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Brīvlaikā skolēni
cīnās par Lielo balvu

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Startē līdzfinansējuma
programma kanalizācijas
pieslēguma izbūvei
 Ilze Knusle-Jankevica

Sākusies pieteikumu
iesniegšana pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai – pievada
izbūvei līdz kanalizācijas tīklam. Pieteikumus
var iesniegt līdz 6. jūnijam. Šī programma
darbojas jau otro gadu
– pērn, izmantojot šo
iespēju, centralizētajai
kanalizācijai pieslēgtas
astoņas mājas.

Foto: Austris Auziņš

Kaut arī šonedēļ lielākajai daļai pilsētas skolēnu ir pavasara brīvlaiks, divas dienas Jelgavas sporta hallē notika skolu un
bērnudārzu komandu sporta sacensības «Lielā balva». Iespēja dienu pavadīt sportiskās aktivitātēs bērniem tiek piedāvāta
jau desmito gadu. Otrdien, 14. martā, aizvadītas sacensības starp pirmsskolas izglītības iestādēm, bet trešdien sacentās
skolēni. Pirmsskolas iestāžu grupā sacensības notika piecās stafetēs, katrā komandā bija 10 jaunie sportisti, tāpat viņiem
varēja palīdzēt divi vecāki. 17 komandu konkurencē uzvarēja bērnudārza «Rotaļa» komanda. Iespēju saliedēt kolektīvu
un audzināt sportisko garu Lielajā balvā jau otro gadu izmantoja bērnudārza «Zīļuks» komanda. «Šis ir dzīvespriecīgs un
azartisks pasākums. Tā ir lieliska iespēja bērniem sākt apjaust sportisko garu un gūt prieku no sacensībām. Ir gandarījums,
ka mūsu pilsētā šīs sacensības jau kļuvušas par stabilu tradīciju. Bērni to tiešām novērtē,» tā «Zīļuka» vadītāja Inga Donova.

Ar diviem gadiem par maz, lai nomainītu
mājas numurzīmi
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan līdz 2014. gada
31. decembrim Jelgavā
saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem bija jānomaina
māju numurzīmes, daudzi joprojām to nav
izdarījuši: 2016. gadā
un šī gada pirmajos
mēnešos sastādīti jau
39 administratīvā pārkāpuma protokoli.
«Lai gan termiņš, līdz kuram
bija jānomaina ēku numurzīmes, noslēdzās pirms vairāk
nekā diviem gadiem, līdz šim
brīdim pilsētā vēl ir atrodamas
nesakārtotas ēku numurzīmes,
kas ir būtisks šķērslis operatīvajiem dienestiem, ikdienā pildot

savus pienākumus un sniedzot
palīdzību iedzīvotājiem – nereti
operatīvo dienestu kavēklis
ātras palīdzības sniegšanā ir
trūkstošas un nesakārtotas māju
un arī dzīvokļu numura zīmes,»
norāda Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko attie-

cību speciāliste Sandra Reksce.
2016. gadā Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija par saistošajiem noteikumiem neatbilstošām māju numurzīmēm veica
pārrunas 277 gadījumos, 241
gadījumā pēc pārrunām pārkāpums novērsts. Tomēr sastādīti

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

arī 28 administratīvā pārkāpuma
protokoli. Šāgada pirmajos divos
mēnešos preventīvas pārrunas
veiktas 39 reizes, sastādīts 41
apskates protokols un 11 administratīvā pārkāpuma protokoli. 14
gadījumos izbeigta administratīvā
lietvedība pēc administratīvā pārkāpuma novēršanas.
Jāatgādina, ka ēku numurzīmju vienotu izskatu un izvietošanas
kārtību nosaka Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.12-10. «Ēku numerācijas un
ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā».
S.Reksce uzsver, ka noteikumi
attiecas uz visu Jelgavas pilsētas
administratīvo teritoriju neatkarīgi no zemes un ēku piederības.
Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā
un vizuālā stāvoklī ar skaidri
salasāmiem uzrakstiem.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Līdzfinansējumu piešķir saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-8
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai». Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2017. gadā
ir 30 000 eiro.
SIA «Jelgavas ūdens» Projekta
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode skaidro, ka līdzfinansējumu var saņemt gan privātmājas,
gan daudzdzīvokļu mājas pieslēgšanai kanalizācijai, tikai atkarībā
no ēkas atšķiras pašvaldības
līdzfinansējums, ko iespējams
saņemt. Dzīvojamām mājām ar
četriem vai vairāk dzīvokļiem
var piešķirt līdz 2500 eiro pieslē-

guma izbūvei, pārējām dzīvojamām mājām – līdz 1000 eiro,
bet pašvaldības līdzfinansējums
nepārsniegs 50 procentus no
pieslēguma būvdarbu kopējām
izmaksām. Darbi jāpabeidz trīs
mēnešu laikā no līdzfinansējuma
saņemšanas līguma noslēgšanas.
«Pagājušajā gadā interese par šo
iespēju bija, bet viss atvēlētais
pašvaldības finansējums netika
apgūts. Pērn kanalizācijas tīkliem pieslēdza piecas privātmājas
un trīs daudzdzīvokļu mājas,»
norāda «Jelgavas ūdens» pārstāve, piebilstot, ka šo iespēju var
izmantot jebkurā vietā pilsētā.
Lai varētu iesniegt pieteikumu
pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, jābūt
Būvvaldē saskaņotai apliecinājuma kartei un veiktai būvdarbu
cenu aptaujai, uzrunājot vismaz
trīs būvniekus. Pieteikums jāiesniedz SIA «Jelgavas ūdens»
Ūdensvada ielā 4, Jelgavā. Papildu informāciju un atbildes
uz jautājumiem var saņemt pa
tālruni 63007106, 63007102.
Ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai» var iepazīties «Jelgavas
ūdens» mājaslapā www.ju.lv vai
pašvaldības mājaslapā www.
jelgava.lv.

Bez maksas varēs
pārbaudīt plaušu veselību
 Jana Bahmane

Sagaidot Pasaules
tuberkulozes dienu,
kas tiek atzīmēta 24.
martā, Jelgavas poliklīnikas Tuberkulozes
un plaušu slimību nodaļa rīko akciju, ikvienam sniedzot iespēju
23. un 24. martā bez
maksas pārbaudīt
plaušu veselību.
Ceturtdien, 23. martā, no
pulksten 9 līdz 17 un piektdien,
24. martā, no pulksten 14 līdz
17 ikvienam būs iespēja veikt
bezmaksas plaušu rentgenoloģisko izmeklēšanu un saņemt
ārsta konsultāciju Jelgavas
poliklīnikā Sudrabu Edžus ielā
10. «Nevar viennozīmīgi pateikt, cik bieži būtu ieteicams
veikt plaušu veselības pārbaudi
– katram to individuāli nosaka
ārsts. Protams, labākajā ga-

dījumā ir vēlama pēc iespējas
retāka apstarošana, taču ikvienam ir jāseko līdzi savam
veselības stāvoklim,» skaidro
SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Gunta Arnīte.
Iepriekšēja pieteikšanās veselības pārbaudēm nav nepieciešama – pārbaudes notiks
rindas kārtībā, taču akcijas
dienās interesenti aicināti
vispirms vērsties reģistratūrā.
2016. gadā Jelgavas pilsētā
reģistrēti deviņi saslimšanas
ar tuberkulozi gadījumi, kas
salīdzinājumā ar 2015. gadu
ir par vienpadsmit mazāk. Savukārt šī gada pirmajos divos
mēnešos pilsētā reģistrēti jau
septiņi saslimšanas gadījumi.
Jāatgādina, ka tuberkuloze
ir viena no senākajām infekcijas slimībām. Pasaules tuberkulozes dienu 24. martā atzīmē kopš 1982. gada ar mērķi
pievērst sabiedrības uzmanību
tuberkulozes ierobežošanai.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pilnveido savas zināšanas
par digitālo drošību un
e-pakalpojumiem!
«Tā kā ikdienā vadu mācību stundas, pasniedzu
kursus, esmu klases audzinātāja un pilsētas
Angļu valodas pedagogu metodiskās apvienības
vadītāja, man bija daudz materiālu, ko vēlējos
apkopot vienā vietnē – tas ir ērts risinājums gan
man, gan arī maniem kolēģiem, skolēniem un
viņu vecākiem,» stāsta Jelgavas Valsts ģimnāzijas
angļu valodas skolotāja Agita Ozoliņa. Viņas
izstrādātā mājaslapa «Mācām un mācāmies
kopā» šogad konkursā «Laiks iEspējām» kopā ar
vēl diviem darbiem ieguva augstāko novērtējumu.
Foto: Austris Auziņš

 Jana Bahmane

No 27. marta līdz 2.
aprīlim visā Latvijā
jau astoto gadu noritēs E-prasmju nedēļa,
kas ar plašu izglītojošu aktivitāšu klāstu Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC), pilsētas bibliotēkās, LLU,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un
Nodarbinātības valsts
aģentūrā savas e-prasmes aicinās pilnveidot
arī jelgavniekus.
«Šāgada E-prasmju nedēļas
prioritātes Jelgavā un valstī
kopumā ir digitālā drošība, e-pakalpojumi, kā arī e-prasmju
izmantošana uzņēmējdarbībā,
tādēļ aktivitātes galvenokārt būs
veltītas šiem tematiem,» skaidro
ZRKAC Informācijas resursu un
tehnoloģiju nodaļas vadītāja un
E-prasmju nedēļas koordinatore
Jelgavā Antra Škinča. Arī šogad interesenti varēs apmeklēt
tematiskos seminārus, lekcijas,
darbnīcas, kā arī individuālās
nodarbības un konsultācijas,
kas aizvadītajā gadā guva lielu
E-prasmju nedēļas dalībnieku
atsaucību.

Atbildēs uz individuāliem
jautājumiem

«Pēdējo gadu tendence rāda,
ka arvien pieaug interese par
individuālām konsultācijām.
Cilvēki pie mums vēršas ar savu
jautājumu, problēmu vai nepieciešamību pēc padoma, un mēs
labprāt palīdzam gan pamatprasmju apguvē, gan arī e-prasmju
pilnveidošanā augstākā līmenī,»
stāsta A.Škinča.
Individuālās nodarbības, kas
27. martā no pulksten 10 līdz
19 notiks ZRKAC Metodiskajā
bibliotēkā, interesentus aicinās vērsties ar jautājumiem
par internetbankas un elektroniskās deklarēšanas sistēmas
izmantošanu, kā arī ienākumu
deklarācijas aizpildīšanu e-vidē.
Nodarbībā varēs izzināt arī, kā
efektīvi izmantot informācijas
meklēšanas datubāzes. «Darbs
ar informāciju ir 21. gadsimta
digitālo kompetenču nozīmīga
sastāvdaļa. Cilvēkam ir jāspēj
orientēties plašajā informācijas
apjomā, spējot ne vien atrast,
bet arī izvērtēt un pārvaldīt

digitālo saturu,» vērtē A.Škinča.
Individuālās konsultācijas par
datubāzu izmantošanu E-prasmju nedēļā notiks arī Jelgavas
pilsētas bibliotēkā.
Savukārt 28. martā no pulksten 11 līdz 17 interesenti ZRKAC varēs izzināt dokumentu noformēšanas, kā arī foto
un video apstrādes brīvpieejas
programmas. «Šobrīd cilvēki
lielākoties pie mums vēršas ar
jautājumiem par dokumentu
apstrādi un darbu ar «Microsoft
Office» programmām – «Word»,
«Excel» un «PowerPoint»,» norāda ZRKAC Informācijas resursu
un tehnoloģiju nodaļas vadītāja.
Interesenti savus jautājumus
gan par minētajiem, gan citiem tematiem aicināti pieteikt
iepriekš, lai speciālisti varētu
pilnvērtīgāk sagatavot atbildi.

Akcentēs e-prasmju
nozīmi uzņēmējdarbībā

ZRKAC šogad piedāvās plašu
aktivitāšu klāstu uzņēmējiem.
28. martā notiks digitālā darbnīca, kurā uzņēmēji tuvāk varēs
iepazīties ar projektu «Mazo un
mikro komersantu apmācības
inovāciju un digitālo tehnoloģiju
attīstībai Latvijā», kas ilgs četrus
gadus, izglītojot mazo un mikro
uzņēmumu pārstāvjus. «Projektā tiks īstenotas apmācības
trīs informācijas blokos – digitālās tehnoloģijas, uzņēmuma
iekšējo procesu digitalizācija,
kā arī digitālie rīki ražošanas
un pakalpojumu attīstībai. Lai
iepazīstinātu interesentus ar nodarbību mērķi un gaitu, aicinām
apmeklēt informatīvo darbnīcu,»
tā A.Škinča.
Uzņēmēji varēs arī pilnveidot
savas digitālās komunikācijas
prasmes. Piemēram, vairāk par
digitālās reklāmas izstrādi varēs
uzzināt seminārā «Grafiskās
izstrādes rīks «Paint.NET»». «Šo
programmu var lejupielādēt bez
maksas, tādēļ vēlamies parādīt,
kādas iespējas tā piedāvā,» skaidro A.Škinča.

Runās par digitālā
laikmeta izaicinājumiem

«Bērni un jaunieši mūsdienās
plaši izmanto tehnoloģiju sniegtās iespējas, bet vecākiem ir jārūpējas par bērnu drošību,» norāda
E-prasmju nedēļas koordinatore
Jelgavā. 28. martā ZRKAC notiks
seminārs «Izaicinājumi vecākiem
digitālajā laikmetā», kurā speciālisti vecākiem sniegs ieskatu

tehnoloģiju attīstībā un praktiskus padomus no psiholoģiskā un
tehnoloģiskā viedokļa, kā runāt
ar bērniem par drošības jautājumiem un ar kādiem instrumentiem novērst bērnu piekļuvi
nevēlamam saturam internetā,»
skaidro A.Škinča.

Lekcijas varēs
apmeklēt arī e-vidē

Kā ierasts, interesenti aicināti
apmeklēt E-prasmju nedēļas
pasākumus visā Latvijā – ar
programmu var iepazīties portāla
www.eprasmes.lv sadaļā «Pasākumu kalendārs», bet tematiskajām diskusijām varēs sekot līdzi
arī tiešsaistē. «Ja kādam mājās
nav pieejams atbilstošs aprīkojums interneta tiešraižu vērošanai, aicinām nākt uz ZRKAC un
Jelgavas pilsētas bibliotēku,» tā
ZRKAC pārstāve.
Saites uz tiešraidēm būs pieejamas mājaslapā www.eprasmes.lv.

Pedagogi e-prasmes
jau iedzīvina praksē

Šo pirmdien Jelgavā notika
E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem, kurā viņi
iepazinās ar izglītības procesā
izmantojamo tehnoloģiju attīstības tendencēm. Pasākumā tika
godināti arī konkursa «Laiks
iEspējām», kura laikā pedagogi no Jelgavas, Aizkraukles,
Jēkabpils, Iecavas un Dobeles
izstrādāja digitālos mācību resursus mācību procesa uzlabošanai,
laureāti. «Priecē, ka pedagogu
aktivitāte arvien pieaug, un šogad darbi bija ļoti kvalitatīvi. Šie
skolotāji nav vien digitālā satura
patērētāji, bet arī radītāji,» vērtē
A.Škinča. Šogad konkursa laikā
pedagogi izstrādāja mājaslapas,
interaktīvas spēles un nodarbību ciklus, e-grāmatas un citus
digitālos rīkus. Augstāko godalgu
saņēma trīs darbi – Jelgavas
Valsts ģimnāzijas skolotājas Agi
tas Ozoliņas mājaslapa «Mācām
un mācāmies kopā», Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas skolotājas Dainas Birkenbaumas blogs
«Fizika 12. klasei» un Jelgavas 4.
vidusskolas bibliotekāru Baibas
Dinkas un Intas Brantevicas lasīšanas veicināšanas interaktīvā
nodarbība «Lasi un vērtē».
E-prasmju nedēļu Latvijā
organizē Latvijas Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju.

Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts

E-prasmju nedēļas pasākumi Jelgavā
no 27. marta līdz 2. aprīlim
Datums, laiks
27.03.
no plkst.9 līdz 10
27.03.
no plkst.10 līdz 19

Pasākuma nosaukums
E-grāmatas un enciklopēdijas tavā
mājas datorā
Individuālās nodarbības: informācijas
meklēšana datubāzēs, Latvija.lv, BIS
«ALISE», internetbankas, EDS un
ienākumu deklarācijas aizpildīšana
e-vidē, meklētāji vai kāds cits jūs
interesējošs temats
27.03. – 30.03.
VSAA sniegto e-pakalpojumu pieprano plkst.9 līdz 17 sīšanas kārtība (klientu konsultēšana,
apmācība, praktiski padomi)

Norises vieta
JPB mācību klase

ZRKAC Metodiskā Visi interesenti. Tēmas pieteikbibliotēka
šana un nodarbības laika izvēle
– pa tālruni 63012161;
e-pasts biblio@zrkac.jelgava.lv

VSAA Jelgavas reģionālā nodaļa,
Klientu apkalpošanas zāle, 1. stāvs
Individuālas konsultācijas par datu- JPB Informācijas
27.03. – 30.03.
no plkst.10 līdz 19 bāzu izmantošanu ārpus bibliotēkas centrs
(letonika.lv, «Britannica», «EBSCOeBooks», EBSCO)
27.03.
Mobilās aplikācijas iesācējiem
JPB mācību klase
no plkst.11 līdz 12
27.03.
Pasakas.letonika.lv – trīsvalodu Bērnu bibliotēka
plkst.12.30
runājošā grāmata valodu un sociālo «Zinītis»
zinību apguvei
Pasakas.net un Lasamkoks.lv
«Mozello» bērnu lapas prezentācija
27.03.
Seminārs «Efektīvi paņēmieni pre- ZRKAC
no plkst.15 līdz 18 zentācijas izveidē un noformēšanā
programmā «MS PowerPoint»»
27.03. – 30.03.
Izglītojošā spēle «Drošība internetā» Pārlielupes bibliono plkst.14 līdz 17
tēka
27.03.
Lasītāju klubiņa tikšanās «Es uzdrīks- JPB mācību klase
plkst.16.30
tos vairāk»
27.03. – 01.04.
Aptaujas anketa par bibliotēkā ne- Bērnu bibliotēka
bibliotēkas darba pieciešamajām tehnoloģijām
«Zinītis»
laikā
27.03. – 03.04.
Grāmatu izstāde «E-prasmes ik- JPB Nozaru abonebibliotēkas darba dienā»
ments, 2. stāvs
laikā
27.03. – 03.04.
Virtuālā izstāde
Tiešsaistē
«Neformāli par biznesu»
jelgavasbiblioteka.lv
28.03.
EBSCO e-grāmatas lasītājiem – jau- JPB mācību klase
plkst.9 un 17
nums pilsētas bibliotēkās
28.03.
MMU projekta digitālā darbnīca ZRKAC
no plkst.10 līdz 12 «Mācību iespējas mazajiem, mikro
uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem. Mājaslapa uzņēmuma reprezentācijai. Kā analizēt biznesa
rezultātus ar vienu no jaudīgākajiem
datu analīzes rīkiem «Power BI»»
28.03.
Individuālās nodarbības: dokumentu ZRKAC
no plkst.11 līdz 17 noformēšana «MS Office» programmās, foto un video apstrāde
brīvpieejas programmās vai kāds cits
jūs interesējošs temats
28.03.
Seminārs «Mūsdienu aktualitātes ZRKAC
no plkst.12.30
un saistības uzņēmumiem kiberlīdz 14.10
drošībā. Uzņēmumu kiberdrošības
stiprināšanas iespējas. E-pasta šifrēšana, izmantojot publiskās atslēgas
šifrēšanu»
28.03.
Seminārs «Grafiskās izstrādes rīks ZRKAC
no plkst.14.20 līdz «Paint.NET»»
14.50
28.03.
Seminārs «Sociālo tīklu mārketings» ZRKAC
no plkst.15 līdz 16
28.03.
no plkst.18 līdz
19.30
28.03., 29.03.,
01.04.
no plkst.15 līdz 18
29.03.
no plkst.8 līdz 16
29.03.
no plkst.8 līdz 17
29.03.
plkst.9 un 16

Seminārs «Izaicinājumi vecākiem ZRKAC
digitālajā laikmetā»
Testi lielākiem un mazākiem «Pār- Miezītes
baudi sevi – cik drošs esi internetā?» bibliotēka

Individuālas konsultācijas – BIS
«ALISE»
Individuālas konsultācijas – BIS «ALISE» SBA modulis
«Jelgavas Ziņotājs» un «Елгавас
зинeтайс» (1989 – 1992) – lasām
tiešsaistē portālā periodika.lv
29.03.
LLU e-studijas. Studē, neizejot no mājām!
no plkst.14
Informācijas tehnoloģiju fakultātes
aktualitātes
Bibliotēkas abonētās datubāzes un
e-grāmatas savā datorā
29.03.
E-prasmju nedēļas karjeras pasākums
no plkst.13 līdz 16 9. klasēm

Visi interesenti

Visi interesenti
1. – 4. klašu skolēnu grupas,
iepriekš piesakoties

Pašvaldības iestāžu darbinieki.
Tālrunis 63082101;
e-pasts birojs@zrkac.jelgava.lv
Visi interesenti
Lasītāju klubiņa biedri un citi
interesenti
Visi interesenti
Visi interesenti
Visi interesenti
Visi interesenti
Mazo, mikro uzņēmumu pārstāvji un pašnodarbinātie.
Tālrunis 63012155; e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Visi interesenti. Tēmas pieteikšana un nodarbības laika izvēle
– pa tālruni 63082101; e-pasts
birojs@zrkac.jelgava.lv
Mazo, mikro uzņēmumu pārstāvji un pašnodarbinātie.
Tālrunis 63012155; e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
Mazo, mikro uzņēmumu pārstāvji un pašnodarbinātie.
Tālrunis 63012155; e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
Mazo, mikro uzņēmumu pārstāvji un pašnodarbinātie.
Tālrunis 63012155; e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
Vecāki. Tālrunis 63012163; e-pasts
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv,
antra.skinca@zrkac.jelgava.lv
Visi interesenti
Bibliotekāri

JPB 302. kab.

Bibliotekāri

JPB mācību klase

Visi interesenti

Bērnu bibliotēka Vidusskolēnu grupas, iepriekš
«Zinītis»
piesakoties

ZRKAC

Izplāno savu nākamo ceļojumu JPB mācību klase
internetā
Individuālas konsultācijas «Bloga ZRKAC
veidošanas pamati uzņēmējam»

30.03.
plkst.13

Informatīvs pasākums «NVA sniegtie
e-pakalpojumi. Elektroniskās apmācības modulis bezdarbniekiem
– motivācijas vēstules sagatavošana
un sagatavošanās darba intervijai»
Lekcija «Kiberdrošība tiešsaistē.
Trojas zirgi, tārpi, zombiju armija –
ikdiena vai varoņi no filmām?»
Individuālas konsultācijas «Uzņēmuma mājaslapas pārvaldība»

• Jelgavas pilsētas bibliotēka (JPB), Akadēmijas iela 26
• Bērnu bibliotēka «Zinītis», Lielā iela 15
• Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17
• Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100

Visi interesenti.
Tālrunis 63084425, 63022568;
e-pasts jelgava@vsaa.lv

JPB 302. kab.

29.03.
no plkst.17 līdz 18
30.03.
no plkst.9.15
līdz 17.35

30.03.
no plkst.14.30
līdz 15.30
31.03.
no plkst.9.15
līdz 14.55

Mērķauditorija, pieteikšanās
Visi interesenti

NVA Jelgavas
filiāle, 1. stāvs,
nodarbību telpa

9. klašu skolēni.
Tālrunis 63012163; e-pasts
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv
Visi interesenti
Mazo, mikro uzņēmumu pārstāvji un pašnodarbinātie. Tālrunis 63012155; e-pasts liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv
Visi interesenti.
Sīkāka informācija – 3. kab.

LLU, Jelgavas pils, Visi interesenti.
Senāta telpa
E-pasts informacija@llu.lv
ZRKAC

Mazo, mikro uzņēmumu pārstāvji un pašnodarbinātie.
Tālrunis 63012155; e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

• LLU, Lielā iela 2
• NVA Jelgavas filiāle, Skolotāju iela 3
• VSAA Jelgavas reģionālā nodaļa, Pasta iela 43
• Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC),
Svētes iela 33

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts

Rakšanas darbu komisija
atsāk strādāt
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ atsāksies Rakšanas darbu komisijas
sēdes, kas notiks pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» telpās.
Pirmā sēde – piektdien,
17. martā.
Rakšanas darbu komisijas sēdes
norisināsies katru piektdienu
no pulksten 13 līdz 14 Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16a, 3. stāva
zālē. Lai jautājumu izskatītu
komisijā, nepieciešami vairāki
dokumenti: pašvaldībā saskaņots
un akceptēts oriģināls būvprojekts
vai darba zīmējums; būvatļauja (ja
ir nepieciešams); rakšanas darba
vietas satiksmes organizācijas
shēma (jāsaskaņo ar «Pilsētsaimniecību», VAS «Latvijas valsts ceļi»

Centra reģiona Jelgavas nodaļu
un pēc pieprasījuma arī ar citām
ieinteresētajām organizācijām,
piemēram, SIA «Jelgavas autobusu parks»); materiālu un grunts
transportēšanas maršruti. Rakšanas darbu pieteikums jāiesniedz
«Pilsētsaimniecībā» Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16a, 2. kabinetā; veidlapa pieejama mājaslapā
www.pilsetsaimniecība.lv. Sēdes
dalībniekiem vēlams pieteikties
iepriekš pa tālruni 63048618.
«Pilsētsaimniecības» Administratīvās nodaļas speciāliste Sandra
Maļavko atgādina: rakšanas darbu
izpildītājiem, kam ir nenokārtotas
saistības par iepriekš veiktajiem
rakšanas darbiem Jelgavas pilsētā,
jāpabeidz darbi un jāsazinās ar
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas inženieriem līdz
15. maijam.

Ar diviem gadiem par maz,
lai nomainītu mājas numurzīmi
No 1.lpp.

Numerācijas norādes pie ēkām
jāizvieto un jāuztur kārtībā ēku
īpašniekiem, valdītājiem vai apsaimniekotājiem. Pie katras ēkas
jābūt vismaz vienai numerācijas
norādei – pie ēkas ielas fasādes.
Uz katras ēkas, kam piešķirta
adrese, jāizvieto ēkas numerācijas zīme, uz kuras norāda ielas
nosaukumu, ēkas numuru atbilstoši piešķirtajai adresei, ēkas
piederību – pašvaldības īpašums,
valsts īpašums, privātīpašums vai
kopīpašums. Ēkas numerācijas
norāde izvietojama 2 – 3 metru
augstumā no zemes pie ēkas ielas
fasādes labajā pusē (skatoties
uz ēkas fasādi) 30 centimetru
attālumā no ēkas stūra. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot
uz ieejas portāliem, pilastriem,
kolonnām, apmalēm un citām

arhitektoniskām detaļām. Ja ēkas
sarežģītā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams izpildīt
prasības par ēkas numerācijas
norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Jelgavas
Būvvaldē.
Par šo saistošo noteikumu
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu: fiziskām personām – līdz 28,46 eiro, juridiskām
personām – līdz 142,29 eiro.
Māju numurzīmēm Jelgavā
jābūt izgatavotām pēc vienota
dizaina, kāds ir noteikts Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajos
noteikumos «Ēku numerācijas
un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā».
Ar noteikumiem var iepazīties
pašvaldības mājaslapas www.
jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība» vai
datubāzē likumi.lv.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

PSIHOLOGU(-ĢI) uz nepilnu darba laiku.
Prasības kandidātiem:
• profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;
• pieredze psiholoģiskās konsultēšanas jomā;
• sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju;
• sertifikāts, kas apliecina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• teicamas spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;
• spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;
• labas datorprasmes.
Galvenie pienākumi:
• atbalsts ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās (iegūta
invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);
• psihosociāla rehabilitācija dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām
darbībām;
• personu (ģimeņu) psiholoģiskā izpēte un atzinumu sagatavošana;
• individuālās konsultācijas.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis informācijai – 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI) darbam ar ģimeni un bērniem.
Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai
karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskās darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus,
ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek konstatēti bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi, sastādot sociālās rehabilitācijas plānus, vadīt un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko
sistēmu (SOPA).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis informācijai – 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Gaisa tiltam remontē
bojātās kāpnes

3

Īsi
 Tuvinieki meklē bezvēsts pazudušo 1939. gadā
dzimušo Eduardu
Baranovski. Viņš izgājis no sava dzīvokļa
Vīgriežu ielā, Jelgavā,
26. janvārī, un kopš
tā brīža par viņu nav nekādas informācijas. Ja jūsu rīcībā ir kādas ziņas par
E.Baranovska atrašanās vietu, lūgums
sazināties ar viņa tuviniekiem pa tālruni
26886885 (Uģis) vai 26549820 (Mairis).
 LAUKTEHNIKAS veterānu apvienība kultūras namā «Rota» 18. martā
pulksten 16 aicina bijušos darbabiedrus uz saietu, veltītu kopā strādāšanas
atcerei pirms 50 gadiem. Līdzi jāņem
atmiņas, labs garastāvoklis un groziņš,
aicina SIA «Agro-Vita» direktors Jāzeps
Kivlenieks.

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā
sākusies gaisa tilta
pār dzelzceļa sliedēm
gājēju kāpņu demontāža, lai to vietā izbūvētu jaunas.
Darbu laikā divas trīs nedēļas gājēji nevarēs izmantot
šīs kāpnes, bet nokļūt no tilta
varēs pa kādu no citām tilta
noejām.
Jelgavas pilsētas pašvaldības

iestādes «Pilsētsaimniecība»
hidrotehnisko būvju speciāliste
Ilva Meiere skaidro, ka tilta gājēju dzelzsbetona kāpnes Bauskas ielas pusē bija nodrupušas
un tās nepieciešams atjaunot.
Esošās kāpnes ar metāla margu
jau demontētas, un to vietā izbūvēs jaunas kāpnes un uzstādīs jaunu margu. «Pirms kāda
laika uzņēmējs Bauskas ielā
3B uzsācis privātās teritorijas
labiekārtošanu pie tahogrāfu
stacijas un plāno pabeigt teritorijas nožogojuma izbūvi. Gājēji

bieži to šķērsoja, no tilta noejot
pa citu vietu. Līdz ar teritorijas
nožogošanu šo kāpņu noslodze
palielināsies,» stāsta I.Meiere.
Darbu laikā gājēji nevarēs
izmantot šīs kāpnes, bet, kā
norāda hidrotehnisko būvju
speciāliste, gaisa tiltam ir vairākas noejas – kāpnes izbūvētas
piecās vietās –, kuras ir labā
stāvoklī un gājēji var izmantot.
Būvdarbus cenu aptaujas
rezultātā veic SIA «VDS» par
1795,52 eiro ar PVN. Tie jāpabeidz līdz 2. aprīlim.

LLU Atvērto durvju dienā
varēs iegūt budžeta vietas
 Jana Bahmane

Piektdien, 24. martā,
LLU notiks Atvērto
durvju diena, kas studēt gribētājiem sniegs
iespēju ne vien apmeklēt universitātes
fakultātes, piedalīties
informatīvās lekcijās
un tikties ar universitātes mācībspēkiem, bet
arī pretendēt uz valsts
finansētām studiju vietām.
«Interesenti Jelgavas pili aicināti apmeklēt no pulksten 10 līdz
15. Tur varēs iepazīties ar LLU
piedāvātajām studiju iespējām
un uzdot jautājumus gan par
iestāšanos universitātē, gan par
lekciju norisi, gan ārpus lekciju
aktivitātēm,» stāsta LLU pārstāve
Lana Janmere.

Atvērto durvju dienā divas no
astoņām LLU fakultātēm interesentiem sniegs iespēju piedalīties
zināšanu pārbaudē, pretendējot
uz valsts finansētajām studiju vietām. Vides un būvzinātņu fakultātē notiks konkursi, kur skolēniem
būs iespēja iegūt budžeta vietu
programmā «Zemes ierīcība un
mērniecība», «Būvniecība», «Vide
un ūdenssaimniecība», kārtojot
pārbaudījuma testu jebkurā laikā
no pulksten 10 līdz 16, bet ainavu
arhitektūras un plānošanas programmā pulksten 13 notiks zīmēšanas olimpiāde. Pirmo trīs vietu
ieguvēji katrā studiju programmā
varēs pretendēt uz valsts finansētu studiju vietu. Šie konkursi
norisināsies Vides un būvzinātņu
fakultātē Akadēmijas ielā 19.
Savukārt Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, kas piedāvā apgūt pamatstudiju programmas
«Pārtikas produktu tehnoloģija»

un «Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība», aicina skolēnus
piedalīties ķīmijas konkursā un
pretendēt uz kādu no trīs budžeta vietām. Ķīmijas konkurss
pulksten 11 sāksies Jelgavas pils
171. telpā.
«24. marts būs arī pirmā nodarbību diena divās profesionālās
orientācijas skolās, ko universitāte
piedāvā skolēniem, sniedzot iespēju tuvāk iepazīties ar dažām
studiju programmām,» skaidro
L.Janmere. Pulksten 11 varēs
apmeklēt Jauno būvdarbu vadītāju, būvuzraugu un projektētāju
skolu, bet pulksten 12 – Jauno
zemes ierīkotāju un mērnieku
skolu. Nodarbību norises vieta
– Vides un būvzinātņu fakultāte
Akadēmijas ielā 19.
Sīkāk ar Atvērto durvju dienas
programmu un profesionālās
orientācijas nodarbībām var iepazīties LLU mājaslapā www.llu.lv.

Skeitparks būs pieejams katru dienu
 Ilze Knusle-Jankevica

No trešdienas, 15. marta, skeitparks, kas atrodas līdzās ledus hallei,
bez maksas pieejams
ikvienam interesentam.
Tas būs atvērts katru
dienu no pulksten 10
līdz 22.
Jelgavas Ledus sporta skolas
direktors Aivars Zeltiņš stāsta, ka
pagājušajā vasarā uzstādīti jauni
skeitparka elementi, savukārt
decembrī iežogota teritorija. Visi
skeitparka labiekārtošanas darbi
veikti par pašvaldības līdzekļiem
– elementus par gandrīz 20 000
eiro izbūvēja un uzstādīja SIA «Mītavas koks», savukārt teritorijas
iežogošana izmaksāja ap 5000 eiro.
«Skeitparks ik dienu tiks atslēgts pulksten 10, bet pulksten 22
– aizslēgts. Dežurants tur netiks
nodrošināts, tāpēc par savu drošību un spējām veikt trikus katrs

Foto: Austris Auziņš
braucējs atbildīgs pats. Tāpat aicinu vecākus pavadīt savus bērnus,
ja viņi paši vēl nespēj parūpēties
par savu drošību,» teic A.Zeltiņš,
norādot – pērn bija gadījums, kad
vecākiem bija pretenzijas par to, ka
trīsarpus gadus vecajam bērnam
skeitparkā kāds neuzmanīgāks
braucējs uzskrējis virsū. To, ka par
drošību atbildīgs ir katrs pats, atgādina arī pie skeitparka izvietotās
informatīvās zīmes. Tāpat lūgums
skeitparka apmeklētājiem savākt
aiz sevis atkritumus un izmest
tos parka teritorijā izvietotajos

atkritumu konteineros. Tāpat
skolas direktors aicina jauniešus
veidot interešu grupu vai biedrību,
sadarbībā ar kuru nākotnē varētu
koordinēt skeitparka darbību,
organizēt sacensības vai citus
pasākumus.
Skeitparks būs atvērts katru
dienu no pulksten 10 līdz 22, bet
ziemā skeitotāju drošības apstākļu dēļ tas uz laiku varētu tikt
slēgts. Arī martā un aprīlī, ja vēl
atgriezīsies ziemīgi laikapstākļi,
atsevišķas dienas parks varētu
nebūt pieejams.

 Veicot ikdienas uzturēšanas darbus,
Kalnciema ceļā no Nr.54 līdz 78
(300 metri) un Bērzu ceļā no Rogu
ceļa līdz Bērzu ceļam 76 (130 metri)
pārtīrīti grāvju posmi un atjaunotas
bojātās caurtekas. Kā norāda pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»,
kad uzlabosies laikapstākļi, darbi tiks
turpināti Sprieguma ielā, kur plānots
veikt caurteku skalošanu, lai uzlabotu
lietus ūdens novadi.
 Kopš pagājušās nedēļas Jelgavas
trūcīgās ģimenes ar maziem bērniem
var saņemt ES un Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām
finansētos higiēnas preču komplektus bērniem. Tos var saņemt Latvijas
Sarkanā Krusta Jelgavas nodaļā Stacijas ielā 13 pirmdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 10 līdz 14.
Katras ģimenes bērnam līdz divu gadu
vecumam tiek izsniegti divi higiēnas
paku komplekti uz trim mēnešiem.
Tajos iekļautas autiņbiksītes un higiēnas
piederumi – bērnu zobu pasta, šampūns, ziepes, ādas kopšanas krēmi. Lai
saņemtu higiēnas preču komplektus
bērniem, ģimenei jāuzrāda Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes izsniegta derīga
izziņa, kas apstiprina trūcīgas ģimenes
statusu.
 Biedrība «Zemgales Lāčplēsis» Pasta
ielā 44, Jelgavā, 26. martā no pulksten
13 līdz 16 dāvinās mazturīgajiem
jelgavniekiem mazlietotas drēbes,
apavus un rotaļlietas, informē biedrības priekšsēdētāja Ruta Melhere.
 Pabeigta laikraksta «Jelgavas
Ziņotājs» digitalizācija. Tas paveikts
Jelgavas pilsētas bibliotēkas projekta,
ko finansēja Valsts kultūrkapitāla
fonda Zemgales Plānošanas reģiona
administrētā «Latvijas valsts mežu»
atbalstītā Zemgales kultūras programma, gaitā. «Laikraksts ir unikāls
vēstures avots par Latvijas Trešās
atmodas laiku un atjaunotās Latvijas
Republikas pirmajiem gadiem Jelgavā,
cilvēku dzīvi, notikumiem. Ar savu
kultūrvēsturiski bagāto saturu tas
ievērojami atšķīrās gan no agrākajiem, gan vēlāka laika izdevumiem.
Nozīmīgi, ka laikraksts paralēli iznāca
arī krievu valodā. 1989. gada 8. martā
vienīgais Jelgavas pilsētas un rajona
laikraksts «Darba Uzvara» mainīja
padomju laika nosaukumu un kļuva
par «Jelgavas Ziņotāju». Šobrīd visi
laikraksta numuri no 1989. līdz 1992.
gadam abās valodās pieejami digitālā
formātā portālā periodika.lv. Portālā
apkopoti vairāk nekā 15 nosaukumu
Jelgavas laikraksti. Savukārt mūsdienu
izdevumi lasāmi «Lursoft» laikrakstu
bibliotēkā news.lv, kas pilsētas bibliotēkās pieejama bez maksas.
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Aizmirstā bagātība – pagrabi
 Ģirts Pommers

No šā gada 1. janvāra Dzīvokļa īpašuma likumā iestrādāta
norma, paredzot, ka divas
trešdaļas no dzīvokļu īpašniekiem var pieņemt lēmumu
par koplietošanas telpu – bēniņu, kāpņutelpu un pagrabu – lietošanas kārtību. Līdz
šim bija nepieciešama pilnīgi
visu īpašnieku piekrišana. Lai
gan iespēja lemt par koplietošanas telpām ir atvieglota,
dzīvokļu īpašnieki Jelgavā
pagaidām vēl nav sākuši to
izmantot.
Lielākā daļa Jelgavas daudzdzīvokļu
namu būvēti pagājušā gadsimta 70. – 80.
gados, kad atbilstoši būvprojektam jau
bija paredzēts, ka mājām tiek izbūvēts
pagrabs. To apstiprina arī jelgavnieks
būvinženieris Juris Veiss, kurš atceras,
ka tolaik, būvējot daudzdzīvokļu mājas,
pagrabā pēc plāna bija nepieciešams
izveidot šķūnīšus. «Māju nevarēja nodot
ekspluatācijā, ja pagrabā nebija izbūvēta
Ja dzīvokļu īpašnieki pagrabā
atsevišķa telpa katram dzīvoklim. Visbieievēro zināmu kārtību, tad šāds
žāk tie bija pēdējie darbi, kas veikti pirms
skats kā kādā no Asteru ielas
mājas nodošanas ekspluatācijā. Projektā
daudzdzīvokļu māju pagrabiem ir
šie šķūnīši tika saukti par glabātuvēm vai
diezgan tipisks – katram dzīvoklim
palīgtelpām.»
ierīkots savs slēdzams šķūnītis, kur
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīst situāciju
glabāt mantas.
dažādās Jelgavas daudzdzīvokļu mājās,
lai uzzinātu, kā tiek apsaimniekoti šo
namu pagrabi un kādām funkcijām pagrabs – ir apgaismojums, te ir silts un norobežojis ar masīvām metāla durvīm.
cilvēki tos izmanto šodien.
tīrs. Es pagrabu galvenokārt izmantoju Šāda iedzīvotāju iniciatīva ir ne tikai nekā noliktavu. Līdz šim, par laimi, neesmu godīga, bet arī apgrūtina piekļuvi pagrabā
Glabā sadzīvē noderīgas lietas arī saskāries ar zādzībām, kas, protams, esošajām komunikācijām. Piemēram,
Padomju laikos pagrabā tika glabāti ir pozitīvi, jo esmu dzirdējis, ka bieži vien siltumapgādes uzņēmuma «Fortum»
pārtikas produkti, automašīnu riepas, no pagrabiem tiek nozagti velosipēdi,» sabiedrisko attiecību speciāliste Guntra
ievārījumi, kompoti un dažādi sadzīves spriež dzīvokļa saimnieks.
Matisa atklāj, ka daudzdzīvokļu mājās
priekšmeti, kuriem šaurajos tipveida
Arī Valsts policijas Zemgales reģiona Jelgavā izvietoti vairāk nekā 400 individzīvokļos trūka vietas. Gan jāpiebilst, pārvaldes pārstāve Ieva Sietniece ap- duālo siltumpunktu, kurus saskaņā ar
ka populārajām 467. sērijas deviņstāvu stiprina: pēdējos gados nav novērota līgumu apkalpo uzņēmums, un ir bijuši
mājām (Lielā iela 37, Dambja iela 2, tendence, ka tiktu izdarītas zādzības gadījumi, kad avārijas vietai nācies pieSatiksmes ielas nami) dzīvokļos virtuvē daudzdzīvokļu namu pagrabos, uzsverot, kļūt bez pagraba īpašnieka ziņas: «Gadās,
un koridorā bija izbūvēti arī speciāli ka pēdējos gados uzlabojusies arī pagrabu ka mājas pagrabā ir nepieciešams veikt
aukstuma skapji vai pieliekamie, kur apsaimniekošanas kvalitāte, tostarp tie kādus steidzamus remontdarbus, bet
glabāt dažādas ikdienā lietojamas lietas, vairs nav brīvi pieejami ikvienam.
piekļūšanu siltumtrases bojājuma vietai
tostarp pārtiku, tādēļ šajās ēkās pagrabs
Taču ne visu daudzdzīvokļu māju apgrūtina pašrocīgi izbūvētie šķūnīši, kugalvenokārt izmantots rūpniecības preču iedzīvotāji var būt gandarīti par kārtību ros tiek turētas dažādas mantas. Parasti
novietošanai. Atsevišķās mājās papildus pagrabā. Viens no tādiem ir Pētera ielā mājas kontaktpersonas ir ļoti atsaucīgas
pagrabam bija arī tā sauktās ratiņtelpas 2 dzīvojošais Kaspars Jaunzems, kurš un izpalīdzīgas un cenšas atrisināt
ēkas 1. stāvā. Savukārt šobrīd, būvējot regulāri saskaras ar dažādām neērtībām. jautājumu par piekļūšanu nepieciešadaudzdzīvokļu mājas, pagrabi tiek veidoti «Mums pagrabā regulāri noplūst kana- majai pagraba daļai, tomēr ne vienmēr
ne tik bieži – jaunajos projektos pagrabu lizācija, tādēļ manā pirmā stāva dzīvoklī piekļūt iespējams ar šķūnīša saimnieka
nereti aizstāj ar ratiņtelpu, kur turēt ir nepatīkama smaka. Vairākkārt par to ziņu – gadās, ka konkrētajā brīdī viņš
velosipēdus un bērnu ratiņus.
esmu ziņojis atbildīgajiem dienestiem, nav pieejams.» Vēl trakāka situācija ir
taču nekādi darbi tā arī nav veikti. Mūsu piedrazotajos pagrabos – gadās, ka, pirms
Kārtību nosaka
pagrabs ir samērā lielā nekārtībā – grūti piekļūt komunikācijām, dienestiem
paši dzīvokļu īpašnieki
pat teikt, kurš tos atkritumus sanesis vispirms ir jāizmēž dzīvokļu īpašnieku
Pagrabs, līdzīgi kā kāpņutelpa un un tā piemēslojis. Savā šķūnītī glabāju atstātās drazas. Mājas iedzīvotāji bieži
bēniņi, ir koplietošanas telpa, tādēļ tikai automašīnas riepas un diskus, neko vien neaizdomājas, ka pagrabs ir ne tikai
kārtība tajā jāuztur pašiem dzīvokļu vairāk.»
vieta, kur glabāt mantas, bet pirmām
īpašniekiem. Bieži vien iniciatīvu uzņekārtām – koplietošanas telpa, kur atrodas
mas māju vecākie jeb dzīvokļu īpašnieku Pārbūvē nesankcionēti
arī virkne mājai svarīgu komunikāciju.
pilnvarotās personas, taču ir arī tādi gaLaika gaitā daudziem dzīvokļiem ir
Viens no diviem Lielās ielas 37 mājas
dījumi, kad rūpes par pagrabā notiekošo mainījušies saimnieki, un ne vienmēr, vecākajiem Vladimirs stāsta, ka viņam ir
nevēlas uzņemties neviens.
mainoties īpašniekiem, jaunais pārņem speciāls žurnāls, kurā atzīmēti dzīvokļu
Nav noslēpums, ka viens no galve- pagraba lietošanu. Tādēļ šobrīd vairā- īpašnieku kontakti, kā arī piešķirtie
najiem faktoriem,
ku māju pagrabos šķūnīši pagrabā. Ja ir nepieciešamība
lai pagrabā valdītu
sākotnēji izveidotie kādu no tiem atvērt remontdarbiem,
Jaunā likuma norma ļauj vieglāk
kārtība un tīrība,
šķūnīši palikuši bez problēmu neesot. Tas ir tikai viens no
pieņemt lēmumus par kārtību
ir pagraba ieejas
saimniekiem, un tas variantiem, kā var risināt jautājumu,
durvju aizslēgšana,
lielā mērā ietekmē- lai problēmsituācijā pēc iespējas ātrāk
koplietošanas telpās – vairs nav
kas pasargā no ne- nepieciešams 100 procentu, bet tikai jis arī kārtību tajos. varētu piekļūt komunikācijām pagrabā.
piederošu personu
Tāpat šķūnīšiem
Taču labi organizēta piekļuve tiek
divu trešdaļu dzīvokļu īpašnieku
iekļūšanas. No asmainījušies ne tikai nodrošināta vien retajā mājā. Arī SIA
toņiem «Jelgavas
īpašnieki – izmaiņas «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
balsojums «par», lai varētu veikt
Vēstneša» apmekarī to (JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis atzīst,
izmaiņas arī savas mājas pagraba piedzīvojusi
lētajiem daudzdzīplatība. Ir tādi dzī- ka avārijas situācijās, piemēram, santehizmantošanā.
vokļu māju pagravokļu īpašnieki, kas niķiem ir bijušas problēmas piekļūt avāribiem slēdzamas ārsavu šķūnīti pārbū- jas vietai. «Visbiežāk māju pagrabos plīst
durvis bija septiņiem, bet vienā gadījumā vējuši pēc saviem ieskatiem, nesaskaņo- dažādas kanalizācijas sistēmas caurules.
– kādā namā Lielajā ielā – pagrabtelpas jot to ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, Meistariem tām ir maksimāli ātri jāpiedurvis bija vaļā. Šī nama pagrabā valdīja kā to prasa Dzīvokļa īpašuma likums. kļūst, taču ne vienmēr tas ir iespējams,»
pamatīga nekārtība – samesti dažādi at- Turklāt jaunā likuma norma paredz, skaidro J.Vidžis.
kritumi: sapuvuši āboli, izsmēķi, kartona ka kopīpašumā esošās daļas lietošanas
kastes un būvatkritumi.
kārtības noteikšanai dzīvokļu īpašnieku Lielākā problēma – gruntsūdens
Būtiskākais ārējais faktors, kas ietekVīgriežu ielas 39. nama pagrabtelpu starpā vairs nav nepieciešams 100 pro«sargā» aizslēdzamas durvis, un dzīvokļa centu, bet vismaz divu trešdaļu īpašnieku mē Jelgavas daudzdzīvokļu māju pagrabu
tehnisko stāvokli, ir augstais gruntsūdens
īpašnieks Māris Ostelis stāsta, ka pag- balsojums «par».
rabu izmanto, lai tajā turētu velosipēdu
Viens no šādiem piemēriem ir Māras līmenis. Šo problēmu akcentē gan J.Viun dažādus celtniecībā noderīgus mate- ielā 5, kur kāds dzīvokļa īpašnieks jau džis, gan virkne iedzīvotāju. Piemēram,
riālus, kuriem dzīvoklī vietu būtu grūti pirms vairākiem gadiem ir uzmūrējis Lāčplēša ielas 19a mājas vecākais Jānis
atrast. «Uzskatu, ka mums ir sakārtots ķieģeļu sienu ieskautu pagrabu, kuru Zemene norāda, ka renovētā nama pag-

Pagrabu lielākā problēma ir
dzīvokļu īpašnieku patvaļīga
to pārbūvēšana – bieži vien
pagraba saimnieki neaizdomājas, ka nevietā
ieliktas durvis ar
slēdzeni traucē
piekļuvi koplietošanas telpām
un galvenokārt
jau dažādām
komunikācijām.
«Uzskatu, ka
mums ir sakārtots pagrabs – ir
apgaismojums,
te ir silts un tīrs.
Pats pagrabu
galvenokārt
izmantoju kā
noliktavu,» stāsta
Vīgriežu ielas 39.
nama dzīvokļa
īpašnieks Māris
Ostelis.
Foto: JV
rabtelpu lielākā problēma ir lietusūdens
novadīšanas drenāžas neesamība, kas
nozīmē vien to, ka intensīvāka lietus laikā
viss ūdens notek uz blakus mājai esošās
ielas un vēlāk nonāk arī pagrabā. «Mājai
ierīkot ūdens novadīšanas drenāžu ir
dārgs pakalpojums, tāpēc mēs meklējām
citu risinājumu. Apmēram pirms pieciem
gadiem kopā ar JNĪP izlēmām pagrabā
ierīkot speciālu aku, kurā šim ūdenim
uzkrāties, bet pēc tam ar uzstādītā sūkņa
palīdzību tas tiek izsūknēts. Kopumā uzskatu, ka mūsu pagrabs ir labā kārtībā un
mēs paši vien esam atbildīgi par kārtību
tajā. Esam rīkojuši arī atsevišķas talkas,
lai sakārtotu tieši pagraba telpas,» pauž
J.Zemene.
Ar līdzīgu situāciju saskāries arī Asteru
ielas 17 apsaimniekotājas SIA «Zemgales
namu pārvaldnieks» valdes loceklis Gatis
Ozols. Interesanti, ka šajā namā pagrabu
izmanto nedaudz citādam mērķim kā
citos daudzdzīvokļu namos. Proti, katrā
kāpņutelpā ir trīs pagrabtelpas, kurās
nav izbūvēti šķūnīši, bet tās var izmantot
katrs konkrētās kāpņutelpas dzīvokļa
īpašnieks. Pagrabtelpas ir sausas un
gaišas, jo tām priekšā nav nedz dēļu, nedz
ķieģeļu sienu. G.Ozola viedoklis ir šāds:
«Es esmu pret šķūnīšiem pagrabā, jo tie

sarežģī piekļuvi mājas komunikācijām.
Ja mums ir apmēram 20 kvadrātmetrus
plašas telpas, kas jāsadala uz septiņiem
dzīvokļiem, tad, manuprāt, tā nav efektīva apsaimniekošana. Mājas iedzīvotāji
šādu variantu ir pieņēmuši – mums ir
viens kopīgs plašs, gaišs un pārskatāms
pagrabs.»
Jāpiebilst, ka arī citos jaunajos namos
arvien biežāk koplietošanas telpas,
tostarp pagrabu, izmanto bez ierastās
individualizācijas. Tās ir koplietošanas
telpas, kuras var brīvi izmantot ikviens
dzīvokļa īpašnieks.

Iespēja – Lielā talka

Viena no iespējām, ko var izmantot
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki,
lai kaut nedaudz savestu kārtībā savus
pagrabus, ir Lielā talka, kas šogad notiks
22. aprīlī. Proti, daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji pagraba atbrīvošanu no vairs
nevajadzīgajām mantām un atkritumiem
var apvienot ar pagalma sakopšanu. Kā
informē Lielās talkas koordinators Jelgavā Aleksejs Jankovskis, daudzdzīvokļu
mājas apkārtnes sakopšanu reģistrējot
kā oficiālu talkas punktu, organizatori
bez maksas nodrošinās septiņu kubikmetru ietilpības konteineru.
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Rozentāle – JSBL februāra Futbolisti sāk ar uzvaru
«Jelgava Open» šogad
vērtīgākā spēlētāja
10. martā Olaines stadionā notika «Sy- startēs bokseri no
Par Jaunās sieviešu notTip» Latvijas Virslīgas atklāšanas spēle, astoņām valstīm
basketbola līgas
(JSBL) februāra
vērtīgāko spēlētāju atzīta BK «Jelgava» uzbrucēja
Janeta Rozentāle.
Jelgavniece februārī savai komandai palīdzēja uzvarēt BK «Saldus», kas
turnīra tabulā tai ļāva pakāpties uz 4.
vietu. Tas jelgavniecēm ir labākais sniegums JSBL vēsturē, un mūsu komandai
ir labas izredzes tikt «Final 4». Janeta pret
saldeniecēm guva 15 punktus, izcīnīja
deviņas atlecošās bumbas un četras reizes rezultatīvi piespēlēja.

kurā FK «Jelgava» ar rezultātu 1:0 pārspēja
šīs sezonas debitantus – SK «Babīte/Dinamo». Jelgavnieku labā vārtus 11. minūtē
guva brazīļu leģionārs Rafaels Ledesma.
Nākamā spēle mūsu futbolistiem jau rīt,
17. martā, Olainē pret FK «Liepāja». Mača
sākums – pulksten 19. Jāuzsver, ka uz Latvijas izlases spēlēm pret Šveici un Gruziju,
kas notiks 25. un
28. martā, izsaukti četri jelgavnieki:
vārtsargs Kaspars
Ikstens, aizsargs
Gints Freimanis un
pussargi Gļebs Kļuškins un Artis Lazdiņš.

Šīs nedēļas nogalē sporta hallē trīs
dienu garumā notiks tradicionālais
boksa turnīrs «Jelgava Open», kurā
piedalīsies apmēram 120 bokseri no
astoņām valstīm: Zviedrijas, Polijas,
Īrijas, Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas,
Igaunijas un Latvijas. Mūsu pilsētu
apņēmušies pārstāvēt 15 bokseri no
trim klubiem.
Kā informē Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra treneris un šo sacensību
organizators Aleksandrs Knohs, mači
trīs dienu garumā notiks trīs vecuma
grupās un 15 svara kategorijās. Turnīrā
piedalīsies Jelgavas bokseri Artūrs Ivanovs, Germans Vorobjovs, Edmunds

«Zemgale/LLU» sāk cīņu
par vēsturisku finālu

Sporta pasākumi

Lindermanis, Daniils Tenčs un citi.
Kaut arī 17. martā sacensības oficiāli
sāksies pulksten 17, lielā dalībnieku
skaita dēļ pirmie sportisti ringā cīnīsies
jau no pulksten 14, akcentē A.Knohs.
Sestdien, 18. martā, sacensības sāksies
pulksten 15, bet dienu vēlāk pulksten
11 sāksies finālmači. Ieeja sacensībās
– bez maksas.

Jelgavas džudo
komandai –
1. vieta
 Ģirts Pommers

12. martā Jelgavas sporta
hallē jau septīto reizi notika
jauno džudistu sacensības
«Džudo olimpiskās cerības».
Jelgavnieki sacensības noslēdza ar 19 godalgām un izcīnītu 1. vietu komandu ieskaitē.
Sacensībās piedalījās 35 komandas
un 400 sportisti no Krievijas, Ukrainas,
Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas un
Latvijas. Īpaši atzinīgi tās novērtējuši
Krievijas un Lietuvas džudo funkcionāri, kuri nākamajā sezonā «Džudo
olimpiskās cerības» iekļaus savu valstu
sacensību kalendārā.

Foto: no HK «Zemgale/LLU» arhīva
Hokeja klubs «Zemgale/LLU» uzsācis Latvijas čempionāta izslēgšanas spēļu pusfināla cīņas pret HK «Kurbads». Sērijas
pirmajā spēlē izbraukumā Ogres ledus hallē uzvarēja pretinieki, kuri 14. martā jelgavniekus pārspēja ar rezultātu
4:2. Abus vārtus mūsu labā guva uzbrucējs Ēriks Ozollapa. Otrā spēle aizvadīta 15. marta vakarā, bet sērijas trešā
spēle notiks sestdien, 18. martā, pulksten 16 Jelgavas ledus hallē, kur, mūsu līdzjutēju atbalstīti, hokejisti cīnīsies
par sērijas pagarināšanu. Biļešu cena – 2 eiro.
«Uzskatu, ka mēs esam jaunāka un dinamiskāka komanda. Mūsu treniņu grafiks krietni atšķiras no pretinieku, jo
viņi trenējas no rītiem. Pēc pieredzes zinu, ka šādos gadījumos ir grūtāk spēles aizvadīt vakaros. Arī pats beidzot
esmu atguvies pēc savainojuma un jūtos ļoti labi. Centīšos komandai palīdzēt, kā vien spēju,» tā HK «Zemgale/LLU»
uzbrucējs Ē.Ozollapa.
Viņš arī aicina visus jelgavniekus 18. martā doties uz Jelgavas ledus halli: «Jebkurš atbalsts ir vērtīgs – mēs uz ledus
to ļoti labi jūtam. Sportā ir tāds termins kā sestais spēlētājs – skaļš un emocionāls līdzjutēju atbalsts. Es ticu, ka
kopā mums izdosies sasniegt vēsturisku panākumu un iekļūt izslēgšanas spēļu finālā!»

JELGAVNIEKU IZCĪNĪTĀS GODALGAS
Zelts
Maksims Solovjovs
(U-10, līdz 23 kg)
Artjoms Grigorjevs
(U-10, līdz 26 kg)
Deniss Britikovs
(U-10, līdz 29 kg)
Artjoms Marčenko
(U-12, līdz 21 kg)
Vlada Baranova
(U-14, līdz 32 kg)
Ņikita Jaroševičs
(U-16, līdz 81 kg)
Aleksis Deviķis-Cīrulis (U-16, virs 81 kg)
Rolands Skuja
(U-12, līdz 55 kg)
Sudrabs
Kirils Bondarevs
(U-10, līdz 25 kg)
Maksims Smirnovs
(U-14, līdz 42 kg)
Jānis Bistrovs
(U-16, līdz 55 kg)
Edgars Čakšs
(U-16, līdz 60 kg)
Bronza
Aleksejs Isajevs
(U-10, līdz 25 kg)
Dāvids Fūrmanis
(U-10, līdz 27 kg)
Daņila Belihs
(U-10, līdz 27 kg)
Arnolds Losāns
(U-10, līdz 38 kg)
Dmitrijs Žukausks
(U-10, līdz 38 kg)
Anastasija Isajeva
(U-14, līdz 32 kg)
Viktors Dmitrečkovs (U-16, līdz 60 kg)

Zvejnieks pasaules čempionātā izcīna 23. vietu
 Ģirts Pommers

19 gadus vecais Latvijas
izlases šorttrekists Roberts
Zvejnieks, kurš šajā sezonā
trenējas Jelgavas ledus hallē, ir atgriezies no pasaules čempionāta šorttrekā
– tas no 10. līdz 12. martam
notika Nīderlandes pilsētā
Roterdamā. «Roberts vēl ir
junioru vecuma sportists,
tādēļ uzskatu, ka viņš nostartēja veiksmīgi – visās
distancēs tika izcīnīta vieta
30 spēcīgāko sportistu vidū.
Viņa sasniegtā 23. vieta
kopvērtējumā nākamajā
pasaules čempionātā ļaus
startēt jau diviem Latvijas
sportistiem,» mūsu sportista
startu komentē trenere Evita
Krievāne.
R.Zvejniekam veiksmīgākais starts
padevās 500 metru distancē, kurā tika
pārvarēta kvalifikācijas kārta, bet pamatsacensībās savā slidojumā Roberts

finišēja 4. vietā, uzrādot rezultātu 71,76
sekundes. Diemžēl ar to nepietika,
lai kvalificētos ceturtdaļfinālam, taču
gandarījuma slidojumā jelgavnieks
spēja izcīnīt uzvaru, kas deva 21. vietu.
«Tieši šajā distancē varēju sasniegt
vairāk, taču pēdējā slidojumā nenobloķēju amerikāni, kurš mani apsteidza.
Pasaules čempionāts ir cita līmeņa
sacensības – katra mazākā kļūda var
maksāt vietu nākamajā kārtā. Kopumā
uzskatu, ka ieguvu ļoti vērtīgu pieredzi,
kura man noteikti palīdzēs turpmākajos startos,» vērtē R.Zvejnieks.
1000 metru slidojumā mūsu sportists
arī pārvarēja kvalifikācijas kārtu, taču
pamatsacensību 1. kārtā savā slidojumā
palika pēdējā vietā, kas neļāva sasniegt
augstāku rezultātu par 28. vietu. 1500
metros viņam 25. vieta, kas kopvērtējumā dod 23. labāko rezultātu pasaulē
57 sportistu konkurencē.
Jāatgādina, ka no 2016. gada vasaras
Jelgava ir Latvijas šorttreka izlases
mājvieta, kur tiek realizēta speciāla šī
sporta veida programma. Tai piesaistīts
arī starptautisks speciālists Stjuarts
Horspūls. Programma paredz mērķtie-
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16. martā pulksten 16.30 – Latvijas
Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-14 vecuma grupas jauniešiem:
«Jelgavas LSS I» – «Daugavpils BJSS»
(ledus hallē).
16. martā pulksten 18.30 – Jaunā
sieviešu basketbola līga: BK «Jelgava» –
«Daugavpils Universitāte» (sporta hallē).
17. – 19. martā – Jelgavas pilsētas
atklātās meistarsacīkstes boksā «Jelgava
Open»: 17. martā pulksten 14 – ceturtdaļfināli; 18. martā pulksten 15 – pusfināli; 19. martā pulksten 11 – fināli
(sporta hallē).
18. martā pulksten 9 – Jelgavas Ledus
sporta skolas sacensības šorttrekā, 1.
posms (ledus hallē).
18. martā pulksten 16 – Latvijas
Virslīgas hokeja čempionāta pusfināls:
HK «Zemgale/LLU» – HK «Kurbads»
(ledus hallē).
18. martā pulksten 18.15 – Latvijas
Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-14 vecuma grupas jauniešiem:
«Jelgavas LSS I» – «Dinamo 03» (ledus
hallē).
21. martā pulksten 18.30 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas 1. divīzijas
spēle U-19 grupas jaunietēm: «Jelgavas
BJSS» – «Ventspils Spars» (sporta hallē).
21. martā pulksten 20 – Latvijas
maksibasketbola 26. čempionāts K45+:
IK «Doks» – «Talsi» (sporta hallē).
24. martā pulksten 10.30 – LOK
projekta «Sporto visa klase» sacensības
stafetēs 4. klašu skolēniem (ZOC).
25. un 26. martā pulksten 10 –
Latvijas vīriešu čempionāta Zemgales
reģionālās atlases turnīrs šahā (Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā).
25. martā pulksten 12 – Latvijas
maksibasketbola 26. čempionāts K40+:
IK «Doks» – SK «Babīte/Babītes būve»
(sporta hallē).

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). Var uz nepilnu
darba laiku. Izskatīti tiks visi piedāvājumi.
T.29607937.
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898)
Jelgavā aicina darbā šuvējas(-us). Darbs
vienā maiņā. T.29226133.
Biedrība «Centrs Elizabete» (reģ.
Nr.50008032881) piedāvā darbu bērnu
diennakts aprūpētājai(-am) NVO sociālās
aprūpes centrā Jelgavā. Jāstrādā ar visu
vecumu bērniem. Darbs maiņās – no
plkst.9 līdz 21 vai no plkst.21 līdz 9, slīdošā grafikā. Jāievēro kristīgās ētikas normas. CV, motivācijas vēstuli un atsauksmi
sūtīt pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.
T.63020955.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu koku, krūmu izciršanā. T.26041297.
Virpotājs/metinātājs. T.29957066.

Līdzjūtība
Asaras kā vēlas lāses
Dvēselē līst un līst.
Mātes mīlestība glāsta
Vakar, šodien, rīt.
Tā paliek mūsos –
Tai nāve netiek klāt.
/G.Ulmane/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjā
brīdī esam kopā ar Pētera Salkazanova
ģimeni, māti mūžībā aizvadot.
SIA «Jelgavas autobusu parks» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

Latvijas izlases vienīgais dalībnieks pasaules čempionātā šorttrekā Roberts Zvejnieks (Nr.36) pagājušās nedēļas nogalē Roterdamā kopvērtējumā izcīnīja 23. vietu, kas nākamajā pasaules čempionātā ļaus startēt
jau diviem latviešiem.
Foto: www.facebook.com/shorttrackfotos
cīgi gatavot šorttreka vīriešu komandu Latvijas šorttreka izlase dosies uz Ha2022. gada ziemas olimpiskajām spēlēm seltu Beļģijā, kur no 24. līdz 26. martam
Pekinā. Jau nākamās nedēļas nogalē notiks Eiropas kausa finālsacensības.

ŅINA SIDOROVA (1928.g.)
ANATOLIJS HOREVS (1956. g.)
JEVGENIJS LOMAŠS (1956. g.)
IRMA ĶIRPE (1933. g.)
MAIGA BROKĀNE (1936. g.)
ALBERTS PEĻŅIKS (1969. g.)
GUNĀRS PĒTERSONS (1952. g.)
JĀZEPS TUKŠĀNS (1930. g.)
ANASTASIJA ALEKSEJENKOVA (1987. g.).
Izvadīšana 16.03. plkst.11.45 Bērzu kapsētā.
AINA ZĀLĪTE (1932. g.). Izvadīšana
16.03. plkst.14.30 no Baložu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
HERTA GLAUDNIECE (1922. g.).
Izvadīšana 18.03. plkst.16 Baložu kapsētā.
MAGNUSS JĀNIS ZUSTRUPS (1938. g.).
Izvadīšana 18.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 20. marts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 4.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2400.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 135.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Klausi savai sirdij! Kanādas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Džutas, Viskaļu un Krustabaznīcas ielas.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 3.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 2012.g. 134.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2400.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 7.sērija.
7.00 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
7.10 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.40 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
8.10  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 2.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.*
13.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 12,5 km iedzīšanas
sprints vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
(angļu val., ar subt.).
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 105.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
20.10  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 122.sērija.
22.00 Taisnības eņģelis. Nauda vai dzīvība. Tiesu drāma.
23.45  Midsomeras slepkavības 3. Seriāls. 2.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
(angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.35 Karamba! Humora raidījums.
11.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 98. un 99.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 11.sērija.
23.20 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.25 Čikāgas sardzē. Seriāls. 12.sērija.
1.10 Dzīvīte.
1.30 LNT ziņu «Top 10».
2.15 Attīstības kods 3.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Leģendas. Seriāls. 3.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 2.sērija.
6.30 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.30 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.50 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 89. un 90.sērija.
8.50 Kobra 12. Seriāls. 8.sērija.
9.55 Gatavo 3.
10.30 Māmiņu klubs.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
12.25 Atriebība 4. Seriāls. 3.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 25. un 26.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 31. un 32.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 9.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 91. un 92.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 32.sērija.
21.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 5.sērija.
22.35 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.35 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
0.30 Nekā personīga.
1.25 Sveika, Rīga!
2.00 Mindijas projekts 4. Seriāls. 25. un 26.sērija.
2.40 Leģendas. Seriāls. 2.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 32.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Otrdiena, 21. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Džutas, Viskaļu un Krustabaznīcas ielas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 5.sērija.

6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2401.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 136.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Seriāls (ar subt.). 2012.g. 135.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2401.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Raimonds Dombrovskis.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  Romas līgums. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Pagājusī nakts. ASV romantiska drāma (ar subt.). 2010.g.
1.05 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
1.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 8.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Pazust Latgalē. Dokumentāla filma.
9.05 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
9.35 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 3.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.*
14.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km iedzīšanas sprints
sievietēm.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 122.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 106.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok. seriāls. 3.sērija.
20.05  Āfrika no putna lidojuma. Dok. f. cikls (ar subt.). 1.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 123.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 44.sērija.
23.50  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
0.50 Japāņu virtuves brīnumi: atklājot suši garšu. Dok. filma.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 12.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.35 Karamba! Humora raidījums.
11.10 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 100. un 101.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Inga Lindstrēma. Liktenīgais noslēpums. Melodrāma. 2008.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 33. un 34.sērija.
2.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Leģendas. Seriāls. 4.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 3.sērija.
6.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.45 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.40 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 91. un 92.sērija.
8.40 Kobra 12. Seriāls. 9.sērija.
9.40 Motīvs? 3. Seriāls. 5.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 4.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 2016.g. 1. un 2.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 32. un 33.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 93. un 94.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 33.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 15.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Leģendas. Seriāls. 3.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 33.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Trešdiena, 22. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 6.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2402.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 137.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.

TV PROGRAMMA
16.05 Plosītās sirdis. Seriāls (ar subt.). 2012.g. 136.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2402.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNA SEZONA. Ciemiņš virtuvē.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
1.20  Romas līgums. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 9.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Adreses.*
9.05 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
(angļu val., ar subt.).*
9.35 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Balss pavēlnieks.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt. latviešu val.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 123.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 707.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Robotu ēra. Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 124.sērija.
22.10  Galapagu salas. Dok. daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
23.10  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
0.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok. seriāls. 3.sērija.
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 2010.g. 13.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Liktenīgais noslēpums. Melodrāma. 2008.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 10.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 16.sērija.
22.10 Volstrīta: nauda nekad neguļ. ASV drāma. 2010.g.
0.55 Dzīvīte.
1.15 Košākai dzīvei 4.
1.40 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
2.20 Galileo 3.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Leģendas. Seriāls. 5.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 4.sērija.
6.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.45 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.40 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 93. un 94.sērija.
8.40 Kobra 12. Seriāls. 10.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 15.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 5.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 33. un 34.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 95. un 96.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 34.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 16.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 8.sērija.
0.20 Leģendas. Seriāls. 4.sērija.
1.10 Skaistule un briesmonis 4. Seriāls. 8.sērija.
1.55 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.50 UgunsGrēks 17. Seriāls. 34.sērija.
3.20 TV3 ziņas.
3.50 Bez tabu.
4.25 Mūsdienu Latvijas garša. 4.sērija.

Ceturtdiena, 23. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 7.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2403.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 138.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 6.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Seriāls (ar subt.). 2012.g. 137.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2403.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 Tālā zeme – Sibīrija. Tjuhteta (ar subt.).*
20.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.

Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Karaliste.
21.45 Latvijas kods. Tikai bērns. Dokumentāla filma.
22.15  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 5.sērija.
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 10.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
9.35 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Japāņu virtuves brīnumi: atklājot suši garšu. Dok. filma.
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
(angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 124.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 708.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 125.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.30  Robotu ēra. Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
(angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte. Tikšanās ar pazīstamo rakstnieci Māru Svīri.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 14.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
11.50 Mans Džordžs. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 11.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs (ar subt.).
0.10 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 12.sērija.
1.00 Dzīvīte.
1.20 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 36.sērija.
2.05 Galileo 3.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Leģendas. Seriāls. 6.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 5.sērija.
6.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.45 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.40 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 95. un 96.sērija.
8.40 Kobra 12. Seriāls. 11.sērija.
9.40 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 12. un 13.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 6.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 34. un 35.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 1.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 97. un 98.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 35.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.00 Nolaupītā 3. Francijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.10 Leģendas. Seriāls. 5. un 6.sērija.
2.00 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 5. un 6.sērija.
2.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 35.sērija.
3.25 TV3 ziņas.
3.55 Bez tabu.
4.30 Mūsdienu Latvijas garša. 5.sērija.

Piektdiena, 24. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 8.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 9.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 139.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 3.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 7.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 138.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 9.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 5.sērija.
1.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 3.sērija.
2.05  Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
3.55 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 11.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.05 Ciemiņš virtuvē.*
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 6.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Sporta leģenda. Uļjana Semjonova.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 125.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 709.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 1.finālspēle.
22.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.35  Rīkstnieks. Kara drāma (ar subt.). 2014.g.
0.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
1.35 Leģendārie albumi. «Sex Pistols». Dok. f. (angļu val., ar subt.).
2.30  Galapagu salas. Dok. daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
3.25 Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 2010.g. 15.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
11.45 Mīlestība no otrā acu uzmetiena. Melodrāma. 2012.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 12.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 4.sērija.
21.50 Elpojiet dziļi! Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1967.g.
23.40 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.30 Dzīvīte.
1.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 37.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.

TV3
5.00 Leģendas. Seriāls. 7.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 6.sērija.
6.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.45 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.40 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 97. un 98.sērija.
8.40 Kobra 18. Seriāls. 1.sērija.
9.40 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 4.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 7.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 35. un 36.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 2.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 99. un 100.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 36.sērija.
21.00 Brīnumainā aukle un lielais sprādziens. Komēdija. 2010.g.
23.10 Dilemma. ASV komiska drāma. 2011.g.
1.25 Leģendas. Seriāls. 7.sērija.
2.15 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 36.sērija.
3.30 TV3 ziņas.
4.00 Bez tabu.
4.35 Mūsdienu Latvijas garša. 6.sērija.

Sestdiena, 25. marts
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Tūkstošspalvīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
11.40  Ērkšķrozīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
12.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 12. un 13.sērija.
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Ciemiņš virtuvē.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00 Tālā zeme – Sibīrija. Magadana un Susumana (ar subt.).*
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  Svešiniece pilsētā. Romantiska komēdija. 2009.g.
23.10  Rīkstnieks. Kara drāma (ar subt.). 2014.g.
1.15 Manas tautas likteņdziesmas.*
3.25 Personība. 100 g kultūras. Mārtiņš Brauns.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 100 līdz 100.*
7.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Brīnumu lāde (krievu val., ar subt.).
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Karaliste.*
11.30 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
12.20 Starptautiskais 35. sporta deju festivāls «Baltic Grand
Prix 2016».*

Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts
14.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
16.05  Nemiera gars 6. Speciālizlaidums. Dok. daudzsēriju filma.
17.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 2.finālspēle.
19.30 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā. Šveice – Latvija.
22.10 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.
22.25  Midsomeras slepkavības 3. Seriāls. 3.sērija.
0.20  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.50 «SeMS» piedāvā... «Kaiser Chiefs».*
3.30 100 līdz 100.*
4.00  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.40 Karamba! Humora raidījums.
6.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 68.sērija.
7.25 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 3.sērija.
11.15 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 8.–10.sērija.
14.30 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona. 2011.g. 2.sērija.
15.30 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi. Austrālijas seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 102. un 103.sērija.
23.35 Solists. ASV un Lielbritānijas drāma. 2009.g.
1.40 Ķeza kaimiņos. Vācijas komēdija. 2014.g.
3.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
3.55 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Leģendas. Seriāls. 8.sērija.
5.45 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
6.40 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 16.sērija.
11.55 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 5.sērija.
13.35 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
14.35 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
16.50 Brīnumainā aukle un lielais sprādziens. Komēdija. 2010.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Lorakss. ASV animācijas filma. 2012.g.
21.15 Ātrs un bez žēlastības 2. Spraiga sižeta filma. 2003.g.
23.25 Čakija lāsts. ASV šausmu filma. 2013.g.
1.25 Nolaupītā 3. Francijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
3.15 Mūsdienu Latvijas garša. 7.–9.sērija.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 26. marts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
11.00  Āfrika no putna lidojuma. Dok. f. cikls (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Ģitārists K.Zemītis.*
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Voldemārs Šoriņš un
Zigurds Neimanis.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Mīlestība ārpus romāna. Rom. komēdija (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 Hokings. Lielbritānijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2004.g.
23.05 Karaliste.*
23.35 Tālā zeme – Sibīrija. Magadana un Susumana.*
0.35  Svešiniece pilsētā. Romantiska komēdija. 2009.g.
2.20 Latviešu teātra Zelta dziesmas.*
4.05 Četrreiz katrs viens. Dokumentāla filma (ar subt.).

Adrese: «Šarlotes», Grēnes,
Olaines pag., Olaines novads, LV-2127

Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika» (reģ.
Nr.40103168500)

piedāvā darbu preču marķēšanas
operatoram(-ei).

Darba apraksts:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības:
• latviešu un krievu valodas zināšanas
(sarunvalodas līmenī);
• vēlama pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga
attieksme pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā.

Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas
uz/no darba maršrutā
Lietuva–Eleja–Jelgava–Ozolnieki–Olaine.
Papildu informācija – pa tālruni
22720722 (Jeļena), 27755010 (Vilhelms).
Lūgums zvanīt darba dienās no plkst.9 līdz 17.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

5.05 Melu laboratorija (ar subt.).*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 100 līdz 100.*
7.00 Vienā valodā. Dokumentāla filma.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Brīnumu lāde (krievu val., ar subt.).*
11.30  Tūkstošspalvīte. Vācijas pasaku filma. 2012.g.
12.40  Ērkšķrozīte. Vācijas pasaku filma. 2009.g.
13.50 Nezāles neiznīkst. Grupas «Līvi» piemiņas koncerts.*
16.35  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.10  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.45 Leģendārie albumi. «Sex Pistols». Dok. f. (angļu val., ar subt.).
18.45 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
19.15 Tīmeklī. Vācijas spraiga sižeta drāma. 2013.g.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 45.sērija.
22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
22.55 Pasaules kausa izcīņas atlases spēļu futbolā dienas apskats.

23.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val.,
ar subt.).
0.25  Nemiera gars 6. Speciālizlaidums. Dok. daudzsēriju filma.
1.15 Sporta studija.*
2.00 Dzimis Eiropā.*
2.30 Vienā valodā. Dokumentāla filma.
3.00 100 līdz 100.*
3.30 Uzvelc tautastērpu!*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 69.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 3.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 11. un 12.sērija.
12.45 Komunālais dzīvoklis. Krievijas melodrāma. 2015.g.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers. Kriminālkomēdija. 2011.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».

21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 104. un 105.sērija.
23.30 NCIS: Losandželosa. ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
1.15 Amerikāņi 3. Seriāls. 11.sērija.
2.00 Hūberts un Štallers. Kriminālkomēdija. 2011.g. 5. un 6.sērija.
3.30 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 3.sērija.
3.55 Luī 5. Seriāls. 2.sērija.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Leģendas. Seriāls. 9.sērija.
5.40 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 12. un 13.sērija.
6.25 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
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7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.20 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.00 P.S. Es tevi mīlu. ASV romantiska drāma. 2007.g.
13.30 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
15.10 Ātrs un bez žēlastības 2. Spraiga sižeta filma. 2003.g.
17.15 Lorakss. ASV animācijas filma. 2012.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.10 Kauja par nākotni. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2005.g.
0.30 P.S. Es tevi mīlu. ASV romantiska drāma. 2007.g.
2.50 Leģendas. Seriāls. 8.sērija.
3.30 Mūsdienu Latvijas garša. 10.sērija.

SIA «JELGAVAS ŪDENS»
PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI
KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2017. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-8 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» (turpmāk – saistošie noteikumi) dzīvojamo māju īpašnieki var iesniegt SIA «Jelgavas ūdens»
(Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017. gada 6. jūnijam (ieskaitot).
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2017. gadā ir 30 000 euro (trīsdesmit tūkstoši euro).
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta
mājaslapā www.jelgava.lv vai SIA «Jelgavas ūdens» interneta mājaslapā www.ju.lv.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 16. marts

Teātra svētki – lieliem un maziem
 Jana Bahmane

Teātra svētku tradīcija Jelgavā tika
atjaunota 2014. gadā, kad radās ideja
ar muzikālo uzvedumu «Rampa mirdz»
atdzīvināt šos svētkus teātra tēva Ādolfa
Alunāna dzimtajā pilsētā.
Foto: no JV arhīva

No 22. līdz 26. martam Jelgavā jau ceturto reizi notiks
Teātra svētki, kuru centrālais notikums, kā ierasts,
būs muzikāls uzvedums.
Šoreiz tas caur dziesmām
un aktierspēli atspoguļos
izjūtas, kas valda pirms
pirmizrādes. «Uzvedums
«Vēlreiz kā pirmoreiz» stāstīs par to, ka katra izrāde ir
jāspēlē kā pirmoreiz,» ideju
ieskicē režisore Dace Vilne.
Teātra svētkos jelgavnieki
aicināti apmeklēt arī divas
izstādes, bet paši mazākie
teātri varēs iepazīt caur
spēli.
Teātra svētku gaisotni Jelgavā
ienesīs izstāde «Edvīna Kalnenieka
dekorācijas izrādēm», kas Jelgavas
kultūras nama 2. stāva galerijā būs
skatāma no 22. marta. «E.Kalnenieka
gleznojumi ir būtiska izrādes sastāvdaļa, kurā nolasāma gan izrāde, gan
mākslinieka rokraksts,» vērtē Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs
Māris Brancis.
Savukārt ceturtdien, 23. martā, ciemos aicinās Ādolfa Alunāna
memoriālais muzejs – tur pulksten
15 tiks atklāta izstāde «Jelgavas
profesionālais teātris 1924. – 1954.».
«Ekspozīcija apkopos teātra aktieru
fotogrāfijas un skatus no izrādēm,
scenogrāfijas maketus, kā arī dažādus
dokumentus,» stāsta Ādolfa Alunāna
memoriālā muzeja vadītāja Maija
Matisa. Viņa papildina, ka izstādes
atklāšanas pasākumā piedalīsies arī
bijušā Jelgavas profesionālā teātra
dekoratora Arvīda Spertāla un kostīmu mākslinieces Margas Spertāles
mazdēls Gints Strēlis un M.Brancis,
kurš ir arī izstādes «Spertālu laiks
latviešu scenogrāfijā» kurators. Šī
izstāde Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta

aprīlī, turpinot Jelgavas profesionālajam teātrim veltīto tematiku.
«Apmeklējot izstādi, kas Alunāna
muzejā būs skatāma līdz maija vidum, interesenti varēs arī iepazīties
ar teātra darbinieku dzīvesstāstiem,
kas būs apkopoti teksta formātā. Tie
būs stāsti ne vien par aktieriem, bet
arī, piemēram, režisoriem, kustību
konsultanti, kostīmu mākslinieci,»
stāsta M.Matisa.
Teātra svētku Jelgavā centrālais
notikums būs muzikālais uzvedums
«Vēlreiz kā pirmoreiz», kas 24. martā
pulksten 19 notiks kultūras namā.
«Katra izrāde jāspēlē kā pirmizrāde,
jo skatītājs ikreiz ir cits,» vērtē uzveduma režisore D.Vilne, turpinot:
«Spēlējot teātri, aktierim vienmēr jājūtas tā, it kā viņš nepārtraukti būtu

Pasākumi pilsētā
16. martā pulksten 15 – tikšanās ar izstādes «Vecās mežģīnes» autori Edīti
Pauls-Vīgneri (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
16. martā pulksten 15, 18, 21 – KINO. Komēdija «Svingeri» (Latvija, 2016). Viegla
komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli. Režisors – A.Ēķis. Lomās –
I.Rešetins, K.Nevarauska, J.Jubalts, E.Vāne, Ģ.Ķesteris, K.Belicka, J.Djakonovs. Biļešu
cena – € 3 (kultūras namā).
17. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Brēmenes
muzikanti» pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem. Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena
– € 2 (kultūras namā).
18. martā pulksten 17 – LLU tautas deju ansambļa «Kalve» 70 gadu jubilejas
koncerts «Kalvē «Kalvi» kaldināja». Mākslinieciskā vadītāja – G.Skuja. Biļešu cena –
€ 3 – 5 (kultūras namā).
18. martā pulksten 18 – koncerts «Cilvēks. Pulenks». Piedalās Jelgavas Svētku koris,
Aigars Reinis (ērģeles), Jolanta Strikaite-Lapiņa (soprāns), Edīte Ziemele-Kivila (klavieres),
Elīza Sestule (čells), Sofija Čerņavska un Aleksandra Kolodinska (flautas), Anta Puķīte
(akordeons), Anna Berkmane (timpāni), Tīna Bērziņa (arfa). Diriģenti – Mārtiņš Klišāns
un Guntis Pavilons. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
19. martā pulksten 14 – R.Pauls un Z.Muktupāvels «Krāsu balāde. Vārds mūzikā»:
literāri muzikāls J.Petera dzejas lasījums un dziesmu atskaņojums. Biļešu cena –
€ 15 – 22 (kultūras namā).
19. martā pulksten 14 – tikšanās ar dzejnieci Veltu Kaltiņu un rakstnieku, tulkotāju
un publicistu Roaldu Dobrovenski. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
21. martā pulksten 18 – Fiksi šovs: «Fiksiki spēlē cirku» (krievu val.). Biļešu cena –
€ 8 – 15 (kultūras namā).
22. martā pulksten 12 – Zemgales reģiona mūzikas skolu čella spēles audzēkņu
festivāls «Mūzika krāsās». Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
25. martā pulksten 11 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzī).

Izstādes
No 17. marta – Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde «Baltās baznīcas un Spānija»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 20. marta – Jaņa Rozentāla mākslas skolas skolotāju darbu izstāde «Rožu
pavasaris» (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
No 22. marta – izstāde «Edvīna Kalnenieka dekorācijas izrādēm» (kultūras nama
2. stāva galerijā).
Līdz 12. martam – izstāde «Muzejnieks tuvplānā». Izstādē eksponētas gleznas,
zīmējumi, fotogrāfijas, rokdarbi un citi muzeja darbinieku brīvā laika darinājumi
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
Līdz 16. martam – mākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres tekstiliju izstāde «Vecās
mežģīnes» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 22. martam – izstāde «Miniatūrtekstilijas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

iemīlējies.» Uzveduma pirmajā daļā
tiks izspēlēts britu dramaturga Maikla Freina komēdijas «Aiz priekškara»
1. cēliens, bet otrajā daļā izskanēs
populāras ārzemju melodijas ar latviskiem tekstiem par noslēpumaino
teātra izrādes tapšanu. «Angļu valodā
pirmizrāde – first night – nozīmē arī
pirmā nakts, un, manuprāt, tas labi
izskaidro izjūtas, kas tobrīd pārņem
aktierus,» norāda režisore. Savukārt
iestādes «Kultūra» projektu vadītājs
Sandis Kalniņš papildina, ka kopš
Teātra svētku tradīcijas atjaunošanas 2014. gadā jelgavnieki iemīlējuši
arī īpašo teātra bufeti, kas priecēs
klātesošos gan pirms uzveduma,
gan starpbrīdī, piedāvājot uzkodas
un dzērienus. «Ir teiciens, ka teātris
sākas no garderobes, taču neviens

teātris nav iedomājams arī bez teātra
bufetes,» uzskata S.Kalniņš.
Koncertā piedalīsies Jelgavas dziedošie aktieri, pavadošā grupa «Rampa
band» un deju studija «Intriga».
Uzveduma režisore – D.Vilne, muzikālā vadītāja – Guntra Minkevica,
scenogrāfs – Ivars Pirvics, kustību
konsultante – Inga Ose. Biļetes uz
muzikālo uzvedumu var iegādāties
«Biļešu paradīzes» kasēs, cena – 3
– 5 eiro.
«Teātra svētki ir visiem – arī mazākajiem jelgavniekiem, tādēļ arī šogad
Jelgavas Jaunais teātris būs sarūpējis izglītojoši izklaidējošu izrādi.
Prieks, ka ar katru gadu interesentu
skaits arvien aug,» vērtē S.Kalniņš.
Svētdien, 26. martā, pulksten 12
un 15 kultūras namā «Rota» notiks

izrāde ar rotaļām un radošajām
darbnīcām «Teātra spēle». «Šogad
apskatīsim spēles fenomenu, un
izrāde būs balstīta uz teātra sporta
principu, darbībā iesaistot arī bērnus,» stāsta Jelgavas Jaunā teātra
režisors Rihards Svjatskis. Viņš
norāda, ka biežāk teātra sporta aktivitātēs iesaista pieaugušo auditoriju,
bet tieši bērni labprāt piedalās spēlē
un vēro aktieru improvizāciju. «Bērni vislabāk mācās caur spēli, un šīs
izrādes galvenais uzdevums ir raisīt
bērnos interesi par teātra mākslu,»
tā R.Svjatskis. Izglītojoši izklaidējošo pasākumu aicināti apmeklēt
arī bērnu vecāki, lai kopā pavadītu
laiku, attīstot improvizācijas spējas
un piedaloties radošajās darbnīcās.
Dalības maksa – 1 eiro.

Pasākumu nozares speciālistus
aicina pieteikties Latvijas forumam
 Jana Bahmane

No 28. līdz 30. martam Jelgavas kultūras namā notiks
pasākumu nozares speciālistu tikšanās – 3. Latvijas
Pasākumu forums –, kas ir
pieredzes apmaiņas un zināšanu pilnveides platforma
kultūras nozarē strādājošajiem. Interesentiem vēl ir
iespēja pieteikties forumam
līdz 27. martam.
«Latvijas Pasākumu forums ir ceļojošs pasākums – mēs vēlamies sniegt
iespēju nozares profesionāļiem iepazīt
pasākumu nozari Latvijā ne vien teorētiski, bet arī praktiski. Šī iemesla dēļ
mūsu forums notiek dažādās Latvijas
vietās – pērn bijām Kurzemē, Ventspilī,
šogad pulcēsimies Zemgalē, Jelgavā,
bet nākamgad mūsu ceļš vedīs uz
Vidzemi,» stāsta Latvijas Pasākumu
foruma idejas autors un direktors Mārcis Gulbis. Viņš papildina, ka Jelgava
ir viena no aktīvākajām vietām reģionā
ar plašu kultūras pasākumu klāstu un
nozares speciālistu skaidru redzējumu
par pasākumu jomu valstī kopumā,
tādēļ izvēle bijusi par labu Jelgavai.
Pirmajās divās foruma dienās notiks
paneļdiskusijas, lekcijas, semināri un
neformālas tikšanās. «Tradicionāli
mūsu apmeklētāji dalās divās grupās –
pasākumu idejiskie autori, procesu vadītāji un pasākumu praktiskie rīkotāji.
Katrs foruma dalībnieks var gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem, bet
mums – pasākuma rīkotājiem – tā ir

iespēja divu dienu laikā apskatīt daudz
plašāku tematu loku,» norāda foruma
direktors. Foruma publiskajās sesijās
tiks apskatīti 14 temati, piemēram,
«Kultūras auditorija Latvijā», «Labākie
2016. gada pasākumi», «Sertifikācija
un pašregulācija – priekšlikumi»,
«Jaunie ugunsdrošības noteikumi»,
«Pasākumi un drošība 2017. gadā»,
«Autortiesības».
Foruma trešajā – reģionālajā – dienā
dalībniekiem būs iespēja iepazīties
ar pasākumu industrijas norisēm un
aktualitātēm Jelgavā. «Aicināsim
foruma dalībniekus iepazīties ar nozīmīgākajām kultūras pasākumu norises
vietām un iestādēm Jelgavā – Zemgales
Olimpisko centru, Pasta salu, Uzvaras
parku, deju centru «Cukurfabrika» un
citiem objektiem, atklājot mūsu pilsētas kultūras infrastruktūras iespējas,»
stāsta iestādes «Kultūra» vadītājs
Mintauts Buškevics. Viņš norāda, ka
forums varētu veicināt jaunas sadarbības, jo tajā piedalās gan pašvaldību,
gan arī privāto organizāciju pārstāvji,
kurus varētu ieinteresēt pilsētas pasākumu norises platforma. «Noteikti
dalīsimies ar informāciju par plānoto
Pasta salas brīvdabas estrādes jumtu,
kas sniegs iespēju rīkot dažāda mēroga
pasākumus neatkarīgi no laikapstākļiem,» vērtē M.Buškevics.
Latvijas pasākumu nozares speciālistu tikšanās laikā 28. martā norisināsies
arī Latvijas Pasākumu producentu
asociācijas (LaPPA) Pasākumu gada
balvas un Kvalitātes zīmes pasniegšanas ceremonija. Pasākumu gada balva
ir apbalvojums labākajiem Latvijas

gada oriģinālpasākumiem un notikumiem, augstvērtīgām radošām idejām
un oriģināliem tehniskajiem risinājumiem, kurus balsojumā nosaka nozares
profesionāļu žūrija, savukārt Kvalitātes zīmi piešķir labākajiem nozares
piegādātājiem – servisa uzņēmumiem,
kas lielākajai daļai industrijas profesionāļu ir kļuvuši par uzticamiem sadarbības partneriem. «Mums ir prieks, ka
vienīgais nozares profesionālais novērtējums – LaPPA balva – tiek pasniegts
tieši Latvijas Pasākumu foruma laikā,»
vērtē M.Gulbis.
Katru gadu Pasākumu forums izceļ
kādu kultūras notikumu vai nozīmīgu
gadskaitli. «Rolanda Kalniņa filma
«Elpojiet dziļi», kurai šogad aprit 50
gadi, un paša režisora jubileja mums
šķita svarīgs iemesls, lai forumā akcentētu šo tematu. Mēs mudināsim
pasākumu rīkotājus vairāk pievērsties
Latvijas kino izrādīšanai novados, runāsim arī par jubilejas gada filmām un
to izrādīšanu, sniegsim iedvesmu rīkot
kino tēmai veltītus pasākumus,» stāsta
foruma idejas autors. Pērn Pasākumu
forums bija veltīts gleznotāja Jaņa
Rozentāla 150 gadu jubilejai.
Interesenti Pasākumu forumam aicināti pieteikties līdz 27. martam. Reģistrēt dalību var foruma mājaslapā www.
pasakumuforums.lv – tur skatāma arī
pasākuma programma un informācija
par dalības maksu.
Forumu organizē masu, publisko un
korporatīvo pasākumu izstrādātājs,
producents un tehnisko risinājumu
koordinators «Untitled». Pasākums
notiek ar Jelgavas pilsētas atbalstu.

