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Atceres brīdis Svētbirzī
 Ritma Gaidamoviča

nekā 60 gadiem tika represēti.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Atceroties 1949.
preses sekretāre Līga Klisgada deportācijas un
meta informē, ka svētbrīdī
pieminot komunistispiedalīsies arī Jelgavas domes
kā genocīda upurus,
priekšsēdētāja vietnieks Vilis
piektdien, 25. martā,
Ļevčenoks, pašvaldības izpulksten 14 Svētbirzī
pilddirektore Irēna Škutāne
notiks atceres brīdis
un Jelgavas novada domes
represēto piemiņai.
priekšsēdētāja vietnieks Edgars Turks, lai noliktu ziedus
25. martā Latvijai ir sēru piemiņas vietā. Izrādīt cieņu
diena, kad atceramies tos, represētajiem, noliekot ziedus,
kas šajā dienā pirms vairāk aicināts ikviens jelgavnieks.

Tuvojas Spodrības mēnesis;
var pieteikt talkošanas vietas
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domes deputāti šodienas, 24. marta, domes sēdē lems
par Spodrības mēneša
un Meža dienu izsludināšanu Jelgavā no 11.
aprīļa līdz 11. maijam.
SIA «Zemgales Eko» jau
šonedēļ sācis apsekot
vietas, kas Spodrības
mēneša laikā būs jāsakopj, un aicina uzņēmumus, iedzīvotājus
pieteikt teritorijas, kuras tie labprāt sakārtotu Lielās talkas laikā
30. aprīlī.
Pacienta nonešana līdz operatīvajam transportam ir ātro pienākums. Jelgavā strādā četri sanitāri, kuri kopā ar šoferi pacientus
nes, bet ne katrā brigādē sanitārs ir vīrietis. Tāpēc palīgā tiek saukta pašvaldības policija, kuras pienākumos gan tas neietilpst,
bet valstiskā līmenī šis jautājums tā arī nav sakārtots – dienests sola to risināt.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Pie guļoša pacienta izsauc ātros – palīdzība ierodas,
taču brīdī, kad slimnieks jānogādā medicīnas iestādē,
izrādās, ka nav, kas viņu aiznes līdz ātrās palīdzības
mašīnai. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Zemgales reģionālā centra darbinieki,
kā pašiem šķiet, atraduši risinājumu – viņi izsauc
pašvaldības policiju. Taču pašvaldības policija nav
sanitāri – šogad, saņemot jau vairāk nekā 60 šādus
izsaukumus, policija atzīst, ka tā nevar būt sistēma un
problēma jārisina valsts pakļautībā esošajam NMPD.
Lai gan šī problēma nav lokāla
un ir aktuāla visā Latvijā, NMPD
vadībai risinājuma nav. «Par pacienta transportēšanu un nešanu atbild
brigāde. Jā, dienestā galvenokārt
strādā sievietes, un mums ar to ir
jārēķinās arī tad, ja apstākļi ir dažādi – smags pacients, dziļas sniega
kupenas, šauras kāpņu telpas – un
varbūt brigāde saviem spēkiem galā
netiek. Tad, ja iespējams, lūdzam
palīdzību tuviniekiem, garāmgājējiem un glābējiem. Ja nepieciešams
uzlauzt dzīvokļa durvis, piesaistām
arī Valsts policiju,» norāda NMPD
Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze
Bukša. Viņa piebilst, ka dienesta
sadarbība ar pašvaldības policiju
Jelgavā izveidojusies vēsturiski,
un citur Latvijā tas gan netiekot
praktizēts.
NMPD Zemgales reģionālā centra vadītājs Roberts Beitāns atzīst,
ka problēma radusies tāpēc, ka viņa

vadītā dienesta darbinieki nepamatoti bieži bez saistībām izmantojuši
pašvaldības policijas pakalpojumus.
«Protams, nevar taču par katru sīkumu saukt policiju!» tā R.Beitāns,
norādot, ka tas darbiniekiem neviļus kļuvis par ieradumu. Viņš
piebilst, ka principā dienests šādos
gadījumos varot zvanīt arī VUGD,
kas palīdzību neatteikšot.
Tā domā NMPD, kamēr VUGD
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas
daļas komandieris Artūrs Hroļenko
uzsver, ka ugunsdzēsēji jau nu
gan uz šādiem izsaukumiem, kur
pacients jānones līdz mašīnai, nebrauks. «Mēs izbraucam vien tad,
ja nepieciešams atvērt dzīvokļa
durvis. Un, ja jau tur esam, protams,
varam palīdzēt nonest pacientu, ja
tas nepieciešams, bet atsevišķi uz
šādu izsaukumu mēs nebrauktu –
dienestam ir jāekonomē līdzekļi,»
tā A.Hroļenko. Viņa praksē gan

ir gadījums, kad, vēl strādājot
Rīgā, glābēji palīdzējuši nonest ļoti
smagu pacientu, kurš, kāpjot ārā
no vannas, pakritis un nav varējis
piecelties, savukārt mediķi nav
varējuši sniegt viņam palīdzību, jo
nevarēja izkustināt no vietas. «Bet
tas bija izņēmums. Mēs jau tāpat neizbraucam uz visiem izsaukumiem,
kas ir ciešāk saistīti ar mūsu darbu,»
piebilst A.Hroļenko.
Arī pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags uzsver: «Palīdzību neatsakām – ja cilvēks ir
smags un mediķi netiek galā, varam
palīdzēt, bet pēdējā laikā tā jau kļuvusi par sistēmu – daždien saņemti
pat septiņi šādi izsaukumi. Tas
tomēr ir ļoti daudz.» Viņš piebilst,
ka pašvaldības policijas funkcijas ir
sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšana, tostarp mediķiem,
ja nākas sniegt palīdzību agresīvam

SIA «Zemgales Eko» valdes
locekle Zane Ķince stāsta, ka
Spodrības mēneša plānos ir daudz
darbu. «Jau šonedēļ esam sākuši
apsekot vietas, kur iedzīvotāji
izveidojuši nelegālās izgāztuves,
lai zinātu, kuras jāsakopj. Jau
tagad zinām, ka jāsakārto būs
teritorija Prohorova ielā ap dīķi,
kur izveidojušies lieli atkritumu
krājumi. Pērn jau šeit sakārtojām
plašu teritoriju, taču, izrādās, ar
to nepietika. Tāpat sāpīgs objekts
noteikti būs teritorija ap tā saukto Gulbju dīķi, Lietuvas šosejā
zem tiltiem,» stāsta Z.Ķince. Viņa
piebilst, ka tāpat kā iepriekšējos
gadus Spodrības mēneša laikā da-

žādās vietās pilsētā pēc konkrēta
plāna tiks izvietoti lielgabarīta
atkritumu konteineri, lai iedzīvotājiem bez maksas dotu iespēju
atbrīvoties no nevajadzīgajām
lietām. «Protams, Spodrības
mēneša laikā aicinām arī iedzīvotājus sakopt savus īpašumus,»
tā Z.Ķince. Jāpiebilst, ka Spodrības mēnesī iekritīs arī Lielā
Vislatvijas talka, kas notiks 30.
aprīlī. Jau šobrīd «Zemgales Eko»
aicina pieteikt objektus, kas, pēc
iedzīvotāju domām, būtu talkas
laikā jāsakopj, kā arī pieteikties
cilvēkus, kuri jau noskatījuši
teritoriju, ko vēlas sakopt. Ierosinājumus un pietikumus var sūtīt
Z.Ķincei uz e-pastu: zane.kince@
eko.jelgava.lv. «Jau šobrīd zinām,
ka «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» tradicionāli sakops
teritoriju Aviācijas ielas galā.
Visi dati par talkošanas vietām
tiks apkopoti un tos publicēsim
«Zemgales Eko» mājas lapā,» tā
Z.Ķince, piebilstot, ka iedzīvotāji
tiks informēti arī ar «Jelgavas
Vēstneša» starpniecību.
Arī Meža dienās paredzētas
vairākas aktivitātes. Pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
mežzinis Pēteris Vēveris stāsta,
ka šī mēneša laikā pilsētā tiks
atjaunoti stādījumi, iestādīti
vairāki jauni koki. Tāpat plānots
likvidēt arī vairākas nelegālās
izgāztuves mežos.

pacientam. Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste-juriste Sandra Reksce informē, ka no
1. janvāra līdz 17. martam bijuši 86
gadījumi, kad NMPD lūgusi pašvaldības policijas palīdzību. Lielākoties,
68 gadījumos, palīdzēts nonest
slimnieku no dzīvokļa līdz ātrās
palīdzības mašīnai, kā arī uznest
atpakaļ uz dzīvokli, palīdzēts arī pacientu nogādāt līdz Jelgavas pilsētas
slimnīcas Uzņemšanas nodaļai vai
VSIA «Ģintermuiža».
NMPD Zemgales reģionālā centra vadītājs R.Beitāns sola situāciju
risināt saviem spēkiem. Savukārt
VUGD un pašvaldības policija redz,  Ilze Knusle-Jankevica
ka šo situāciju vajadzētu risināt
NMPD vadībai, slēdzot sadarbības
Jelgavas mašīnbūves uzņēmums «Amo Plant», iespējams,
līgumus vai nu ar valsts, vai pašvaljauno investoru meklēs Ķīnas uzņēmēju vidū. Maijā Latvijā
dības, vai privātām struktūrām, kas
notiks vērienīgs starptautisks biznesa kontaktu forums,
viņiem nodrošinātu šādu pakalpojukura laikā mūsu valsti apmeklēs Ķīnas uzņēmēju delegāmu, ar kuru paši galā netiek.
cija. «Mūsu valstī ieradīsies ap 100 uzņēmēju no Ķīnas,

«Amo Plant» uzrunās ķīniešus

kuri orientēti uz Latvijas biznesu, tāpēc pastāv varbūtība,
ka kādu ieinteresēs iespēja investēt autobusu ražotnē,»
norāda «Amo Plant» komunikācijas direktors Igors Graurs.

Gatavojoties forumam, Rīgā
notika seminārs, kurā piedalījās
gan Latvijas, gan Ķīnas pārstāvji.
Tajā «Amo Plant» klātesošajiem,
tostarp Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Tirdzniecības
un ekonomikas padomniekam
Džangam Tingdžou, prezentēja
savu pieredzi ārējo investīciju
piesaistē un veiksmīgā publiskās

un privātās partnerības projektu
realizācijā – privātā kapitāla sadarbību ar Jelgavas pašvaldību
ražotnes «Amo Plant» izveidē
–, kā arī stāstīja par investīciju
iespējām Jelgavā «Amo Plant»
kontekstā. Kā atzīst I.Graurs,
jautājums par investoru uzņēmumam joprojām ir aktuāls.
Turpinājums 3.lpp.
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Ja vien ir vēlēšanās,
metināt var iemācīt jebkuru

 Jānis Kovaļevskis

«Pilsētas vadība 2003.
gadā pieņēma tālredzīgu
lēmumu par metālapstrādes apmācību filiāles
izveidi Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā (JRPIC). Pakāpeniski attīstoties, esam
kļuvuši par vienu no nozīmīgākajiem apmācību
centriem savā nozarē,
piedāvājot visplašāko
apmācību programmu
klāstu. Vidēji gadā sagatavojam aptuveni 80
metināšanas speciālistus, tiek gatavoti arī CNC
(programmējamo darbagaldu) speciālisti un mācītas vairākas datorgrafikas programmas. Līdz ar
to valsts mērogā šobrīd
esam labākās starta pozīcijās, veidojot reģionālo
kompetenču attīstības
centru, kurā viens no darbības virzieniem būs tieši
metālapstrāde,» spriež
JRPIC Metālapstrādes
apmācību filiāles vadītājs
Māris Ernstsons.
Jau teju desmit gadus Jelgava
sevi definē kā pilsētu, kuras prioritāte ir ražošana. Tradicionāli
pilsētā viena no spēcīgākajām bijusi tieši metālapstrāde kā nozare,
kas nodrošina vienu trešdaļu no
kopējā Latvijas preču eksporta.
Kokrūpniecības nozare ir vēl viena
trešdaļa eksporta, un visas pārējās
nozares kopā sastāda pārējo preču
eksporta daļu. Metālapstrāde tāpat
kā pārējās nozares šobrīd pamazām atkopjas no ekonomiskās
krīzes sekām, tādēļ uzņēmumiem
nepieciešami jauni, kvalificēti
darbinieki.

prestižu. Vai tam ir jūtami
rezultāti, un kāda ir jauniešu
attieksme pret metālapstrādes profesiju?
Filiāle piedalās arī dažādās izstādēs, popularizējot metālapstrādes
nozari. Sadarbojamies gan ar profesionālās, gan vispārējās izglītības
skolu audzēkņiem. Nevarētu teikt,
ka jauniešiem ir ļoti liela interese
par metālapstrādi, bet cenšamies
šo interesi radīt, demonstrējot
praktiski, kādas ir nozares profesijas. Jāatceras, ka ne jau visi
varēs būt baņķieri un advokāti,
kādam būs arī jāstrādā ražošanā,
un metālapstrāde ir viena no ļoti
labām un perspektīvām iespējām.

JRPIC Metālapstrādes
filiāle dibināta
2003. gadā
Vadītājs: Māris
Ernstsons
Darbinieku skaits: 4
Piedāvā: 19 mācību
programmas metālapstrādes nozarē
Adrese: K.Barona ielā 40

Foto: Ivars Veiliņš
«Metālapstrāde ir ne tikai mans darbs, bet arī hobijs, varbūt tādēļ par savu uzdevumu vienmēr esmu
uzskatījis ne vien novadīt nodarbību, bet arī pārliecināties, ka cilvēks ir kaut ko iemācījies. Visu šo gadu
laikā neesmu saņēmis nevienu negatīvu atsauksmi par sagatavotajiem speciālistiem,» tā Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības centra Metālapstrādes apmācību filiāles vadītājs Māris Ernstsons.
kritās, bet ne tādēļ, ka tas vairs
nebija aktuāli. Galvenais iemesls
bija līdzekļu trūkums. Uzņēmumi
vienkārši vairs nevarēja atļauties
maksāt par mācībām. Arī cilvēku
maciņi kļuvuši tukšāki, vairāk tiek
domāts par dienišķo iztiku. Tai
pat laikā bija arī tādi, kuri vēlējās
apgūt ko jaunu un pievērsties
metālapstrādei, nāca mācīties un
šobrīd veiksmīgi strādā nozarē.

dzekļus darbinieku vispārējās kvalifikācijas celšanā. Bizness gatavo
speciālistus tikai savām ražošanas
vajadzībām, kas ir likumsakarīgi,
jo konkurence tirgū par augstas
kvalifikācijas speciālistiem ir asa.
Viena no mūsu lielākajām priekšrocībām ir JRPIC profesionālā
komanda – piecu nodaļu cieša
un mērķtiecīga sadarbība, līdz ar
to startējam dažādos iepirkumu
konkursos gan par bezdarbnieku,
gan strādājošo apmācību, kopā ar
Skolu atbalsta nodaļu izstrādājam
skolēnu interešu programmas un
karjeras izglītības pasākumus.
Ja viss noritēs veiksmīgi, speciāli
izveidotās mācību programmās
vēl šogad apmācīsim jaunus CNC
speciālistus vairāk nekā 20 Latvijas metālapstrādes uzņēmumiem.

Kādu profesiju pārstāvji ir
pārkvalificējušies jūsu filiālē?
Visdažādāko, sākot no kokapstrādes speciālistiem un beidzot
ar auklītēm, pavāriem un agronomiem. Cilvēka iepriekšējai specialitātei nav izšķirošas nozīmes, ja
vien ir vēlēšanās, metināt vai arī
CNC darbības principus iemācīsim
jebkuram. Galvenais ir spēt analiVai bezdarbnieki, kurus
Ar ko jūs izceļaties starp zēt informāciju un mācīties pašam
citiem metālapstrādes apmā- arī tālāk, jo pamatlietas mēs varam apmācāt, reāli arī atrod darbu
iemācīt 36 līdz 40 stundu kursos. metālapstrādes jomā?
cību centriem?
Mūsu aptuvenās aplēses liecina,
Mums ir visplašākais piedāvāVai nav zināmas bažas par ka pirmajās dienās pēc kursu beigjums. Praktiski Latvijā mums nav
šanas darbā iekārtojas katrs desminopietnas konkurences. Kopumā speciālistu pārprodukciju?
Tieši otrādi, labu speciālistu tais. Tas, protams, nav augsts rādīJRPIC Metālapstrādes filiālē var
apgūt 19 dažādas programmas, aizvien trūkst. Arī paši labprāt tājs, tomēr jāņem vērā, ka katram
kuras varam iedalīt trīs apmācības pieņemtu darbā vēl kādu speciā- no šiem cilvēkiem ir sava situācija
virzienos, proti, datorgrafika inže- listu. Pavisam nesen darba pārru- un ne jau visi patiešām vēlas strāniertehniskajiem darbiniekiem, nās ar kādu profesionālās skolas dāt. Mācībās esam konstatējuši, ka
dažāda profila metinātāju apmā- pasniedzēju konstatēju, ka viņa pat to bezdarbnieku iemaņas, kuri
cība un individuālās apmācības zināšanas neatbilst pat elementā- iepriekš strādājuši metālapstrādē,
pēc klientu pieprasījuma, jo nav ram līmenim. Un tas liek nopietni nav pietiekamas, lai bez papildu
divu vienādu uzņēmumu un si- domāt par arodskolu pedagogu apmācībām varētu konkurēt darba
tuāciju. Īpašu uzsvaru liekam uz profesionālās pilnveides program- tirgū. Ne jau labākos speciālistus
apmācībām darbam ar program- mu izstrādi un kvalifikācijas pa- atbrīvoja no darba. Uzņēmumi arī
mējamajiem darbagaldiem. Mācīt augstināšanu. Ar cerībām raugos krīzes laikā centās saglabāt savus
individuāli, protams, ir dārgāk, bet uz Rīgas Tehniskās universitātes kvalificētākos darbiniekus. Jārēķitā ir iespēja pasniedzējam strādāt absolventiem – mehatroniķiem, nās, ka arvien mazāk paliek to uzvienam pret vienu ar apmācāmo tomēr praktiski tehniskās augst- ņēmumu, kuri uzsvaru liek uz roku
un sniegt tieši tās zināšanas un skolas negatavo mūsu filiāles va- darbu. Vismaz lielākie uzņēmumi
praktiskās iemaņas, kuras būs jadzībām atbilstošas kvalifikācijas savus ražošanas procesus jau sen ir
automatizējuši, tādēļ arvien svarīnepieciešamas konkrētajā darba metālapstrādes speciālistus.
gāka kļūst darbinieku profesionālā
vietā. Tā noteikti ir iespēja arī
Kuras šobrīd ir pieprasītā- kvalifikācija. Neviens darba devējs
individuāli celt savu kvalifikāciju
kās apmācības programmas neļaus strādāt neprofesionālim ar
vai atgūt zaudētās iemaņas.
filiālē?
iekārtām, kuras maksā vairākus
Pieprasītākās ir tieši individu- simtus tūkstošu latu!
Vai krīzes periodā kritās
pieprasījums pēc jūsu pakal- ālās apmācības vai apmācības specifisku darbu veikšanai. Jārēķinās,
Kur šie cilvēki pēc mācībām
pojumiem?
Interese par apmācībām mazliet ka uzņēmumi neieguldīs savus lī- atrod darbu? Vai ir izplatīta

Skaitļi runā

Vai jūs prognozējat,
ka Jelgavā šopavasar
būs plūdi?

14% 11%

tendence, ka arī metālapstrādes speciālisti dodas strādāt
uz ārvalstīm?
Daļa no viņiem iekārtojas darbā
vietējos metālapstrādes uzņēmumos, jo, augot apgrozījumam un
eksporta apjomam, nozarē pieaug
arī pieprasījums pēc darbaspēka.
Strādā arī galvaspilsētā, bet nevarētu apgalvot, ka daudzi dodas
strādāt uz ārzemēm. Pat, ja tā
notiek, pārsvarā gadījumu tas
nav saistīts ar darbu metālapstrādes uzņēmumos. Mums pat bija
gadījums, kad cilvēks pēc darba
ārzemēs pieteicās uz individuālo
apmācību, lai atgūtu zaudētās
prasmes un atkal strādātu savā
profesijā tepat Latvijā. Ar metināšanu ir tāpat kā ar valodām – ja
pietrūkst ikdienas prakses, zūd
arī nepieciešamās iemaņas un
cilvēkam atkal ir jāmācās. Pretējā gadījumā darba procesā būs
pārāk daudz nelietderīgi izlietota
materiāla un brāķis saražotajā
produkcijā.

Pavisam drīz darbu uzsāks
JRPIC jaunais metālapstrādes
mācību parks Metālapstrādes
apmācības filiāles telpās. Kādus jauninājumus tas ienesīs
ikdienas darbā?
Tas ir ambiciozs projekts, kas
cieši saistīts ar Izglītības un zinātnes ministrijas realizēto reformu
profesionālās izglītības jomā, veidojot Jelgavā reģionālo kompetenču attīstības centru. Mūsu iespējas
būtiski paplašināsies. Un šī centra
metālapstrādes mācību parka
galvenais uzdevums būs nodrošināt uzņēmumiem nepieciešamo
profesionālo apmācību. Ja līdz šim
pārsvarā orientējāmies uz pieaugušo apmācību, tad šobrīd vairāk pievērsīsimies arī jauniešiem. Esam
ieguvuši vairākas jaunas iekārtas,
un katrai no tām ir atšķirīga
vadības sistēma, lai audzēkņiem
sniegtu pēc iespējas vispusīgākas
zināšanas. Šī projekta realizācijā
iesaistījusies visa JRPIC komanda.
Cik pamatoti mēs Jelgavu Šobrīd gan vēl turpinās iekārtu
varam saukt par metālapstrā- programmēšana un sagatavošana
des centru?
darbam. Arī mums pašiem vēl viss
Jau tas vien, ka JRPIC piedāvā jaunais jāapgūst.
vienas no labākajām metālapstrādes apmācību iespējām Latvijā,
Vai, ņemot vērā straujo tehir kā magnēts uzņēmumiem, kas noloģisko attīstību, ir vērts
strādā šajā jomā. Mums ir vairāk iegādāties tik dārgas iekārtas?
nekā simts gadu tradīcijas metālViennozīmīgi jā, jo, tikai strāapstrādē. Pilsētā strādā tādi vērā dājot ar modernām iekārtām,
ņemami uzņēmumi kā «Jelgavas saviem audzēkņiem varam sniegt
Mašīnbūves rūpnīca», «AKG Ther- tās zināšanas, kas nepieciešamas
motechnik Lettland», AS «Amo darba tirgū. Katras iekārtas iegādi
Plant», arī bijušajā RAF teritori- rūpīgi pārdomājam. Cenšamies
jā izvietojušies vairāki nopietni izraudzīties dažādus ražotājus, lai
metālapstrādes uzņēmumi. Tie, saviem audzēkņiem dotu iespēju
protams, nav uzņēmumi, kuros apgūt dažādas vadības sistēmas.
strādā vairāki tūkstoši cilvēku, kā Tikai nelielā daļā metālapstrādes
tas bija Padomju gados, bet viņu uzņēmumu joprojām strādā ar
pienesums pilsētai ir būtisks. Un sešdesmitajos gados ražotajām
te pat nav svarīgi, vai tie ir vietējā iekārtām. Ekonomiskās problēkapitāla vai ārvalstu investoru mas ir veicinājušas uzņēmumu
īpašumā esoši uzņēmumi.
modernizāciju. Tas arī ir loģiski,
jo, tikai ceļot darba ražīgumu vai
Piedalāties dažādās aktivi- iegūstamo pievienoto vērtību, var
tātēs, lai celtu metālapstrādes gūt pozitīvus rezultātus.

Plūdi būs, un es jau tiem gatavojos
Izskatās, ka plūdi mums
šogad varētu iet secen

34%

41%

Esat veidojuši arī mācību
grupas sievietēm? Kāda ir
atsaucība?
Sievietes metālapstrādē sen
vairs nav nemaz tāds retums, īpaši
datorgrafikas jomā. Ik pa laikam
pie mums uz mācībām piesakās arī
sievietes. Tas vairs nav tik fiziski
smags, nedz melns darbs, lai to
nevarētu veikt arī sievietes. Mums
traucē stereotipi.

Ja arī būs, mani tas nebaida –
trakāk kā pērn jau nebūs
Man vienalga, būs vai nebūs –
mani tas tik un tā neskars

Vai pazīstat kādu, kurš
ļaunprātīgi izmanto sociālo
palīdzību?
Savu viedokli paud portālā

Pilsētnieks vērtē

Vai esat izmantojuši
avārijas dienesta
pakalpojumus?
Signe, auklē
bērniņu:
- Es esmu
mājas vecākā un varu
teikt, ka ar
avārijas dienesta darbiniekiem man izveidojusies laba sadarbība.
Zinu, ka problēmas viņiem ir
brīvdienās, jo tad mazāk darbinieku uz vietas, taču visas
reizes, kad mums kāda avārija
gadījusies, dienesta darbinieki
ieradušies. Nenoliedzu, atsevišķos gadījumos ir sūdzības
par to, cik ātrā laikā.
Jānis Lintiņš, pensionārs:
- O, jā! Man
reiz ūdens
virtuves krānam garām
tecēja, vajadzēja, lai sataisa.
Puiši atbrauca, visu operatīvi
salaboja, un tagad viss kārtībā. Varu teikt, ka viņi ļoti
atbildīgi izturējās pret savu
darbu. Neskatoties uz to, ka
izsaucu pusdienas laikā, tūlīt
bija klāt un strādāja.
Irīna, mājsaimniece:
- Reiz nakts
vidū vannas
istabā saplīsa dvieļu
žāvētājs, pa
caurumu ūdens tecēja laukā.
Saucām avārijas dienestu,
protams, nakts vidū viņi mums
tikai pagaidu variantu uztaisīja, kas novērsa problēmu
uz dažām stundiņām. Pēcāk
paši pirkām jaunu žāvētāju,
saucām jaunu meistaru, skrūvējām klāt. Taču tas ir saprotams, jo visi montieri jau naktī
nesēž darbā.
Svetlana,
strādā kafejnīcā:
- Vienreiz
ir nācies izmantot. Kanalizācijas
caurule plīsa, mājā plūdi sākās, un visi kaimiņu «labumi»
nāca mūsu dzīvoklī. Avārijas
dienests ātri atbrauca, visu
nomainīja, salaboja. Patiešām
varu teikt tikai to labāko par
viņu darbu.
Valērijs, bijušais jurists:
- Reiz man
ūdens trubas plīsa,
atstāju visus
piecus stāvus bez ūdens. Paldies «Jelgavas Nekustamā īpašumā
pārvaldes» avārijas dienesta
puišiem, kas operatīvi novērsa
problēmu un atjaunoja ūdens
padevi mājai.
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«Zemes stundā» arī Jelgavā
vairākās vietās izslēgs gaismu
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 26. martā,
pulksten 20.30 Jelgavas
pilsēta jau trešo gadu
pievienosies Pasaules
Dabas fonda rīkotajai
akcijai «Zemes stunda». Tas nozīmē, ka arī
mūsu pilsētā uz stundu
vairākās vietās tiks izslēgts apgaismojums,
lai simboliski pievērstu
uzmanību klimata pārmaiņām. Jelgavā uz
stundu izslēgs Jelgavas
pils fasādes un dievnamu apgaismojumu.
«Zemes stunda» Latvijā šogad
notiks jau trešo gadu, un to
atbalsta 47 pašvaldības, tostarp
Jelgavas pilsēta. «Zemes stunda» ir simbolisks pasākums,
kas paredzēts, lai ikvienam
pasaules iedzīvotājam, uz stundu izslēdzot apgaismojumu,
dotu iespēju uzskatāmi parādīt
valstu vadītājiem savu nostāju
globālu un tālredzīgu lēmumu
un stingras klimata politikas nepieciešamībā. «Zemes stunda» ir
lielākais klimata tēmai veltītais
pasākums, informē Jelgavas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors.
Mūsu pilsētā šajā vakarā uz
60 minūtēm tiks izslēgts vairāku
pilsētas dievnamu un Jelgavas pils fasādes apgaismojums,
tādējādi simboliski pievēršot
uzmanību klimata pārmaiņām.
Jāpiebilst, ka šajā akcijā aicināts iesaistīties ikviens iedzī-

 Ritma Gaidamoviča

Šomēnes Latvijā sākta
Eiropas «Skolas piena»
programma, kuras laikā
1. – 4. klašu skolēniem
bez maksas dienā tiek
nodrošināta glāze piena.
Kaut arī skolu vadība
un Izglītības pārvalde
vēlas, lai pienu saņemtu
visi pilsētas sākumskolas klašu skolēni, šobrīd
pienu dala tikai 5. un
6. vidusskolā. Sarežģījumus rada programmas
noteikumi: lai saņemtu
pienu, nauda jāiegulda
skolas ēdinātājam, taču
uzņēmēji pret to izturas
rezervēti, tāpēc Izglītības pārvalde meklē citu
finanšu risinājumu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza atzīst, ka gan
skolu vadība, gan Izglītības pārvalde vēlas, lai pienu, kas ir nozīmīgs
bērnu veselībai, bez maksas varētu
saņemt visās skolās, kurās mācās 1.
– 4. klašu skolēni. «Piena produkti
ir kalcija avots, kas nepieciešams
augoša bērna fiziskajai attīstībai.
Piena produktu cenas pēdējā laikā
strauji augušas, un pieļauju, ka
ne visās ģimenēs tos šobrīd var
atļauties, tālab mums ir jāizmanto
Eiropas Savienības piedāvātā iespēja glāzi piena dienā nodrošināt
1. – 4. klašu skolēniem bez maksas,»
vēlmi ieviest piena programmu
visās skolās pamato G.Auza. Taču
to šobrīd liedz finansiālā puse.
Proti, noteikumi paredz, ka skolas
ēdinātājam, lai iegādātos pienu,
jāiegulda savi līdzekļi, bet pēc trīs
mēnešiem, iesniedzot nepieciešamos dokumentus, viņi no Eiropas
Savienības savu ieguldīto naudu
varēs saņemt atpakaļ. «Skolēnu

Audzinātājas pašas
veido mācību materiālus

votājs vai uzņēmējs, 26. martā
pulksten 20.30 uz vienu stundu
izslēdzot vai samazinot apgaismojumu un izslēdzot maznozīmīgās elektroierīces. Piemēram,
uzņēmumi un organizācijas varētu izslēgt izgaismotās veikalu un
pakalpojumu centru izkārtnes,
bet biroji – neatstāt datorus un
citas elektroierīces gaidīšanas
režīmā, jo tādējādi tās patērē līdz
pat 25 procentiem no strādājoša
aparāta enerģijas. Mājsaimniecības «Zemes stundā» var
piedalīties, piemēram, samazinot
vai pavisam izslēdzot apgaismojumu dzīvojamajā zonā, izslēdzot
elektroierīces, piemēram, datoru
un televizoru, cenšoties «Zemes
stundas» laikā nevārīt ūdeni ar
elektrisko kannu, nelietot veļas
un trauku mazgājamo mašīnu.
Šī akcija ir pasaulē lielākais
klimata tēmai veltītais pasākums, kuras laikā ārējo apgaismojumu izslēdz lielākajai daļai  Ritma Gaidamoviča
pasaules tūrisma objektu – LieŠodien, 24. martā, Jellajām piramīdām Ēģiptē, Eifeļa
gavā notiek pirmsskolas
tornim Parīzē, Kristus Pestītāja
izglītības iestāžu (PII)
statujai Brazīlijā, Sidnejas operai
pedagogu metodisko
Austrālijā, Niagāras ūdenskritudarbu skate-konkurss.
mam ASV un Kanādā un citviet.
Tajā pašu veidotus mācīAkcija «Zemes stunda» aizsābu materiālus par tēmu
kās 2007. gadā Sidnejā, kad divi
«Roku darbi pirmsskomiljoni cilvēku izslēdza apgaislā» – grāmatas, spēles
mojumu savos mājokļos uz vienu
un rotaļlietas – prezenstundu, lai tādējādi demonstrētu
tē pilsētas, Jelgavas un
attieksmi pret klimata izmaiOzolnieku novada audziņām. 2008. gadā akcijā piedalījās
nātājas. No pirmdienas
jau vairāk nekā 50 miljoni cilvēvisi metodiskie materiāli
ku no visas pasaules. 2009. gadā
būs apskatāmi izstādē
«Zemes stunda» vienoja simtiem
Jelgavas reģionālajā Piemiljonu cilvēku vairāk nekā 3900
augušo izglītības centrā
pilsētās 88 valstīs.

(JRPIC).

Šobrīd bezmaksas
pienu dala divās skolās

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma stāsta, ka
konkursam pieteikti 24 pedagogu
ēdināšanas organizētājiem apgro- darbi, 15 no tiem izstrādājuši pilsēzāmo līdzekļu šobrīd trūkst, tāpēc tas PII pedagogi. Audzinātājām bija
uzņēmēji pret šo domu ir rezervēti. jāizstrādā metodiskie materiāli, kas
Neviens piegādātājs pienu uz parāda neizsniedz. Mums ir jārod cits
risinājums,» tā G.Auza. Izglītības
pārvalde ir veikusi aprēķinus, cik
No 1.lpp.
daudz naudas nepieciešams, lai
«Pagaidām gan vēl neesam sadivus mēnešus – aprīlī un maijā –
nodrošinātu pienu visiem 2400 pil- ņēmuši Maskavas valdības galīgo
sētas 1. – 4. klašu bērniem. «Lai mēs lēmumu, jo piedāvājums tomēr
programmu īstenotu no aprīļa līdz jāizstrādā investoram, nevis mums,
maija beigām, nepieciešami vairāk izpildītājiem,» norāda I.Graurs.
nekā 12 tūkstoši latu. Šobrīd rasts Tomēr viņš pieļauj, ka līdz laikam,
risinājums, kur šos līdzekļus iegūt, kad ķīnieši ieradīsies, situācija jau
un ceram, ka izveidosies laba sadar- būs noskaidrojusies un ar austrubība ar ēdināšanas uzņēmumiem, mu uzņēmējiem varēs pārrunāt
lai jau 1. aprīlī pienu saņemtu visi jau konkrētas sadarbības iespējas.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
sākumskolas klašu skolēni,» stāsta
jau rakstīja, ka pērnā gada nogalē
G.Auza.
200 – 250 mililitrus piena bez lielākais «Amo Plant» akcionārs
maksas no 1. marta ik dienu saņem Maskavas valdība, kam pieder 92,6
tikai 5. un 6. vidusskolas sākum- procenti akciju, paziņoja, ka plāno
skolas klašu skolēni. Skolu vadība atteikties no savām akcijām. Tiesa,
atzīst, ka bērni pienu dzer labprāt. Maskavas puse gan vienlaikus
«Protams, nelielas problēmas ir ar apstiprināja savu ieinteresētību
tiem, kuru ģimenēs netiek lietoti uzņēmuma saglabāšanā.
Lai «Amo Plant» varētu turpināt
piena produkti, taču arī viņi vismaz
pagaršo. Daži pat ir iemācījušies
dzert pienu,» stāsta Jelgavas 6.
vidusskolas direktores vietniece
Viktorija Tihonova. Jāpiebilst, ka  Ritma Gaidamoviča
6. vidusskolā piens tika dalīts arī
Neskatoties uz degvielas cenu
pagājušajā mācību gadā. «Atšķirībā no iepriekšējā perioda atzinīgi kāpumu un prognozēm, ka tās
vērtējams tas, ka tiek piedāvāts gan tikai turpinās augt, Jelgavā iecerēts
parastais piens, gan arī piens ar da- atvērt vēl vienu degvielas uzpildes
žādu garšu un jogurts, kas bērniem staciju (DUS). Jelgavu, domājot par
garšo labāk,» tā V.Tihonova. G.Auza tirgus paplašināšanu un attīstību,
atklāj, ka pēc pavasara brīvlaika noskatījusi DUS «Kurši».
SIA «Augstceltne», kam pieder
pienu saņems arī 4. vidusskolas
un 2. pamatskolas 1. līdz 4. klašu uzņēmuma DUS biznesam un
būvniecības namu tīklam lietotais
skolēni.
Jāpiebilst, ka Eiropas «Skolas zīmols «Kurši», biznesa attīstības
piena» programma mudina bērnus direktors Ralfs Dakters atzīst, ka
lietot piena produktus un ievērot uzņēmums šobrīd, neskatoties uz
sabalansētu diētu, veicinot parei- valsts ekonomisko situāciju, plāno
zas ēšanas un uztura paradumu savu attīstību un paplašināšanos.
veidošanos, kas būtu noturīgi visu «Jelgava nepārtraukti attīstās,
tāpat tā ir pilsēta, kurā attīstās
turpmāko dzīvi.

attīsta bērnu sīko pirkstu muskulatūru un veicina sarežģītu psihisko
procesu attīstību, tādu kā iztēle,
uzmanība, domāšana. Piemēram,
spēlējoties ar šīm spēlēm, bērni
labāk iemācās pogāt pogas, vērt,
siet, skrūvēt un tādējādi tiek likti
pamati arī rakstītprasmes apguvei.
S.Joma atzīst, ka arī šajā gadā var
uzteikt pedagogu radošumu. «Protams, veikalos šobrīd ir pieejamas
daudz un dažādas attīstošās spēles,
taču skaidrs, ka jādzīvo taupīgi un
nevaram veikt vērienīgus inventāra
iepirkumus. Tāpēc ar prieku skatāmies, ka pedagogi situāciju risina
saviem spēkiem un sniedz personisko pienesumu, paši vai kopā ar
vecākiem veido dažādus mācību materiālus, kas bērniem patiesībā patīk
un arī nozīmē daudz vairāk,» stāsta
S.Joma, atzīstot, ka ir gandarīta
un lepna par to, ko audzinātājas ir
paveikušas. Piemēram, bērnudārza
«Kamolītis» audzinātājas no dzijas
izveidojušas divus lielus tārpus,
kurus bērni no četru gadu vecuma
var pielietot rokdarbos, matemātikā,

Bērnudārza
«Rotaļa» audzinātāja Vita
Lūse filcēšanas
tehnikā izveidojusi banānu
ar rāvējslēdzējiem, kas
bērniem attīsta
maņas un
māca aiztaisīt,
attaisīt rāvējslēdzēju. Šī rotaļlieta domāta
pašiem mazākajiem – divus
gadus veciem
bērniem.
Foto:
Ivars Veiliņš
mācoties skaitīt, ar tiem attīstīt
siešanas prasmes, salikšanu. PII
«Lācītis» skatē prezentēs grāmatu
«Mazā lācīša lielie darbi», kurā apkopotas pedagogu idejas kā, piemēram,
strādāt ar aplikācijām, plastilīnu, pogām. Bērnudārzs «Rotaļa» uz skati
ved vairākus darbus. Audzinātāju
Ineses Pieses un Silvijas Ošas ideju
par mārīti, kurai punktiņu vietā jāskrūvē dažādi korķīši, un puķi, kurai
piepogājamas lapiņas, palīdzējusi īstenot grupas audzēknes Domenikas
mamma Oksana. «Mums bija ideja,
Oksana uzšuva visu nepieciešamo.
Rezultātā ir mārīte, taurenis un
puķe, kam var pieskrūvēt, piepogāt detaļas, lai bērniem attīstītu
pogāšanas, skrūvēšanas prasmes,
palīdzētu apgūt pamatkrāsas un
skaitīšanu. Bērniem ļoti patīk šīs
rotaļlietas, daždien izveidojas pat
rinda,» stāsta I.Piese.
Visi darbi tiks apkopoti CD, ko
vēlāk saņems bērnudārzi. Bet no
pirmdienas tie būs apskatāmi izstādē JRPIC telpās. Tos varēs apskatīt
līdz 31. martam.

«Amo Plant» uzrunās ķīniešus
veiksmīgu attīstību, nepieciešamas
investīcijas apmēram desmit miljonu eiro apmērā. Lai gan iepriekš
Maskavas puse bija devusi mājienu,
ka vēlētos, lai jaunais investors arī
ir no Maskavas, pagaidām konkrētības šajā lietā neesot, un arī pats
uzņēmums un Jelgavas pašvaldība
ir iesaistījušies potenciālā investora
meklējumos. Piemēram, februārī
pilsētā viesojās Kaspijas jūras un
Eiropas integrācijas biznesa kluba
delegācija, lai pārrunātu sadarbības iespējas. Uzņēmēji apmeklēja
arī «Amo Plant», bet, kā norāda
I.Graurs, par to, vai šai tikšanās reizei būs tālejošas sekas, vēl pāragri
runāt. «Lietas, kas saistītas ar tik
lielām investīcijām, nekārtojas ātri.
Par konkrētām lietām un finansēm
labi ja sāk runāt pēc piektās tikša-

nās,» viņš piebilst. Jāatgādina, ka
«Amo Plant» akcionāri ir Maskavas
valdība (92,6 procenti), a/s «Amo
Zil» (4,4 procenti), Jelgavas pašvaldība (2,6 procenti) un a/s «Ferrus»
(0,3 procenti).
Starptautiskais biznesa kontaktu forums notiks Rīgā 6. – 8. maijā.
Tā gaitā paredzēti divi pasākumi.
Izstāde «Invest Expo 2011», kurā
piedalīsies Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību vadītāji, banku
un investīciju fondu pārstāvji un
uzņēmēji, kurus interesē investīciju projekti un kuri ir atvērti
partneru un investoru piesaistei
no Ķīnas, Austrumeiropas un
ES. Kā arī «China Business Days
2011», kurās piedalīsies ap 100
uzņēmēju no Ķīnas un meklēs
investīciju iespējas.
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Īsi
 Jaunākie Latvijas Infektoloģijas
centra (LIC) dati liecina, ka Jelgavā
sācies otrais gripas vilnis. Proti, pagājušajā nedēļā mūsu pilsētā konstatēti
173 gripas saslimšanas gadījumi uz
100 000 iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka
atkal pārsniegts saslimstības epidemioloģiskais slieksnis un šobrīd mūsu pilsētā
ir valstī visaugstākais gripas izplatības
līmenis. «Jelgavu skāris otrais gripas vilnis, un atkal saslimstība ar gripu pieaug.
Kāpēc tā? Mūsu teorētiskais skaidrojums,
izejot no laboratoriju datiem un ārstu
ziņojumiem, ir: šogad cirkulē divi gripas
vīrusi – A tipa gripas vīrusi par sevi lika
manīt pirmie, tas bija iepriekšējā gripas
vilnī, bet tagad aktivizējušies B tipa
gripas vīrusi. Tie vairāk izraisa dažādas
augšējo elpceļu saslimšanas – bronhītu,
pneimoniju,» skaidro LIC. Šobrīd rādītāji
liecina, ka visvairāk saslimušo ir tieši bērni
no pieciem līdz 14 gadiem. LIC uzver, ka
laba ziņa, iespējams, ir tā, ka šonedēļ
skolēniem ir brīvlaiks. Ņemot vērā to, ka
bērniem mazāk kontaktu, gripas izplatība varētu samazināties.
 Šonedēļ – skolēnu brīvlaiks. Tā laikā
Jelgavas pašvaldības policijas darbinieki pievērš pastiprinātu uzmanību
pilsētas ielām, tirdzniecības centriem
un citām jauniešu pulcēšanās vietām.
Jau nedēļas sākumā reida laikā konstatēts, ka salīdzinoši daudz jauniešu brīvo
laiku pavada pilsētas parkos, skvēros un
tirdzniecības centros. Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste-juriste
Sandra Reksce informē, ka pārkāpumi
tirdzniecības vietās nav konstatēti, bet ir
pieķerti nepilngadīgi jaunieši smēķējam
un sēžam sabiedriskās vietās uz atpūtas
soliņu atzveltnēm. Ar šiem jauniešiem
veiktas profilaktiskas pārrunas. Lai arī ar
skolēniem skolās vairākkārt ir runāts par
bīstamību uz ledus, pašvaldības policijas
inspektori šonedēļ tomēr manījuši jauniešus, kas staigā pa Lielupes ledu. Arī
ar šiem pusaudžiem veiktas preventīva
rakstura pārrunas.
 Naktī no sestdienas uz svētdienu,
27. martā pulksten 3, Latvijā notiks
pāreja uz vasaras laiku un pulksteņa
rādītāji būs jāpagriež vienu stundu uz
priekšu. Latvijā vasaras laiks pirmo reizi
tika ieviests 1981. gadā. Sākot no 1997.
gada, vasaras laiks Latvijā ir spēkā no
marta pēdējās svētdienas pulksten 3 līdz
oktobra pēdējās svētdienas pulksten 4.
 Zemgales NVO atbalsta centrs
rīko aptauju, lai noskaidrotu Jelgavas
iedzīvotāju viedokli par nevalstisko
organizāciju darbību Jelgavā un to
lomu iedzīvotāju interešu pārstāvniecībā, ziņo Zemgales NVO centrs.
Plānots ka, iegūtie rezultāti būs pamats
sabiedrības viedokļa formulēšanai par
nevalstiskā sektora darbību un iespējām to pilnveidot. Aptauja ir anonīma.
Aizpildīt aptauju iespējams mājas lapā:
www.zemgalei.lv.
 Jelgavas Latviešu biedrības klubiņš
«Sendienas» 3. aprīlī pulksten 13
kultūras namā «Rota» aicina biedrus
uz «Cepuru balli pavasara noskaņā».
Līdzi jāņem groziņš. Sīkāka informācija
pa tālruni 63027133.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavā grib ienākt vēl viena degvielas uzpildes stacija
ražošana, un šodien nevaram noliegt, ka mēs skatāmies Jelgavas
virzienā. Jāatzīst, ka šeit jau ļoti
veiksmīgi darbojas mūsu zīmola
būvmateriālu veikals «Kurši». Šī
viennozīmīgi ir iespēju pilsēta,»
atzīst R.Dakters.
Jāteic, ka šobrīd mūsu pilsētā
jau darbojas 16 dažādu zīmolu
DUS. Laikā, kad degvielas cenas
ir krietni kāpušas, ik pa brīdim
pat 95. markas degvielai vai dīzeļdegvielai pārsniedzot 90 santīmu
robežu litrā, rodas jautājums, vai
atvērt jaunu uzpildes staciju ir
rentabli. Arī iedzīvotāji atzinuši,
ka sāk pārdomāt, kur braukt, kur
labāk aiziet kājām, lai ietaupītu.
Uzņēmuma pārstāvi gan sīvā

konkurence nebaida. Viņš atzīst,
ka katram zīmolam tomēr ir sava
atšķirības zīme, ar ko tas piesaista.
«Konkurence ir visur. Manuprāt,
šobrīd ir neiespējami atrast nišu,
kurā vēl neviens neko nedara.
Visur kaut kas notiek. Šobrīd galvenais ir iet un darīt. Tikai katram ir
jāatrod kaut kas savs, lai atšķirtos,»
tā R.Dakters.
Par vietu, kur DUS varētu atrasties, R.Dakters teic: «To vēl neesam atraduši, skatāmies.» Šobrīd
uzņēmumam Latvijā ir astoņi DUS
un, kā pats atzīst, tas ir mazs tīkls.
Prakse liecina, ka DUS parasti atrodas blakus būvniecības namiem
«Kurši» – tā tas ir Rīgā, Saulkrastos
un Jūrmalā.

Frizētava «Diāna»

piedāvā darbu manikīra meistarēm (-iem) un plaša profila
frizierēm (-iem).
Tālrunis 29192928.

Skaistumkopšanas salons
«Rebeka»

aicina darbā friziermeistari (-u).
Lūdzam pieteikties pa tālruni
26517430. E-pasts: beto@tvnet.lv.
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Kā mainās JNĪP
avārijas dienesta darbs?
Avārijas dienesta brigāde – Aleksejs Mist
jukevičs (no kreisās),
Mihails Pļešakovs
un Kaspars Čamanis
– ieradās Zirgu ielā
11, kur plīsusi aukstā
ūdens truba. «Kamēr
nedēļu biju pie mammas, pārsprāgusi
truba,» stāsta dzīvoklī sastaptā Ļubova
Siliņa, kura ap 800
latu lielā dzīvokļa parāda dēļ dzīvo arī bez
elektrības. Lai gan
iekšējo tīklu remonts
un tīrīšana ir maksas
pakalpojums, puiši,
lai novērstu iespējamo avāriju, iztīrīja
kanalizāciju.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

«Mana nostāja ir strikta – ja
cilvēks negrib godīgi strādāt,
pavirši izturas pret saviem
pienākumiem, tad viņam te
nav vietas,» jau pirms laika
uzņemto kursu iezīmē «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes» (JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis. Viena no
pamanāmākajām izmaiņām
ir tā, ka gan visā uzņēmumā
kopumā, gan avārijas dienestā
sāk strādāt gados jauni cilvēki,
kuri ir elastīgāki pārmaiņām
un gatavi mācīties.
JNĪP uzstādījums ir attīstīt avārijas
dienestu, nodrošinot tā darbību visu diennakti, un iespēju robežās to modernizēt.
«Zinot dzīvojamo māju nolietojumu un
to tehnisko stāvokli, avārijas dienests ir
nepieciešams un tā darbs jānodrošina 24
stundas diennaktī. Mūsu pārziņā ir mājas kopīpašuma daļa, piemēram, ūdens,
kanalizācija, elektroapgādes un apkures
iekšējie tīkli – siltums, ūdens un elektrība
ir lietas, bez kurām cilvēks nevar iztikt,
tāpēc uzņēmuma pastāvēšanas laikā, nu
jau gandrīz 13 gados, sūdzību par avārijas
dienesta darbu bijis maz – mēs tomēr
sniedzam palīdzību kritiskā situācijā,» tā
J.Vidžis, piebilstot, ka reizēm jau gadoties
pa kādam neapmierinātam klientam, pa
kļūmei, bet tāpēc, ka arī avārijas dienestā
strādā tikai cilvēki, turklāt konstatētās
kļūdas tiek novērstas.

Halturščikiem vietas nav

Ieviešot stingrākus kontroles mehānismus darbiniekiem, nomainījies arī
kolektīvs – tas kļuvis «jaunāks». «Jaunie
ir jāņem darbā: ja viņam ir teorētiskās
zināšanas, pēc dažu gadu prakses viņš
jau būs profesionālis, turklāt jaunie ir
elastīgāki un vieglāk pakļaujas pārmaiņām, viņiem nav rutīnas un viņus var
«izmācīt» tā, kā konkrētam uzņēmumam
ir nepieciešams,» tā J.Vidžis. Pēdējo gadu
laikā remontdienestā nomainījušies ap 40
procenti darbinieku, bet avārijas dienestā
– ap 30, tomēr avārijas dienesta vadītājs
Jānis Kuķis atzīst: lai gan valstī joprojām
pieaug bezdarbs, atrast kārtīgus, centīgus
darbiniekus ar atbilstošu izglītību un
iepriekšēju darba pieredzi ir ļoti grūti.
Viņaprāt, visvairāk jauniešus no darba
JNĪP attur darba vide, jo kurš gan gribēs ložņāt pa kanalizācijām, pagrabiem,
jumtiem? Savukārt motivējošs faktors ir
tas, ka tiek nodrošināts stabils atalgojums
un sociālās garantijas. Tomēr atbrīvoties
no vecajiem nebūt nav JNĪP mērķis –
uzņēmumā apzinās, ka tieši veterāni,
kuri pilsētas mājas pazīst kā savus piecus
pirkstus, prot salabot vecās iekārtas un
visu zina no galvas, ir ļoti liela vērtība,

taču tam jābūt komplektā ar atbildības
sajūtu pret savu darbu.
Uzņēmuma iekšienē izveidots stingrs
kontroles mehānisms, un, kā atzīst JNĪP
vadība, tas strādniekus disciplinē. Piemēram, avārijas dienesta darbiniekiem,
ierodoties objektā, jāaizpilda norīkojuma
lapa, kurā jānorāda gan ierašanās, gan
promiešanas laiks. Tāpat ļoti stingri tiek
ievēroti iekšējās kārtības noteikumi,
un darbinieki, kuri pavirši attiecas pret
saviem darba pienākumiem vai lieto
alkoholu, netiek žēloti. «Tomēr, ja iedzīvotājiem liekas, ka avārijas dienests strādā
nekvalitatīvi vai pārkāpj normas, lūdzu
ziņot par to uzreiz dispečerdienestam,»
uzsver avārijas dienesta vadītājs.

Novērtē stabilitāti un pieredzi

Apmēram piecus gadus avārijas dienestā strādā Kaspars Čamanis, Mihails
Pļešakovs un Aleksejs Mistjukevičs,
kuri pirms pusotra gada apvienojās
vienā brigādē. Lai gan divi no viņiem
būvniecības buma laikā strādāja celtniecībā un pelnīja «lielo naudu», tagad
uz tām lietām skatās citādāk. «Avārijas
dienestā sāku strādāt pirms vairākiem
gadiem, bet, kad sākās celtniecības
bums, pārgāju uz celtniecību – tur vairāk varēja nopelnīt. Tomēr, kad «zelta
drudzis» beidzās, atgriezos «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldē» – te ir
stabila alga un arī darbs man patīk,» atzīst santehniķis un šoferis K.Čamanis.
Tā kā darbs ir maiņās, ir iespēja strādāt
papildus. Vairāki avārijas dienesta
strādnieki, tostarp Kaspars, papildus
strādā JNĪP remontdaļā. «Uzdevumi
ir sadalīti tā: avārijas dienests lokalizē
vainu, bet tad ierodas remontdienests,
kas bojājumus labo. Bet man reizēm
sanāk, ka pats avārijas situācijā ūdeni
noslēdzu un pats pēc tam ūdens padevi
atjaunoju,» tā viņš.
Savukārt Aleksejs JNĪP sācis strādāt
pēc Rīgas Tehniskās koledžas beigšanas, kur ieguva elektriķa profesiju.
«Šajos gados daudz kas ir mainījies.
Protams, sākumā vecie mani dīdīja, bet
es jau arī neko daudz nezināju! Tagad
varu teikt, ka JNĪP apsaimniekotās
mājas un to iekšējos elektrotīklus
pārzinu,» ne bez gandarījuma stāsta
A.Mistjukevičs. Viņš novērojis, ka laikā, kopš pats strādā JNĪP, te ir cēlies
darbinieku profesionālais līmenis un
darba ritms kļuvis straujāks – pēdējos
divos gados vidējais avārijas dienesta
izbraukumu skaits dienā pieaudzis
apmēram par desmit.
Jaunieši ir vienisprātis – sabiedrības
uzskats, ka jauni cilvēki pret darbu
attiecas bezatbildīgi un negrib strādāt,
ir maldīgs. «Cenšos visu izdarīt tā,
lai klientiem nebūtu pretenziju,» tā
K.Čamanis. Arī viņš pats dzīvo JNĪP
apsaimniekotā mājā, un, kā viņš atzīst,

JNĪP avārijas dienesta izsaukumu skaits

2010

Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs

650
547
595
528
510
485

Janvāris

652

Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris

652
636
573
655
596
668

2011
Februāris

565

JNĪP avārijas dienests

SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) apsaimnieko 435
dzīvojamās ēkas ar aptuveni 14 500 dzīvokļiem. Ņemot vērā ēku
tehnisko stāvokli, uzņēmuma avārijas dienestam vidēji dienā ir 20
– 30 izbraukumu un nākas novērst avāriju sekas: plīsusi vai aizsalusi
ūdens caurule, nesilda radiators, aizdambējusies kanalizācija, tek
jumts un tamlīdzīgi. Turklāt JNĪP avārijas dienests ir vienīgais, kurš
nodrošina pakalpojumus 24 stundas diennaktī. Neskatoties uz to,
laiku pa laikam iedzīvotāju attieksme pret apsaimniekošanas uzņēmuma avārijas dienestu ir dalīta – kādu pakalpojums apmierina, bet
kādu nē – bijuši gan pārmetumi par darbinieku nekompetenci, gan
sūdzības par to, ka nauda ņemta uz rokas vai darbinieka atrašanos
darba vietā alkohola reibumā. Tomēr JNĪP vadība, domājot par
uzņēmuma tēlu, veic dažādas reformas, tostarp avārijas dienestā –
viena no būtiskākajām ir jaunu speciālistu piesaiste.
ikviens JNĪP apsaimniekotās mājas dzīvokļa īpašnieks var autorizēties un attālināti sekot līdzi mājai, tās tehniskajam un
finansiālajam stāvoklim, plānotajiem un
paveiktajiem darbiem. «Mūsu uzņēmums
ir viens no tiem, kas saviem klientiem precīzi atskaitās par to, kur izlietoti līdzekļi,»
tā J.Vidžis.

Arī jaunajās mājās notiek avārijas

Avārijas dienesta uzturēšanu apmaksā
JNĪP klienti. «Agrāk neatkarīgi no avārijas dienesta izsaukumu skaita visas dzīvojamās mājas maksāja vienādi. Bet pēc
māju vecāko un dzīvokļu īpašnieku ierosinājuma apmaksas sistēmu mainījām. Šobrīd katrā mājā maksā konkrētu summu
par to, ka avārijas dienesta pakalpojumi
ir pieejami, bet par katru izsaukumu un
padarīto darbu jāmaksā atsevišķi – par
to tiek sastādīta tāme,» stāsta J.Vidžis,
paskaidrojot, ka šī sistēma ir izdevīga
tiem, kuri iegulda līdzekļus savas mājas
sakārtošanā, tādējādi samazinot avārijas
gadījumu skaitu. Avārijas dienests pakalpojumus sniedz arī privātpersonām
un juridiskām personām, kas nav JNĪP
klienti, bet jau par pilnu maksu.
JNĪP valdes loceklis ir pārliecināts,
ka avārijas dienests pastāvēs arī turpmāk, jo prakse pierāda, ka tā sniegtie
pakalpojumi ir nepieciešami arī jaunajās
mājās dzīvojošajiem – arī tur aizdambējas
tualete, plīst caurules un dzīvokli var
appludināt kaimiņi.

Dzīvoklis A.Pumpura ielā 5 apmēram pirms mēneša tika nopludināts. Saimniecei bija jāgaida,
kamēr mitrums pazudīs, lai būtu
droši pieslēgt atpakaļ elektrību.
Tagad siena izžuvusi un saimniece izsaukusi avārijas dienestu,
kas droši var veikt darbu. Kamēr
kolēģis pagrabā pārbauda drošinātājus, Mihails pa rāciju no dzīvokļa ziņo, vai elektrības padeve
ir atjaunota.

Strādājošo skaits: 14
Vidējais vecums: 44 gadi
Vidējais izbraukumu skaits dienā: 20 – 30
Vidējais izbrauku skaits mēnesī: 591
Tālrunis: 63020000
arī tas stimulē visu izdarīt pēc labākās
sirdsapziņas. Bijuši arī gadījumi, kad
jāpalīdz kaimiņiem, un tad gan, īpaši,
ja aizdambēta kanalizācija, griboties
pateikt stingrāku vārdu par viņu bezatbildību pret privāto un kopīpašumu.

«Iedzīvotāji visu zina labāk»

Visvairāk avārijas dienesta darbiniekus
traucē iedzīvotāju attieksme, un nevis tas,
ka no kanalizācijas nākas vilkt laukā zivju
galvas, hanteles, kartupeļu mizas un citas
lietas. «Nereti nācies dzirdēt, ka avārijas
dienests ir vainīgs pie visām nelaimēm, jo
ierodas pirmie. Otrs, iedzīvotāji uzskata,
ka viņi visu zina labāk, bet, piemēram,
ja aizsalusi aukstā ūdens caurule, ar parastāko matu fēnu nevar to pasildīt – tas
jādara mums. Ir pat tāds absurds, ka, ja
caurule aizsalt dzīvokļos, cilvēki uzskata
– dzīvoklis jākurina mājas apsaimniekotājam,» ikdienas realitāti atklāj K.Čamanis.
Tieši tāpēc, lai mainītu iedzīvotāju attieksmi un arī domāšanu, notiek darbs
pie informatīva materiāla izstrādes. «Ir
standartizētas problēmas, kurās rīcība ir
paredzama. Šobrīd strādājam pie informatīva materiāla, tā saucamās ābeces,
izstrādes, lai iedzīvotājs var atrast, kā
viņam konkrētā situācijā jārīkojas, kam
jāzvana,» skaidro J.Kuķis, piebilstot,
ka JNĪP joprojām cīnās ar iedzīvotāju
attieksmi un uzskatu, ka daudzdzīvokļu
mājā par visu jārūpējas apsaimniekotājam. «Iedzīvotājiem joprojām jāatgādina,
ka pārvaldnieks atbild par kopīpašumu,
piemēram daudzdzīvokļu mājas jumtu,
pagrabu, kāpņu telpām, komunikācijām,
liftu, tikai tik daudz, cik to ir pilnvarojuši
dzīvokļu īpašnieki,» uzsver J.Vidžis,
norādot – uzņēmums vēlas panākt, lai
namu apsaimniekotājam ar iedzīvotājiem
izveidotos ciešāka sadarbība un iedzīvotāji
būtu ieinteresētāki savas mājas stāvokļa
uzlabošanā.
Lai veicinātu sadarbību, uzņēmumā
ir izveidota informatīva sistēma, kurā

Skaistumkopšanas salonā «Rebeka» aizdambējusies kanalizācija klientu labierīcībās. Kā nu
ne, ja no trubām tiek izvilkts... dvielis?! Izrādās,
ka JNĪP izveidojusies vesela kolekcija ar kanalizācijā atrastām lietām – hantele, dažāda izmēra
akmeņi un metāla stieņi, dakšiņa un nazis, poda
tīrāmā birste, bumbas, atslēgas.

Ierodoties objektā, avārijas dienesta darbiniekiem jāaizpilda norīkojuma lapa, kurā jānorāda gan ierašanās, gan promiešanas laiks. Kā atzīst
JNĪP vadība, tas disciplinē darbiniekus, bet noder arī kā arguments, lai
apdrošināšanas kompānijām pierādītu, cik operatīvi palīdzība sniegta.

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 24. marts

Var laimēt mašīnu

Latvijas Basketbola līga (LBL) organizē
akciju – ikvienam LBL čempionāta spēļu
apmeklētājam, kurš nopērk biļeti, ir iespēja piedalīties metienu konkursā. Galvenā
balva – auto «Ford C-Max». Akcija ilgs
līdz 1. maijam, un konkursā piedalās arī
ZOC iegādātās biļetes (par Ls 1,5). Katrā
spēlē tiks izlozēti 20, kuri pārtraukumā
varēs mest trīspunktniekus. Precīzākie
kvalificēsies finālam, kas notiks 1. maijā
Rīgā. Vairāk: www.basket.lv. Jāpiebilst, ka
nākamā BK
«Zemgale»
spēle ir 24.
martā pulksten 19.30
pret «Valmieru» (ZOC).

Priekšā izšķirošā spēle

Sieviešu hokeja komanda «Zemgale» savās
mājās ar 2:1 pieveica SHK «Sāga» un Latvijas
čempionāta kopvērtējumā nostiprinājusies
3. vietā, par dažiem punktiem atpaliekot no
SHK «Laima». Līderes ir «Panteras». Čempionātā atlikusi vairs tikai viena spēle – 27.
martā ar SHK «Laima» (Akadēmijas ledus
hallē Rīgā). «Ja uzvarēsim, būsim otrās,
ja zaudēsim, paliksim trešās,» komentē
komandas vārtsargs Lolita Andriševska.
«Zemgalē» spēlē: L.Andriševska, Ilze Krontāle, Daniela Rubule, Kristīne Allere, Aija Sakne,
Kristīne Gecēviča, Eva Dinsberga, Aija Apsīte,
Žanete Vasiļevska, Dārta Lazda, Olga Cirpone, Lauma Tenasa, Anna Katrīna Lagzdiņa,
Elīza Platā, Ilona Ābola, Anna Kubliņa, Ivita
Krūmiņa, Zane Daibe, Baiba Čukste, Lelde
Hartmane, Ilze Veļugo, Liene Brīkše.
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Par kausu necīnīsies

No tālākas cīņas par Latvijas
kausu izstājies
FK «Jelgava»
– ceturtdaļfināla spēlē piedzīvots zaudējums «Liepājas metalurgam» ar 0:1. Vārtus
spēles 23. minūtē guva Vladimirs Kamešs.
«Uzskatu, ka nospēlējām labi. Pirmajā
puslaikā komandai bija uzdevums sākt
maču agresīvi un tas arī izdevās – vārtus
gan neguvām, taču iespējas bija. Pēc tam
atdevām iniciatīvu liepājniekiem. Kopumā
esmu apmierināts ar savas komandas spēlētāju darbību, taču uzskatu, ka darbiņu
līdz galam mēs neizpildījām, jo neuzvarējām,» tā treneris Dainis Kazakevičs.

Jelgavnieces pievelk

Pēc aizvadītā vietējā sabraukuma kopvērtējumā līderēm mazliet pievilkusi
volejbola komanda «Jelgava/LU». No
trim uzvarām trīs spēlēs svarīgākā,
protams, bija kopvērtējuma līderu
«Ropaži/MSĢ» pieveikšana ar 3:1. Līdz
ar to jelgavnieces no līderēm atpaliek
tikai par vienu punktu. Arī šajā nedēļas nogalē Latvijas komandas tiksies
Murjāņos, bet Latvijas atklātā čempionāta noslēguma sabraukums ar
Latvijas un
Lietuvas komandu piedalīšanos
notiks 15.
– 17. aprīlī
Jelgavā.

Bokseru iespēja tikt Latvijas izlasē
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) notiks
Jelgavas atklātais čempionāts
skolniekiem, jauniešiem un junioriem un Latvijas čempionāts
boksā pieaugušajiem. Šoreiz
būtiskāk nekā noskaidrot pilsētas labākos bokserus ir labi
nostartēt Latvijas čempionātā.
«Tā ir iespēja iekļūt valsts izlasē
un piedalīties plašāka mēroga
sacensībās,» uzsver «Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra»
(JCSVC) boksa treneris Aleksandrs Knohs.
Svinīgā atklāšana paredzēta piektdien
pulksten 18. Sacensību organizators, kluba
«Madara» vadītājs Aleksandrs Zaharovs
stāsta, ka paralēli notiks gan Jelgavas, gan
Latvijas čempionāts. Jelgavas čempionātā
piedalīsies bokseri, kas dzimuši 1993. gadā
un jaunāki (trīs vecuma grupas), sacensības
notiks piektdien no pulksten 12 un sestdien
no pulksten 10 – fināli. Latvijas čempionātā
piedalīsies 1992. gadā dzimušie un vecāki
(desmit svaru kategorijas, sākot no 49
kilogramiem), sacensības notiks piektdien
no pulksten 18, sestdien no pulksten 12 –
pusfināli, svētdien no pulksten 12 – fināli.
Apbalvošana notiks pēc katras finālcīņas.
A.Zaharovs stāsta, ka iepriekš saņemti
ap 200 pieteikumu, tomēr sacensību dalībnieku skaits var mainīties. «Pēc svēršanās
kādam mainās svara kategorija, cits varbūt
saslimis un neieradīsies – iemesli var būt
dažādi, tāpēc arī dalībnieku skaits var
mainīties,» tā viņš. Lielāka skaidrība būs

pēc svēršanās un mandātu komisijas, kas
notiks šodien klubā «Madara»; pārstāvju,
treneru un tiesnešu tikšanās notiks ZOC.
Aptaujātie Jelgavas klubi uz sacensībām
plāno sūtīt savus spēcīgākos bokserus.
Piemēram, JCSVC Latvijas čempionātā
pārstāvēs trīs sportisti – Andrejs Makreckis, Maksims Drazdovs un Jānis Rende.
Treneris lēš, ka čempiona titulu varētu
izcīnīt Andrejs vai Jānis. Jāpiebilst, ka
A.Makreckis jau ir iekļauts Latvijas junioru
izlases sastāvā un augustā dosies uz Eiropas
meistarsacīkstēm. Savukārt pilsētas čempionātā piedalīsies ap 12 šī kluba sportistu,
un, pēc trenera teiktā, potenciālie uzvarētāji
ir Artjoms Haņevičs, kurš jūlijā piedalīsies
Eiropas čempionātā skolēniem, Lauris Afanasjevs, Helmuts Lietiņš, Ņikita Bobkovs.
Savukārt «Madaru» pārstāvēs 24 bokseri,
no kuriem labā fiziskā formā ir un, iespējams, cīnīsies par Latvijas čempiona titulu,
jau titulēti bokseri Sergejs Kudinovs, pērnā
gada čempions Deniss Samiļins, Raitis
Sinkevičs, Artūrs Amoliņš, Mārtiņš Gavars,
Gvido Kleins un Pāvels Dolgovs, kurš nesen
savu dūres spēku demonstrēja pasākumā
«Jelgava Fight Club», nokautējot pretinieku
2. raundā. Savukārt viens no galvenajiem
pretendentiem uz Jelgavas čempiona titulu
ir trīskārtējais Latvijas skolēnu meistarsacīkšu uzvarētājs Ralfs Aušmanis.
«Jelgavas rings» plāno deleģēt trīs četrus
bokserus, kas cīnīsies par Jelgavas čempiona nosaukumu. «Bija paredzēts, ka Latvijas
čempionātā piedalīsies Arturs Petuhovs, bet
viņš bija apslimis, un tagad nezinām, vai
viņš varēs startēt,» piebilst kluba treneris
Pēteris Antonovs. Trumpjus sagatavojis arī
klubs «Juniors» – republikas čempionātā
piedalīsies brāļi Modris un Viesturs Okmaņi

Krievijas un Latvijas basketbolisti.
Šī pati komanda arī pērn piedalījās
Nedēļas nogalē Jelgavas Sporta
Eiropas čempionātā un šajā pašā vecuma
hallē notiks Eiropas Jaunatnes
grupā gandrīz iekļuva finālā – pietrūkusi
basketbola līgas čempionāta
viena uzvara. Bet šosezon notikušas būtis3. posms U-16 vecuma grupā.
kas izmaiņas sastāvā – komandu pametis
Neskatoties uz to, ka piedzīvosaspēles vadītājs Kristaps Pļavnieks, kurš
tas nozīmīgas izmaiņas sastāvā
nolēmis turpmāk trenēties Rīgā – un
un komandu vajā traumas, arī
komandu vajā arī traumas. «Tāpat bija
Jelgavas komanda «Zemgale»
nelabvēlīgi treniņapstākļi, jo, kamēr halle
trenera Jāņa Vītola vadībā rādīs,
pēc pagājušajā rudenī notikušā ugunsgrēka
ko spēj.
nebija atjaunota, basketbolisti trenējās pa
puslaukumu,» piebilst treneris. Viņš arī
J.Vītola trenētā komanda kopā ar vēl atzīst: jo vecāka grupa, jo grūtāk paliek
15 komandām no citām valstīm spēlē 1.
divīzijā. Spēles notiek trīs kārtās, katrā pa
Jelgavnieku spēļu kalendārs
piecām. Šajā posmā Jelgavā ieradīsies un
Piektdiena, 25. marts
mūsu pretinieki būs basketbolisti no Zvied• Pulksten 14.00 BS «Zemgale» – BS «Fryshuset»
rijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas un
(Stokholma, Zviedrija)
Lietuvas. «Šī mums nav laba sezona, tomēr
• Pulksten 19.20 BC «Minsk 2006»  (Minska,
centīsimies, cik spēsim. Šī posma uzdevums
Baltkrievija) – BS «Zemgale»
ir nospēlēt pēc iespējas labāk un izmantot šo
pieredzi, lai labāk sagatavotos Latvijas čemSestdiena, 26. marts
• Pulksten 14.00 BS «Zemgale» – BC «Doņecka»
pionāta finālsacensībām, kas notiks maijā,»
(Ukraina)
tā J.Vītols. Vēl šajā grupā spēlē Igaunijas,
• Pulksten 19.20 WKK «Vroclava» (Polija) –
BS «Zemgale»

Komandas sastāvs:
Jāzeps Bogdānovs
Jēkabs Roziņš
Emīls Kiziks
Ivars Meimers
Kaspars Neimanis

Rihards Sergejevs
Maksims Alatins
Edgars Ustups
Kaspars Kalniņš
Roberts Opaļevs

Svētdiena, 26. marts
• Pulksten 11.40 BS «Zemgale» – Š.Marčuļoņa
BA (Viļņa, Lietuva)
Pilns kalendārs – portāla www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi».

Sporta pasākumi
 24. martā pulksten 10 – «Lielā balva 2011»
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm (Jelgavas Sporta hallē).
 24. martā pulksten 19.30 – LBL 1. divīzijas
spēle: «Zemgale» – «Valmiera» (ZOC).
 25. – 27. martā – Eiropas jaunatnes basketbola līgas U-16 1. divīzijas sabraukums (Jelgavas
Sporta hallē).
 25. – 27. martā – Jelgavas atklātais čempionāts un LR čempionāts boksā (ZOC).
 26. martā pulksten 12 – galda spēļu
triādes «NO-DO-MO» apbalvošana (Jelgavas
1. ģimnāzijā).
 26. martā pulksten 11 – orientēšanās
kluba «Alnis» pavasara pārgājiens (starta vieta
pie «Vipleķiem»). Informācija: http://alnis.id.lv.
 27. martā pulksten 12.30 – pārbaudes spēle futbolā: FK «Jelgava» – FB «Gulbene» (ZOC).
 30. martā pulksten 19 – LBL spēle: «Zemgale» – «VEF Juniori» (ZOC).
 31. martā un 1. aprīlī pulksten 16.30 –
JSPS klasifikācijas sacensības (LLU peldbaseinā).

Meklē darbu
Profesionāls darba aizsardzības speciālists. Varu
sakārtot nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši
jūsu uzņēmuma specifikācijai un LR Darba
aizsardzības likumam. Tālrunis 29481753.
Auklīte (39) ar pieredzi pieskatīs bērniņu jūsu
mājās. Var piedāvāt arī veca cilvēka, slimnieka
aprūpētājas vai citu darbu. Tālrunis 26974284.
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.

Svēršanās ir
neatņemama
boksa sacensību sastāvdaļa.
Šodien bokseri
svērsies, bet pēc
tam mandātu
komisija sadalīs
viņus pa svara
kategorijām,
vecuma grupām
un izlozēs starta
kārtību un pretiniekus. Viens
no pretendentiem uz Latvijas
čempiona titulu,
«Madaras»
bokseris, Raitis
Sinkevičs sver
81 kg un startēs
pussmagajā
svarā.
Foto: Ivars Veiliņš
un Artjoms Ščerbakovs. «Ceram uz medaļām. Pērn Modrim bija sudraba medaļa, bet
nesen «Rīga Open» viņš 13 valstu sportistu
vidū izcīnīja 1. vietu, savukārt Viesturs bija
trešais,» stāsta kluba vadītājs Anatolijs
Červjakovs.
Latvijas Boksa federācijas ģenerālsekretārs Genadijs Glazkovs informē, ka valsts
pieaugušo izlase šogad piedalīsies Eiropas

un pasaules čempionātā pieaugušajiem,
turklāt pasaules čempionāts septembrī būs
kā atlases posms uz 2012. gada Olimpiskajām spēlēm. «No Eiropas kvalificēsies astoņi
labākie bokseri. Latvijā ir labi bokseri, bet,
vai kāds tiks uz olimpiskajām spēlēm, nezinu – lielvalstīm ir vairāk iespēju,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka vienas dienas ieejas maksa
ir 1,50 lati.

Eiropas basketbolisti tiekas Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica
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spēlēt Eiropas līmenī, jo daudzās pilsētās,
piemēram, Gēteborgā (Zviedrijā) un Minskā
(Polijā) komandas tiek komplektētas no
vairāku skolu audzēkņiem, bet Jelgavā
komanda sastāv no Bērnu un jaunatnes
sporta skolas basketbolistiem.
Jāpiebilst, ka Latvijas čempionātā šī
komanda šobrīd atrodas kopvērtējuma 7.
vietā no 12 komandām. Aizvadītajās 17
spēlēs astoņas ir uzvarētas, pārējās zaudētas. Punktu starpība ir mīnus 6 – iemesti
1158 punkti, bet ielaisti 1164. Tomēr jel-

Sieviete (60) – auklītes, veca cilvēka vai
slimnieka aprūpētājas vai arī citu darbu.
Tālrunis 29788771.
Vidusskolniece. Var palīdzēt mācībās 6. –
9. klases skolēniem matemātikā, latviešu,
angļu un krievu valodā. Tālrunis 28738453.
Vīrietis. Varu veikt dažādus darbus.
Tālrunis 29675752.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 20333489.
Skolotāja. Varu palīdzēt sagatavoties 9. un 12.
klašu skolēniem latviešu valodas/literatūras
eksāmenam. Tālrunis 26636641, 63021031.
Elektriķis. Izpildu jebkurus darbus saistībā
ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Auklīte. Tālrunis 27147332.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
Kvalificēts santehniķis meklē darbu. Varu
veikt visa veida santehnikas darbus.
Tālrunis 26279736.

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus un slīpētāju.
Tālrunis 29537176.
SIA «EK Auce» pieņem darbā kvalificētas
šuvējas. Tālrunis 29226133.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Malka – 16 Ls/berkubs vai 22 Ls/
sterā. Briketes – 1,25 Ls/iep. (10 kg). Pirts
slotas. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677
Platekrāna televizoru ar satelītu. T. 26318831

gavniekiem ir visas iespējas pacīnīties arī Garāžu RAF. T. 27784455
par 6. vietu.
Pateicība
Eiropas čempionāta trešais posms notiks
A.Eihvaldes piederīgie izsaka pateicību
Jelgavas Sporta hallē trīs dienas. Piektdien
Allas draugiem un kolēģiem par atbalstu
un sestdien, 25. un 26. martā, sacensības
grūtā brīdī.
sāksies pulksten 10, bet svētdien, 27.
Allas Eihvaldes ģimene.
martā – pulksten 9. Savukārt pēc pēdējās
svētdienas spēles ap pulksten 14.20 būs Līdzjūtība
apbalvošanas ceremonija. Visi basketbola Izsakām visdziļāko līdzjūtību Oļegam
spēles cienītāji un interesenti laipni aicināti Koberņikam, tēvu mūžībā pavadot.
apmeklēt turnīru, ieeja uz visām spēlēm –
Jelgavas reģionālā
bez maksas.
Pieaugušo izglītības centra kolektīvs.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
24. martā plkst. 19 – komēdija «Tāda es esmu». Galvenajā lomā Z.Daudziņa.
Režisors J.Rijnieks. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
2. aprīlī plkst. 13 un 18 – «Apvienība Ars Nova» sadarbībā ar Valmieras
teātri piedāvā J.Lūsēna, P.Brūvera mūziklu «Agrā rūsa». Lomās : A.Krauze,
U.Roze, A.Ērglis, Amber u.c. Biļešu cena: Ls 12; 10; 8; 7.

8. aprīlī plkst. 19 – Dailes teātra viesizrāde: R.Blaumanis «Zagļi». Biļešu cena:
Ls 8; 7; 6; 5.

12. aprīlī plkst. 13 – Daugavpils teātra viesizrāde skolas vecuma bērniem:
H.K.Andersens «Nāriņa» (krievu valodā). Režisors V.Dupaks. Biļešu cena: Ls 2,50;

2; 1,50.

12. aprīlī plkst. 19 – Daugavpils teātra viesizrāde: L.Ulicka «Sieviešu laime»
(krievu valodā). Režisors M.Mamedovs. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Aizsaulē aizgājuši
ALLA EIHVALDE (dz. 1959. g.)
LĪVIJA GROSA (dz. 1938. g.)
GUNTA LEITĀNE (dz. 1945. g.)
ELGA MONIKA BERGMANE (dz. 1932. g.)
OLIMPIĀDE MAZURE (dz. 1922. g.)
ALDONA ŠKUTĀNE (dz. 1940. g.)
ŅINA KURNASENKOVA (dz. 1949. g.)
TAMĀRA OMIKA (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 24.03. plkst. 13 no Zanderu kapu
sēru nama uz Rozīšu kapiem.
TAMĀRA FREIMANE (dz. 1941. g.)
VLADIMIRS KOBERŅIKS (dz. 1921. g.)
KLAVDIJA PISARENKO (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 24.03. plkst. 11.30 Zanderu kapsētā.
ELGA IZOLDE ŠĪRE (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 24.03. plkst. 15.30 Baložu kapsētā.
VASILIJS KOSINSKIS (dz. 1957. g.).
Izvadīšana 25.03. plkst. 12 Zanderu kapsētā.
DZIDRA ASARĪTE (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst. 12 Bērzu kapsētā.

www.jelgavasvestnesis.lv
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28. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1175.sērija.
9.25 «Parīze, es tevi mīlu!» Melodrāma. 2006.g.
11.35 «Es – savai zemītei».*
12.05 «Eirobusiņš»*.
12.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.50 «Discovery atlants: Meksika». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.48 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
14.05 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 12.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
16.35 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 70.(noslēguma) sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1175.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 36.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».*
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var!
varoni www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 39.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 170. un 171.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 60.sērija.
13.20 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 7.sērija.
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 39.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 170. un 171.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 30.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 19.sērija.
20.50 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 60.sērija.
23.00 «Miris. Dzīvs. Bīstams» (ar subt.). Detektīvfilma.
2006.g. 1. un 2.sērija.
0.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 73. un 74.sērija.
10.05 «Zem baltajām burām». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 16.sērija.
13.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 83.sērija.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 2.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 209.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 210.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Makgrubers». ASV komisks parodiju trilleris. 2010.g.
22.50 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 6.sērija.
23.45 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 20.sērija.
0.35 LNT ziņu Top 10.*
1.25 «Līdz pēdējam vīram». ASV vesterns. 1996.g.
3.05 «Čūskas dūre». Piedzīvojumu komēdija. 1971.g.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 209. un 210.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 48.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 7.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 6.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 12.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 18. un 19.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 313.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.05 «Garšu laboratorija».
10.50 «Māmiņu klubs».
11.25 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 12.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 11». 2.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 104.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 53.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 20.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 240.(sezonas noslēguma) sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 20. un 21.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 314.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 22.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 239.sērija.
23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.

23.40 «Nekā personīga».
0.15 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 14.sērija.
0.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 20.sērija.
1.40 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 9.raidījums.
4.45 «Nakts joki».

29. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1176.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 5.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Iemīlēties svešiniekā». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.35 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.00 «Viss notiek».*
13.30 «Latvija var!»*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 36.sērija.
14.50 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 8.(noslēguma) sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 12.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1176.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 37.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 TV pirmizrāde! «Klases bilde. Par 10 gadiem
gudrāki». Norvēģijas un Latvijas dokumentāla
filma. 2011.g.
23.05 «Naudas zīmes».
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
“zaļā” žurnāliste Anitra Tooma. Tiešraide.
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 40.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 172. un 173.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 61.(noslēguma) sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija. 2006.g.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 40.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 172. un 173.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 31.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05 «Lielā riftu ieleja». Dokumentāla filma. 2009.g. 1.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 61.(noslēguma) sērija.
23.00 «Izdzīvošanas māka».
Dokumentālu filmu seriāls. 19.sērija.
23.45 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 75. un 76.sērija.
10.05 «Priestera mīla». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 17.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 84.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 3.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 211.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 212.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Atmiņu gaisma». Melodrāma. 2009.g.
23.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 7.sērija.
23.55 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 21.sērija.
0.45 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
1.35 «Makgrubers». Komisks parodiju trilleris. 2010.g.
3.00 «Atriebējs». ASV trilleris. 2006.g.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 211. un 212.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 49.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 8.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 7.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 13.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 20. un 21.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 314.sērija.
9.35 «Kāsla metode 2». 22.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 13.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Anim. ser. 35.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 3. un 4.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 14.sērija.

tv programma
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 105.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 54.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 21. un 22.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 315.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 1.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». ASV seriāls. 193.sērija.
23.00 «Hārpera sala». ASV seriāls. 5.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls.
1.40 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 48.sērija.
2.25 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 10.raidījums.

30. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1177.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 6.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «Pateikt un pateikties. Anda Līce». LTV videofilma.*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 37.sērija.
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1177.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 38.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «LTV portretu izlase». Rakstniece Dace Rukšāne. 2007.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.50–23.35.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas iedejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 41.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 174. un 175.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 1.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 FIBA Izaicinājuma kausa izcīņa. BK Ventspils – Oostende.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 41.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 174. un 175.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.25 Pārbaudes spēle hokejā. Zviedrija – Latvija.
22.50 «SOKO Vismāra». Seriāls. 1.sērija.
23.40 «Ātruma cilts».
0.10 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 1.sērija.
1.00 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 77. un 78.sērija.
10.05 «Ezermalas doktorāts». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 18.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 85.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 17.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 4.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 213.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 214.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 13.sērija.
23.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 8.sērija.
23.50 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 22.sērija.
0.40 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
1.30 «Purpura upes 2». Trilleris. 2004.g.
3.05 «Mīlestība un citas katastrofas». Komēdija. 2006.g.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 213. un 214.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 50.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 9.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 8.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 14.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 24. marts
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 22. un 23.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 315.sērija.
9.35 «Melu teorija 2». 1.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 14.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 36.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 5. un 6.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 106.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 55.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 23. un 24.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 24. un 25.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 316.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 10.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sērija.
24.00 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
1.00 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.30 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
3.25 «Kobra 7». Seriāls. 106.sērija.
4.10 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 50.sērija.

31. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1178.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 7.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Lietu daba. Rotaļas ar indi». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 38.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Jaunākā literatūra
radošām mūsdienīgām idejām – kas ir dekupāža?
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1178.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 39.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 8.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 6.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
“zaļā” žurnāliste Anitra Tooma. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 42.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 176. un 177.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 2.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pārbaudes spēle hokejā. Zviedrija – Latvija.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 42.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 176.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija». Tiešraide.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Man nepatīk skola». Šveices dokumentāla filma. 2009.g.
21.40 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 8.sērija.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 2.sērija.
23.00 «Leģenda par Jūrzemi». Fantāzijas piedzīvojumu
drāma. 2004.g. 2.sērija.
0.30 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 79. un 80.sērija.
10.05 «Mana vīra kāzas». Romantiska komēdija. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 19.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 13. un 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 86.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 18.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 5.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 215.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 216.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 17.sērija.
22.10 «Likuma sargs 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 12.(sezonas noslēguma) sērija.

23.10 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 9.sērija.
24.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 23.sērija.
0.55 «Divarpus vīri 4». ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
1.40 «Žandarmi pastaigā». Piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 215. un 216.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 51.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 10.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 9.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 15.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 24. un 25.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 316.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 10.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 15.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Anim. ser. 37.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 7. un 8.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 107.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 56.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 25. un 26.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Komēdijseriāls. 26. un 27.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 317.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 11.sērija.
22.00 «Snaiperis». ASV trilleris. 2007.g.
0.35 «Kinomānija».
1.05 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 10.sērija.
2.00 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 11.raidījums.

1. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 2.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 8.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Goda lieta». Francijas seriāls. 11.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Brīnumainie augi». Dokumentāla filma.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Atklātā ceturtdiena».*
14.25 «Tagad vai nekad». Seriāls. 39.sērija.
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.30 «Munks un Lemijs. Ala». Animācijas filma.
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 23.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Mafijas klans». Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
0.22 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 6.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
7.55 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
8.55 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 9.sērija.
9.25 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 2.sērija.
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 43.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 3.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-20 vecuma
grupā. Latvija – Lielbritānija. 2007.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 43.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 177. un 178.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 19. un 20.sērija.
21.00 «Zveja» (ar subt.).
21.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 9.sērija.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 3.sērija.
23.00 «Veterinārs». Komiska drāma. 2005.g. 1.sērija.
0.35 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 81. un 82.sērija.
10.05 «Brauciens pretīl laimei. Birma». Melodrāma. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 20.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 15. un 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 87.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 6.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 217.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 218.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.

Ceturtdiena, 2011. gada 24. marts
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.00 «Aplaupīt zagli». ASV komisks trilleris. 2007.g.
24.00 «Svešinieki». ASV šausmu filma. 2008.g.
1.25 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
2.20 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 17.sērija.
3.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 217. un 218.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 52.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 11.(nosl.) sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 21.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 10.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 16.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 26. un 27.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 317.sērija.
9.35 «Nozieguma skelets 5». 11.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 16.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 22.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 11». 9. un 10.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 108.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 57.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 27. un 28.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 28. un 29.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 318.sērija.
21.00 «Rozā pantera». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
22.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.45 «Holivudlenda». ASV krimināldrāma. 2006.g.
3.00 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 52.sērija.
3.45 «Katrīnvilla». Seriāls. 11.sērija.
4.30 «Nakts joki».

2. aprīlis, sestdiena
LTV1

17.10 «Jūrmala 2010» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai». Lielbritānijas un ASV romantiska tikumu komēdija. 2008.g.
22.25 «Viss piegriezies». Krimināldrāma. 1993.g.
0.35 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.00 «Sacīkšu braucējs». ASV drāma. 2001.g.
3.00 «Svešinieki». ASV šausmu filma. 2008.g.
4.15 «Vientuļās sirdis». ASV krimināldrāma. 2006.g.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 53.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 1.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 7.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 24.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 10.sērija.
9.05 «Simpsoni 16». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.30 «Dinozauru mednieki 2». 5.sērija.
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.00 «Kinomānija».
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Vīrietis uz paklāja».*
13.30 «Ievas pārvērtības».*
14.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.15 «Rozā pantera». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
18.10 «Tarzāns». ASV animācijas filma. 1999.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
21.25 «Indiana Džonss. Zudušo šķirstu meklējot».
ASV piedzīvojumu filma. 1981.g.
23.45 «Dienas sardze» (ar subt.). Fantastikas trilleris. 2005.g.
2.15 «Nulles populācija». Katastrofu filma. 2008.g.
3.55 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 53.sērija.
4.40 «Nakts joki».

3. aprīlis, svētdiena
LTV1

7.20 «Otrā iespēja». Seriāls. 49. un 50.sērija.
8.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.45 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 13. un 14.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.55 «Teātra žurka 99 jeb Kornēlija Eiropā». Latvijas
Nacionālā teātra izrāde.*
14.45 «Zigmunds Skujiņš savā 85.gadā».*
15.45 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.43 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
16.50 «Lietu daba. Diētu kari». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Imantas 1 8.šķērslīnija.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 Agata Kristi. «Mazie noziegumi. Paisums un
bēgums». Francijas detektīvfilma. 2010.g.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Marakešas ekspresis». Drāma. 1998.g.

7.15 «Otrā iespēja». Seriāls. 51. un 52.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 15.
un 16.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
9.50 «Avārijas brigāde. Kinostudija». Animācijas filma.
9.55 «Avārijas brigāde. Lidosta». Animācijas filma.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 13.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 13.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Meksika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 Agata Kristi. «Mazie noziegumi. Paisums un
bēgums». Francijas detektīvfilma. 2010.g.
17.05 «Brīnumainie augi». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Pārdodu māju». Vācijas romantiska drāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Čārlzs un Kamila». Biogrāfiska drāma. 2005.g.
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Laiks vīriem?»*
23.55 «Mafijas klans». Seriāls. 23. un 24.(noslēguma) sērija.

LTV7

LTV7

Reģionālo TV programma virszemes apraidē: 19.30 – 20.00

7.50 «Televeikala skatlogs». «Skats rītdienā».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Veterinārs». Komiska drāma. 2005.g. 1.sērija.
13.35 «Basketbola apskats».*
14.05 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-20 vecuma
grupā. Latvija – Baltkrievija. 2007.g.*
16.05 «Bordertauna». Seriāls. 62. un 63.sērija.
17.00 LBL spēle. LU – Turība. Tiešraide.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Tirgoņi». Komiska melodrāma. 2004.g. 1. un 2.sērija.
21.25 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 9.sērija.
22.15 «Ārns – templiešu bruņinieks».
Zviedrijas vēsturiska drāma. 2007.g. 1.sērija.
23.55 «Aģents Juhans Falks».
Zviedrijas daudzsēriju krimināldrāma. 5.sērija.

7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Tirgoņi» (ar subt.).
Komiska melodrāma. 2004.g. 1. un 2.sērija.
13.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.25 Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-20 vecuma
grupā. Latvija – Ungārija. 2007.g.*
16.25 «Bordertauna». Seriāls. 60. un 61.sērija.
17.25 «Leģenda par Jūrzemi». ASV un Kanādas fantāzijas
piedzīvojumu drāma. 2004.g. 2.sērija.
19.00 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.*
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentālu filmu seriāls. 10.sērija.
20.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.45 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 19. un 20.sērija.
21.40 «Ceļojums bez robežām: Kazahstāna».
22.15 «Aģents Juhans Falks». Zviedrijas daudzsēriju
krimināldrāma. 2009.g. 5.sērija.
23.50 «Sporta studija 19:30». Filma Girls on Ice.
0.20 Red Bull Crashed Ice sacensības. Pārraide no Kanādas.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 6.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Skubijs Dū: Kur ir mana mūmija?»
ASV animācijas filma. 2005.g.
12.30 «Mazo dziesmas Latvijai».*
15.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.30 «Pandas brīnumainais ceļojums».
ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 1995.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 16.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 3.sērija.
11.10 «Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai». Lielbritānijas un ASV romantiska tikumu komēdija. 2008.g.
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
14.50 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
15.20 «Žandarmi un citplanētieši». Piedzīvojumu komēdija. 1978.g.
17.10 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.

TV programma
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20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
23.00 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
0.55 «Aplaupīt zagli». ASV komisks trilleris. 2007.g.
2.40 «Viss piegriezies». Krimināldrāma. 1993.g.
4.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 3». 54.sērija.
5.45 «Laikavīrs». 2.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 8.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 25.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 3.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Stāsts par streļķi Fedotu». Animācijas filma.
12.30 «Boulinga karalis». ASV komēdija. 1996.g.
14.50 «Parasta pastaiga parkā». Traģikomēdija. 2002.g.
16.40 «Beverlihilsas policists». Kriminālkomēdija. 1984.g.
18.50 «Dinozauru mednieki 4». Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «X cilvēki 2». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
22.55 «Melnās čūskas vaidi». ASV drāma. 2006.g.
1.00 «Rīsa rapsodija». Traģikomēdija. 2004.g.
2.55 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 54.sērija.
3.40 «Laikavīrs». Seriāls. 2.sērija.
4.25 «Nakts joki».

LLU Uzņemšanas komisija: Lielā iela 2 – 181, Jelgava
Tālrunis: 63005703, e – pasts: ukom@llu.lv, www.llu.lv

Vai dzīvē ir kas vairāk

kā ikdiena?

Alfa kurss: iespēja izzināt dzīves jēgu.
Alfa kurss dod iespēju ikvienam atklāt
kristīgo ticību.
Domas rosinošās nodarbībās gaisotne ir
nepiespiesta, brīva un jautra. Katras
nodarbības sākumā ir kopīgas vakariņas, kas
dod iespēju vienam otru labāk iepazīt.
Klausies, uzzini, diskutē un atklāj. Alfa ir vieta,
kur neviens jautājums nav pārāk muļķīgs vai
naidīgs.
10 vakari, sākot ar 30. martu,
trešdienās no 19 līdz 21.30
Jelgavas katoļu draudzes garīgās dzīves
centrā, Akadēmijas ielā 14.
Kursa beidzējiem būs iespēja saņemt kristību
un/vai iesvētīties.
Pieteikties pa tālr. 28202009 - māsa Deogracija
vai rakstīt uz e-pastu: katolualfajelgava@inbox.lv.

Bērnu izklaides jomā strādājošam uzņēmumam Jelgavā nepieciešams enerģisks,
jaunām idejām gatavs darbinieks.
Galvenie darba pienākumi:
• laipna un kvalitatīva klientu apkalpošana;
• bērnu pieskatīšana;
• bērnu ballīšu vadīšana un tēmu sagatavošana;
• darbs ar skaidru naudu.
Prasības:
• augsta atbildības sajūta;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas komunikācijas prasmes.
Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli
līdz šā gada 23. martam. Adrese: Pulkveža
Brieža ielā 4, Jelgavā, LV – 3001.

Piedāvā darbu
frizierim (-ei)
ar pieredzi.
Tālrunis 29128186.

Logi
Zemo
cenu līderis.

SIA «Euro Standart V»
Meiju ceļš 2, Jelgava.
Tālrunis 25917171,
63083373.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 24. marts

Jelgava meklēs
«RAF mežā vajag ierīkot meža parku» 2011. gada «cāli»
«Jelgavas Vēstnesis» turpina iepazīstināt ar pilsētas skolēnu interesantākajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Šoreiz – Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolnieces Ilzes Okmanes pētījums «Parku funkciju izpilde un
jaunu rekreācijas zonu izveide Jelgavā».

Ilze Okmane, Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolniece:
«Ne vienu reizi vien dzirdēts: «Jelgavā jau nav ko darīt, gribas ko jaunu.»
Laikā, kad arvien vairāk cilvēku runā
par veselīgu dzīvesveidu, aktīvu atpūtu, atpūtu pie dabas, nolēmu izpētīt,
kas notiek ar Jelgavas parkiem un kā
mēs varam tos izmantot, lai varētu
apgalvot: «Jelgavā ir daudz iespēju.»
Tiesa, šobrīd mūsu parkos neko vairāk
par soliņiem un atkritumu urnām,
dažos – pieminekļiem, neredzu, uzslavējami vien tas, ka gandrīz visi parki ir
sakopti. Taču tajos nav aktīvās atpūtas
iespēju, vien vasarā Raiņa parkā darbojas velokarti un var lēkāt pa batutu.
Slavējami būtu, ja vismaz kādā no parkiem tiktu ierīkota strūklaka, kādas ir
daudzās citu valstu pilsētās, tajos būtu
aktīvās atpūtas laukumi. Piemēram,
Alunāna parkā varētu izbūvēt rotaļu
laukumu mazākajiem, uzstādīt šūpoles, klinšu sienas. Noteikti par skaistu
pastaigu parku varētu izveidot Grēbnera parku Rūpniecības ielas rajonā,
iepretim bijušajai Jelgavas vaskadrānu
fabrikai. Tiesa, šis ir privātīpašums un
Jelgavas pašvaldības rīcībā ir dati, ka
tiek veidots projekts par daudzdzīvokļu
māju būvēšanu šeit. Taču lielākā sāpe
man kā jelgavniecei, kas redz apkārt
notiekošo, ir par RAF mežu, kas šobrīd ir iedzīvotāju piemēslots un būtu
jāsakārto. 20. gadsimta beigās tas vēl
bija sakārtots, mežā bija labs apgaismojums un slēpošanas trase. Mans
ieteikums, lai pilsētas zaļās zonas mežu
varētu pēc iespējas pilnīgāk izmantot
kā iedzīvotāju atpūtas vietu un lai
mežs no tā pēc iespējas mazāk ciestu:
nepieciešams to pārveidot par meža
parku. Tieši šim projektam es pat esmu
izveidojusi savu vīziju, kādam tam
jāizskatās, un veikusi arī jelgavnieku
aptauju par to, vai tāds tiešām būtu
vajadzīgs. Viņi saka – ir vajadzīgs. Savā

 Ritma Gaidamoviča

darbā esmu paredzējusi, ka šeit tiktu
ierīkotas pastaigu takas, piedzīvojumu
taka, kur varētu braukt ar riteni un
ziemā slēpot, skatu tornis, soliņi, spēļu
laukums, atpūtas vieta jauniešiem,
kultūras pasākumu vieta, sporta laukums, atrakciju laukums, kioski un
tualetes. Tāpat šeit varētu izveidot
tūrisma apskates objektus. Piemēram,
pilsētas simbolu Alni, kas veidots no
stiklšķiedras, koka skulptūru «Tautu
meitas un tautu dēli», lielgabalu, sienu
«Mūsu tauta – Latvija», kur apmeklētāji varēs parakstīties, lineālu uz kura
atzīmēti slavenu latviešu garumi, medību trofeju kolekciju. Es uzskatu, ka
jelgavniekiem ir nepieciešamas jaunas
rekreācijas zonas, jo patreizējie Jelgavas parki nepiedāvā dažādas atpūtas
iespējas. Tiesa, kad izstrādāju darbu,
diemžēl man vēl nebija informācijas
par Pasta salas attīstības vīziju. Tagad
esmu ar to mazliet iepazinusies un varu
teikt: «Vau! Šeit ir daļa no tā, ko es gribētu arī citās pilsētas atpūtas vietās.»»
Foto: Ivars Veiliņš

Kultūras pasākumi
 24. martā pulksten 19 – izrāžu apvienība «Panna» piedāvā komēdiju «Tāda
es esmu». Galvenajā lomā Z.Daudziņa. Režisors J.Rijnieks. Šis ir komiski nopietns
mēģinājums celt latviešu sievietes pašapziņu. Savukārt vīriešiem izrādes veidotāji
atgādina – par mazāku naudu ikviens vīrietis varētu dabūt vairāk, ja no savas sievietes
nepieprasītu to, kā viņai nav. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 25. martā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzī).
 25. martā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde. Sapņosim un
ticēsim savam sapnim muzikālajā D.Vasermana izrādē «Dons Kihots. Cilvēks no
Lamanša». Režisors A.Matisons, asistents A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(kultūras namā).
 26. martā no pulksten 12 līdz 14 – Zemgales bērnu un jauniešu folkloras kopu
sarīkojums «Uz Jelgavu, uz Jelgavu!». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 26. martā pulksten 16 – Dž.Pergolezi oratorija «Stabat Mater». Piedalās
I.Nasteviča (soprāns), V.Timermane (mecosoprāns), M.Ansonska (ērģeles) (Svētās
Annas katedrālē).
 26. martā pulksten 19 – grupas «Labvēlīgais tips» jaunā koncertprogramma
«Kurvis». Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 27. martā pulksten 11 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde «Muzikanti» pēc brāļu
Grimmu pasakas «Brēmenes muzikanti» un I.Krilova fabulu motīviem. Muzikāla
pasaka bērniem un viņu vecākiem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50
(kultūras nama Mazajā zālē).
 31. martā pulksten 13 – Stīgu instrumentu spēles koncerts. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Mūzikas vidusskolā).

Izstādes
 Līdz 11. aprīlim – Kārļa Dobrāja gleznu izstāde. Tikšanās ar autoru 29. martā
pulksten 16 (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 10. aprīlim – izstāde «Sveiciens no Mītavas: vecais ģimenes albums» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. aprīlim – Jelgavas skolu audzēkņu vizuālās, lietišķās un vides mākslas
darbu izstāde. 6. aprīlī pulksten 15 – konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju
apbalvošana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. aprīlim – fotoizstāde «Ukraiņi Latvijā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 2. aprīlim – izstāde «PUPart III» jeb erotika mākslā. Piedalās Jāzeps Pīgoznis, Edmunds Lūcis, Roberts Koļcovs, Ieva Markēviča-Caruka, Sanda Skujiņa, Aigars
Zemītis (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 30. martam – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» tekstiliju – lupatiņu
izstāde «Ar smaidu...» (kultūras nama Lielajā foajē).
 Līdz 30. martam – fotogrāfiju izstāde «Zaļš gar acīm». Daba un dzīvnieki Ķemeru
Nacionālajā parkā (kultūras nama Mazajā foajē).
 Līdz 30. martam – Lindas Rasnačas darbu izstāde «Klusās dabas» (kultūras
nama 2. stāvā).
 Līdz 30. martam – tautas gleznošanas studijas dalībnieces Intas Bites izstāde
«Klusā daba» (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 Līdz 30. aprīlim – Zigrīdas Cīrules jaunāko darbu izstāde (Miezītes bibliotēkā).

«Jāatzīst, sākums, gatavojoties «Jelgavas cālim 2010»,
nebija viegls. Vienu dienu
Loreta teica: «Dziedāšu.» Citu
jau atkal: «Nekur neiešu.»
Bažījāmies, ka nekas nesanāks. Taču tagad varu teikt
– šāds konkurss bērnam ir
ieguvums. Proti, mēs redzam,
ka tas Loretai ir palīdzējis
atvērties un pārvarēt bailes.
Viņa nebija no tiem komunikablākajiem bērniem, kas
visur iet un dara – viņa no visa
baidījās, taču šis konkurss
viņu iedrošināja, un tas ir liels
pluss,» atzīst «Jelgavas cāļa
2010» Loretas Neusas-Lucas
mamma Ingrīda, aicinot arī
citus mazos pilsētas dziedātājus izmēģināt savus spēkus
konkursā.
Arī šogad tiks meklēts Jelgavas «cālis» un no 1. aprīļa sāksies dalībnieku
pieteikšana, lai jau 28. aprīlī pulksten
17 Jelgavas kultūras nama Mazajā zālē
visi dziedāt gribētāji līdz piecu gadu
vecumam tiktos «Jelgavas cālis 2011»
pusfinālā. Lai arī gadi ļauj, Loreta šoreiz konkursā nepiedalīsies, vien finālā
sniegs priekšnesumu pārējiem konkursantiem. «Nejūtamies kā zvaigznes,
taču 1. vieta un jaukas atmiņas mums
ir, tālab dosim citiem iespēju uzvarēt,»
saka mamma. Vērtējot konkursu, viņa
atzīst, ka tas noteikti dara piepildītāku
bērna bērnību un, ja ir iespēja, dotības,
viss ir jāliek lietā. «Noteikti kāds vecāks
šobrīd domā, pieteikties vai nepieteikties konkursam, vai mans bērns dzied
tik labi... Es saku, ka vajag pamēģināt.
Patiesībā tā ir fantastiska iespēja mūsu
pilsētā, kas ir jāizmanto. Tas taču ir
prieks pašiem, radiem un draugiem,»
spriež mamma. Šobrīd Loreta savas

Vērtējot konkursu, «Jelgavas cāļa 2010» Loretas Neusas-Lucas vecāki Ingrīda
un Ervīns atzīst, ka tas noteikti dara piepildītāku bērna bērnību un, ja ir
iespēja, dotības, viss ir jāliek lietā.
Foto: Ivars Veiliņš
dziedāšanas prasmes turpina papildināt
pie skolotājas Agijas Pizikas ansamblī
«Rotiņa», bet nākamgad sāks mācības
sagatavošanas klasē Jelgavas Mūzikas
skolā.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Lolita Truksne informē, ka
šā gada cāļa dalībniekiem repertuārā
jāiekļauj divas dziesmas pēc brīvas izvēles, galvenais, tām jāatbilst izpildītāja
vecumam un balss spējām. Konkursanti
drīkst izpildīt dziesmas a capella, mūzikas instrumentu vai fonogrammu
pavadījumā, kas obligāti jānorāda pieteikuma anketā. Pieteikuma anketu varēs
saņemt pa e-pastu vai personīgi kultūras
namā no 1. aprīļa. Sīkāka informācija
par konkursu pieejama pie kultūras
darba speciālistes L.Truksnes pa tālruni
63084675, 26665744 vai e-pastu: lolita.
truksne@kultura.jelgava.lv. Pieteikuma
anketa jāiesniedz līdz 20. aprīlim.

Ilggadējā žūrijas locekle, Jelgavas
Mūzikas vidusskolas Vokālās nodaļas
vadītāja Ilona Maļecka, gatavojoties
konkursam, lai priekšnesumi būtu
veiksmīgi, iesaka pedagogiem apdomāt
pavadījuma izvēli. «Pēdējos gados, manuprāt, pedagogi par daudz dod priekšroku
akustiskajām fonogrammām, kas bērnu
sasaista. Dzīvais pavadījums tomēr ir
daudz labāks, tas atraisa bērnus un
viņi savas dotības spēj atklāt vēl labāk.
Priekšnesums sanāk daudz dabiskāks
un baudāmāks, jo instrumenta spēlētājs
jūt, kā labāk, var bērnam piepalīdzēt –
ātrāk vai lēnāk. Fonogrammā to nevar,»
tā I.Maļecka.
Jāpiebilst, ka konkursa fināla koncerts
ar nosaukumu «Mazie jelgavnieki» arī
šogad paredzēts Jelgavas pilsētas svētku
laikā – 24. maijā – kultūras nama Lielajā
zālē. Arī finālā katram «cālim» būs jāizpilda divas dziesmas.

Uz skatuves Elzas dzīvesstāsts jeb «Agrā rūsa»
 Ritma Gaidamoviča

Vairāki Latvijas mūziķi un Valmieras Drāmas teātra aktieri
2. aprīlī pulksten 13 un 18
Jelgavas kultūras namā piedāvā noskatīties Jāņa Lūsēna
un Pētera Brūvera jaunāko
mīlas stāsta mūziklu «Agrā
rūsa». Tas veidots pēc Elīnas
Zālītes romāna «Agrā rūsa»
motīviem.
«Ar noplukušu čemodānu reņģu piesmakušajā istabiņā sākas Elzas gadiem
lolotais sapnis par skaistu un bezrūpīgu
dzīvi Rīgā, kas pat krāšņākajā vasaras
laikā izrādās dūmakaina un putekļaina.
Apmānot savas ilgas pēc mājām un
spožo ilūziju sabrukuma sāpes, Elza

soli pa solim nokļūst mirguļiem un
vizuļiem aizslēptajā postošajā modes
pasaulē. Kārotā naudas greznība drīz
vien rada ne vien apnikumu, bet arī
nicinājumu un naidu, kas iedrošina
baisam noziegumam ziedošās mīlestības
brīvībai. Negaidīti tā pārtop vien par
atmiņu gleznas drumslām izkropļotajā
paradīzē. Sods dziedina jaunai dzīvei,
kur kļūda vienam var izrādīties laime
otram, atkal no jauna sagriežot likteni
neparedzamā virpulī. Tikai jasmīni turpina nesatricināmi ziedēt un smaržot,
līdz neprātam apreibinot mīlestības alkstošos…,» mūzikla sižetu ieskicē autori.
Muzikālais iestudējums «Agrā rūsa»
dienas gaismu ieraudzījis šajā teātra
sezonā un ar labiem panākumiem ne
reizi vien spēlēts uz Valmieras teātra
skatuves, bet aprīļa sākumā tiek piedā-

vāts arī Jelgavā.
Galvenā jeb Elzas loma J.Lūsēna un
P.Brūvera mūziklā uzticēta dziedātājai
Ancei Krauzei, pārējās lomās Uģis
Roze – Žanis Ķikulis, Andris Ērglis –
Italo, Amber – Cimbare un Valmieras
Drāmas teātra aktieri Kārlis Neimanis,
Māris Bezmers, Ieva Puķe, Elīna Vāne,
Inese Ramute, Aigars Vilims, Arnolds
Osis, Oskars Morozovs, Mārtiņš Liepa.
Mūziklā piedalās arī mūziķu grupa
komponista J.Lūsēna vadībā.
«Šoreiz mākslinieciskajā ziņā izdevies
panākt, ka vienlīdz nozīmīgi uz skatuves
ir gan dziedātāji, gan aktieri, gan koris.
Mākslinieku meistarība un atdeve
veido vienotu izrādes koptēlu,» atzīst
komponists.
Biļetes pieejamas Jelgavas kultūras
nama un «Biļešu paradīzes» kasēs.

Muzejā – skolēnu veikums

Ziedi Miezītes bibliotēkā

Dons Kihots – pēdējo reizi

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā skatāma pilsētas skolu
audzēkņu vizuālās, lietišķās un vides
mākslas darbu izstāde «Lietas un tēli».
Dažādās tehnikās izstrādātos zīmējumus,
gleznojumus un veidojumus, mākslīgos
ziedus, spilvenus, keramikas darbus veidojuši skolēni no skolām, kurās darbojas
vizuālās mākslas pulciņš – Jelgavas 2., 3.
pamatskolas, 5., 6. vidusskolas, Spīdolas
ģimnāzijas un 1. speciālās internātpamatskolas. Izstādi «Lietas un tēli» muzejā
interesenti aicināti apskatīt līdz 10. aprīlim. 6. aprīlī pulksten 15 muzejā plānota
labāko darbu autoru apbalvošana un
tiks noskaidrots, kuri darbi tālāk dosies
uz Zemgales reģionālo konkursu Bauskā.

Jaunu un krāšņu izstādi
sarūpējusi gleznotāja
Zigrīda Cīrule. Miezītes bibliotēkā līdz 30.
aprīlim skatāma viņas
jaunāko darbu izstāde. Z.Cīrule stāsta,
ka šajā izstādē, aplūkojamas viņas ziedu
gleznas, šoreiz lielformāta, kurās attēloti
vieni no viņas mīļākajiem ziediem – īrisi,
magones un klāt dažādi sīkziedi. «Visas eļļas
gleznas tapušas pa ziemu,» stāsta Z.Cīrule,
piebilstot, ka ar šiem ziediem tagad, pavasarī, skatītāju dvēselēs vēlas radīt prieku.
Šobrīd mākslinieces gleznas skatāmas arī
Jelgavas kultūras namā, bet drīzumā viņa
jelgavniekiem sola rādīt lielformāta gleznu
sēriju, kurā redzamas magones.

Amatierteātru skates ietvaros, piektdien,
25. martā, pulksten 19 Jelgavas kultūras
namā tiks rādīta Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra izrāde «Dons Kihots. Cilvēks no Lamanšas». Jelgavas publikai šī būs pēdējā
iespēja vērot klejojošā bruņinieka stāstu,
ziņo Alunāna teātris. Teātris informē, ka
izrādē smalki apvienots viegls humors ar
nopietno, joki ar vērtīgām atziņām, dzīves
ironija ar traģēdiju. Skatītājs var sastapties
ar 16. gadsimta varoņiem, kuru vidū būs
slavenā bruņinieka radītājs Migels de
Servantess Saavedra, pats Dons Kihots un
viņa uzticamais ieroču nesējs Sančo Pansa,
sirdsdāma Dulsineja un citi tēli. Biļetes
nopērkamas Jelgavas kultūras nama un
«Biļešu paradīzes» kasēs.

