(reģ.Nr.40003321647) aicina darbā:

• sertificētu medmāsu;
• fizioterapeitu(-i) darbam ar dažāda profila
pacientiem;
• ergoterapeitu(-i).
CV sūtīt pa e-pastu zvcentrs@zvcentrs.lv.
Sīkāka informācija pa tālruni 63084011.

Lauktehnikas
veterānu apvienība
piektdien, 18. martā, pulksten 18
kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15

RĪKO GADSKĀRTĒJO SAIETU.
Programmā: M.Klēbaha filmas demonstrējums, atmiņu stāstījumi, mūzika.
Līdzi jāņem atmiņas un groziņš.

Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
Jelgavas Mākslas skola uzņem 12 – 25 gadus vecus
audzēkņus jaunā interešu izglītības programmā

«MĀKSLAS STILI».

Tā ir iespēja apgūt dažādus mākslas vēstures stilus
un virzienus gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās, kas notiks reizi nedēļā.
Pieteikšanās pa tālruni 28807694.

TV PROGRAMMA

3.00 «Anekdošu šovs 3».*
4.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

3.20 «LNT brokastis».
4.05 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

LNT

TV3

5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 11.sērija.
5.50 «Karamba!» Humora raidījums.
6.15 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 10.sērija.
7.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 16.sērija.
8.00 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
11.05 «Izgudrotāja». Vācijas komēdija. 2013.g.
13.00 «Radu būšana 3». Komēdija (ar subtitriem). 6.–9.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 2». Seriāls. 2010.g. 17. un 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Lielās cerības». ASV romantiska drāma. 2012.g.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Cita Zeme». Fantastikas drāma. 2011.g.
1.10 «Policists no pagātnes 2». Seriāls. 2010.g. 17. un 18.sērija.
2.40 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 15.sērija.

5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
5.40 «Par puiku». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
12.10 «Vilknadzis». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
14.55 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
16.35 «Hop!» ASV animācijas filma. 2011.g.
18.30 «Ledus laikmets. Lieldienas». Animācijas filma.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Avatars». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2009.g.
1.30 «Nekurnekadzeme». Piedzīvojumu filma. 2011.g. 1. un 2.sērija.

Viena no lielākajām sporta deju studijām Latvijā
Dejovisi.lv aicina pievieno es:
• E4, E6 un D klases sporta deju pārus lielisku
rezultātu sasniegšanai;
• pieaugušos dejotgribētājus balles deju kursiem
darba dienu vakaros;
• dāmas Lady Dance Class nodarbībām bačatas un
salsas ritmos katru sestdienu no 11:30 līdz 12:45
Papildus informācija: www.dejovisi.lv,
e-pasts: info@dejovisi.lv, tālrunis: +371 25758333
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Pasākumi pilsētā
17. martā pulksten 12 un 20. martā pulksten 19 – spēlfilma «Pelnu sanatorija» (2016. gads, Latvija, Lietuva). Režisors D.Sīmanis. Lomās: U.Mattes,
A.Cīrule, D.Jaldovs, L.Lencs, T.Liepājnieks. Filmas darbība norisinās 1917. gadā
Kurzemē. Kara pēdējās dienās atvaļināts vācu kara ārsts Ulrihs tiek nosūtīts uz
nomaļu sanatoriju, kur ārstējas kontuzēti un mentāli traumēti kareivji. Ulriham
atklājas dīvaina sapņaina pasaule, kurā valda miers un aizmirstība. Filmas garums – 1h 40 min. Biļešu cena – € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(kultūras namā).
17. martā pulksten 15 un 20. martā pulksten 16 – spēlfilma «Ausma»
(2015. gads, Latvija/Polija/Igaunija). Režisore Laila Pakalniņa. Lomās: V.Zborovskis,
V.Daudziņš, A.Keišs, A.G.Grauds, L.Šmukste un citi. Filma vēsta par vērtībās apjukušu pasauli nesenā pagātnē – padomju laikā, kad tā saucamo ideālu vārdā
pieaugušie un arī bērni zaudēja orientierus. Dēls nodeva tēvu, bet tēvs – dēlu.
Filmas garums – 1h 32 min. Biļešu cena – € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras namā).
17. martā – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
18. martā pulksten 12 – «Ceļojums finanšu pratībā 2016»: pasākums notiek 4.
Finanšu izglītības nedēļas Latvijā ietvaros. Informācija par pasākumiem – www.zrkac.
lv, www.fktk.lv, www.finansunedela.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).
19. martā pulksten 18 – Jelgavas pilsētas tautas deju kolektīvu skate (kultūras
namā).
19. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Nu atnāca Liela diena ar raibām
oliņām». Lieldienu zaķa veidošana no salmiem un siena (Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī).
20. martā pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Brigadere «Sprīdītis».
Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3; 2 (kultūras namā).
20. martā pulksten 15 – muzicēs Evita Zālīte (soprāns) un Ilona Birģele (ērģeles)
(Sv.Annas baznīcā).
23. martā pulksten 14 – mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss, 2. kārta
(kultūras namā).
23. martā pulksten 19 – VEF teātra viesizrāde: Albērs Kamī «Pārpratums», režisors
Agris Krūmiņš. Biļešu cena – € 3 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
23. martā pulksten 18 – «Iedvesmas telpā» viesojas Māra Zālīte. Pieteikšanās pa
tālruni 63012159, 29222737, 63082101 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv
(ZRKAC Svētes ielā 33).
25. martā pulksten 11 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Svētbirzī.
26. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Sauleskalns «Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
27. martā pulksten 11 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Jelgavas pils pagalmā:
pulksten 12 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš sveiks mazos jelgavniekus. Pavasari iedejos Jelgavas deju kolektīvi. Jelgavas pils parkā: šūpoles, olu krāsošana,
meklēšana un ripināšana, pavasara veiklības spēles un parka mīļumi, Lieldienu mazais
tirdziņš ar kārumiem, prieciņiem un nieciņiem. Līdzi jāņem trīs krāsotas olas – draugam,
sev un jaunajam jelgavniekam.
27. martā pulksten 17 – Ariel Ramirez «Misa Criolla». Piedalās Ingus Pētersons
(tenors), jauktais koris «Svīri», diriģents Farhads Stade (Sv.Annas baznīcā).
28. martā pulksten 16 – Jelgavas Kamerorķestra un Jelgavas Mūzikas vidusskolas
stīgu instrumentu orķestra koncerts. 1. daļa – Džons Taveners Koncerts čellam un
stīgu instrumentu orķestrim «The Protecting Veil», solists Maksims Beitāns (čells).
2. daļa – Astors Piacolla Koncerts bandoneonam, stīgu instrumentu orķestrim un
sitaminstrumentiem «Aconcagua», soliste Inita Āboliņa (bandoneons); Gija Kančeli «A
Little Daneliade» vijolei, klavierēm un stīgu instrumentu orķestrim, solisti Līva Plociņa
(vijole), Mārtiņš Zilberts (klavieres). Koncerta vadītāja Liene Jakovļeva. Mākslinieciskais
vadītājs A.Meri. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
30. martā pulksten 19 – teātra sporta mačs: improvizācijas vakars kopā ar trupu
«Ārprāts» no Rīgas un TSP senioriem. Biļešu cena – € 4; 5 (Jelgavas Studentu teātrī
Čakstes bulvārī 5a).
31. martā pulksten 18 – ikmēneša tematiskais tūrisma vakars «Ceļojums pa
Latvijas enerģētiskajām vietām». Vakara viesis – Dainis Ozoliņš (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).

Izstādes
Līdz 24. aprīlim – starptautiska lietišķās mākslas izstāde «Daudzveidība vienotībā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 5. aprīlim – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» izstāde «Māju sajūta».
Studijas vadītāja I.Ozolniece (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
Līdz 4. aprīlim – fotoizstāde «Jelgavnieki teātra pasaulē». Izstāde veltīta Teātra
svētkiem un jelgavniekiem, kas strādā Latvijas profesionālajos teātros (kultūras nama
1. stāva garderobes foajē).
Līdz 31. martam – Zīles Ziemeles darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 10. aprīlim – Eduards Rjabikins «Varavīksne stiklā»: vitrāžas (kultūras nama 2.
stāva foajē).
Līdz 18. martam – rokdarbnieču kluba «Zelta rokas» piecu gadu jubilejai veltīta
izstāde (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
21. martā pulksten 17 – Silvijas Aijas Petersones gleznu izstādes «Nomoda sapņi» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 15. aprīlim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
Līdz 27. martam – izstāde «Silva Linarte. Gleznas» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 27. martam – izstāde «Kurzemes albums». Unikāla izstāde, kurā skatāmi 90
darbi (18. gs. beigas – 19. gs. pirmā puse), kas reiz bijuši kādas ģimenes piemiņas
albums un saglabājušies cauri gadu desmitiem, izpētes gaitā gūstot nosaukumu
«Kurzemes albums» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. martam – Māra Grīnberga bilžu izstāde «Parīzieši 2015» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 31. martam – fotogrāfiju izstāde «Ar vējiem krēpēs», kurā var iepazīt Jelgavas
Pils salā mītošo savvaļas zirgu dzīvi caur fotoobjektīvu (Zinātniskās bibliotēkas Izstāžu
zālē).
Līdz 3. aprīlim – Agra Kuestrova fotoizstāde (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Teātra svētki Jelgavā
1. aprīlī pulksten 19 – muzikāls uzvedums «Jelgavas leģendas rampas gaismās».
Piedalās: Jelgavas aktieru festivāla koris un solisti, pavadošā grupa «Rampa Band», TDA
«Ritums», deju studija «Intriga». Īpašie viesi: J.Kurševs, V.Lapčenoks, Ž.Siksna. Režisore
D.Vilne. Scenogrāfs I.Pirvics. Muzikālā vadītāja G.Minkevica. Kustību konsultante I.Ose.
Biļešu cena – € 2 – 4 (kultūras namā).
2. aprīlī pulksten 11, 14 un 17 – izglītojošs un izklaidējošs pasākums bērniem ar
izrādi, rotaļām un radošām darbnīcām «Teātra gaismā». Piedalās Jelgavas Jaunais
teātris. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā «Rota»).
6. aprīlī pulksten 14 – «No idejas līdz tērpam». Leģenda: teātra kostīmu māksliniece
Marga Spertāle. Pasākums sadarbībā ar Jelgavas Amatu vidusskolas topošajiem tērpu
stila speciālistiem (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 17. marts

«Zelta rokas» filcē,
pērļo, izšuj, ada

Foto: Ivars Veiliņš

 Egija Grošteine

Martā rokdarbnieču klubam «Zelta rokas» aprit
pieci gadi. Jubileju klubs
atzīmēja 14. martā ar svinīgu pasākumu Sabiedrības
integrācijas pārvaldē, kas
reizē bija arī kluba dalībnieču radošo darbu izstādes
atklāšana.
«Mūsu klubiņam ir jau pieci gadi,
bet mēs vēl joprojām esam jaunas un
neesam zaudējušas savu radošumu,»
rokdarbnieču kluba izstādes atklāšanā uzsvēra «Zelta roku» vadītāja
Marina Boicova. Viņa stāsta, ka ideja
par klubiņa veidošanu radās pēc
interneta vidē norunātas rokdarbu
cienītāju tikšanās, uz kuru ieradās
piecas aktīvistes. Apņēmības pilnas
viņas izveidoja «Zelta rokas», kas,
gadiem ejot, vienkopus pulcē aizvien
vairāk dalībnieču. Pašlaik klubā
darbojas 30 rokdarbnieces, kurām
rokdarbi ir sirdslieta atslodzei brīvajā
laikā. Līdz šim klubs ir organizējis
vairākas izstādes, aktīvi iesaistījies
dažādās labdarības akcijās, kā arī rīkojis meistarklases, kurās rokdarbnieces
apmācījušas citus interesentus.

Jau kopš kluba pirmsākumiem tajā
aktīvi darbojas Leokādija Rinkuna,
kura stāsta, ka viņai rokdarbi ir
relaksācija. «Pērļoju, šuju un darinu
citus rokdarbus. Tiem veltu katru
brīvo minūti, jo vienkārši nevaru mierīgi nosēdēt. Pat skatoties televizoru,
vienmēr kaut ko daru – kamēr ar
vienu aci vēroju ekrānu, otra pievērsta
rokdarbiem. Rokdarbi man ir tuvi jau
kopš bērnības. Mamma bija šuvēja,
tādēļ jau bērnībā pratu, piemēram,
šūt lelles,» tā viņa. Vaicāta, kādus
rokdarbus viņa pieprot, L.Rinkuna
smejot atbild, ka visus, tomēr pēdējā
laikā viņu jo īpaši aizrauj pērļošana.
Šajā tehnikā viņa darina rotaslietas
un greznus kociņus, kas noder, lai
ienestu krāšņumu interjerā. Izstādē
apskatāma tikai neliela daļa no viņas
veikuma. Nereti sieviete ar saviem
darinājumiem apdāvina draugus un
radus dažādos svētkos – vārdadienās,
dzimšanas dienās, kristībās un pat
kāzās.
Savukārt Natālija Nemņaševa klubā
darbojas vairāk nekā divus gadus, un
jubilejas izstādē apskatāmi viņas veidotie grafikas zīmējumi, apsveikuma
kartītes un ielūgumi. Pēc profesijas
viņa ir ainavu arhitekte, tomēr pašlaik
nestrādā, jo iepriekš bija pievērsusies

bērnu audzināšanai. «Kad piedzima
pirmais bērniņš, nokārtoju pašnodarbinātās personas statusu. Vēlējos,
lietderīgi un patīkami pavadot savu
brīvo laiku, gūt kādus papildu ienākumus, tomēr tagad esmu nonākusi
pie secinājuma, ka ar to vien diemžēl
nespēju nopelnīt, tādēļ pašlaik, tā kā
bērni jau ir paaugušies, vēlos atrast
pastāvīgu darbu kā ainavu arhitekte
vai tā palīdze,» atklāj N.Nemņaševa,
uzsverot, ka ar savu hobiju turpinās
nodarboties arī tad, kad darbu būs
atradusi. Viņa plāno arī turpmāk aktīvi darboties rokdarbnieču klubā, un
jau ir iecere, kā katru kluba aktīvisti
iepriecināt «Zelta roku» nākamajā
izstādē.
Ar jubilejas izstādi klubs «Zelta
rokas» vēlas popularizēt rokdarbu
tehnikas kā mākslu un saglabāt to
nozīmību, kā arī prezentēt mūsdienīgo
rokdarbu radošo formu. Izstādē apskatāmi pēdējā gada laikā tapušie kluba
rokdarbnieču darbi dažādās tehnikās
– dekupāža, filcēšana, pērļošana, izšuvumi krustdūrienā, lupatu lelles, adījumi, tamborējumi, floristika, grafikas
zīmējumi, apsveikuma kartītes un citi.
Izstāde būs apskatāma līdz 18. martam Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4 darba laikā.

Konkursā meklē talantīgus jauniešus
 Egija Grošteine

Jau ceturto gadu Jelgavas
jaunieši aicināti demonstrēt savu talantu, piedaloties konkursā «Jelgavas
jauniešu talanti». Konkursa
atlases kārta notiks 16. aprīlī pulksten 15 deju centrā
«Cukurfabrika» (Cukura
ielā 22).
Konkursā jaunieši vecumā no 13
līdz 25 gadiem aicināti demonstrēt
savu talantu vairākās kategorijās:
dziedāšanā (ar fonogrammu vai pašiem veidojot muzikālo pavadījumu
dzīvā izpildījumā), mūzikas instrumenta spēlē, dejošanā, skatuves runas
mākslā (runājot pēc saviem ieskatiem
izvēlētu prozas, dzejas vai arī pašsacerētu literāru darbu), kā arī brīvi
izvēlētā žanrā, informē Sabiedrības
integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle. Viņa stāsta,

ka konkursa mērķis ir Jelgavas talantīgo jauniešu apzināšana, jauniešu
pašapziņas celšana un motivēšana
uzdrīkstēties parādīt savu talantu
plašākai auditorijai, kā arī lietderīga,
patīkama brīvā laika pavadīšana, dažādu jauniešu talantu popularizēšana
un attīstīšana. Tieši tādēļ konkursa
organizatoriem liels gandarījums
ir par jauniešiem, kuri pēc dalības
konkursā turpina attīstīt savu talantu. Kā spilgtāko piemēru viņa min
jelgavnieku ar skatuves vārdu Niks
Anders. Viņš piedalījās pirmajā Jelgavas jauniešu talantu konkursā 2013.
gadā un pērn jau Latviju pārstāvēja
starptautiskajā konkursā «Jaunais
vilnis» Sočos.
Lai pieteiktos konkursam «Jelgavas
jauniešu talanti», jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama https://
failiem.lv/u/d3cng8hz, un jānosūta pa
e-pastu jelena.grisle@dome.jelgava.
lv. Pieteikšanās – līdz 8. aprīlim. Pieteikumi nominācijai «Labākais roku

darbs» tiks pieņemti atsevišķi līdz 13.
maijam. Konkursam var pieteikties
jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam
individuāli vai grupās.
Pēc atlases kārtas žūrija noteiks
dalībniekus konkursa finālam, kas
paredzēts 21. maijā deju centrā
«Cukurfabrika». Arī tajā konkursa
dalībniekus vērtēs speciāli pieaicināta
kompetenta žūrija, kā arī skatītājiem
būs iespēja balsot par sev tīkamāko
priekšnesumu.
Talantīgie jaunieši tiks vērtēti
vairākās nominācijās: «Labākais
vokālais priekšnesums», «Labākais
instrumentālais priekšnesums»,
«Labākais kustību priekšnesums»,
«Labākā skatuves runa», «Labākais
roku darbs», kā arī «Pārsteidz publiku!», kas ieviesta pēc jauniešu ieteikumiem. Konkursu «Jelgavas jauniešu talanti» organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde un neformālās
izglītības programmas «PilnveidojiES» jaunieši.

