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Eiropas mūzikas pedagogi
diskutē par izglītības kvalitāti

Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

«Mūs patiesi pārsteidza šīs skolas augstais kora
muzicēšanas līmenis – meitenes izpildīja tehniski
ļoti sarežģītus skaņdarbus, un varam teikt, ka esam
priviliģēti redzēt mēģinājumu procesu klātienē – šāda
iespēja negadās bieži. Diriģente strādā ļoti augstā
līmenī, lielu uzmanību veltot ne vien skaņdarba izpildījumam, bet arī balsu sagatavošanai dziedāšanai.
Iepriekš neko daudz par Latviju nebijām dzirdējuši –
zinājām, ka šeit norisinājās Eiropas koru olimpiāde,
un nu guvām pārliecību, ka kora tradīcijas Latvijā ir
augstā līmenī,» pēc kora «Spīgo» atklātā mēģinājuma Jelgavas 4. vidusskolā atzina mūzikas pedagogi
Nikolas Zafranas un Eirini Maurou no Grieķijas.
Vakar Jelgavas 4. vidusskolā
atklāta 26. Eiropas Mūzikas
skolotāju asociācijas konference,
kas turpināsies līdz 17. martam,
mūsu pilsētā pulcējot vairāk
nekā 200 mūzikas pedagogu
no Eiropas un citām pasaules

valstīm. Papildus lekcijām, diskusijām, praktiskajām darbnīcām
un citām pieredzes apmaiņas
platformām, kas šogad veltītas
tēmai «Kompetences mūzikas
izglītībā», konferences dalībnieki
iepazīst arī vietējās muzicēšanas

tradīcijas – mākslinieciskās programmas veidošanā iesaistīti ap
300 jelgavnieku.
«Šī konference mums ir liela
atbildība, taču četrdesmit gados,
kas veltīti Jelgavas 4. vidusskolai,
attīstot un izkopjot muzicēšanas
tradīcijas, esam izveidojuši savu
metodiku, ar ko tagad varam
iepazīstināt Eiropu. Konference
mums, pedagogiem, viennozīmīgi
ir liels ieguvums, jo katrai valstij ir
atšķirīga pieredze. Vērtējot Eiropu
kopumā, Baltijā mūzika ir augstā
līmenī. Daudzās valstīs bērnu kori
pastāv tikai centralizēti, piesaistīti
kultūras centriem, bet mums muzicēšanas tradīcijas tiek attīstītas
arī skolās,» stāsta Jelgavas 4.
vidusskolas direktors Agris Celms.
Vakar konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties atklātajās stundās, novērtējot, kā 4. vi-

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējus
aicina pieteikties skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumam. Viņiem tiek piedāvāta iespēja uzņēmuma
darbā iesaistīt jauniešus, saņemot dotāciju gan skolēna
mēneša darba algai, gan darba vadītāja atalgojumam.
Iesniegt pieteikumu var elektroniski, izmantojot e-parakstu, kā arī klātienē NVA filiālēs.
Piesakoties nodarbinātības pasākumā, NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša
darba algai 50 procentu apmērā
no valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas, savukārt
otru algas pusi skolēnam maksās
pats darba devējs. Jāņem vērā, ka
mēneša atalgojumam par pilnu

nostrādātu darba laiku jābūt
vismaz valstī noteiktās minimālās
algas apmērā – 430 eiro pirms
nodokļu nomaksas. Dotācija tiks
piemērota arī darba vadītāja algai,
un par viena skolēna darba vadīšanu atbildīgā kontaktpersona
saņems 43 eiro pirms nodokļu
nomaksas. Būtiski, ka viens

vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā
desmit skolēnu darbu.
NVA apņemas apmaksāt arī
veselības pārbaudes skolēniem,
ja to paredz normatīvie akti par
obligātajām veselības pārbaudēm,
kā arī apdrošinās skolēnus pret
nelaimes gadījumiem darba vietā.
Darba devējiem savukārt būs jāievēro vecumam atbilstošās darba
laika prasības: jauniešus vecumā
no 15 līdz 18 gadiem varēs nodarbināt ne ilgāk kā 7 stundas dienā,
vecumā no 18 līdz 20 gadiem – ne
ilgāk kā 8 stundas dienā.
Kā norāda NVA nodarbinātības
organizatore Dzintra Ozola, šogad skolēnu pieteikšanās NVA nodarbinātības pasākumam sāksies

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

Aicina pieteikt kandidātus
pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas svētkos, kas šogad norisināsies no 24. līdz
26. maijam ar moto
«Mēs esam Jelgava»,
jau 20. gadu tiks pasniegti pilsētas augstākie apbalvojumi
– «Goda zīme» un
«Goda raksts». Līdz
1. aprīlim ikviens aicināts pieteikt savu
kandidātu apbalvojumam.
Kā uzsver Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē, mūsu pilsētas
lielākā bagātība ir cilvēki, kas
ar savu darbu nes pilsētas vārdu pasaulē. Jelgava lepojas ar
izciliem uzņēmējiem, veselības
aprūpes darbiniekiem, pedagogiem, sportistiem, mūziķiem
un sabiedriskā darba veicējiem. «Šis gads mūsu valstij ir
īpašs, jo visi kopā atzīmējam
neatkarības simtgadi, godinot mūsu tradīcijas, vērtības,
valstiskumu un cilvēkus, kas
cīnījušies un nesuši Latvijas
vārdu pasaulē. Jelgavai ir ar
ko lepoties, un jau 20. gadu
aicinām izvirzīt kandidātus
Jelgavas pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem «Goda zīme»
un «Goda raksts»,» aicina Jelgavas pašvaldība.
Goda zīmi piešķir fiziskām
personām par īpašiem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības,
zinātnes, saimnieciskajā vai
citā darbībā Jelgavas pilsētas

dusskolā notiek mūzikas, instrumentu spēles un kora nodarbības,
un doties muzikālā pastaigā pa
Jelgavu. Uzrunātie konferences
dalībnieki vērtē, ka skolā valda
dzīvība un mūzika, jo ik pa laikam
var dzirdēt mēģinājumu procesu.
Mūzikas pedagoģijas pasniedzēja
Eva Tralle no Vācijas norāda, ka
Vācijā temats par kompetencēs
balstītu izglītību ir aktuāls jau
pēdējos 15 gadus, tādēļ būs vērtīgi uzzināt citu valstu pieredzi
par kompetenču pieeju mūzikas
izglītībā. Bet mūzikas skolotājs
no Turcijas Adems Maba uzsver,
ka šajā konferencē vēlas gūt
atbildi uz jautājumu, kā bērnos
attīstīt radošumu. Gan viņš, gan
arī klaviermūzikas skolotāja Ulza
Rustemi no Maķedonijas uzskata,  Jana Bahmane
ka Baltijā mūzikas pedagoģija ir
Jelgavas pilsētas
augstā līmenī.

labā. Savukārt Goda rakstu
piešķir fiziskai, juridiskai personai vai kolektīvam par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā,
kultūrā, izglītībā, zinātnē,
sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā
darbībā.
Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt
domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas,
juridiskās personas, valsts un
pašvaldību iestādes, kā arī
iedzīvotāji – ne mazāk kā 5
pilngadīgas personas.
Pieteikums Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos, nozari, kādā apbalvojums piešķirams, īsu dzīves,
darba un sabiedriskās darbības
aprakstu, pamatojuma vēstuli,
par kādiem nopelniem persona
vai kolektīvs ieteikts apbalvojumam, kā arī pievienojot
iesniedzēja vārdu, uzvārdu un
kontaktinformāciju.
Iesniegtos ierosinājumus
apkopo un izvērtē ar domes lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas komisija, bet gala
lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu pieņem domes sēdē.
Papildu informāciju var saņemt
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē,
tālrunis 63005574.
Apbalvojumi tiks pasniegti
24. maijā Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa svinīgajā pieņemšanā
Jelgavas pilsētas svētku laikā.

Caur grafiti mākslu atklās
savu brīvības stāstu

Darba devēji var pieteikties skolēnu nodarbinātībai vasarā
 Anastasija Miteniece

Seko
līdzi
fotogalerijā
un video!

maijā, tādēļ darba devēji aicināti
laicīgi iesniegt savu pieteikumu.
Arī šogad tiek uzrunāti dažādu
nozaru darba devēji.
Pēc darba devēja pieteikuma
veidlapas iesniegšanas NVA filiāles aktīvo nodarbinātības un atbalsta pasākumu īstenotāju izvēles komisija izvērtēs pieteikumu
un tā atbilstību visiem pasākuma
kritērijiem un informēs darba
devēju par pieņemto lēmumu.
Ar detalizētāku informāciju un
pasākuma kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas www.nva.
gov.lv sadaļā «Darba devējiem»,
kā arī pa tālruni 25685337 vai
63048836 vai e-pastu dzintra.
ozola@nva.gov.lv.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

pašvaldības iestāde
«Kultūra» izsludinājusi pieteikšanos starptautiskajam grafiti
ielu mākslas festivālam «Brīvības stāsti»,
kas Jelgavā notiks
4. maijā. Deviņu apstiprināto skiču autoriem būs iespēja
savus darbus realizēt
uz betona sienas Loka
maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā.
Pieteikties festivālam
var līdz 2. aprīlim.

Projekta mērķis ir radošā
veidā veicināt piederību savai
valstij, paužot simtgades vēstījumu «Es esmu Latvija», jo
jebkura brīvība – valsts, tautas,

garīgā vai fiziskā – sākas no cilvēka. «Ar šo festivālu vēlamies
popularizēt grafiti mākslu,
parādot, ka tā var padarīt vidi
interesantāku un krāsaināku,
un laužot stereotipu par to, ka
šis mākslas veids ir saistāms
vien ar huligānismu,» skaidro
«Kultūras» producents Gundars Caune. Tāpat viņš papildina, ka organizatoru mērķis
ir uzrunāt ne vien Latvijas,
bet arī kaimiņvalstu – Lietuvas
un Igaunijas – grafiti māksliniekus, tādēļ festivāls tiek
popularizēts arī šajās valstīs.
«Esam gandarīti, ka mūsu
projekta norisi atbalsta arī
Valsts kultūrkapitāla fonds, jo
tā tematiku esam saistījuši ar
Latvijas simtgadi,» tā G.Caune.
Dalībai grafiti mākslas festivālā
var pieteikties ikviens interesents,
kas sasniedzis 18 gadu vecumu.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Arī iedzīvotāji
var piedāvāt
veselību veicinošas
aktivitātes

AKTUĀLI

Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts

Sākas šā gada veselības
veicināšanas aktivitātes

Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde līdz

Foto: Ivars Veiliņš

29. marta pulksten 12
jelgavniekus
aicina piedalīties
konkursā

«Veselības veicināšanas
ideju konkurss».
Iedzīvotāji un juridiskas personas
aicinātas izteikt savas idejas, kādas aktivitātes, pasākumus varētu
un būtu gatavi rīkot, lai uzlabotu
sabiedrības veselību.

Topošo vecāku
skola dod rezultātu

Projekta budžets ideju īstenošanai
ir 1000 eiro. Labāko ideju autori
no pašvaldības varēs saņemt
līdzfinansējumu līdz 250 eiro savu
aktivitāšu īstenošanai.
Sīkāka informācija –
Sociālo lietu pārvaldes mājaslapā
www.jslp.jelgava.lv.
Šomēnes Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā ar Veselības veicināšanas programmas atbalstu darbu sākusi
Veselības laboratorija, kurā notiks izglītojošas nodarbības skolēniem. Jelgavas 3. sākumskolas 5. klases skolēni ar speciālisti
Eviju Gaili Veselības laboratorijā jau pārrunājuši jautājumus par vienu no aktuālajām tēmām – apsmiešanu, cenšoties saprast, kā jūtas apsmietais, kā – apsmējējs, kā jārīkojas situācijā, ja kāds tiek apsmiets un aizskarts. Nodarbības noslēgumā
skolēni izstrādāja klases noteikumus, kurus apņemas ievērot, lai viņu kolektīvā šādas problēmas nebūtu.
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavnieki arī šogad bez maksas varēs uzlabot veselību,
iesaistoties Veselības veicināšanas programmas aktivitātēs, kuru īstenošanai šajā gadā paredzēti 200 tūkstoši
eiro. Šobrīd ir sākušās bezmaksas nūjošanas, vingrošanas un deju nodarbības, bērndārznieki turpina slidot
un peldēt, bet martā starts tiks dots arī Topošo vecāku
skolai, strādājošo fizisko aktivitāšu programmai «Strādā
vesels!» un veselīga uztura programmai «Ēd vesels!».
Viens no jaunajiem piedāvājumiem šogad – grūtnieču
vingrošana, un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) atvērta Veselības laboratorija.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos un projekta
koordinatore Karolina Lankovska
stāsta, ka ir izstrādāts aptuvenais
aktivitāšu plāns pirmajam pusgadam. «Jāatzīst, ka šogad daudz
jaunievedumu nebūs, jo vairāk
orientējāmies uz pārbaudītām
vērtībām, un esam raduši iespēju
palielināt apmeklētāko nodarbību
skaitu. Taču būs arī novitātes,»
stāsta K.Lankovska, norādot, ka
daļa pasākumu jau sākušies.
Svētdienās pulksten 11 ir atsākušās nūjošanas nodarbības, kas
līdz maijam notiks reizi nedēļā,
bet plānots, ka siltā laikā nūjot
varēs divas reizes nedēļā. Tāpat
četras reizes nedēļā jelgavniekiem
ir iespēja piedalīties zemākas
un augstākas intensitātes vingrošanas nodarbībās Zemgales
Olimpiskajā centrā. Vingrošanas
trenere Tatjana Gorbatko atzīst,
ka vingrošanas nodarbības ir
iemantojušas popularitāti un dalībnieku skaits aug, jo jelgavnieki
to uzskata par lielisku iespēju, kā
bez lieliem ieguldījumiem uzlabot
savu fizisko formu un arī veselību.
«Nodarbību apmeklētāji atzinuši,
ka šī ir lieliska iespēja, jo ne katrs
var atļauties uz sporta zāli aiziet
par maksu. Veselības veicināšanas
programma ir lieliska alternatīva,
turklāt, ja grib sportot, vairs neder
atruna, ka nevar to atļauties,»
atzīst T.Gorbatko, piebilstot: lai
gan šīs ir bezmaksas nodarbības,
treniņu dalībnieki pret tām attiecas ļoti nopietni. «Tiem, kuri
atnāk pirmo reizi, parasti saku, ka

vajag sevi piespiest atnākt vismaz
divas nedēļas – tad sapratīs, vai
šīs nodarbības der vai ne,» stāsta
trenere, piebilstot, ka tiem, kuri
domā pievienoties, būtu jāsāk ar
zemākas intensitātes treniņiem,
lai ķermenis pierod pie slodzes.

Dejo arī pēc projekta

Deju studijā «Dejovisi.lv» šobrīd
iedzīvotājiem, kas vecāki par 54
gadiem, sākušās deju nodarbības
«Laikmetīgā deja» un «Balles un
sociālās dejas». «Deju nodarbības
pērn bija vienas no pieprasītākajām, tāpēc šogad tiks organizētas
vairākas dejotāju grupas,» skaidro
K.Lankovska. Deju studijas «Dejovisi.lv» vadītāja Evita Mikiško
stāsta, ka šobrīd divas grupas jau
nokomplektētas, taču dejotgribētāji var pieteikties – viņi tiks
iekļauti gaidītāju rindā. Bet jūnijā
sāksies jauns nodarbību cikls.
Jāpiebilst, ka nodarbības varēs apmeklēt tikai tie, kuri būs iepriekš
pieteikušies, turklāt priekšroka
būs iedzīvotājiem, kuri projekta
laikā deju nodarbībās līdz šim
nav piedalījušies. Jelgavnieki, kas
vecāki par 54 gadiem, nodarbībām
var pieteikties gan pa e-pastu
info@dejovisi.lv, gan pa tālruni
25758333.
E.Mikiško atzinīgi vērtē to, ka
jau šobrīd jūtama atdeve: «Viena
no šī projekta pievienotajām vērtībām rodas, ja cilvēks arī pēc projekta grib turpināt kustēties, un
mums tas ir izdevies. Proti, septiņas kundzes, kuras bezmaksas dejošanas nodarbībās iesaistījās pērn,
šobrīd pie mums turpina apmeklēt

profilaksi, seksuālo veselību, bet
vidusskolēniem – praktiskas nodarbības par veselīgu uzturu,
kurās jaunieši paši varēs gatavot
ēst. «Šajās nodarbībās jaunieši
tiks mudināti ēst brokastis, pagatavojot ko gardu, savā ēdienkartē
iekļaut vairāk dārzeņu un augļu,
kā arī varēs iemācīties saviem spēkiem pagatavot veselīgus našķus,»
skaidro K.Lankovska, piebilstot,
ka pašlaik vēl tiek gaidīts Veselības
laboratorijas aprīkojuma papildinājums, lai nodarbības bērniem un
jauniešiem padarītu saistošākas.

Daļu aktivitāšu jaunajā Veselības veicināšanas programmas
cēlienā piedāvās ZRKAC, un
plānots, ka nodarbības atkarībā
no grupu piepildījuma sāksies
marta beigās vai aprīļa sākumā.
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga stāsta, ka
šobrīd tiek gaidīti pieteikumi Topošo vecāku skolai, kurā iekļautas
sešas nodarbības par sagatavošanos dzemdībām, dzemdību norisi,
praktiskā nodarbība par elpošanu
un dzemdību pozām, nodarbība
par zīdīšanu, jaundzimušā aprūpi un pēcdzemdību sajūtām.
Jāatzīst, ka šo nodarbību lietderību novērtējušas gan topošās
māmiņas, gan arī Jelgavas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas
nodaļas personāls. «Ar kolēģiem
praksē pārliecinājāmies, ka ar
jelgavniecēm, kuras apmeklējušas
šīs nodarbības, dzemdībās bija
daudz vieglāk strādāt. Viņas bija
drošākas, zinot procesu, dažādas
pozas, elpošanu, tāpat jutām, ka
mammas ir emocionāli sagatavotākas,» atzīst viena no nodarbību
vadītājām Jelgavas slimnīcas
vecmāte Veronika Piragova. Viņa
stāsta, ka gan pati, gan kolēģi
dzemdību kursus pilsētā vada
jau vairākus gadus: «Taču mēs
dzemdību sagatavošanas tēmai
veltām tikai divas stundas, un
tas ir par maz. Tāpēc novērtējam
to, ka šobrīd grūtniecēm pilsētā ir
iespēja bez maksas apmeklēt zinošu speciālistu nodarbības, gūstot
daudz plašāku informāciju un,
galvenais, praktiskus padomus
par dzemdību procesu, zīdīšanu,
jaundzimušā aprūpi, un tas atvieglo mūsu darbu.»

Jelgavnieki aicināti vingrot
un veidot pareizus ēšanas
ieradumus

Jelgavnieki aicināti pieteikties nodarbību ciklam «Strādā
vesels!» – 1. grupa nodarbības
sāks 20. martā. Nodarbību ciklā
ir divas teorētiskās un desmit
vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā. «Piedalīties aicināti
jelgavnieki, kuri ikdienas darbā
jūt pastiprinātu slodzi mugurkaulam un vēlas uzzināt, ko un
kā varētu darīt, lai nostiprinātu
muguras muskulatūru,» stāsta
A.Vanaga. Praktisko nodarbību
vadītāja fizioterapeite Inguna
Šmite atzīst, ka cilvēki arvien
vairāk aizdomājas par savu veselību un iespējām, kā to uzlabot.
«Pērn uz nodarbībām nāca ļoti
ieinteresēti cilvēki, un viņi bija
patīkami pārsteigti, ar cik vienkāršiem līdzekļiem, dienā atvēlot
kaut nedaudz laika dažādiem
vingrojumiem, mēs varam sev
palīdzēt,» stāsta I.Šmite. Viņas
novērojumi liecina, ka daļa vingrošanu pie fizioterapeita turpina
arī pēc dalības projektā.
Savukārt 5. aprīlī ZRKAC sāksies nodarbību cikls «Ēd vesels!»,
kurā apzinātas ēšanas trenere
palīdzēs saprast, piemēram, kā
ietekmēt ēšanas paradumus un
ēst tad, kad patiesi izjūt izsalkumu,
kā stresu nekompensēt ar ēdienu.

laikmetīgās dejas nodarbības, bet mas gaitā peldētapmācība tiek
vēl daļa kundžu iesaistījušās «Lady nodrošināta arī Jelgavas pašvaldīVasarā būs
latino» nodarbībā.»
bas pirmsskolas izglītības iestāžu
nometne skolēniem
vecāko grupu bērniem un 5 un 6
K.Lankovska stāsta, ka vasaVingro grūtnieces,
gadus veciem bērniem, kuri mācās
rā Veselības veicināšanas progbērni, iedzīvotāji 54+
sagatavošanas grupās skolās. Bet
rammas nodarbību plāns tiks
Atsaucoties topošo māmiņu 40 bērnudārza «Zīļuks» vecāko
papildināts ar dažādām fiziskām
ierosinājumiem, Veselības veicinā- grupiņu audzēkņi reizi nedēļā
nodarbēm ārā. «Vēl viens šīs vasašanas programmā šogad iekļauta Jelgavas ledus hallē turpina slidot.
ras jaunums būs dienas nometnes
grūtnieču vingrošana Jelgavas
ar fiziskām aktivitātēm Jelgavas
poliklīnikā. «Vairākas sievietes bija ZRKAC izveidota Veselības
sporta hallē skolēniem, dodot
izteikušas vēlmi piedalīties grūt- laboratorija
iespēju saturīgi pavadīt vasaras
ZRKAC telpās darbu sākusi
nieču vingrošanā, un, izvērtējot
brīvlaiku,» stāsta K.Lankovska.
pieejamos resursus, vienojāmies, Veselības laboratorija, kurā noPieteikšanās šīm nometnēm sākka šādu pakalpojumu piedāvās tiks izglītojošas nodarbības bērsies maijā. Tāpat vasarā notiks
poliklīnikā. Pirmā grūtnieču grupa niem un jauniešiem. K.Lankovska
labsajūtas festivāls «ESI», ģimenes
jau sākusi vingrot, taču šobrīd vēl stāsta, ka Veselības laboratorijā
aktivitāšu dienas un citi pasākumi.
gaidām pieteikumus no topošajām pieņemts darbā sabiedrības veJāatgādina, ka projekts tiks
māmiņām, lai varam veidot jaunas selības speciālists, kurš organizēs
īstenots līdz 2019. gada beigām
grupas,» stāsta K.Lankovska, izglītojošas nodarbības. Piemēram,
un tas tiek finansēts no Eiropas
piebilstot, ka viena grūtniece var pirmsskolas vecuma bērniem
Sociālā fonda un valsts budžeta
piedalīties astoņās bezmaksas no- plānotas nodarbības par veselīgu
līdzekļiem. Plašāku informāciju
darbībās, taču pirms tam no sava uzturu un zobu veselību, 5.–7.
par projektā piedāvātajām ieginekologa vai vecmātes jāsaņem klašu audzēkņiem – nodarbības
spējām un jaunumiem var iegūt
rakstisks apliecinājums, ka drīkst par emocionālo veselību, 8.–9.
sociālajā tīklā www.facebook.com/
piedalīties grūtnieču vingrošanā. klašu skolēniem – par atkarību
jelgavasveseliba.
K.Lankovska stāsta, ka ZemgaVeselības veicināšanas pasākumi,
les Veselības centrs un arī Jelgavas
poliklīnika šogad nodrošinās bezkuros bez maksas šobrīd var iesaistīties jelgavnieki
maksas vingrošanas nodarbības
bērniem no 7 gadu vecuma. Šobrīd
Aktivitāte
Mērķgrupa
Norises laiks un pieteikšanās
tiek gaidīti pieteikumi no vecā- Nūjošanas nodarbības
Visi iedzīvotāji
Katru svētdienu pulksten 11 pie Jelgavas 1.
kiem, kuru bērni vēlas apmeklēt (iespēja saņemt inventāru)
internātpamatskolas-attīstības centra; bez
nodarbības. «Vingrošana bērniem
iepriekšējas pieteikšanās
pie fizioterapeita pagājušajā gadā Vingrošanas nodarbības Visi iedzīvotāji
Pirmdienās un trešdienās pulksten 19 Zembija ļoti pieprasīta, līdz ar to esam ar augstākas intensitātes
gales Olimpiskajā centrā; bez iepriekšējas
gandrīz trīskāršojuši bērnu skaitu, pakāpi «Aktīvs un spēcīgs»
pieteikšanās; līdzi jāņem paklājiņš un ūdens
kas varēs bez maksas vingrot,»
Otrdienās pulksten 20 un ceturtdienās pulksten
Vingrošanas nodarbības ar Visi iedzīvotāji
stāsta projekta koordinatore.
mierīgāku vingrojumu ciklu
19 Zemgales Olimpiskajā centrā; bez iepriekšēTāpat vingrošana pie fiziote- «Līdzsvars un balanss»
jas pieteikšanās; līdzi jāņem paklājiņš un ūdens
rapeita notiks iedzīvotāju grupai
Iedzīvotāji, kuriem ir 54 gadi Nodarbības notiks divas reizes nedēļā Jelga54+, un šobrīd norit dalībnieku Vingrošana
fizioterapeita vadībā
un vairāk
vas poliklīnikā un Zemgales Veselības centrā;
pieteikšanās.
iepriekš jāpiesakās pa tālruni 28701015

Bērni turpina slidot un peldēt

«Diemžēl šogad peldēšanas
nodarbības ir iespējamas tikai
LLU peldbaseinā, līdz ar to iedzīvotāju grupai 54+ un personām
ar invaliditāti varam nodrošināt
ievērojami mazāk peldēšanas abonementu. Šī iemesla dēļ nolēmām,
ka tiem nevarēs pieteikties, bet
80 abonementus esam nodevuši
Jelgavas nevalstisko organizāciju
biedriem,» skaidro K.Lankovska.
Veselības vecināšanas program-

Vingrošana
fizioterapeita vadībā

Bērni no 7 gadu vecuma

Zemgales Veselības centrā un Jelgavas poli
klīnikā; iepriekš jāpiesakās pa tālruni 28701015

Vingrošana grūtniecēm

Topošās māmiņas

Vingrošana reizi nedēļā notiks Jelgavas poli
klīnikā; iepriekš jāpiesakās pa tālruni 28701015

Nodarbību cikls
«Topošo vecāku skola»

Topošie vecāki

Nodarbības sāksies 4. aprīlī ZRKAC, šobrīd var
pieteikties pa tālruni 63012159 vai e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Fizisko aktivitāšu program- Visi iedzīvotāji
ma veselības veicināšanai
«Strādā vesels!»

Nodarbības sāksies 20. martā ZRKAC, šobrīd
var pieteikties pa tālruni 63012159 vai e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Veselīga uztura programma
«Ēd vesels!»

Nodarbības sāksies 5. aprīlī ZRKAC, šobrīd var
pieteikties pa tālruni 63012159 vai e-pastu
astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

Visi iedzīvotāji

ZIŅAS
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Caur grafiti mākslu atklās
savu brīvības stāstu
No 1.lpp.

Māksliniekiem, kuru skices apstiprinās konkursa žūrija, tiks dota
iespēja atklāt savu brīvības stāstu
6 x 2 metrus lielā grafiti mākslas
darbā. Katram māksliniekam būs
pieejami 15 grafiti krāsu baloniņi
ar septiņiem krāsu toņiem – oranžu, piesātināti sarkanu, baltu,
spilgti dzeltenu, saulrieta dzeltenu,
melnu un asinssarkanu. «Krāsas
izvēlētas sadarbībā ar festivāla
māksliniecisko vadītāju grafiti
mākslinieku Daini Rudeni, lai
visos darbos nodrošinātu vienotu
krāsu gammu,» skaidro «Kultūras» producents. Organizatori katram māksliniekam nodrošinās arī
darbam nepieciešamo aprīkojumu,
piemēram, sastatnes un trepes.
Bet pērn uz Jelgavas Studentu
teātra ēkas tapušā grafiti mākslas
darba «Spēka zīmes Latvijai» au-

tors D.Rudens festivāla dalībnieku
darbus apvienos vienotā ansamblī.
Jāpiebilst, ka grafiti darbu izstrādei dalībniekiem būs atvēlēta
viena diena – tie būs jāpabeidz līdz
4. maija pulksten 18.
Katrs no deviņiem apstiprinātajiem māksliniekiem pēc darba
pabeigšanas saņems naudas balvu
250 eiro, savukārt pēc žūrijas
komisijas vērtējuma tiks noteikti
konkursa laureāti. Kopējais balvu
fonds ir 700 eiro. Tāpat grafiti
mākslas darbus izvērtēs skatītāji,
no 7. līdz 11. maijam balsojot par
savu favorītu iestādes «Kultūra»
oficiālajā «Facebook» lapā.
Grafiti ielu mākslas festivālu
finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Jelgavas
pašvaldība. Konkursa nolikums
un pieteikuma anketa publicēta
mājaslapā www.festivali.jelgava.lv.

Izsludina biznesa ideju
konkursu skolēniem

 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas vispār
izglītojošo skolu 5.–12.
klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu 1.–4. kursu audzēkņi
aicināti piedalīties biznesa ideju konkursā,
ko izsludinājis nodibinājums «Jāņa Bisenieka
fonds».
Konkurss norisinās jau 5. gadu
pēc kārtas, un tā mērķis ir motivēt
jauniešus veidot savu biznesu,
radīt inovatīvus produktus un
pakalpojumus, kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos
Latvijā. Pieteikumi konkursam
jāiesniedz līdz 16. aprīlim.
Konkursā tiks noskaidroti pilsētas skolu inovatīvāko biznesa
ideju autori trīs klašu grupās, no
kuriem trīs labākie iegūs naudas
balvu: 5.–7. un 8.–9. klašu grupā
1. vieta – 75 eiro, 2. vieta – 45 eiro,
3. vieta – 30 eiro; 10.–12. klašu un
1.–4. kursu grupā 1. vieta – 145
eiro, 2. vieta – 90 eiro, 3. vieta –
60 eiro.
Lai pieteiktos biznesa ideju
konkursam, pretendentam jāiesniedz pieteikums, biznesa skice
un paša izgatavotā prototipa foto.

Konkurss norisināsies divās kārtās. Atlases kārtā skolēniem jāiesūta savas biznesa idejas izvērtēšanai – pretendentiem jāiesniedz
aizpildīts pieteikums, biznesa
skice, prototipa fotogrāfija (papīra
formātā un elektroniski), vecāko
klašu grupā – arī videointervija
ar potenciālo klientu. No atlases
kārtā iesniegtajiem darbiem
konkursa vērtēšanas komisija
izraudzīsies desmit labākos katrā
vecuma grupā, izvirzot tos konkursa finālam. Finālā pretendentiem būs jāsagatavo prezentācija
par savu izveidoto biznesa skici
un fināla pasākumā tā jāprezentē
vērtēšanas komisijai, kas noteiks
konkursa 1.–3. vietas ieguvējus
katrā klašu grupā.
Konkursa pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 16. aprīļa
pulksten 12 Jelgavas Izglītības
pārvaldē Svētes ielā 22, Jelgavā,
slēgtā aploksnē ar norādi «Nodibinājuma «Jāņa Bisenieka fonds»
izsludinātajam konkursam «Biznesa ideju konkurss skolēniem»».
Elektroniskā versija ar norādi
«Biznesa ideju konkursam» jānosūta pa e-pastu inita.mazudre@
izglitiba.jelgava.lv.
Konkursa nolikums un dokumentu veidlapas publicētas
mājaslapā www.jip.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pašvaldības policisti pie
formas nēsās kameru

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija iegādājusies
20 mobilās videokameras, un paredzēts, ka tās
sāks izmantot jau šomēnes. «Kameras plānots
stiprināt pie policista formas kopā ar informatīvu
uzlīmi, ka notiek filmēšana. Ceram, ka tas palīdzēs
gan likumpārkāpumu fiksēšanā, gan konfliktsituāciju risināšanā, reizē uzlabojot arī pašvaldības
policistu komunikācijas kultūru ar iedzīvotājiem,»
uzsver Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieks Dzintars Skuja.
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks skaidro, ka
kameras paredzēts izmantot,
lai fiksētu gan Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas darbinieku, gan citu personu rīcību un
apstākļus, veicot sabiedriskās
kārtības nodrošināšanu un
satiksmes uzraudzību pilsētā.
«Mēdz būt gadījumi, kad cilvēkam tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols
par huligānismu, jo viņš ir
rupji un aizskaroši izrunājies,

bet, kad tiek skatīta lieta, viņš
notikušo noliedz. Sarunas ir
grūti pierādīt, jo protokolā netiek ierakstīts viss vārds vārdā,
bet kameras šādas situācijas
nofilmēs, un tas kalpos par
pierādījumu,» stāsta Dz.Skuja.
Tāpat Pašvaldības policija
sagaida, ka uzlabosies policijas darbinieku un iedzīvotāju
komunikācijas kultūra un
sarunas dalībnieki disciplinēs
sevi un neļaus vaļu liekām
emocijām, centīsies sarunu

uzturēt iespējami lietišķā gaisotnē, apzinoties, ka gan sarunas, gan arī personu rīcība tiek
ierakstīta vizuāli un audiāli.
Dz.Skuja norāda, ka šādas kameras jau šobrīd plaši izmanto
arī citu pašvaldību policija un
saņemtās atsauksmes liecina,
ka veiktie videoieraksti bieži ir
bijuši noderīgi gadījumos, kad
rodas strīdu situācijas par policistu vai citu personu rīcību.
Jāpiebilst, ka kameras iegādātas «Interreg V-A» Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam
projektā «Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai efektīvi veiktu
vides aizsardzības pasākumus».
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka šī projekta gaitā Pašvaldības
policija tikusi arī pie kvadracikla,
kas ļaus piekļūt grūti sasniedzamām vietām – gan lai novērstu
negadījumus un to sekas, gan
plūdu draudu laikā.

Eiropas palīdzības pakas varēs
saņemt arī maznodrošinātie
 Ritma Gaidamoviča

No 1. aprīļa paplašināts iedzīvotāju, kas
varēs saņemt ES finansētos bezmaksas
pārtikas, higiēnas,
saimniecības preču
un mācību piederumu komplektus, loks.
Turpmāk šādu palīdzību varēs saņemt
arī maznodrošinātas
ģimenes ar ienākumiem līdz 188 eiro
mēnesī uz vienu ģimenes locekli. Tāpat
mainīti atbalsta komplektu izsniegšanas
noteikumi. Jelgavā
palīdzības pakas šobrīd tiek izsniegtas
tikai radošo domu un
darbu centrā «Svētelis» Pļavu ielā 2.
Līdz šim ES atbalsta pakas
pienācās tikai trūcīgām un
krīzes situācijā nonākušām
ģimenēm, taču Ministru kabineta noteikumu grozījumi
paredz: palīdzības pakas no
aprīļa varēs saņemt arī maznodrošinātie. «Lai saņemtu
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu,
nepieciešama Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes izsniegta izzi-

ņa. No 1. aprīļa maznodrošinātas personas vai ģimenes,
kuru vidējie ienākumi mēnesī
nepārsniedz 188 eiro uz vienu
cilvēku, turpmāk saņems izziņu ar atzīmi, ka tās atbilst
atbalsta saņemšanas nosacījumiem,» jauno kārtību skaidro
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Veselības veicināšanas un
aprūpes nodaļas vadītājs Jānis
Vērzemnieks.
Viņš informē, ka šobrīd ES
atbalsta pakas pilsētā saņem
ap 700 trūcīgu personu, taču
izmaiņas saņēmēju loku varētu paplašināt par 300–400
cilvēkiem. Arī maznodrošinātie
varēs saņemt pārtikas paku,
saimniecības, higiēnas preces,
mācību piederumu komplektu
bērniem līdz 16 gadiem, kā
arī atbalsta paku ar pārtiku
zīdaiņiem un higiēnas preces
bērniem līdz 2 gadiem.
J.Vērzemnieks norāda, ka no
1. aprīļa tiks vienkāršoti arī atbalsta komplektu izsniegšanas
nosacījumi, svītrojot komplektu saņemšanas biežuma ierobežojumu. «Līdz šim atbalsta
saņēmēji trīs mēnešu periodā
varēja saņemt, piemēram, divas pārtikas pakas, taču jaunā
kārtība paredz, ka persona vai
ģimene atsevišķus komplektus
vai visus pārtikas, higiēnas un
saimniecības preču komplek-

tus, kas tai pienākas attiecīgajā
periodā, varēs saņemt vienā
reizē,» skaidro J.Vērzemnieks.
Jāpiebilst, ka ES atbalsta pakas Jelgavā šobrīd var saņemt
tikai radošo domu un darbu
centrā «Svētelis» Pļavu ielā 2,
kur no Stacijas ielas 13 pārcēlusies Latvijas Sarkanā Krusta
(LSK) Jelgavas nodaļa. Pakas
var izņemt trešdienās un ceturtdienās no pulksten 12 līdz
16. «Stacijas ielas 13 ēkā drīzumā plānotas pārmaiņas, tādēļ
šobrīd LSK Jelgavas nodaļa
pārcelta uz «Svēteli». Paralēli
gan norit sarunas, ka nodaļu
tomēr varētu izvietot pilsētas
centrā,» skaidro LSK Jelgavas
nodaļas izpilddirektore Ingrīda
Grīnberga. Viņa norāda, ka
«Svētelim» maznodrošinātajām ģimenēm sagādāt pārtikas
pakas līdz šim izdevies ar cita
projekta atbalstu, taču pozitīvi,
ka līdz ar izmaiņām tās varēs
saņemt daudz plašāku palīdzības klāstu – papildus pārtikai
arī saimniecības preces, skolas
piederumus bērniem līdz 16
gadu vecumam, kā arī pārtiku
zīdaiņiem.
Jāpiebilst, ka bezmaksas
palīdzības komplektu piegādi nodrošina AS «Dobeles
dzirnavnieks», SIA «Lat Eko
Food», SIA «Hermess», SIA
«Sanitex».
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 8. martā Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Jelgavas filiāles
vadītāja amatā sācis strādāt Aigars
Rublis. NVA Sabiedrisko attiecību
nodaļā informē, ka konkursā uz Jelgavas filiāles vadītāja amata vietu
pieteicās 12 kandidāti. Konkursā
uzvarēja A.Rublis, kurš visvairāk atbilda konkursā izvirzītajām prasībām.
Viņam ir bakalaura grāds ekonomikā
(specialitāte – uzņēmējdarbība un
vadīšana), kā arī maģistra grāds socioloģijā (specialitāte – organizācijas
un sabiedrības pārvalde). A.Rublim ir
pieredze vadošajos amatos: viņš bijis
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, biedrības «Zemgales
reģionālā enerģētikas aģentūra»
valdes priekšsēdētājs, SIA «Zemgales
EKO» padomes priekšsēdētājs, SIA
«Zemgales tehnoloģiskais parks» rīkotājdirektors un valdes loceklis, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras
Jelgavas reģionālās nodaļas vadītājs.
 No marta Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja 1. stāva
vestibilā ir jauns izzinošs stends –
tas sniedz iespēju patstāvīgi apgūt
dažādu mezglu siešanu. «Vēlamies
atgādināt, ka Hercogs Jēkabs savulaik izveidoja lielu floti – esam bijuši
jūrā braucēji, un, dodoties jūrā, bez
tauvām un virvēm nevar iztikt. Turklāt
prasme sasiet labu mezglu noder jebkurā jomā,» skaidro muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere. Pie izzinošā
stenda apmeklētāji var patstāvīgi, bez
muzejpadagoga palīdzības, iemācīties
siet deviņu veidu mezglus – pieejami
gan materiāli, gan paraugi. «Bieži vien
bērniem, atnākot uz muzeju, gribas
kaut kādu darbību – pie šī stenda
tāda iespēja būs. Tāpat pārliecināties
par to, ka mezglu siešana nav nemaz
tik vienkārša, varēs pieaugušie,» tā
M.Kaupere. Stendu izveidojis Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja saimniecības pārzinis Aigars
Pampe.
 Jelgavas kristiešu draudze «Godība» Jelgavas seniorus aicina
saposties Lieldienām un piedāvā
bez maksas apgriezt matus pie
profesionāliem frizieriem. Akcija
notiks 24. martā no pulksten 10 līdz
15 draudzes telpās Dambja ielā 26B,
Jelgavā. Lūgums iepriekš pierakstīties
pa tālruni 28373102.
 Valsts policijas (VP) darbinieki
februārī par narkotisko vielu realizāciju un glabāšanu Jelgavā aizturējuši
sešas personas. VP Zemgales reģiona
pārvaldes pārstāve Ieva Sietniece informē, ka par nelegālu narkotisko vielu
glabāšanu un pārvietošanu realizācijas
nolūkā 7. februārī aizturēts 2000. gadā
dzimis vīrietis, kuram policija atsavinājusi 2 caurspīdīgus polimēra iepakojumus ar 2 gramiem marihuānas. Veicot
sankcionētu kratīšanu aizturētā dzīvesvietā Jelgavā, atrasts un atsavināts vēl
viens iepakojums, kurā bija 5 grami
marihuānas, kā arī elektroniskie svari.
13. februārī Jelgavā par neatļautu narkotisko vielu iegādāšanos, glabāšanu
un pārvadāšanu realizācijas nolūkā
VP aizturēja vīriešu grupu – 1998.,
divus 1999. un vienu 2000. gadā
dzimušu vīrieti. Policija viņiem atsavināja kopumā 10 gramus marihuānas.
Dažas dienas vēlāk aizturēts vēl viens
noziedzīgās grupas dalībnieks – 1990.
gadā dzimušais –, pie kura tika izņemti
8 iepakojumi ar marihuānu. Veicot
kratīšanu aizturētā dzīvesvietā Olainē,
tika atsavināti 3 elektroniskie svari un
trauks, kas izmantots narkotisko vielu
uzglabāšanai.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
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Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
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TĒMA

Aizvadītajā gadā Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājumu
papildinājuši 788 jaunieguvumi – 83 procentus no tiem veido dažādi priekšmeti,
bet pārējie 17 ir mākslas darbi. «Lielākā daļa jaunieguvumu ir dāvinājumi – cilvēki
muzejam nesavtīgi dāvina vērtīgus priekšmetus. Kopš 2000. gada muzeja krājumu
papildinājuši daudzi nozīmīgi jaunieguvumi, piemēram, ievērojami kuplinājusies
ekspozīcija par Jelgavas 3. kājnieku pulku, kas mūsu pilsētai ir nozīmīgi,» stāsta
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis
Barševskis. Savukārt vieni no vērtīgākajiem 2017. gada jaunieguvumiem ir 1930.
gadu nogales Latvijas Atzinības krusta ordenis, gleznotāja Ģ.Eliasa studiju laika
pašportrets, vēsturiski fotoattēli ar kara izpostīto Jelgavu, kokgriezumi, kuros
attēloti Rūdolfa Blaumaņa un Ādolfa Alunāna joku lugu tēli, kā arī apjomīga
knipelēšanas piederumu kolekcija.
Tāpat sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes un LLU studentiem muzejam

Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts

arvien ir iespēja paplašināt vēsturisko un zinātnisko izdevumu krājumu. «Pētnieki,
kas darbu izstrādei izmanto muzeja krājumu, vēlāk mums dāvina savus pētījumus,
grāmatas,» norāda A.Barševskis. Muzeja krājumā nonāk arī vērtīgākie skolēnu
izstrādātie zinātniski pētnieciskie darbi – pērn, piemēram, to papildināja Spīdolas
ģimnāzijas skolnieces Agneses Ločmeles izveidotais Jelgavas rātsnama makets.
«Diemžēl ne visu, ko muzejam piedāvā, mums ir iespēja ievietot krājumā – primāri
mēs izvērtējam, kas ir nozīmīgs mūsu pilsētai un reģionam. Esam ļoti pateicīgi
par cilvēku atsaucību – muzeju uzrunā arī trimdas latvieši, un daudzus vērtīgus
arheoloģiskos priekšmetus esam saņēmuši no vēsturnieka Andra Tomašūna,»
atklāj muzeja galvenais krājuma glabātājs. Ikvienu, kas vēlas ko piedāvāt muzeja
krājumam, viņš aicina iepriekš sazināties. «Mēs ļoti lūdzam atsaukties cilvēkus,
kuriem ir Jelgavas 3. kājnieku pulka krūšu nozīmīte – tas būtu ļoti vērtīgs ieguvums,» papildina A.Barševskis.

Tilts no hercogistes
uz Latvijas valsti

Eliass pašportretus
gleznoja tikai jaunībā

Muzejs savu krājumu ir papildinājis
ar 1930. gadu nogales Latvijas Atzinības
krusta ordeni. Šobrīd Atzinības krusts ir
viens no Latvijas valsts apbalvojumiem,
ko pasniedz par sevišķiem nopelniem
valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes,
sporta un izglītības darbā, kā arī par
tēvzemes mīlestību, taču šī apbalvojuma
vēsture ir daudz senāka par mūsu valsts
vēsturi. «Atzinības ordeni kā elitāru un
limitētu apbalvojumu 1710. gadā dibināja
Kurzemes un Zemgales hercogs Frīdrihs
Vilhelms Ketlers,» stāsta muzeja Vēstures nodaļas speciālists Marjus Zaļeckis.
Hercogistes ordenim bija tikai viena
šķira, un tā kavalieru skaits nedrīkstēja
pārsniegt 24. M.Zaļeckis ir izpētījis, ka,
iespējams, hercogs šī ordeņa dibināšanai
iedvesmojies no Prūsijas Melnā Ērgļa
ordeņa – tas 1701. gadā tika dibināts,
godinot jaunizveidoto Prūsijas karalisti un
pirmā karaļa kronēšanu. Tieši šajā laikā
Kurzemes hercogs Frīdrihs uzturējās Berlīnē, jo Kurzemē risinājās Lielais Ziemeļu
karš. Taču Atzinības ordeņa vēsture bija
neilga – 1711. gadā pēc F.V.Ketlera nāves
Kurzemes hercogistes Atzinības krusts,
ar kuru tika apbalvoti vien 18 cilvēki,
beidza pastāvēt.
Apbalvojums tika atjaunots 1938. gadā,
un Jelgavas muzeja pastāvīgo ekspozīciju
pērn papildinājis tieši 1930. gadu nogales
Atzinības krusta ordenis. «Ulmaņlaika

Pērn muzeja krājumu papildinājis
senākais zināmais latviešu gleznotāja
Ģ.Eliasa, kura vārdā nosaukts Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs,
pašportrets. To
mākslinieks varētu
būt gleznojis studiju laikā Briselē
1909.–1910. gadā.
«Muzeja krājumā
ir vairāk nekā 700
Eliasa gleznu, un
šis ir jau ceturtais
mākslinieka pašportrets. Eliass
pašportretus gleznoja tikai jaunībā,
un šādi agrīni darbi ir ļoti vērtīgi –
tie ir kā atskaites
punkts, kas parāda,
kā veidojas mākslinieka rokraksts.
Muzeja ekspozīcijā ir arī citi viņa studiju
laika darbi, taču pašportreti ir ļoti nozīmīga mākslinieka radošās biogrāfijas
sastāvdaļa,» vērtē Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere.

ideologi, kas meklēja valstiskuma
saknes, atjaunojot šo apbalvojumu, tā uzbūvēja sava veida tiltu
uz hercogisti. Ja toreiz viņi šo
apbalvojumu nebūtu atjaunojuši, šaubos,
vai tas pastāvētu šobrīd. Hercogistes laikā
Atzinības ordenis bija limitēts apbalvojums, taču Latvijas Republikas laikā tas
kļuva masveidīgāks, jo parādījās vairākas
tā šķiras,» norāda M.Zaļeckis. Jelgavas
muzeja ekspozīcijā apskatāmais Atzinības
krusta ordenis atbilst 4. vai 5. ordeņa
pakāpei – šo abu šķiru krusti vizuāli bija
identiski, atšķīrās tikai to nēsāšanas veids:
4. šķiras ordeni nēsāja krūšu kreisajā pusē
lentē ar rozeti, bet 5. šķiras krustu – krūšu
kreisajā pusē lentē bez rozetes. Tas ir
emaljēts Maltas krusts ar bumbiņām
astoņās virsotnēs un savstarpēji savītiem
gredzeniem stūros.
Taču arī 1938. gadā atjaunotā apbalvojuma mūžs nebija ilgs – tas beidza pastāvēt
Otrā pasaules kara dēļ. M.Zaļeckis zina
teikt, ka Atzinības krusta ordenis pirmās
Latvijas laikā piešķirts ap 2000 cilvēku,
tostarp māksliniekam Vilhelmam Purvītim, komponistam Jāzepam Vītolam,
dzejniecei un dramaturģei Aspazijai.
Tāpat šī ordeņa kavalieri ir vairāki jelgavnieki – Jelgavas Valsts skolotāju
institūta direktors Eduards Pētersons,
Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas slimnīcas un Jelgavas Žēlsirdīgo māsu skolas

direktors Dāvids Bīskaps, Jelgavas
Ģintermuižas slimnīcas direktors ārsts
Kristaps Neibergs, Jelgavas 3. kājnieku
pulka vecākais ārsts pulkvežleitnants
Jānis Manass un citi.
Jelgavas muzejs ordeni iegādājās antikvariātā. «Ja tajā ciešāk ieskatās, var
redzēt, ka ordenis bijis līmēts, turklāt
– neprecīzi. Taču šis fakts vien apliecina
apbalvojuma oriģinalitāti,» vērtē muzeja
speciālists.
Atzinības krustu līdzās Viestura ordenim atkārtoti atjaunoja 2004. gadā. «Manuprāt, šis apbalvojums Jelgavai, ko mēs
saucam par bijušās hercogistes centru, ir
nozīmīgs, jo tas ir tieši saistīts ar hercogistes laiku. Šis ir simbols, kas izturējis laika
pārbaudi un ieņem vietu Latvijas ordeņu
vidū,» uzsver M.Zaļeckis. Jāpiebilst, ka
muzejs skolēniem piedāvā arī lekciju par
Atzinības krusta ordeņa vēsturi.
Gan par Atzinības krusta ordeni, gan
citiem interesantiem muzeja priekšmetiem vairāk var uzzināt Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja mājaslapā
www.jvmm.lv, sadaļā «Lasītava», ko regulāri papildina muzeja speciālistu raksti.

Top Jelgavas cukurfabrikas stāsts
Jelgavas cukurfabrika tika likvidēta 2007. gadā, un 2010. gadā fabrika
Jelgavas muzeja krājumā nodeva
izstādi par cukurfabrikas vēsturi,
tostarp fotoattēlus, dokumentus un
dažādus priekšmetus, piemēram,
apbalvojumus, produktus. «Jelgavas
muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā jau ir
Jelgavas cukurfabrikai veltīta sadaļa,
taču vietas trūkuma dēļ mums nav
iespējas to izvērst,» skaidro muzeja
direktores vietnieks Gints Putiķis.
Viņš norāda, ka savulaik dažas personas izrādīja interesi par ekspozīciju,
kas mantota no cukurfabrikas, taču
tālākas rīcības par iespēju izveidot no
muzeja atsevišķu cukurfabrikai veltītu ekspozīciju nebija. «Pirms diviem
gadiem muzeju uzrunāja zemnieku
saimniecības «Sējas» īpašnieks Āris
Burkāns – viņš nāca klajā ar ideju
veidot ekspozīciju par cukura ražošanas tradīcijām Mazmežotnes muižā.
Muzejs no plašās kolekcijas par

cukurfabriku izraudzījās materiālus
ekspozīcijai un iekļāva tos Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā,
bet vēlāk ekspozīcija tiks nodota
zemnieku saimniecībai «Sējas», kas

savukārt strādās pie izstādes
koncepcijas izveides. «Šī ir sava
veida parāda atdošana Jelgavas
krāšņajai rūpniecības vēsturei,»
vērtē G.Putiķis. Viņš papildina, ka
ekspozīcija Mazmežotnes muižā
varētu tikt atklāta jau oktobrī vai
novembrī, un tā varētu būt pirmā
cukura ražošanas tradīcijām veltītā ekspozīcija Latvijā.
G.Putiķis norāda, ka Jelgavas
cukurfabrika, kuras pamatakmeni iemūrēja pirmais Latvijas
Valsts prezidents Jānis Čakste,
tika atklāta 1926. gada 14. novembrī. Darbības sākumā tā piedzīvoja
finansiāli ne tik veiksmīgus brīžus –
bija arī gadi, kurus fabrika beidza ar
finansiāliem zaudējumiem, taču 1934.
gadā Latvija pilnībā nodrošināja iekšzemes patēriņu ar Latvijas zemnieku
saimniecībā izaudzēto cukurbiešu
cukuru, bet 1935. gadā Latvija kļuva
par cukura eksportētājvalsti.

Nelielā eļļas glezna muzeja krājumā
nonākusi no mākslinieka Jurģa Skulmes
privātkolekcijas – gleznu muzejs iegādājās no mākslinieka
atraitnes. «Pašlaik
pašportrets tiek
restaurēts, bet tā
stāvoklis nav kritisks. Pēc restaurācijas to ievietosim
Eliasam veltītajā
ekspozīcijā Jelgavas muzejā,»
skaidro M.Kaupere. Gleznas restaurācijas darbus veic
muzeja stājglezniecības restauratore Saiva Kuple.
Muzeja galvenais krājuma
glabātājs Aldis
Barševskis papildina, ka 2017. gadā
muzejs kopumā restaurējis 17 gleznas.
«Tāpat pastāvīgi notiek mākslas darbu
sakārtošana, piemēram, ielogojam jaunos rāmjos, lai varam apskatei piedāvāt
līdz šim neredzētus un kvalitatīvus
darbus,» tā viņš.

Neparasts dāvinājums –
knipelēšanas piederumi
Neparasts dāvinājums, ko muzejs saņēma pērn, ir
daiļamatniecības meistares Marijas Konovas knipelēšanas piederumi – viņa muzeja krājumā nodevusi
vairāk nekā 90 dažādus knipelēšanas piederumus,
tostarp knipelītes, spilventiņu, uz kāda mežģīnes
darināja, savu meistara diplomu un citas ar šo
rokdarbu tehniku saistītas lietas, ko viņa atvedusi no Krievijas, Beļģijas, Somijas, Itālijas un citām
valstīm. Senākie piederumi ir no 19. gadsimta, bet
pārējie ir 20. gadsimta.Muzeja galvenais krājuma
glabātājs Aldis Barševskis norāda, ka līdz šim muzeja
krājumā šādu priekšmetu nav bijis, tāpēc tie varētu būt
vērtīgi daiļamatniecības pētniekiem.

Joku lugu tēli
ASV latvietis Jānis Reveliņš no Ilinoisas
štata muzejam uzdāvināja kokgriezumu kolekciju – vidēji 8–18 centimetrus
augstās koka skulptūriņās attēloti latvie- š u
rakstnieku Rūdolfa Blaumaņa un Ādolfa Alunāna joku lugu tēli. «ASV dzīvojošā latviešu
ģimene, kas muzejam uzdāvināja šos kokgriezumus, saprata, ka vairāk tie tiks novērtēti
dzimtenē,» stāsta Jelgavas muzeja galvenais krāju- ma glabātājs Aldis
Barševskis. Jāpiebilst gan, ka gada sākumā J.Reveliņš devās viņsaulē.

Jaunas gleznas

Fotogrāfijas dāvina skolotāja no Rīgas

Šogad Kurzemes provinces muzejam, kura
tradīcijas turpina Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs, aprit 200 gadu, un zīmīgi, ka
pērn krājumu papildināja 19. gadsimtā gleznotā
Jūlija Dēringa glezna «Vecās sievietes portrets», ko
muzejs ieguvis Polijā, Poznaņā. «Jūlijs Dērings bija
Kurzemes provinces muzeja pirmais konservators.
Viņš pētīja Jelgavas un Latvijas vēsturi, izdeva pirmo mākslas leksikonu,» norāda muzeja galvenais
krājuma glabātājs Aldis Barševskis. Tāpat muzejs ieguvis jauniedibinātās Ģ.Eliasa
balvas laureāta Edvīna Kalnenieka gleznu «Dārzs vakarā» un balvas kandidāta
Jura Ģērmaņa gleznu «Zemnieku krāsns Latgalē».
Sagatavoja Jana Bahmane,
foto no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma

Jelgavas muzeja krājumā turpmāk
būs arī pagājušā gadsimta 40. gados
iemūžinātu Jelgavas fotoattēlu sērija
– aptuveni 40 fotogrāfijas, ko muzejam
uzdāvināja kāda skolotāja no Rīgas –
viņas tēvs bija pedagogs pirmskara
Jelgavā. «Fotogrāfijās iemūžināta
Jelgava pirmskara laikā un pēckara
pirmajos gados – tur redzamas arī pilsētas drupas. Piemēram, ir fotoattēli,
kuros ir tagadējā Valsts ģimnāzija atjaunošanas darbu laikā un muzeja ēka
ar stalažām,» stāsta muzeja galvenais
krājuma glabātājs Aldis Barševskis.

Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts

Iekļūst pusfinālā

Pagājušajā piektdienā sākās Virslīgas
kausa izcīņa futbolā, kurā startē visas
«SynotTip» Virslīgas futbola komandas.
FK «Jelgava» pirmais pretinieks bija
«Liepāja/Mogo», ko izdevās pieveikt
pēcspēles 11 metru soda sitienos.
Līdz ar to mūsu komanda ir iekļuvusi
turnīra pusfinālā, kurā tiksies ar «RFS»,
kas pirmajā turnīra kārtā apspēlēja
FK «Ventspils». FK «Jelgava» un «RFS»
spēle notiks 16. martā pulksten 17.30
«Skonto» hallē, kur tiek aizvadīts turnīrs.
Attiecīgi pēc šīs spēles rezultāta būs
zināms, vai jelgavnieki cīnīsies par 3.
vai 1. vietu. Abas fināla spēles notiks
25. martā – spēle par 3. vietu sāksies
pulksten 14, bet spēle par 1. vietu –
pulksten 17. Skatītājiem ieeja uz visām
spēlēm ir bez maksas.

Uzņem jaunus biedrus

Jelgavas pauerliftinga klubs «Apolons»
uzņem jaunus biedrus. Kluba pārstāve
Jana Jansone norāda, ka kluba biedru
pulkā tiek aicināti interesenti, kuri vēlas
uzlabot fizisko formu, nodarboties ar
atlētismu, fitnesu, kā arī gūt iemaņas
svaru stieņa spiešanā un varbūt nākotnē pārstāvēt savu pilsētu dažādās
vietēja un starptautiska mēroga sacensībās. Īpaši aicināti jaunieši vecumā no
16 gadiem, kā arī vīrieši vecumā līdz 50
gadiem. Treniņi pieredzējušu treneru
uzraudzībā notiek katru darba dienu,
kā arī svētdienās no pulksten 16 līdz
21.30. Treniņu norises vieta ir Sporta
nams Raiņa ielā 6. Mēneša maksa par
nodarbībām ir 21 eiro. Uzzināt papildu informāciju iespējams pa tālruni
20092733.
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SPORTS
3. vieta starptautiskās
sacensībās

Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas (JSPS)
komanda ieguvusi 3. vietu starptautiskās sacensībās «Madwave challenge», izcīnot 5 zelta,
3 sudraba un 4 bronzas
godalgas. Visspožāk no jelgavniekiem
sevi apliecināja Sergejs Židkovs (attēlā)
– viņam zelts 50 un 100 m brīvajā stilā
un 50 m tauriņstilā 2002.–2003. g.dz.
jauniešu grupā. Vēl pie uzvaras no JSPS
peldētājiem tika Helmuts Siliņš 100 m
tauriņstilā un Kristers Gromovs 50 m
brasā, kas bija otrs augstvērtīgākais
sacensību rezultāts starp visiem 529
dalībniekiem (viņš distanci veica 30,08
sekundēs, kas deva 677 FINA punktus).

Komanda nokomplektēta

Sporta servisa centrs, izvērtējot saņemtos pieteikumus, nokomplektējis
komandu, kas šosezon Jelgavu pārstāvēs skriešanas seriālā ««Bigbank» skrien
Latvija». Jelgavas komandas sastāvā
iekļauti 5 km distances skrējēji Daiga
Dābola, Anastasija Vidončikova un
Endijs Titomers, 10 km skrējēji Oskars
Blaus, Oskars Stāmers un Ilze Sermolīte
un pusmaratona un maratona distances skrējēji Salvis Brasavs un Edgars
Simanovičs. Komandas pirmais starts
paredzēts 7. aprīlī. Šogad skriešanas
seriālam būs astoņi posmi: 7. aprīlī
– Liepājā, 29. aprīlī – Daugavpilī, 27.
maijā – Rēzeknē, 16./17. jūnijā – Ventspilī, 14. jūlijā – Jelgavā, 11. augustā
– Kuldīgā, 16. septembrī – Valmierā,
13. oktobrī – Siguldā.

Volejbolisti izslēgšanas
spēlēs tiksies ar līderiem
Noslēdzies Baltijas volejbola
Meistarlīgas regulārais turnīrs, kurā sacentās 14 komandas no Latvijas, Igaunijas
un Lietuvas. Astoņas labākās
komandas iekļuvušas izslēgšanas spēļu kārtā un turpinās
cīņu par medaļām. Vīriešu
volejbola komanda «Biolars/
Jelgava» minimālo sezonas
uzdevumu ir izpildījusi, jo
regulāro turnīru noslēdza 8.
pozīcijā, un jau šodien, 15.
martā, Zemgales Olimpiskajā
centrā aizvadīs pirmo izslēgšanas spēli.

Nedēļas nogalē, no 16. līdz
18. martam, Jelgavas sporta
hallē norisināsies starptautisks boksa turnīrs. «Pirmo
reizi pie mums viesosies
bokseri no Armēnijas un
Somijas,» solot sīvas un
interesantas cīņas ringā,
saka sacensību organizators
Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra boksa treneris Aleksandrs Knohs.
Šogad dalību turnīrā apstiprinājuši
sportisti no desmit valstīm: Armēnijas, Somijas, Zviedrijas, Īrijas, Polijas,
Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas,
Lietuvas un Latvijas. Mūsu valsti
pārstāvēs bokseri no Rīgas, Liepājas,
Jūrmalas, Ķekavas un Jelgavas. Kopumā paredzēts, ka turnīrā būs ap 100
dalībnieku. «Diemžēl turnīrs iekrīt gripas laikā, tāpēc dalībnieku būs mazāk
nekā cerēts. Bijām uzaicinājuši viesus
arī no Norvēģijas un Melnkalnes, arī
viena Polijas komanda atsauca savu

Piedāvā darbu
Mērniecības firma SIA «Ģeometrs» (reģ.
Nr.43603011317) aicina darbā mērnieku(-ci) vai mērnieka palīgu(-dzi) un zemes
ierīcības inženieri – kamerālo darbu izpildītāju. Prasības: augstākā izglītība ar mērniecību saistītās nozarēs (var būt arī students).
Izskatīsim visus pieteikumus. Motivācijas
vēstuli un CV līdz 30. aprīlim sūtīt pa
e-pastu andris@geometrs.lv. T.29411178.
SIA «Gallery Estate» (reģ.Nr.43603067787)
aicina darbā automehāniķi un riepu montieri ar pieredzi. T.28455145, 22308252.

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte
Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) steidzami
aicina darbā tīrītāju iesaiņotāju. Pamatuzdevums: preces mizošana ar rokām un pie
dārzeņu mizošanas iekārtām, preces svēršana, vakuumēšana ar rokām un pie iekārtām.
T.22016511, e-pasts produce@lanature.lv.
Biedrības «Centrs «Elizabete»» (reģ.
Nr.50008032881) Kristīgais bērnu krīzes
centrs Jelgavā meklē audzinātāju un diennakts aprūpētāju darbam ar bērniem. Darbs
maiņās – no plkst.9 līdz 21 vai no 21 līdz
9 – slīdošā grafikā. CV, motivācijas vēstuli
un atsauksmi no iepriekšējās darbavietas
sūtīt pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.
SIA «R.L.M.» (reģ.Nr.40003178339) piedāvā
darbu darbiniekiem(-cēm) kompozītu izstrādājumu ražotnē Rīgas rajonā. Apmācība notiek
uz vietas. Augsta darba samaksa, sociālās
garantijas un atvieglojumi. Nodrošinām arī
kopmītnes. T.29191374, e-pasts darbs@rlm.lv.

Meklē darbu
Foto: Ivars Veiliņš
Olimpiskajā centrā, otrā spēle notiks
17. martā Sāremā. Ja būs nepieciešama
trešā spēle, tā notiks 18. martā Sāremā.
Pāra uzvarētājs iekļūs pusfinālā un
turpinās cīņu par 1. vietu.
Jāpiebilst, ka kulminācijai tuvojas arī
notikumi Latvijas volejbola čempionātā.
Par titulu sacentīsies četras Latvijas

komandas. Pirmās trīs komandas, kas
atrodas augstāk Meistarlīgas rangā,
tostarp arī «Biolars/Jelgava», pusfinālā
iekļūs automātiski, bet par pēdējo ceļazīmi savā starpā cīnīsies «Daugavpils Universitāte» un OC «Limbaži/MSĢ». Kad
būs noskaidrots ceturtais dalībnieks,
sāksies pusfināls, kurā Jelgavas volej-

bolisti tiksies ar «RTU/Robežsardzi».
«Latvijas čempionātā uzdevums ir iekļūt
finālā. Šogad Latvijā volejbola komandu ir mazāk, bet līdzīgākas pēc spēku
samēra. Varbūt neliela priekšrocība ir
«Jēkabpils lūšiem», kas trenējas divreiz
dienā un, iespējams, mazāk kļūdās spēles
situācijās,» vērtē A.Jamrovskis.

Nedēļas nogalē boksa turnīrā
Finālsērija pārceļas uz Jelgavu
piedalīsies desmit valstu pārstāvji
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi
15. martā pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga U-19 grupas
jauniešiem: «Jelgavas BJSS» – «VEF skola»
(Jelgavas sporta hallē).
15. martā pulksten 12.30 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga U-14 grupas
jauniešiem: «Jelgavas BJSS» – «BJBS Rīga/
DSN» (Jelgavas sporta hallē).
15. martā pulksten 14 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga U-19 grupas
jaunietēm: «Jelgavas BJSS» – «Daugavpils
2» (Jelgavas sporta hallē).
15. martā pulksten 15.30 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga U-15 grupas
jauniešiem: «Jelgavas BJSS» – «Kuldīga»
(Jelgavas sporta hallē).

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte
Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) steidzami
aicina darbā ceha strādnieku(-ci). Pamat
uzdevums: strādāt pie dārzeņu pārstrādes
iekārtām, pārraudzīt un vadīt līniju darbību,
nodrošinot ražošanas nepārtrauktu procesu.
T.22016511, e-pasts produce@lanature.lv.

 Ilze Knusle-Jankevica

«Biolars/Jelgava» pretinieki izslēgšanas spēļu sērijā būs regulārā turnīra
līderi Igaunijas komanda «Saaremaa».
Abas komandas laukumā tikās vēl
svētdien, kad aizvadīja pēdējo regulārā
turnīra spēli. Tajā Jelgavas volejbolisti
sīvā cīņā piekāpās pretiniekiem trīs setos
(25:27, 28:30, 17:25). «Nav svarīgi, kurā
pozīcijā turnīra kopvērtējumā ir komanda, – viss izšķiras laukumā. Mūsu puiši
ir noskaņoti izslēgšanas spēlēs parādīt
cīņas sparu un maksimāli labu sniegumu, jo katra spēle sākas ar 0:0,» norāda
«Biolars/Jelgava» menedžeris Andrejs
Jamrovskis.
Izslēgšanas spēles notiks līdz vienas
komandas divām uzvarām. Pirmo spēli
«Biolars/Jelgava» un «Saaremaa» aizvadīs 15. martā pulksten 20 Zemgales
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dalību,» piebilst A.Knohs.
Sportisti sacentīsies četrās vecuma
grupās: skolēni (2004.–2005. dzimšanas
gads), juniori (2002.–2003. dzimšanas
gads), jaunieši (2000.–2001. dzimšanas
gads) un pieaugušie (dzimuši 1999.
gadā un vecāki). Jelgava visvairāk
pārstāvēta būs jauniešu grupā, tomēr
katrā vecuma grupā ir bokseri, no
kuriem mājās tiek gaidīti vislabākie rezultāti. Bokseri cīnīsies vairākās svara
kategorijās, kopumā turnīrā izcīnot 17
zelta medaļas.
Sportistu svēršanās un pāru izloze
notiks piektdien no rīta, bet turnīra atklāšana ar uzrunām, priekšnesumiem
un dalībnieku parādi paredzēta piektdien pulksten 17. Pēc tam būs ceturtdaļfināla cīņas. Sestdien pulksten 13
sāksies pusfināli, bet svētdien pulksten
11 – fināli. Finālā startēs katras vecuma
grupas katras svara kategorijas divi labākie bokseri. Uzvarētājs tiks apbalvots
pēc katra pāra cīņas. Skatītājiem ieeja
sacensībās – bez maksas.
Sacensības organizē Jelgavas Cīņas
sporta veidu centrs ar Sporta servisa
centra un pašvaldības atbalstu.

Betonētājs, stiegrotājs meklē darbu. Izskatīšu
arī citus darba piedāvājumus. T.25212270.
Meklēju aukles darbu, vēlams – pieskatīšana pie manis mājās. T.26713569.
Elektromontieris. Izskatīšu arī citus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis meklē darbu. Varu aprūpēt vecu
cilvēku vai invalīdu, varu dzīvot uz vietas.
Ir pieredze. T.24850341.

Līdzjūtības
Tas bija mīlestības ceļš,
Ko, māt, tu atstāji aiz sevis...
(K.Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi
Līgu Miķelsoni, no mātes atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi
Natāliju Gerasimjonoku,
no vecmāmiņas atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs

Foto: no HK «Zemgale/LLU» arhīva
Latvijas hokeja čempionāta finālsērijā starp HK «Zemgale/LLU» un HK
«Kurbads» aizvadītas divas spēles Rīgā, un abās jelgavnieki piedzīvoja
zaudējumu šābrīža čempioniem – pirmajā piekāpjoties vien papildlaikā ar
2:3 (vārtus guva Kristaps Jākobsons un Ivans Ribčiks), bet otrā spēle noslēdzās ar 1:4 (vārti – Artjomam Ogorodņikovam). Finālsērija ilgs līdz vienas
komandas četrām uzvarām, un nākamās divas spēles notiks Jelgavā. Tā
kā spēles tiek translētas tiešraidē LTV7, mainīti sākotnēji plānotie spēļu
laiki – piektdien, 16. martā, spēle Jelgavas ledus hallē sāksies pulksten
19.40, bet sestdien, 17. martā, – pulksten 17.10. Ja būs nepieciešams,
sērija turpināsies 20., 22. un 24. martā.

Aizsaulē aizgājuši
IRĒNA SEISUMA (1941. g.)
VILIS ZUŠEVICS (1924. g.)
KĀRLIS KRISTAPS ĀMARS (1943. g.)
VLADIMIRS BARKOVSKIS (1966. g.)
ANTOŅINA PJATOVA (1932. g.)
NIKOLAJS SIŅAKS (1951.g.)
ALMA JASEVIČA (1927. g.).
Izvadīšana 16.03. plkst.12 Zanderu kapsētā.
ALINA RACEPA (1925. g.).
Izvadīšana 16.03. plkst.14 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 19. marts
LTV1
5.00 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2605.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 111.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 LTV «Panorāmas» jubilejas raidījums.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 171.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 110.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2605.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Panorāma». Cilvēki. Laiks. LTV dokumentāla filma.
19.55 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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
23.50 «De facto».*
0.25 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
0.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 10.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
8.10 Dzimtas detektīvs. Ērenpreisu dzimta (ar subt.).*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 170.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Snovborda kross vīriešiem un sievietēm.*
13.00 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Milzu slaloms vīriešiem. 2.brauciens.*
14.15 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.45 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  TV PIRMIZRĀDE. Vanuatu ūdens mūzikas noslēpumi.
Dokumentāla filma.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 29.sērija.
22.10 Neaizmirstais. Seriāls. 5. un 6.sērija (krievu val., ar subt.).
23.50 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 242.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
11.40 Ugunīgās sirdis. ASV melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 6.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 11.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs. 2012.g. 3.sērija.
22.50 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 3.sērija.
23.20 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 3.sērija.
0.20 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 10.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Doktors Dūlitls 3. ASV komēdija. 2006.g.
10.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 8.sērija.
10.35 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 48.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 11.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 16. un 17.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 89. un 90.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 32. un 33.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 16.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 33.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 12.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 11.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 17.sērija.
23.55 Nekā personīga.*
0.55 Sveika, Rīga!*
1.30 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 89. un 90.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 33.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 270. un 271.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Otrdiena, 20. marts
LTV1
5.00 Aizliegtais paņēmiens.*
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*
6.00 Latvijas valsts himna.

6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2606.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 112.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Skaņusaite Latvijā.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 172.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 111.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2606.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Valdis Celms.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Irāna: viss aizliegts. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 Policists un policiste. Vācijas melodrāma. 2010.g.
1.05 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
1.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 10.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
7.30 Latvijas novadu cīņas.*
8.25 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
8.55 Aculiecinieks.*
9.10 TV PIRMIZRĀDE. Mūsdienu medicīna.
Dokumentāla daudzsēriju filma.
9.40 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 171.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.30 Aculiecinieks.*
12.50 Vienas dienas restorāns.*
13.20 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā. Kērlinga fināls.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 29.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu hokejā fināls. 5.spēle.
22.10 Sešas dienas baiļu. Vācijas trilleris. 2010.g.
23.55  Laosas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.55  Garšas pasaule. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 243.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Sveneholmas noslēpums. Melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.20 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 7.sērija.
16.15 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 2. Austrālijas realitātes šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 12.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Tieši tāda, kāda esi. ASV melodrāma. 2015.g.
23.30 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
0.40 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
1.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
1.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 11.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 16.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 12.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 12.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 18. un 19.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 91. un 92.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 33. un 34.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 17.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 34.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 12.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 21.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.55 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 91.sērija.
1.15 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 34.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 272. un 273.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 21. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2607.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 113.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  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*

TV PROGRAMMA
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 173.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 112.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2607.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla filma. 2016.g.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Kristiāns Riekstiņš.
Apakšstraume. Latvijas spraiga sižeta filma. 2016.g.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 Debesu vārdā 2. Vācijas daudzsēriju drāma. 9. un 10.sērija.
1.15  Irāna: viss aizliegts. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Vienas dienas restorāns.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
9.40 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 172.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aculiecinieks.*
12.15 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Milzu slaloms sievietēm. 1. un 2.brauciens.*
14.15 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
19.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumos.
0.00  Vanuatu ūdens mūzikas noslēpumi. Dokumentāla filma.
1.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Time after Time».
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 244.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
11.40 Tieši tāda, kāda esi. ASV melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 8.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 13.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.35 Terminators 2. Sprieduma diena. Spraiga sižeta filma. 1991.g.
1.10 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 12.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 17.sērija.
10.05 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 21.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 13.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 20. un 21.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 93. un 94.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 34. un 35.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 18.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 35.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 8.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 6.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.15 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 11.sērija.
1.10 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 93. un 94.sērija.
2.00 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 35.sērija.
2.35 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 274. un 275.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 22. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2608.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 114.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
11.50 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 174.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 113.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2608.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Turpinājums.
20.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Tālā zeme Sibīrija. Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.00  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.25 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām. 6.sērija.*
1.55 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
9.05 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
9.40 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 173.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
13.15 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu hokejā fināls. 6.spēle.
22.05 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
0.30 Sporta studija.*
1.15 Personība. 100 g kultūras.*
2.10 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 245.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 10.sērija.
11.45 Uta Danella. Sajust debesis. Vācijas melodrāma. 2010.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 9.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 14.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 39.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Superome. Latvijas realitātes šovs.
22.00 Melu detektors. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
23.05 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
0.00 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 17.sērija.
0.50 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 3.sērija.
1.10 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 39.sērija.
1.55 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 13.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 18.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 12.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 14.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 22. un 23.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 95.sērija.
15.10 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 96.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 35. un 36.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 19.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 36.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 Pērtiķu planētas atmoda. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
0.35 Ekstrasensu cīņas 16. Krievijas realitātes šovs. 2015.g. 8.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 36.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 276. un 277.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Piektdiena, 23. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 3.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 115.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 175.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 114.sērija.
17.00 Alpu dakteris 10. Seriāls. 3.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 Īstās Latvijas saimnieces.
22.15  Darelu ģimene. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Latvijas sirdsdziesma.*
0.20  Okupācija. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
2.20 Debesu vārdā 2. Daudzsēriju drāma. 9. un 10.sērija.
4.10 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
4.55 Latviešu jaunie režisori. Kristians Riekstiņš. Apakšstraume.
Latvijas spraiga sižeta filma. 2016.g.

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*

6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Savējie. Seriāls. 2. un 3.sērija.
8.35 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma. 3.sērija.
9.09 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 174.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Personība. 100 g kultūras.*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma dejās uz ledus.
17.15 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
23.25 Supernova 2018.*
1.50 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
2.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
3.35 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars – 88». «Turaidas Roze».
4.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 246.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
11.45 Uta Danella. Prāgas noslēpums. Vācijas melodrāma. 2012.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 10.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 15.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Svaigi cepta slepkavība. Plūmju pudiņš.
ASV detektīvfilma. 2015.g.
23.05 Divas nedēļas, lai iemīlētos. Romantiska komēdija. 2002.g.
1.05 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
1.50 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 14.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 19.sērija.
10.05 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 7.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 15.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 97. un 98.sērija.
15.55 Precētie pret brīvajiem 3. Latvijas realitātes šovs. 4.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 20.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Gudrinieki. ASV detektīvkomēdija. 2015.g.
23.40 Beigtāks par beigtu. ASV šausmu komēdija. 2006.g.
1.30 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 17.sērija.
2.10 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 2000.g. 97.sērija.
2.30 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 278. un 211.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Sestdiena, 24. marts
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Laimīgais Ansis.
Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 98. un 99.sērija.
12.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.55  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla daudzsēriju filma.
13.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
14.35 Īstās Latvijas saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Mežonīgā Indonēzija. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Dzirnavu iela.
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 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Mīla zem gobām. Nacionālā teātra izrāde.
23.45  Denijs Kolinss. ASV muzikāla drāma (ar subt.). 2015.g.
1.45 «Spēlmaņu nakts 2017».*
4.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. Puiši no «Ornamenta».

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīgas meži – Rīgai! Televeikala skatlogs.
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
15.05 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
15.55 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
16.30 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.00 Latvijas meistarsacīkšu hokejā fināls. 7.spēle.
19.35 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.
22.00 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 4.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts
23.50 Daudz laimes, jubilār!*
1.50 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 169.–172.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
6.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
6.55 Suņu slepenā dzīve 2. Lielbritānijas raidījums. 2015.g. 2.sērija.
7.55 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
11.35 Casa Vita. ASV melodrāma. 2016.g.
13.25 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
16.10 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 10.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Svaigi cepta slepkavība. Plūmju pudiņš. ASV detektīvfilma. 2015.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 297. un 298.sērija.
23.20 Tālumā. Lielbritānijas un Austrālijas šausmu trilleris. 2007.g.
1.00 Uta Danella. Sajust debesis. Vācijas melodrāma. 2010.g.
2.30 Suņu slepenā dzīve 2. Lielbritānijas raidījums. 2015.g. 2.sērija.
3.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
3.55 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
4.15 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
6.50 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 98.sērija.
7.10 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.20 Mikijs un sacīkšu braucēji. Animācijas seriāls.
9.15 Televeikala skatlogs.
9.30 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 49.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 8.sērija.
12.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 9.sērija.
13.30 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
16.10 Doktors Dūlitls 4. ASV un Kanādas ģimenes komēdija. 2008.g.
18.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Kungfu panda 2. ASV animācijas filma. 2011.g.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Labirinta skrējējs: ugunskristības.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2015.g.
0.00 Pērtiķu planētas atmoda. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
2.25 Gudrinieki. ASV detektīvkomēdija. 2015.g.
3.55 Iespējams tikai Krievijā. 3.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Nikaragvas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Tālā zeme Sibīrija. Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Ivars Seleckis.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Guntars Račs.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Barbaras Vudas kolekcija.
Likteņa rotaļa. Vācijas drāma (ar subt.). 2002.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 Segvārds Vientulis. Dokumentāla spēlfilma (ar subt.). 2014.g.
23.20  Mežonīgā Indonēzija. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
0.20 Eslingenas stāsti. Dokumentāla filma.
1.20 Gaismas raksti. Latvijas valsts simtgades atklāšanas
pasākums. Multimediāla izrāde.*
3.00  Denijs Kolinss. ASV muzikāla drāma (ar subt.). 2015.g.
4.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Bet vilciens brauc...».

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Karaliste.*
9.30 Rūpes par Zemi. Dokumentāla filma.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Laimīgais Ansis. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.40 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.10 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 169.–172.sērija.
13.53 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).*
13.55 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).

15.00 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.
18.05 TV PIRMIZRĀDE. Lielās cerības.
Lielbritānijas daudzsēriju drāma. 1999.g. 1.sērija.
19.55 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).
20.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Un tomēr mēs mīlam. Vācijas drāma. 2012.g.
22.45 Sporta studija.*
23.35 Adreses.*
0.05 Dzimtas detektīvs. Grēviņu dzimta (ar subt.).*
0.07 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).*
1.10 Atziedi, dvēsele. Dzejnieka Leona Brieža
jubilejas koncerts.*
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Spots.*
4.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.29 Karaliste (ar subt.).*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 15. un 16.sērija.
7.00 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.25 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
7.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
8.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 9.sērija.
9.25 Gatavo trīs 7. Kulinārijas raidījums. 1.sērija.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
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12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 6.sērija.
13.15 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 4.sērija.
14.20 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 10.sērija.
15.10 Vīramāte – vellamāte. Romantiska komēdija. 2005.g.
17.15 Kungfu panda 2. ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
22.40 Reids 2. Asinspirts. Spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.45 Žokļi. Atriebība. ASV piedzīvojumu trilleris. 1987.g.
3.15 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 4.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā. 4. un 5.sērija.

LNT
5.00 Vilfreds. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
6.10 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.35 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
7.30 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Superome. Latvijas realitātes šovs.
11.45 Divas nedēļas, lai iemīlētos. Romantiska komēdija.
13.45 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 13., 14. un 15.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 5. Vācijas detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 299. un 300.sērija.
23.10 Inga Lindstrēma. Sveneholmas noslēpums.
Melodrāma. 2006.g.
1.00 Uta Danella. Prāgas noslēpums. Vācijas melodrāma. 2012.g.
2.30 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
3.10 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
3.50 LNT brokastis.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

Svētdiena, 25. marts
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.

SIA «Cross Timber Systems» (reģ.Nr.50103516701)
ražo inovatīvu produktu – liela izmēra masīvkoka līmētus paneļus daudzstāvu būvniecībai. Rūpnīca uzsākusi ražošanu 2015. gada pavasarī, un
šobrīd turpinās visu uzņēmuma procesu ieviešana un turpmāka attīstība.

Seko mums arī portālos:

Aicinām mums pievienoties

draugiem.lv un

NOLIKTAVAS DARBINIEKUS(-CES).

Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku;
• profesionālu kolēģu komandu.
CV un pieteikuma vēstuli lūgums sūtīt pa e-pastu info@
crosstimbersystems.com līdz 2018. gada 23. martam
vai pa pastu uz uzņēmuma «Cross Timber Systems»
adresi: Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004, ar norādi
«Pieteikums konkursam «Noliktavas darbinieks»».
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz
nākamo atlases kārtu.

27. martā pl. 1800

11. aprīlī pl. 1000

26. martā pl. 1715

27. martā pl. 1830

Darba vides risku
novērtēšana00
18. aprīlī pl. 10

S

3. aprīlī pl. 1730

22. martā pl. 1715

Vadības psiholoģijas
praktiskie aspekti

SA

Jūs esat:
• atbildīgs, kompetents, ar spēju izpildīt darbu noteiktajā
kvalitātē un laikā;
• vērsts uz sadarbību, apveltīts ar prasmi strādāt
komandā un individuāli;
• varat un spējat strādāt maiņu darbā.

Dārza dizains un
ierīkošana
26. martā pl. 1730

Ideju fitness IV

AK

Mums ir svarīga jūsu:
• prasme orientēties ražošanas un noliktavas darbu
tehnoloģiskajos procesos;
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba
norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba
izpildījumu un citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, goprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai
norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Personāla atlase,

novērtēšana un vadība
20.martā pl. 1000

ZM

Mēs sagaidām, ka jums ir:
• vidējās pakāpes profesionālā izglītība, vēlams
kokapstrādes jomā;
• vēlama ne mazāk kā 1 gada praktiskā darba pieredze
atbilstoša profila darbā;
• vēlamas iemaņas kravu stiprināšanā un pārvietošanā,
izmantojot celšanas mehānismus un kraušanas tehniku.

Jaunums

BE

Jūsu pienākumos ietilps:
• kokmateriālu šķirošana līmēto paneļu izgatavošanai;
• izejmateriālu un gatavās produkcijas kravu stiprināšana, izkraušana, iekraušana un izvietošana;
• kravu stiprināšana konteineros, automašīnās, kravu
pārpakošana, defektu, kuri radušies kraušanas darbu
laikā, novēršana;
• pārvietot preces noliktavā saskaņā ar stropētāja un
citām ar amata pienākumu izpildi izrietošām darba
drošības instrukcijām;
• sekot līdzi izsniegto iekārtu un instrumentu tehniskajam stāvoklim.

facebook.com

Komplektējam grupas izglītības programmās:

Strādā vesels
20. martā pl. 1730

Topošo vecāku
skola
4. aprīlī pl. 1730
25. aprīlī pl. 1730
9. maijā pl. 930

Ēd vesels

5. aprīlī pl. 1730

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr.
9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Selīna Viktorija Stankevica, 1.a klase

Dzintariņš
Dzintariņš ir mājas,
Tik apaļas, mīļas un siltas.
Es ticu, ka tas kļūs liels
Un dzirdēšu, kā viņā jūra šalc.
Dzintariņš ir kā saule,
Tik silts un smaidīgs, kā ģimene.
Dzintariņš – tā ir Latvija,
Kur koki viskrāšņākie,

Saule visspožākā un debesis
viszilākās.
Tas ir mans dzintariņš.
Dzintariņš manā sirsniņā.
MELĀNIJA ROMIJA
VAVILOVA,
Jelgavas 4. sākumskola, 4. klase

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts

Ar skatēm sākas
ceļš uz svētkiem
 Jana Bahmane

Pagājušajā nedēļas nogalē
Jelgavas vokālie ansambļi
un pūtēju orķestri piedalījās
repertuāra pārbaudes skatēs,
apliecinot savu gatavību XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētkiem un
ievadot skašu laiku arī pārējiem pilsētas mākslinieciskajiem kolektīviem. Kopumā
no Jelgavas dalībai Latvijas
valsts simtgades Dziesmu un
deju svētkos reģistrējušies 38
kolektīvi – kori, vokālie ansambļi, deju kolektīvi, pūtēju
orķestri, mazākumtautību kolektīvi, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris un tautas lietišķās
mākslas studija «Dardedze»
–, kopā ap 1200 dalībnieku.
Daži dalību svētkos jau ir
nodrošinājuši, taču daļai kolektīvu aktīvais darba cēliens
rit pilnā sparā.
Sieviešu vokālais ansamblis «Guns» un
Tirkīza kora ansamblis aizvadītajā nedēļas nogalē sacentās Jelgavas, Ozolnieku,
Olaines novada un Jelgavas pilsētas
vokālo ansambļu skatē. Abi Jelgavas
ansambļi skatē ieguva I pakāpes diplomu
– Tirkīza kora ansamblis novērtēts ar
43,03 punktiem, bet «Guns» – ar 41,06

iegūstot 44,10 punktus, kas atbilst I
pakāpei.
Šī bija vokālo ansambļu skates konkursa 1. kārta. Tie vokālie ansambļi, kas
konkursa 1. kārtā ieguva 45–50 punktus
jeb augstāko pakāpi vai 40–44,99 punktus jeb I pakāpi, tiks uzaicināti piedalīties
vokālo ansambļu 2. kārtā, kas notiks
24. martā. Taču jāpiebilst, ka 2. kārtai
izvirzīta ne vairāk kā puse no konkrētā
apriņķa ansambļiem.
Ogres novada kultūras centrā notikusi
Latvijas pūtēju orķestru skate, kurā piedalījās arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas
pūtēju orķestris un Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris «Rota». Abi orķestri
startēja vidējās grūtības jeb 3. pakāpes
pūtēju orķestru grupā. «3. pakāpes pūtēju orķestru grupa skatē bija pārstāvēta
visplašāk, un uzskatu, ka mums gāja labi
– saņēmām ļoti augstu novērtējumu,» tā
Jelgavas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra vadītājs Raitis Ašmanis. Mūzikas
vidusskolas pūtēju orķestris skatē ieguva
46,03 punktus, kas atbilst 1. vietai.
Savukārt pūtēju orķestra «Rota»
vadītājs Agris Celms norāda, ka zāles,
kurā notika skate, akustika nebija pārāk
laba un skaņa it kā lidoja prom. «Mēs
neparādījām savu labāko sniegumu, un
skatē iegūtie punkti noteikti neparāda
mūsu orķestra māksliniecisko līmeni.
Tāpat mums vienlaicīgi bija jāgatavojas
trim nozīmīgiem pasākumiem, un,
domāju, arī tas ietekmēja rezultātu,» tā

viena izlozes un viena izvēles deja no
deju lieluzveduma «Māras zeme» repertuāra. Kolektīvi, kas pērn skatē uzrādīja
augstākos rezultātus, varēs pretendēt
arī uz dalību koncertā «Vēl simts gadu
dejai», kas notiks arēnā «Rīga», – šiem
kolektīviem būs jāizpilda arī trešā deja
no koncerta repertuāra,» skaidro Jelgavas pilsētas deju kolektīvu virsvadītājs
Rolands Juraševskis. Bet 3. jūnijā deju
kolektīvu konkursā Dailes teātrī uzstāsies 15 Latvijas labākie jauniešu un 15
labākie vidējās paaudzes deju kolektīvi.
Visas repertuāra pārbaudes skates
ikviens aicināts apmeklēt bez maksas.
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkos piedalīsies arī Ā.Alunāna Jelgavas teātris – izrādes «Koridors»
un «Kurpurū» 5. vai 6. jūlijā tiks spēlētas
Dailes teātrī. Bet Jelgavas mazākumtautību kolektīvu – baltkrievu biedrības
«Ļanok» un ukraiņu kultūras centra
ansambļa «Džerelo» – sniegumu varēs
novērtēt Tautu dienas programmā «Rīta
ausma», kas 5. jūlijā notiks Vērmanes
dārzā. Savukārt tautas lietišķās mākslas
studijas «Dardedze» darbi no 29. jūnija
līdz 26. augustam būs apskatāmi izstādē
«Radītprieks» Rīgas Mākslas telpā.
Mūsu pilsētā, gaidot Dziesmu svētkus,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā līdz 22. aprīlim apskatāma Latvijas valsts simtgades svinību
programmā iekļautā izstāde «Latviskās
dvēseles raksti», kas stāsta par tautas-

Pasākumi pilsētā
15. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Pidžama sešiem».
Režisore – D.Vilne. Lomās: R.Avots, I.Beķere, A.Griķis, E.Skutele, S.Zaķevica,
G.Vāczems. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
15. martā – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
17. martā pulksten 12 – nodarbība «Rotaļlietu gatavošana dažādās tekstiltehnikās». Meistare – Ilze Krieviņa. Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalība
– 7,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: M.Zīverts «Kurpurū». Režisore – L.Ņefedova. Lomās: L.Baumane, A.Vītoliņš, V.Auza, R.Balševics.
Biļešu cena – 3 € (kultūras nama Kamerzālē, ieeja – no Uzvaras ielas).
17. martā pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
18. martā pulksten 10.45 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» gaitā.
Gide – Ina Jurģe. Maršrutā: Dalbes baznīca, «Ķiploku pasaule». Pārgājiena garums – apmēram 17 km, ilgums – apmēram 7 stundas. Pieteikšanās pa tālruni
29916889, 63005447.
18. martā pulksten 11 un 14 – izglītojoši izklaidējošais pasākums bērniem
«Teātra pasaule». Piedāvā – Jelgavas Jaunais teātris. Biļešu cena – 1 € (k/n «Rota»).
18. martā pulksten 13.30 – muzikāls pasākums «Viens vienīgs tango...»
(tango karaļa Oskara Stroka 125. jubileja). Pasākums krievu un latviešu valodā.
Piedalās: profesionālais pūšamo instrumentu orķestris «Daugava», Daugavpils
Universitātes studentu deju ansamblis «Laima», solisti un akordeonisti no
Jelgavas. Organizē – Jelgavas krievu biedrība «Istok» sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas pārvaldi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
18. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Grenholma metode». Režisors – A.Bolmanis. Lomās: A.Griķis, R.Avots, R.Mediss, M.Grosberga.
Četri kandidāti uz brīvo galvenā menedžera vietu ierodas uz darba pārrunām.
Kurš tiks galā ar uzdevumiem? Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
22. martā pulksten 18 – tūrisma vakars «The Transcontineta Race. Sacensību stāsts – 4000 km cilvēcības». Vakara viesis – Krišjānis Jansons-Ratiniks (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).
23. martā pulksten 15 – izstāde un tikšanās ar Ā.Alunāna Jelgavas teātra
galveno režisori Lūciju Ņefedovu 85 gadu jubilejā (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
24. martā pulksten 18 – Teātra dienas koncertuzvedums «Gatavais cirks!»:
muzikāli ironisks koncertuzvedums par dzīvi teātrī, teātri dzīvē un cirku mums
apkārt. Darbosies īpašā teātra bufete. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).

Foto: Ivars Veiliņš
Līdz 22. aprīlim Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apskatāma izstāde «Latviskās dvēseles raksti», kas
caur informatīviem tekstiem, fotogrāfijām, tautastērpiem un audiovizuālo vēstījumu stāsta par latviskuma būtību.
punktiem. «Kopumā vērtējot, mums gāja
ļoti labi. Skate, protams, nav koncerts –
tā rada papildu satraukumu un stīvumu,
atklājas nianses, kas mēģinājumu gaitā
nebija manāmas,» norāda Tirkīza kora
ansambļa vadītājs Ingus Leilands, papildinot, ka pozitīvi vērtē žūrijas darbu,
jo ansamblis saņēma daudz pamatotu
ieteikumu.
Arī sieviešu vokālā ansambļa «Guns»
vadītāja Guna Agruma ir gandarīta par
ansambļa sniegumu, akcentējot, ka
žūrija skates dalībniekus vērtējusi ļoti
stingri. «Žūrija «Guni» slavēja par tehniski augstvērtīgo sniegumu, uzteicot arī
mūsu balsu saskanību. Tāpat žūrija augstu novērtēja to, ka esam izstrādājušas
pat vissīkākās nianses, bet ieteica mums
vairāk kontaktēties ar publiku. Skates
programmu sagatavot nav viegli, un
mēs šai skatei tiešām ļoti gatavojāmies,»
tā G.Agruma. Viņa atklāj, ka ansamblis
ir ļoti pateicīgs koncertmeistarei Edītei
Ziemelei, kas gādāja par pavadījumu.
Jāpiebilst, ka tāpat aizvadītās nedēļas
nogalē Vecumnieku novada vokālo ansambļu skatē Misā piedalījās Jelgavas
senioru vokālais ansamblis «Vīzija»,

A.Celms. «Rota» skatē novērtēta ar 35,97
punktiem, kas atbilst 3. vietai.
Jau aprīļa sākumā cīņu par vietu Mežaparka estrādē turpinās Jelgavas kori
– 7. aprīlī Jelgavā notiks Jelgavas koru
apriņķa skate. «Šī būs būtiskākā repertuāra pārbaudes skate nokļūšanai Dziesmu
svētkos, un labākajiem koriem būs iespēja
tikt uz pusfinālu, lai cīnītos par dalību
«Dziesmu karos», kas Rīgā notiks 30.
jūnijā. 7. aprīļa skatē koriem būs jāizpilda
divas izlozes un viena izvēles dziesma
no noslēguma koncerta «Zvaigžņu ceļā»
repertuāra,» stāsta Jelgavas koru apriņķa
virsvadītājs Edgars Vītols. Viņš atgādina,
ka Dziesmu svētki sākas ar skatēm – tie
būtībā ir koncerti, kuros ir iespēja dzirdēt
svētku repertuāru un salīdzināt, kā vienus
un tos pašus skaņdarbus izpilda dažādi
kolektīvi. «Aicinu atbalstīt savus korus,
nākot uz skatēm, jo arī dziedātājiem ir
patīkamāk dziedāt pilnai zālei. Ne visi kori
tiks uz «Dziesmu kariem», tādēļ skates
ir lieliska iespēja noklausīties vairāku
pašmāju koru sniegumu,» aicina E.Vītols.
Savukārt 30. aprīlī būs Jelgavas tautas
deju kolektīvu skate – tajā startēs 20 Jelgavas kolektīvi. «Dejotājiem būs jāizpilda

tērpu kā vienu no tautas pašapziņas izteiksmes formām. «Ar šo izstādi vēlamies
ikvienam parādīt, kas ir latvieši un kāda
ir mūsu pasaules uztvere. Ekspozīciju
veidojusi neliela, bet spēcīga komanda,
un izstādei ir vairāki līmeņi,» atklājot
izstādi Jelgavas muzejā, sacīja Latvijas
Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās
mākslas eksperte Linda Rubena. Ekspozīciju veido tērpi no tautastērpu centra
«Senā klēts», priekšmeti no Latvijas muzeju krājumiem, piemēram, fotogrāfijas,
etnogrāfiskie un arheoloģiskie priekšmeti
un attēli, latviešu rakstu zīmes un informatīvie teksti. Savukārt audiovizuālais
noformējums atspoguļo dziesmas un
dejas nozīmi latviešu dzīves uztverē.
Šī ceļojošā izstāde eksponēta arī citviet
Latvijā, un katru reizi tā nedaudz tiek
papildināta – īpaši šai izstādei jelgavniece
Ausma Spalviņa veidojusi puzuri. Izstādi
sadarbībā ar Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeju organizē
Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
Jāatgādina, ka XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgā
norisināsies no 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
Svētku programmu veido 65 pasākumi.

