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Pensionāri, kas vecāki par 75
gadiem, braukšanas apliecības
varēs saņemt no aprīļa
 Sintija Čepanone

No 1. maija līdz 30.
septembrim Jelgavā
deklarētās personas,
kuras vecākas par 75
gadiem, pilsētas autobusos varēs braukt
ar 50 procentu atlaidi. 3. aprīlī Sociālo
lietu pārvaldē sāksies
braukšanas apliecību
izsniegšana.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne stāsta, ka braukšanas apliecības cilvēkiem, kas
vecāki par 75 gadiem un kuru
pamata dzīvesvieta deklarēta
Jelgavā, tiks izsniegtas laika
periodā no 3. aprīļa līdz 24. augustam. Taču nopirkt mēnešbiļeti ar
piecdesmit procentu atlaidi – par
desmit latiem –, uzrādot Sociālo
lietu pārvaldē izsniegto apliecību,
varēs Jelgavas autoostas kasē.
Lai saņemtu braukšanas apliecību, jāierodas Sociālo lietu
pārvaldes Informācijas kabinetā
– Pulkveža O.Kalpaka ielā 9,
115. telpā, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten

SIA «Latvijas piens» topošajā piena pārstrādes uzņēmumā Jelgavā šonedēļ uzsākta piena pārstrādes iekārtu montāža. Tur tiek
uzstādītas piena, krējuma un sūkalu tehnoloģiskās tvertnes, kā arī piena pieņemšanas un pirmapstrādes tehnoloģiskās iekārtas.
Ar šīm iekārtām tiks nodrošināta svaigpiena pieņemšana, piena separēšana, kā arī piena un krējuma pasterizēšana.
Paralēli tam notiek arī tvaika un siltuma ražošanas, tīrā ūdens apstrādes (atdzelžošanas un mīkstināšanas) un aukstumapgādes
iekārtu montāža. SIA «Latvijas piens» rūpnīcas būvniecības darbi šobrīd pabeigti par 80 procentiem, informē SIA «Latvijas
piens» komunikāciju vadītāja Iveta Tomsone.
SIA «Latvijas piens» patlaban komplektē arī rūpnīcas darbinieku personālu – izsludināta pieteikšanās uz laboratorijas vadītāja  Ilze Knusle-Jankevica
un laboranta piena pieņēmēja vietu.
Pagājušajā gadā JelgaJaunajā ražotnē pirmie vājpiena koncentrāta testi plānoti maija beigās, savukārt rūpnīcas siera ražotnes iedarbināšana – auvā reģistrēts rekordgusta otrajā pusē.
liels uzņēmumu skaits
SIA «Latvijas piens» īpašnieki ir 600 Latvijas zemnieki, kuri apvienojušies kooperatīvos «Trikāta KS», «Dzēse» un «Piena partneri».
pēdējos deviņos gados
Jaunās piena pārstrādes projekta kopējās plānotās izmaksas ir 10,5 miljoni latu. No kopējās summas kredīts investīcijām ir aptuveni
– 396. Pērn likvidēti
6,5 miljoni latu, zemnieku pašu ieguldījums – 1,275 miljoni, bet ES līdzfinansējums – 2 951 776,80 lati. Vienas dienas laikā rūpnīcā
92 uzņēmumi. Bilance
pārstrādās 250 – 300 tonnas piena un nodrošinās darbu apmēram 50 cilvēkiem pašā ražotnē.
Foto: Ivars Veiliņš

13 līdz 17, līdzi ņemot pasi. To
varēs izdarīt, sākot no 3. aprīļa.
Braukšanas apliecībā līdztekus
aktuālajai informācijai par tās
īpašnieku būs arī fotogrāfija,
taču persona nofotografēta tiks
uz vietas pārvaldē pirms apliecības izsniegšanas.
Braukšanas maksas atvieglojumi 50 procentu apmērā
pensionāriem, kas vecāki par 75
gadiem, būs spēkā piecus mēnešus – no maija līdz septembrim.
Kā liecina informācija Jelgavas
Autobusa parka mājas lapā,
mēnešbiļetes nākamajam mēnesim autoostas kasē iespējams
iegādāties, sākot no iepriekšējā
mēneša 15. datuma. Jāuzsver,
ka iegādātā mēnešbiļete būs
derīga tikai kopā ar braukšanas
apliecību, kas, iekāpjot autobusā, jāuzrāda šoferim.
Jāatgādina, ka lēmumu par
braukšanas maksas atvieglojumiem pensionāriem, kas sasnieguši 75 gadu vecumu, deputāti
pieņēma janvāra domes sēdē.
Sociālo lietu pārvaldē lēš, ka
uz šo atbalsta veidu varētu pretendēt ap 1380 jelgavnieku, kas
vecāki par 75 gadiem.

Pērn Jelgavā reģistrēti 396
uzņēmumi, likvidēti – 92

Skolēni varēs pieteikties darbam vasarā
 Sintija Čepanone

Jau nākampirmdien,
26. martā, Jelgavas
izglītības iestādēs
sāksies pieteikumu
pieņemšana no skolēniem, kuri vasaras
brīvlaikā vēlas strādāt.
Pieteikšanās nodarbinātības projektam
ilgs mēnesi, un iespēja
strādāt kopumā tiks
nodrošināta vairāk
nekā 600 jauniešiem.
Lai skolēniem sniegtu zināšanas par darba devēja un
darba ņēmēja tiesībām, pienākumiem un atbildību, darba
prasmju apgūšanu, kā arī
nodrošinātu mērķtiecīgu brīvā
laika pavadīšanu, pašvaldība
šā gada budžetā rada līdzekļus skolēnu nodarbinātības
pasākumiem vasarā. Uz tiem
varēs pretendēt 13 – 15 gadus

veci izglītojamie, kuru pamata
dzīvesvieta deklarēta Jelgavā.
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza stāsta, ka
nodarbinātībā skolēni tiks
iesaistīti no 4. jūnija līdz 24.
augustam. Trīspadsmit un
četrpadsmit gadus veci bērni
varēs strādāt divas nedēļas pa
četrām stundām dienā, savukārt piecpadsmitgadīgie – trīs
nedēļas pa sešām stundām
dienā. Darba vietas tiks nodrošinātas pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās, skolēnus
iesaistot iestāžu teritorijas
labiekārtošanā un telpu uzpošanā, darbā skolu bibliotēkās,
mācību kabinetos, kā arī citos
jauniešiem piemērotos darbos.
Šajā vasaras brīvlaikā kopumā
plānots darbu nodrošināt vairāk nekā 600 skolēniem.
Pieteikties nodarbinātībai
iespējams no 26. marta līdz 26.
aprīlim, savā skolā izglītības
iestādes sekretārei vai sociā-

lajam pedagogam iesniedzot
pieteikuma anketu un vecāku
apliecinājumu, kas elektroniski pieejami pašvaldības mājas
lapā www.jelgava.lv un Izglītības pārvaldes mājas lapā www.
jip.jelgava.lv.
G.Auza norāda, ka pieteikumus izvērtēs un nodarbinātībā
iesaistīto skolēnu sarakstus
apstiprinās skolas direktora
izveidota vērtēšanas komisija.
Priekšrocības darbam vasarā
būs izglītojamiem ar pozitīvu
attieksmi pret darbu, ja skolēns nav nodarbināts pie cita
darba devēja un atbilst vismaz
vienam no šādiem kritērijiem:
ir labas sekmes un uzvedība; ir
aizbildnībā; ir no daudzbērnu
ģimenes (ģimenē ir trīs vai
vairāk nepilngadīgu bērnu);
ir no ģimenes, kurai piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statuss; viens vai abi
vecāki ir bezdarbnieki.
«Šī pašvaldības nodrošinātā

iespēja jauniešiem neapšaubāmi ir vērtīga, jo, kā zinām,
iespējas gūt savu pirmo darba
pieredzi valstī kopumā pašlaik ir visai ierobežotas. Taču
strādājot viņi iemācās sadarboties, apzinās atbildību, pienākumus, turklāt tā ir iespēja
nopelnīt un pēc tam šo naudu
mērķtiecīgi izmantot. Būtiski,
ka tas ir arī vērtīgs ieraksts
CV, jo apliecina, ka skolēns nav
tikai beidzis izglītības iestādi,
bet arī strādājot mērķtiecīgi
pavadījis savu brīvo laiku vasarā,» vērtē Izglītības pārvaldes
vadītāja.
Jāpiebilst, ka skolēnu atalgojums par darbu vasarā noteikts atbilstoši normatīvajiem
aktiem: 13 un 14 gadus veci
izglītojamie par divām darba
nedēļām saņems 50 latus pirms
nodokļu nomaksas, savukārt
15 gadus vecie – 139,60 latus
pirms nodokļu nomaksas par
trim darba nedēļām.

un citi «Lursoft» dati
liecina, ka Jelgavā pēdējie divi gadi biznesa
vidē iezīmējušies īpaši
pozitīvi, jo pēc 2009.
gada, kad reģistrēts
viens no zemākajiem
aktivitāšu rādītājiem,
tagad aizvien vairāk
personu reģistrē jaunus uzņēmumus.

SIA «Lursoft IT» pārstāve
Indra Jansone stāsta, ka pērn
Jelgavā reģistrēti 396 jauni uzņēmumi, kas ir par 37 procentiem vairāk nekā pirms gada
un par 72 procentiem vairāk
nekā 2009. gadā. Viņa norāda
– kā pozitīva ziņa noteikti atzīmējams arī fakts, ka pagājušajā
gadā ievērojami samazinājies
likvidēto uzņēmumu skaits.
Skatoties pēc darbības nozarēm, visvairāk likvidēti kravu
pārvadāšanas uzņēmumi pa
autoceļiem – seši, pēc tam seko
mazumtirdzniecības pa pastu
vai internetā un dzīvojamo un
nedzīvojamo ēku būvniecība
– katrā nozarē pa četriem uzņēmumiem.

Jelgavā reģistrēto
un likvidēto uzņēmumu skaits
Gads

Reģistrēti

Likvidēti

2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.

106
270
353
202
296
357
285
214
270
396

42
78
146
206
118
114
70
80
156
92
Avots: «Lursoft»

Šobrīd kopumā Jelgavā ir
reģistrēti un darbojas ap 2000
uzņēmumu – kopš 1995. gada
reģistrēti 3923 uzņēmumi, no
kuriem likvidēti 1726. «Lursoft»
pārstāve informē, ka vispārstāvētākās nozares ir transports
(kravu un pasažieru pārvadājumi, automobiļu apkope un remonts), tirdzniecība, būvniecība
(ēku un ceļu) un pakalpojumi
– ēdināšanas, skaistumkopšanas, grāmatvedības.
Vēl viens būtisks aspekts, kas
raksturo pilsētas uzņēmējdarbības vidi, ir uzņēmumu pastāvēšanas ilgums – 193 Jelgavas
uzņēmumi šogad svin 20 gadu
jubileju.
Turpinājums 3.lpp.
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Skolēnu ēdienkartē vairs nevarēs iekļaut frī kartupeļus
un cīsiņus, kuros gaļa ir mazāk par 70 procentiem
Skolēnu ēdienkartē no šā gada
1. jūnija vairs nevarēs iekļaut
frī kartupeļus, kā arī cīsiņus un
sardeles, kuros gaļa ir mazāk
par 70 procentiem. To paredz
valdības apstiprinātais noteikumu projekts par veselīga un
sabalansēta uztura normām
skolās. Noteikumos ir vesela
virkne pārtikas produktu, ko
skolēniem nedrīkstēs piedāvāt,
– arī žāvētus, kūpinātus un sālītus gaļas un zivju produktus,
rūpnieciski ražotus pelmeņus,
saldētas rūpnieciski ražotas
kotletes un frikadeles, zivju
pirkstiņus, burgerus, gaļas un
zivju konservus, mehāniski atdalītu gaļu. Savukārt kā piedevas
ēdieniem nevarēs pasniegt majonēzi, kečupu, tomātu mērci un
krējuma izstrādājumus. Ēdienu
pagatavošanā gan majonēzi,
kečupu un tomātu mērci būs
atļauts izmantot. Tāpat skolēnu

uzturā vairs neiekļaus frī kartupeļus, kartupeļu kroketes un citus
eļļā vārītus un analogus pārtikas
produktus, kā arī konditorejas
izstrādājumus, kuru sastāvā ir
daļēji hidrogenēti augu tauki.
Vienlaikus skolās ēdiena gatavošanā turpmāk nelietos margarīnu, buljona un zupu koncentrātus, sausos ķīseļa koncentrātus,
ātri pagatavojamas kartupeļu
biezputras (pusfabrikātus), augu
eļļu, kas ir ražota no ģenētiski
modificētām izejvielām, kā arī vēl
citas kaitīgas vielas.
PVD Dienvidzemgales pārvaldes
uzraudzības teritorijas valsts
pārtikas inspektore Evija Uļjanova atzīst – pārbaudes Jelgavas
skolās gan pagaidām liecina, ka
izglītības iestāžu ēdinātāji strikti
cenšas ievērot visas noteiktās
prasības, un viņa ir pārliecināta,
ka tā tas būs arī pēc jauno normu stāšanās spēkā. «Protams,

«Maltītes cena
skolā varētu kāpt»
Daiga Tiltiņa, 4. pamatskolas
ēdināšanas uzņēmuma «Ambrozija» vadītāja:
«Kopš nodrošinu ēdināšanu 4.
pamatskolā – jau no 1998. gada –,
nekad neesmu skolēniem piedāvājusi ēdienkartē frī kartupeļus. Labi
zinu – ja šāds piedāvājums būtu,
bērni izvēlētos tikai to, tāpēc jau
uzreiz no tā atteicos. Lai gan tam
ir arī citi iemesli – frī gatavošanā
strikti jāievēro pagatavošanas
tehnoloģija, eļļu nekādā gadījumā
nedrīkst pārkarsēt, tā regulāri
jāmaina, un rezultātā tas ir ļoti
darbietilpīgs un arī dārgs process.
Tāpēc frī aizliegšana vismaz 4.
pamatskolas ēdienkartē nekādas
izmaiņas neieviesīs. Citādāk ir ar
cīsiņiem un zivju pirkstiņiem, ko
mūsu bērni ļoti labprāt ēd, turklāt
ēd kopā ar kečupu. Tie tiešām ir
pieprasīti. Arī paredzamā prasība,
ka turpmāk cīsiņiem būs jāsatur
vismaz 70 procenti gaļas, varētu
būt problemātiska. Jo, ja nemaldos, cīsiņos, ko šobrīd iepērkam no
Latvijā labi zināma ražotāja, gaļa
ir ap 65 procentiem. Tātad pat atzīti ražotāji īsti nepiedāvā cīsiņus
ar augstāku gaļas saturu. Šajā
gadījumā mums būs divas iespējas
– atteikties no cīsiņiem skolā vai
meklēt tādus, kuru sastāvs atbildīs prasībām. Tomēr es pieļauju,
ka ražotāji ātri vien reaģēs uz
šo jauninājumu – ir jāsaprot, ka
visas Latvijas skolas veido milzīgu
noietu ražotājam, un, iespējams,
tas būs tā vērts, lai pielāgotos
prasībām. Tātad varētu būt tā, ka
arī tos cīsiņus, ko iepērkam šobrīd,
jau pēc pusgada sāks ražot ar
lielāku gaļas saturu tajos. Līdzīgi
tas bija brīdī, kad skolās aizliedza
dažādus saldumus, kas saturēja
neatļautās vielas, – daudzi varbūt

to nezina, bet pēc šī aizlieguma
nereti ražotājs mainīja produkta
sastāvu, lai to varētu tirgot arī
skolās. Mēs, iepērkot produktus,
tam ļoti strikti sekojam līdzi, tāpēc
arī šīs izmaiņas pamanām. Tas
attiecas uz dažādām konfektēm,
cepumiem. Laikam bija pat brīdis,
kad «Selgas» cepumu sastāvā bija
viela, ko skolā tirgot nevarēja...
Tagad tur tās vairs nav.
Protams, no vienas puses, ir tikai
atzīstami, ka valstī domā par to,
kā bērnus pabarot veselīgāk, taču
ir arī otra puse – ne jau tikai skola
audzina bērnu, tas galvenokārt
būtu jādara ģimenei. Ja mājās viss,
kas aizliegts skolā, atļauts, tad liela
rezultāta nebūs. Mēs taču zinām,
cik aizņemti vecāki šodien mēdz
būt, un pelmeņi vakariņās daudzviet ir normāla parādība – ātri, ērti,
un bērns ir paēdis. Tāpēc nav brīnums, ka bērns atnāk uz skolu un
zupu neēd, saldo arī ne – viņš tādu
ēdienu vienkārši nepazīst. Jā, tādi
bērni joprojām ir. Pirmklasnieku
vēl ir iespējams pierunāt – nevarēs
kečupu, ēdīs griķus ar krējumu,
mērcīti, bet tam 6. klases bērnam
to iestāstīt būs grūtāk.
Tas, protams, nav nekas neīstenojams – vienkārši mainīsies
ēdienkarte, taču bažas rada tas,
vai maltīte nekļūs dārgāka. To
jau tagad ir viegli aprēķināt – ja
pašlaik varam lietot krējuma izstrādājumu, pēc tam varēsim tikai
krējumu; ja vēl var lietot siera
izstrādājumu, tad pēc tam – tikai
sieru, arī cīsiņi ar vairāk gaļu tajos
noteikti maksās dārgāk nekā tie,
ko piedāvājam šodien. Rezultātā
visu noteiks cena, un par 80 santīmiem pusdienas pagatavot būs
grūti. Es prognozēju, ka maltītes
cena skolā varētu kāpt.»

atsevišķus pārkāpumus esam
fiksējuši, bet galvenokārt tā vairāk ir piegādātāju, nevis skolas
ēdinātāju vaina. Piemēram, jau
šobrīd skolās ir aizliegts tirgot
virkni saldumu un saldināto dzērienu, kas satur kaitīgās vielas,
un uzņēmums to arī cenšas ievērot, taču... mēs esam fiksējuši
šādu neatļautu saldumu tirgošanu, jo uz iepakojuma kastes,
ko pērk skolai, ražotājam jau
būtu jānorāda pilnīgs produkta
saturs. Taču tur šīs kaitīgās vielas
nav minētas, bet, atverot kasti,
uz katra konkrētā salduma batoniņa vai dzēriena pudeles ar
lupu vien salasāmiem burtiem
rakstīts, ka kaitīgās vielas tur
tomēr ir...»
Šādos gadījumos kaitīgais
produkts no ēdnīcas tiek izņemts, uzņēmumam izteikts
brīdinājums, bet atkārtošanās
gadījumā gan uzlikts sods.

Kaut arī aizliegto produktu
saraksts skolās no jūnija solās būt īpaši garš, E.Uļjanova
uzsver, ka izkontrolēt pārtikas
apriti skolu ēdnīcās ir ļoti reāli.
«Tas viss mums ir kā uz delnas
– pavadzīmes, produkti, to
izcelsme, sastāvs. Tam visam
varam izsekot līdz pēdējam
sīkumam, tāpēc droši varu
apgalvot – ja kaut kas būs
aizliegts, skolu ēdienkartē tas
neparādīsies.»
Kā vēl vienu ieguvumu E.Uļja
nova min ideju par to, ka nākotnē katrā skolā varētu sākt
darboties arī uztura speciālists.
«Par to jau šobrīd ļoti aktīvi diskutē – tas noteikti būtu papildu
ieguvums, jo šāds speciālists
ne tikai diendienā sekotu līdzi
ēdienkartei, bet būtu ļoti labs
palīgs gadījumos, kad bērnam
ir kādas alerģiskas saslimšanas
vai citas slimības, kas aizliedz

uzturā lietot vienus vai otrus
produktus.»
Tomēr arī E.Uļjanova ir pārliecināta, ka ar veselīgāku ēšanu
skolā vien būs par maz, lai
skolēnu ikdienas ēdienkarti
varētu saukt par veselīgu.
«Kas notiek lielveikalos – pavērojiet, ko vecāki pērk saviem bērniem! Viņiem šķiet,
ka iepriecina savu mazuli, teju
pasniedz viņiem balvu par
labu uzvedību vai citu nopelnu, nopērkot kādu kaitīgiem
E piesātinātu saldumu. Bet
patiesībā šādai rīcībai ir pilnīgi pretējs efekts – viņi savam
bērnam nodara neapzinātu
ļaunumu. Tāpēc es uzskatu,
ka izglītot bērnu skolā būtu
viens, bet daudz nopietnāk
valstij vajadzētu domāt par
to, kā izglītot katru ģimeni,
jo pretējā gadījumā rezultātu
panākt būs ļoti grūti.»

«Kečupu jau gatavojam paši»
Larisa Pukšina, 3. pamatskolas ēdināšanas uzņēmuma SIA «Akolana L»
vadītāja:
«Jau brīdī, kad aizliedza pirmos saldinātos dzērienus, kaitīgos saldumus un sākās runas, ka
tas ir tikai sākums, kam sekos
virkne citu aizliegumu, mēs pieņēmām lēmumu: nav ko gaidīt,
un no ēdienkartes izsvītrojām
visu, ko tikai tagad grasās aizliegt. Bet tas jau nenozīmē, ka
mūsu bērni neēd garšīgi – nevarēs kečupu dot, bet mēs jau esam
atraduši citu veidu – gatavojam
to paši. Un tas ir daudz garšīgāks nekā veikalā nopērkamais.
Tomātu pasta, citrona suliņa,
citas garšvielas, un sanāk tik
garšīgs kečups, ka bērni tiešām
novērtē! Savukārt man kā uzņēmējai tas ir arī lētāk, jo jāsaprot,
ka veselīgi ēst uzreiz nenozīmē
ēst dārgi. Tāpēc nedomāju, ka
pēc jaunajiem aizliegumiem skolās ēdienam jākļūst dārgākam
– jā, varbūt ēdinātājam jākļūst
radošākam, bet tik un tā vēl ir
iespējams bērnu pabarot par 80
santīmiem. Kas mūsu bērniem
garšo vislabāk? Makaroni ar
gaļu, kartupeļu biezenis, zu-

pas, plovs, kotletes. Viņi to visu
labprāt ēd. Pirms kāda laika pamēģinājām piedāvāt arī aknas,
bet tās, kā izrādās, bērniem negaršo, pat nevarējām viņus pierunāt pamēģināt. Ja ne, tad ne!
Cenšamies bērniem gatavot to,
kas viņiem garšo. Protams, arī
mums nākas piedzīvot, ka šķīvis
paliek neizēsts, un tad visbiežāk
bērns saka tā: «Mana mamma
tādu netaisa.» Bet iedomājieties
– saldētu zemeņu vai ķiršu kom-

pots! Tiešām garšīgs, bet bērns
tādu nav redzējis. Viņu izbrīna,
ka dzērienā peld veselas ogas!
Es uzskatu, ka ļoti daudz lietas
labā var darīt arī skolotājs, kas
pusdieno kopā ar bērniem, – ja
viņš paskaidro, cenšas pierunāt
pamēģināt, tad parasti bērns arī
pamēģina un viņam iegaršojas.
Galvenais ir likt saprast, ka var
ēst arī kaut ko citu – ne tikai to,
ko bieži vien uz ātru roku mājās
uztaisa mamma.»

«Ēdinātājiem vajadzēs būt milzīgas izdomas
bagātiem, lai tas ēdiens vispār pēc kaut kā garšotu»
Raimonds Dombrovskis, 1.
ģimnāzijas ēdināšanas uzņēmuma «NZ Cummunications»
pārstāvis:
«Šādi aizliegumi ir runga ar
diviem galiem – kad skolās notiek
konkurss par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu, visi grib saņemt
lētāko piedāvājumu, bet valsts no
savas puses ar milzīgajiem ierobežojumiem atkal visu sadārdzina.
Es pats esmu tētis. Kā jūs domājat
– ja mans bērns grib frī, es viņam
liegšu? Protams, visam ir jābūt
saprāta robežās, ne jau frī rītā un
vakarā, bet, ja tas ir reizi nedēļā,
tad es nedomāju, ka tas nodara
tik milzīgu kaitniecību bērnam.
Kas tad ir kaitīgs tajos frī? Eļļas
daudzums, kurā tie vārās. Taču te
mēs vēl varētu diskutēt, kas uzsūc
vairāk eļļas – frī vai karbonāde, kas
arī tiek cepta tajā pašā eļļā. Plānotās
izmaiņas tikai parāda, ka turpmāk
skolu ēdinātājiem vajadzēs būt
milzīgas izdomas bagātiem, lai tas
ēdiens vispār pēc kaut kā garšotu.
Sāli jau tagad drīkst lietot tikai pašā

minimālākajā daudzumā, bet kas
ir ēdiens bez sāls – tas ir ēdiens bez
garšas! Jā, var jau salātiņos majonēzi aizstāt ar krējumu, bet tad vairs
nav tās garšas.
Un vēl kāds paradokss – bērniem,
kuriem valsts vai pašvaldība nodrošina brīvpusdienas, jau šobrīd frī
kartupeļus piedāvāt nedrīkst, bet
tiem, kas pērk maltīti paši, frī ir
pieejami. Varat iedomāties, kā tas
kropļo situāciju? Stāv rindā divi
bērni – viens frī nopērk, bet otram
mums jāsaka: «Piedod, bet tev
frī nepienākas.» Absurds! Bet jau
tagad ir skaidrs, ka ražotāji to tā
neatstās – ziniet, kāds tas ir noiets,
cik skolu šobrīd no piegādātājiem
pērk frī?! Viņi jau tagad tevi ir gatavi
nodrošināt ar visiem nepieciešamajiem katliem, lai tikai tu no viņiem
pērc tos frī. Agrāk skolas stāvēja
rindā, lai pirktu šos katlus, tagad
tos vienkārši met pakaļ. Esmu jau
dzirdējis, ka piegādātāji apspriežas
par iespēju eļļas vārāmos katlus
nomainīt ar cepeškrāsnīm speciāli
frī pagatavošanai. Labi, tie vairs

nebūs eļļā cepti, bet tik un tā vismaz izskatīsies pēc frī un no skolu
ēdnīcām nepazudīs. Es jau saku
– galvenais būs izdoma.
Ar cīsiņiem mums ir tā, ka tie
skolā īpaši «neiet». Piedāvājām arī
cīsiņus mīklā, bet to vietā bērni
labāk izvēlas mūsu ceptās picas. Bet
te atkal – uz picas likām vārīto desu,
kas tagad būs aizliegta. Ko tad tagad
liksim – salami?
Jā, tie, kas nodrošina ēdināšanu
skolās, veido savu biznesu. Mums
ir jāspēj nopelnīt naudu pašiem, jo
pretējā gadījumā tas vairs nav bizness. Protams, ir sabiedrības daļa,
kas uzskata, ka mēs uz bērniem
pelnām, lielo naudu taisām. Tādiem
es varu atbildēt tikai ar vienu: ja jau
jums šķiet, ka tā ir tik viegla nauda,
tad pamēģiniet paši – nodibiniet
uzņēmumu, startējiet konkursā un
sāciet strādāt! Tikai tad jūs sapratīsiet, kāda ir realitāte.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfende,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Kā degvielas cenu
kāpums ietekmē
jūsu ikdienu?
Aivars, lauksaimnieks:
– Protams,
gribētos, lai ir
tādas degvielas cenas kā
ASV – uz pusi
mazākas nekā pie mums –, taču
naftas atradņu mums nav, tāpēc
jāsadzīvo ar tādu cenu, kāda ir. Ko
citu darīt?! Esmu lauksaimnieks,
un degviela ir vitāli svarīga darbā,
citādi laukus neapstrādāšu – ar
zirgu taču to nedarīšu! Ceru, ka
augs ne tikai degvielas, bet arī
gala produkta – graudu – cena.
Viesturs, amat
nieks:
– Protams, ka
ļoti ietekmē.
Pie radiem,
draugiem ciemos braucam
retāk, taču ikdienā jau to auto
vajag, tāpēc nekas cits neatliek
– jāmaksā, cik prasa. Tagad nevar
atrast darbu tepat pāri ceļam,
lai aizietu kājām, ir jāmēro lielāki
gabali. Ja grib strādāt, jābrauc, un
tā arī es daru.
Lolita, studente:
– Dzīve tā iegrozījusies,
ka auto ir
neatņemama
ikdienas sastāvdaļa, jo ritms steidzīgs un
nav laika kājām visur izskraidīt.
Pagaidām vēl braucam, taču
rēķinām līdzi, kur brauksim, kur
ne. Esam «nogriezuši» dažādus
izklaides braucienus. Iespējams,
ar autobusu būtu lētāk, taču nepatīk, jo nav ērti.
Ivars, darbu
vadītājs:
– Degviela ļoti
«sit» pa kabatu. Katru dienu
uz darbu un
atpakaļ mēroju 200 kilometrus. Kad degviela vēl
maksāja 96 santīmus, mēnesī tai tērēju mazliet vairāk par 300 latiem,
bet tagad jau rēķinos, ka sasniegs
visus 400 latus. Vai atmaksājas? Ko
darīt, jāstrādā ir, nav izvēles. No liekiem braucieniem jau atteicāmies,
pirms degvielas cena pieauga līdz
90 santīmiem par litru.
Dina, tirdzniecības pārstāve:
– Protams, tas
ļoti ietekmē
maciņa saturu. Taču, neskatoties uz to, vēl braucu, cik
man nepieciešams. Pa nedēļu
ar darba mašīnu braukāju, bet
nedēļas nogalēs uz mājām Madonā – ar privāto. Mēnesī šiem
braucieniem par degvielu tērēju
kādus 60 – 80 latus, tagad būs
vairāk, bet ko citu darīt?!
«Jelgavas Vēstnesis»
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Biļetes starppilsētu autobusos
un vilcienos kļūs dārgākas
 Ilze Knusle-Jankevica

No 1. aprīļa starppilsētu
autobusos un vilcienos
paaugstināsies biļešu
cena – Autotransporta direkcija informē, ka
pasažieriem, kuri brauc
no Jelgavas uz Rīgu, jārēķinās, ka biļete kļūs
par desmit santīmiem
dārgāka kā autobusā, tā
arī vilcienā.
Biļešu cenas nosaka Autotransporta direkcija. Direkcijas preses
sekretāre Sandra Maļuha norāda,
ka plānotais cenu kāpums ir vidēji
5 – 7 procentu apmērā. Starppilsētu
autobusu maršrutos, ko nodrošina
Jelgavas Autobusu parks (JAP), pasažieriem jārēķinās ar biļešu cenas
kāpumu par desmit santīmiem, bet
ne visi pasažieri to izjutīs. «Biļešu
cenas kāpums vairāk skars tos
pasažierus, kuri pārvietosies garos
starppilsētu maršrutu posmos,
bet īsākos attālumos biļešu cena
pat samazināsies uz pazeminātās
iekāpšanas maksas rēķina,» skaidro S.Maļuha. JAP valdes loceklis
Pēteris Salkazanovs norāda, ka jaunais tarifs izlīdzinās cenas vietējās
nozīmes un starppilsētu satiksmes
autobusus un iedzīvotājiem vairs
nevajadzēs izvēlēties lētāko. «Braucot, piemēram, ar Tērvetes autobusu no Elejas līdz Vilces pastam,
līdz šim bija jāmaksā 80 santīmi,
bet pēc jaunā tarifa – 55 santīmi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Nelegālās izgāztuves
iet mazumā

Autobusā Jelgava–Dobele biļete
līdz Tušķiem maksāja 70 santīmus,
bet no 1. aprīļa tā kļūs par pieciem
santīmiem lētāka,» P.Salkazanovs
min vien dažus piemērus.
Starppilsētu tarifu plāns tiek
mainīts pirmo reizi pēdējo trīs gadu
laikā. «Nedaudz palielinot biļešu
cenu, lai kompensētu valsts budžeta finansējuma samazinājumu,
esam atraduši veidu, kā ikdienas
nokļūšanu uz darbu un skolu
atvieglot tieši lauku iedzīvotājiem,
kuriem šobrīd tas ir visvairāk nepieciešams,» uzsver Autotransporta
direkcijas valdes priekšsēdētājs
Normunds Narvaišs. Plānots, ka
jauno tarifu ieviešana jau šogad
valstij ļaus ietaupīt aptuveni 1,8
miljonus latu un nelielais biļešu
cenu kāpums pasažieru plūsmu Vēl janvārī nelegālā izgāztuve likvidēta 1. līnijā iepretim Zaļajai ielai, taču nu tā ne tikai izveidota
no jauna, bet arī «pārcēlusies» pārdesmit metrus uz priekšu. «Tepat blakus ir mazdārziņi, un,
būtiski neietekmēs.
Jāuzsver, ka cenu izmaiņas neat- visticamāk, izgāztuvi rada neviens cits kā tuvumā dzīvojošie. Šī noteikti būs viena no pirmajām
tiecas uz pilsētas autobusiem – tajos vietām, kur sadarbībā ar «Pilsētsaimniecību» tiks izvietota pārvietojamā videonovērošanas kabiļete arī pēc 1. aprīļa maksās 50 mera, lai fiksētu vainīgos,» tā SIA «Zemgales Eko» valdes locekle Zane Ķince. Foto: Ivars Veiliņš
santīmus.
 Sintija Čepanone
savākšanu un izvešanu nav noslē- sies – jaunas izgāztuves tur netiek
gušas 1200 mājsaimniecības. Jāat- veidotas,» tā Z.Ķince. Viņa stāsta, ka
Autobusa biļešu cena
Šodien domes sēdē jāizzīst – veicot pārbaudes, nereti nākas kopumā pilsētā izvietotas apmēram
Maršruts
Pašlaik, No 1.04.,
sludina Spodrības mēnekonstatēt, ka līgums nav noslēgts 15 norādes «Nemest atkritumus!»
Ls
Ls
sis
un
Meža
dienas,
kas
vai maksājumi pārtraukti tāpēc, ka un tās tiek pārvietotas atbilstoši
Jelgava–Rīga
1,50 1,60
mūsu pilsētā plānotas no
mājā vienkārši neviens nedzīvo, jo nepieciešamībai, taču jārēķinās
Jelgava–Bauska (caur Eleju) 1,90 2
2. aprīļa līdz 2. maijam.
īpašnieki, piemēram, darba gaitās arī ar to, ka zīmes tiek sabojātas,
Jelgava–Tukums
1,80 1,90
Tikmēr SIA «Zemgales
devušies uz ārzemēm,» situāciju apķēpātas, tām tiek nokasīti burti,
Jelgava–Dobele
1,20 1,20
Eko» sadarbībā ar Pašatklāj Pašvaldības policijas Pilsētas un to atjaunošana prasa līdzekļus.
Jelgava–Vecumnieki
2
2,10
Jelgava–Tērvete
1,60 1,70
valdības policiju uzsākusi
iecirkņa grupas vecākais inspektors «Zemgales Eko» valdes locekle lēš,
pastiprinātu nelegālo
Uldis Beikmanis. Taču viņš norāda, ka vienas šādas zīmes atjaunošana,
Avots: Jelgavas Autobusu parks
izgāztuvju apzināšanu.
ka sistemātisks darbs devis rezultā- ieskaitot tās uzstādīšanu, izmaksā
Vilciena biļete maršrutā Jelgava–Rīga šobrīd
«Jāatzīst, ka pagaidām
tus. «Pārbaužu laikā konstatējot, apmēram 30 latus.
maksā 1,35 latus, bet no 1. aprīļa tās cena
šajā ziņā situācija nav tik
ka līguma par atkritumu izvešanu
«Diemžēl nelegālo izgāztuvju
būs 1,45 lati.
dramatiska kā pirms dimājsaimniecībai nav, tiek uzrakstīts radītājus saukt pie atbildības ir
viem trim gadiem, tomēr
priekšraksts vai atstāts paziņojums, ļoti grūti, jo, kamēr nav pieķerts
vēl aizvien ikdienā nāun, jāatzīst, lielākoties cilvēki šo pie rokas, cilvēka vainu nav iespēkas vākt atkritumus, ko
situāciju labo,» tā viņš.
jams pierādīt. Mēs nevaram paiedzīvotāji bezatbildīgi
Reida laikā pagājušajā nedēļā ļauties arī uz atkritumos atrastām
izmetuši grāvjos, ceļmaatkārtoti pārbaudītas vairāk nekā kvītīm vai citiem dokumentiem,
lās, visbiežāk – netālu no
desmit teritorijas, kuras iedzīvotāji kuros norādīts uzvārds vai adrese,
informācija liecina, ka «jubilāri» pārsavas dzīvesvietas,» saka
mēdz pārvērst par nelegālajām jo vairākkārt nācies saskarties ar
stāv 55 dažādas nozares, no kurām
«Zemgales Eko» valdes
izgāztuvēm. Z.Ķince vērtē, ka situā- situāciju, kad konkrētais cilvēks
populārākās ir nekustamā īpašuma
locekle Zane Ķince.
cija salīdzinājumā ar iepriekšējiem atkritumus tiešām ir izmetis
izīrēšana un pārvaldīšana un kravu
gadiem ir krietni uzlabojusies, jo konteinerā, taču bezpajumtnieki,
pārvadājumi pa autoceļiem. «Tas
Nelegālās izgāztuves pilsētā fiksē kārtējie atkritumu kalni konstatēti to revidējot, maisu ar atkrituliecina, ka uzņēmumi spējuši ilgā
laika periodā attīstīt savu darbī- gan pašvaldības policisti ikdienas tikai atsevišķās vietās – Līdumu, miem aiznesuši uz citu vietu,» tā
bu, pārvarot arī krīzes gadus. Kā patruļu laikā, gan «Zemgales Eko» Neretas ielā, Prohorova ielas garāžu U.Beikmanis.
Z.Ķince gan prognozē, ka, kļūszināms, ir uzņēmēji, kuri reģistrē speciālisti, apsekojot vietas, kur teritorijā un 1. līnijā iepretim Zaļajai
uzņēmumus, taču ātri vien tos atkritumi tiek mesti regulāri. Gadu ielai. «Tās ir vietas, kas jau iepriekš tot siltākam, arī nelegāli izmesto
likvidē, tādēļ tie, kuri savu darbību no gada izgāztuves visbiežāk tiek nonākušas mūsu redzeslokā un atkritumu kļūs vairāk, jo gan māspējuši attīstīt divus gadu desmitus, uzietas mazdārziņu teritorijās un no kurām, tiklīdz to atļauj laika jās, gan mazdārziņos sāksies pavaprivātmāju tuvumā. «Tieši tādēļ ļoti apstākļi, atkritumus vedam prom sara sakopšanas darbi un diemžēl
noteikti jāizceļ,» tā I.Jansone.
nopietni esam pievērsušies līgumu regulāri. Spodrības mēneša laikā ne visi iedzīvotāji ir apzinīgi un
Šobrīd Jelgavā reģistrēto uzņēmumu
par atkritumu izvešanu kontrolei. šīs teritorijas atkal nāksies sakopt. atbildīgi izturas pret apkārtējo
sadalījums pa nozarēm
No visām Jelgavā reģistrētajām Toties daudzviet, kur nelegālās vidi. Par uzietām nelegālajām
111 – mazumtirdzniecība nespecializētos
adresēm saskaņā ar SIA «Jelgavas izgāztuves likvidētas iepriekšējos izgāztuvēm jelgavnieki aicināti
veikalos;
komunālie pakalpojumi» sniegto gados un izvietotas zīmes «Nemest informēt SIA «Zemgales Eko» pa
83 – automašīnu apkope un remonts;
informāciju līgumu par atkritumu atkritumus!», situācija ir mainīju- tālruni 63023518.

Pērn Jelgavā reģistrēti
396 uzņēmumi, likvidēti – 92
No 1.lpp.

Starp tiem desmit uzņēmumi
pēc lielākā apgrozījuma 2010. gadā
ir farmakoloģijas uzņēmums «Jelgavfarms» (apgrozījums 8 818 275
lati, peļņa 312 079 lati), «Jelgavas
tirgotājs» (2 124 127 lati), ražošanas
komerciālā sabiedrība «Prestižs»
(1 496 796 lati), transporta būves
uzņēmums «Universāls LTD»
(apgrozījums 1 463 499 lati, peļņa 179 080 lati), metālapstrādes
uzņēmums «Madara» (568 470
lati), bērnu preču tirgotājs «Rūķītis» (apgrozījums 468 482 lati,
peļņa 9634 lati), rūpniecības preču
tirgotājs «Centa» (433 985 lati),
inženierkomunikācijas un zemes
darbu veicējs «VDS» (392 897 lati),
konditorejas uzņēmums «Larus-L»
(320 555 lati) un lauksaimniecības
mašīnu tirgotājs «AGRO-VITA
(313 415 lati). Ja «jubilārus» vērtē
pēc nopelnītā 2010. gadā, sarakstam
jāpievieno IT nozares uzņēmums
«EĻMI» (peļņa 46 418 lati), mazumtirdzniecības uzņēmums «Pavasaris
MS» (11 624 lati), «Alta Grāmata»
(10 927 lati), kravu pārvadājumu
kompānija «Sarma S» (10 469 lati),
meža jomas uzņēmums «VIAR»
(10 417 lati), dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvā sabiedrība «Saule»
(7992 lati) un «ABC Tirdzniecības
centrs» (4364 lati).
Jāpiebilst, ka Latvijā kopumā ir
20 998 uzņēmumi, kas reģistrēti
1992. gadā un joprojām veic uzņēmējdarbību. «Lursoft» rīcībā esošā

•
•
•
•
•
•

Pļaujmašīnas
Trimmeri
Krūmgrieži
Zāģi
Minitraktori
Ģeneratori u.c.

Adrese:
Darba laiks:
Tālrunis:

79 – grīdas un sienu apdare;
75 – dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;
68 – grāmatvedības pakalpojumi, konsultācijas
nodokļu jautājumos;
65 – frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi;
37 – konsultācijas par inženierdarbību un ar
to saistīto tehniku;
27 – konsultācijas komercdarbībā un vadībzinībās;
26 – automašīnu rezerves daļu un piederumu
mazumtirdzniecība;
26 – vispārīgā ārstu prakse;
25 – cauruļvadu, apkures un gaisa
kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana;
25 – kokmateriālu, būvmateriālu un
sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība;
24 – juridiskie pakalpojumu;
23 – zobārstu prakses;
22 – reklāmas aģentūras;
21 – galdnieku darbi;
21 – plaša sortimenta vairumtirdzniecība;
21 – arhitektūras pakalpojumi.
Avots: «Lursoft»

• Tirdzniecība
• Garantijas
• Serviss
• Apkope
• Konsultācijas

Rīgas iela 1a, Jelgava (blakus «Picu darbnīcai»)
9 –18; sestdienās 10 – 16
63020840

Mazdārziņu nomnieki vēlas
pagarināt līgumus
 Sintija Čepanone

Pašvaldība saņēmusi jau vairāk nekā 60
iesniegumus par mazdārziņu nomu. Lielākā daļa ir ar lūgumu
pagarināt sakņudārza
zemes nomas līgumu.
Zemes nomas līgums tiek
slēgts uz sešiem mēnešiem
– par laika periodu no 1. aprīļa
līdz 30. septembrim. Pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka
informē, ka līdz 16. martam
kopumā saņemti 64 iesniegumi ar lūgumu pagarināt vai
noslēgt sakņudārza zemes
nomas līgumu – 62 iesniegumi
saņemti par pagarināšanu, tas
ir, iedzīvotāji lūguši pagarināt
mazdārziņa, ko iepriekš jau
paši iekopuši, nomas līgumu,
bet divi iesniegumi ir par jaunu
iznomāšanu. «No tiem parakstīšanai pašlaik sagatavoti 54

līgumi. Pārējie ir izskatīšanas
procesā,» norāda S.Beļaka.
Viņa vērtē, ka šogad iedzīvotāju interese par iespēju no
pašvaldības nomāt zemesgabalu mazdārziņa ierīkošanai
ir līdzīga kā pērn – analogā
laika posmā pagājušajā gadā
bija sagatavoti 53 zemes nomas
līgumi par sakņudārzu uzturēšanu. Savukārt pērn kopumā
tika noslēgti 225 zemes nomas
līgumi.
Pašvaldībā norāda, ka visbiežāk jelgavnieki mazdārziņa
vajadzībām vēlas nomāt 200
– 800 kvadrātmetru lielu zemesgabalu. «Zemes nomas maksa
šajā gadā tāpat kā iepriekš tiek
noteikta 1,5 procentu apmērā no
kadastrālās vērtības gadā, tādējādi par 600 kvadrātmetru liela
mazdārziņa nomu vidējā samaksa laika periodā no 1. aprīļa līdz
30. septembrim ir 1,65 lati,» tā
Īpašumu konversijas pārvaldes
vadītāja, piebilstot, ka pieteikšanās termiņš netiek normēts,

taču nomas līguma laiks ir noteikts uz dārziņu izmantošanas
sezonu, lai nomniekam samazinātu nomas maksas apmēru.
Nākamajā gadā, ja iedzīvotājs
vēlas turpināt apstrādāt iekopto
dārzu, līgums jāpārslēdz.
Lai pagarinātu nomas līgumu vai pieteiktos sakņudārza
nomai, iedzīvotājam jāuzraksta
iesniegums pašvaldībai. To var
izdarīt, vēršoties pašvaldības
Informācijas aģentūrā (Lielā
iela 11, tālrunis 63005522). Pēc
tam dārziņa pieprasītājs kopā ar
Īpašumu konversijas pārvaldes
speciālistu vienojas par iznomājamo platību.
Salīdzinot datus par iepriekšējiem gadiem, jāteic, ka pēdējos
gados no pašvaldības nomāt
sakņudārzu vēlas aizvien vairāk iedzīvotāju – tā, piemēram,
2007. gadā pašvaldība ar iedzīvotājiem bija noslēgusi vien 142
sakņudārza nomas līgumus,
bet pērn tie bija jau 225 zemes
nomas līgumi.
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Īsi
 25. martā pulksten 13 Svētbirzī
sāksies komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums.
Pasākumā piedalīsies arī Jelgavas
pilsētas domes vadība.
 Atzīmējot Pasaules Tuberkulozes
dienu, Jelgavas poliklīnikas Plaušu
slimību nodaļa organizē akciju. No
23. līdz 30. martam ikvienam ir iespēja
bez maksas veikt plaušu veselības
pārbaudes, tostarp rentgenoloģisko
izmeklēšanu, un saņemt ārstu konsultācijas. Veselības pārbaudēm iepriekš
nav jāpiesakās. Jāakcentē, ka Plaušu
slimību nodaļa pārcēlusies uz Jelgavas
poliklīniku Sudrabu Edžus ielā 10, tādēļ arī akcijas laikā konsultācijas varēs
saņemt tur, nevis, kā iepriekš, Stacijas
ielā. Plaušu slimību nodaļa atrodas Jelgavas poliklīnikas 107. telpā, tā atvērta
pirmdienās, trešdienās un piektdienās
no pulksten 8 līdz 15 un otrdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 16. Šajā
laikā gaidīti arī iedzīvotāji, kuri plaušu
veselības pārbaudes vēlas veikt akcijas
gaitā. Jāpiebilst, ka Tuberkulozes diena
visā pasaulē tiek atzīmēta 24. martā.
 30. martā pulksten 15 paaudžu
dienas centrā «Sadraudzība» (Dobeles
ielā 62a) pilsētas pensionāri aicināti tikties ar labklājības ministri Ilzi Viņķeli, lai
runātu par gaidāmo pensiju reformu.
Kā informē Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja Marija Kolneja, lai sarunu
organizētu pēc iespējas efektīvāk, savus
jautājumus ministrei pensionāri aicināti
iesniegt jau iepriekš – līdz 29. martam
paaudžu dienas centrā «Sadraudzība».
 Līdz 28. martam mājas lapā www.
jelgava.lv iespējams nobalsot par
topošā gājēju tilta nosaukumu, izraugoties vienu no desmit variantiem:
Studentu, Mītavas, Annas, Čakstes, Hercoga Jēkaba, Salas, Saules, Sapņu, Gājēju
vai Mehu tilts. Nedēļas sākumā visvairāk
balsu bija saņēmis Studentu tilts, pēc tam
Mītavas tilts un Mehu tilts. Pašvaldības
aicinājumam izteikt savus priekšlikumus
par piemērotāko nosaukumu jaunajam
gājēju tiltam pār Driksu atsaucās vairāk
nekā simts cilvēku, kopumā iesniedzot
130 variantus. No tiem desmit nodoti
interneta balsojumam.
 Svētdien, 25. martā, pulksten 3
– naktī no sestdienas uz svētdienu
– Latvijā notiks pāreja uz vasaras
laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot
vienu stundu uz priekšu. To nosaka
Ministru kabineta noteikumi «Par pāreju
uz vasaras laiku». Latvijā vasaras laiks
pirmo reizi ieviests 1981. gadā. Šobrīd
pāreju uz vasaras laiku veic aptuveni 70
pasaules valstīs.
 29. martā pulksten 13 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) Svētes ielā 33 notiks pirmā
semināru cikla skolēniem «Brīvprātīgā
darba apmācība» nodarbība. Vēl divas
nodarbības plānotas aprīlī. Interesentiem (vēlams 8., 10. un 11. klases skolēniem) jāpiesakās līdz 26. martam,
sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: andris.lukss@inbox.lv. Pēc semināra Jelgavā
skolēni tiks iesaistīti dažādu sporta un
kultūras iestāžu organizēto pasākumu
sagatavošanā un vadīšanā. Semināru
ciklu rīko Jelgavas Ledus sporta skola
sadarbībā ar Zemgales Olimpisko centru,
Latvijas Olimpiskās komitejas Olimpisko
sacensību aģentūru un ZRKAC.

Ilze Knusle-Jankevica

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2012. gada 22. marts

Romu viedoklis par izglītību mainās
Vairākos pētījumos secināts, ka lielākā daļa romu dzīvo sociāli sliktos apstākļos, un kā viens no iemesliem tam
tiek minēts salīdzinoši zemais izglītības līmenis. Romi uzskata – nav jēgas mācīties, ja nevar dabūt darbu, taču
darbu nevar dabūt, jo nav izglītības, līdz ar to sociālie apstākļi ir slikti un arī bērnu izglītošana nav prioritāra.
Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālē uz 1. martu reģistrēti 106 romi bezdarbnieki, vairāk nekā 80 no
viņiem izglītība ir zemāka par pamatizglītību. No 50 Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes redzeslokā nonākušajām
čigānu ģimenēm 17 ir analfabēti. Lai risinātu šo situāciju, pēdējos gados Jelgavā romu izglītošanai pievērsta
pastiprināta uzmanība. Lai romu bērniem būtu vieglāk mācībās, 2006. gadā bērnudārzā «Pasaciņa» darbu sāka
audzinātāja palīgs čigāns, nu arī «Sprīdītī» tāds ir, bet pērn septembrī Jelgavas 4. pamatskolā atklāta multikulturālā klase, kurā romu bērniem palīdz skolotāja palīgs čigāns, izveidots arī atbalsta centrs vecākiem. Speciālisti
atzīst, ka tas devis rezultātu un romu tautības vecāki lēnām maina domas par izglītības nozīmi šodien. Daļa
pat izteikuši vēlmi paši mācīties, jo ir vecāki, kuri neprot ne rakstīt, ne lasīt, un tas viņiem liedz palīdzēt saviem
bērniem. Šobrīd Jelgavā tiek veidots centrs, kurā pieaugušie romi varēs apgūt dažādas pamatprasmes.
 Ritma Gaidamoviča

«Kāpēc čigānu bērni neapmeklē skolu? Ne jau tāpēc,
ka viņi būtu neapķērīgi.
Vienkārši vecāki nav motivēti tam, lai bērns mācītos,
jo pašiem nav izglītības.
Tikai retajam čigānu bērnam
mājās tiek mācīta latviešu
valoda, lai gan bērni valodas
apgūst ļoti ātri. Vecākiem ir
bail, ka viņu atvasēm skolā
būs grūti. Jāteic gan, ka līdz
ar manu darbu situācija ir
mainījusies, jo viņi zina, ka
skolā ir savējais – roms, kas
palīdzēs, tāpēc viņi vairāk
uzticas,» atzīst Dana Didžus,
kura šobrīd Jelgavas 4. pamatskolā strādā par skolotāja palīgu romu bērniem.

Mācīs lasīt un rakstīt arī
pieaugušajiem romiem
 Ritma Gaidamoviča

Jau pēc dažām nedēļām dienas
centrā «Atbalsts» Stacijas ielā
13 darbu sāks atbalsta speciālisti, kuri pilsētas pieaugušajiem
romiem bez maksas mācīs lasīt,
rakstīt, meklēt nodarbošanos
un attīstīt sociālās iemaņas.
Bet pirmsskolas un 1. – 4. klašu
romu bērniem te palīdzēs sagatavot mājas darbus skolai.

nodarbības, piemēram, mājturība, mūzika,
speciālisti palīdzēs plānot ģimenes budžetu,
iemācīs rakstīt, lasīt, lai paaugstinātos
viņu dzīves kvalitāte. Piemēram, liela
daļa romu veikalā pērk tikai atpazīstamus
produktus, ko viņi zina, jo neprasme lasīt
ierobežo iespējas izpētīt cenas vai iepazīt
produktu citas īpašības,» skaidro A.Vimba.
Tāpat centra ideja ir organizēt pasākumus
ģimenēm, lai stiprinātu ģimenes attiecības,
ieviestu jaunas tradīcijas un paplašinātu
viņu redzesloku, piemēram, sarīkojot kopīgu braucienu uz Zooloģisko dārzu.
Tas viss tiks īstenots ar Eiropas Sociālā
fonda atbalstu projekta «Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā
dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar
pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem»
gaitā. Šobrīd Sociālo lietu pārvaldes speciālisti apzina tos pieaugušos romus, kuri
grib mācīties, viņu vēlmes un intereses
par tēmām, kuras gribētu apgūt. «Jāteic,
ka atsaucība ir liela un mūsu redzeslokā
esošie cilvēki ir motivēti. Viņi jau vairākkārt nākuši un interesējušies, kad varēs
sākt mācīties,» tā A.Vimba, piebilstot, ka
kopumā tiks iesaistītas 20 ģimenes – ap 50
romu. Katram no viņiem tiks izveidots individuāls rehabilitācijas plāns, pamatojoties
uz viņa spējām, lai zinātu, kā strādāt tālāk.
«Protams, nebūs tā, ka viņi tikai saņems
speciālistu palīdzību. Lai kaut ko iemācītos
un ikdienas dzīves kvalitāte paaugstinātos,
arī pašiem romiem visās organizētajās
projekta aktivitātēs būs aktīvi jāiesaistās,»
tā A.Vimba.

Šāds jauns pakalpojums tiks ieviests, lai
mazinātu romu tautības pārstāvju sociālo
atstumtību un iesaistītu šīs tautības cilvēkus izglītību un nodarbinātību veicinošās
aktivitātēs. «Romi ir vieni no mūsu biežākajiem klientiem, un mēs labi redzam
viņu problēmas. Piemēram, atnāk romu
tautības klients ar iesniegumu no citas
iestādes, bet viņam nav ne jausmas, kas
tajā rakstīts, jo nemāk lasīt. Ja nosūtām pie
cita speciālista, viņš nevar aiziet, jo nemāk
izlasīt, kas rakstīts uz kabineta durvīm,»
situāciju raksturo Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes projektu vadītāja Agita Vimba.
Skolotāja palīgs
Speciālisti nolēmuši, ka atbalsts jāsniedz
roms Dana Didžus
ne tikai skolēniem izglītības iestādē, bet
ir liels atbalsts čigānu
arī pieaugušajiem romiem. Plānots, ka
bērniem. Viņi tagad
centrā speciālisti palīdzēs sagatavot mājas
skolā jūtas daudz drošāk,
4. pamatskolā no septembra darbojas
darbus piecgadniekiem, sešgadniekiem un
vairāk saprot un nebaidās arī
multikulturālā piecgadnieku un sešgadniesākumskolas klašu audzēkņiem romiem,
jautāt to, ko nesaprot. Foto: Ivars Veiliņš
ku grupa, kurā ir seši romu bērni. Viņiem ik
taču galvenais akcents tiks likts uz pieaudienu labāk saprast uzdevumus palīdz viņu ir ļoti svarīgi, lai vecākiem būtu «klikšķis», sasauks mūs kopā, kaut ko papļāpās un ar gušo izglītošanu. «Pieaugušajiem ģimenes
tautības cilvēks – skolotāja palīgs D.Didžus. ka izglītība ir svarīga. «Zinu gadījumus, kad to viss beigsies». «Taču tagad viņu domas locekļiem notiks dažādas interešu izglītības
Ja bērns ko nesaprot, viņa tulko uzdoto, manas tautības pārstāvji atvases uz skolu mainās – viņi redz rezultātu. Manu darbu
seko līdzi viņu skolas apmeklējumam, brauc atveda tikai tāpēc, ka es te strādāju. Šobrīd viņi uztver kā lielu ieguvumu, jo uzskata,
uz mājām pie ģimenēm, izskaidro vecākiem arī vairāki ir interesējušies, vai arī turpmāk ka viņiem vēlas palīdzēt un arī dara to,»
uzdotos mājas darbus, kā arī palīdz citu tā būs, jo ir dzirdējuši atsauksmes. Tas skaidro D.Didžus.
skolas bērnu vecākiem izprast situāciju. priecē,» saka D.Didžus.
Džaneta Gindra, vecmāmiņa:
Alfabēts divās valodās
Pavisam šajā skolā mācās 21 roms. «Nevar
«Man ir pamatizglītība, tāpēc nekādu izcilu darbu
Uzlabojusies arī romu vecāku sadarbība
nenovērtēt, ko dod Danas klātbūtne klasē, «Nedod roku tāpēc, ka čigāniete»
nedaru – esmu trauku mazgātāja. Mana vecākā meita,
Pedagogi atzīst, ka palīgs roms ir liels ar skolu. Ja agrāk viņi tikai atveduši bērnu,
strādājot ar čigānu bērniem – viņi jūt, ka
kurai ir 26 gadi, beigusi tikai trīs klases. Šobrīd jau
līdzās, skolā, ir kāds no savējiem, tāpēc kļūst ieguvums, turklāt ne jau tikai mācībās, tad šobrīd jau iesaistās arī skolas aktiviviņa apzinās, ka izglītība ir vajadzīga, lai dzīvē kaut
atvērtāki. To apliecina arī mazā Ailanda bet arī saskarsmē ar citiem bērniem. «Bija tātēs. «Vecākiem ir mainījies skatījums.
ko sasniegtu, tāpēc rudenī nolēmusi mācības atsākt
pieredze – sākot apmeklēt piecgadnieku gadījums, kad romu meitenes vecmāmiņa Jāatzīst, daudziem ir zems pašvērtējums,
vakarskolā. Jā, mūsu tautības pārstāvjiem izglītība
grupiņu, zēns bija ļoti noslēgts, daudz ko atnāca uz skolu un stāstīja: «Zini, mazmei- lai gan patiesībā ir talantīgi un viņiem ir
nav prioritāte, taču mans viedoklis ir tāds: «Mīļie,
nesaprata un negribēja darīt, taču ar viņu tiņa negribēja šorīt uz skolu nākt, jo vakar labas idejas un priekšlikumi. Vecāki baidās,
ir jāmainās!» Labi, mūsu paaudze nav skolota, bet
dzimtajā valodā aprunājās Dana, un puika viens no bērniem nav devis roku tikai tāpēc, ka viņus nesapratīs,» stāsta D.Didžus.
bērniem tādiem ir jābūt, tāpēc mana jaunākā meita,
izmainījās. Tagad viņam patīk mācīties,» ka viņa ir čigāniete. Parunā ar viņiem!» Šobrīd skolā tiek rīkoti dažādi pasākumi, kurai ir deviņi gadi, mācās internātskolā, bet mazmeita – 4. pamatskolas multiatzīst skolotāja Ilze Zajankovska. Skolotāja Iespējams, ja es šeit nestrādātu un to ar uz kuriem aicināti vecāki. «Es viņus rosinu kulturālajā kasē, un esam ļoti priecīgi, ka viņai palīdz roms. Mazmeita kļuvusi
palīgs vecākos viesis lielāku uzticību un abiem bērniem nebūtu pārrunājusi, meite- nākt, darboties, un viņi jūtas skolai vajadzī- drošāka, visu saprot, vairāk ieinteresēta papildus darboties.»
pārliecību, ka skola nemaz nav tik biedē- ne skolu vairs neapmeklētu, jo jutās slikti. gi, aug viņu pašvērtējums. Bērni ir lepni,
joša un bērniem šeit ir labi. «Mums tagad Es izrunājos, un tādu problēmu mums ka viņu vecāki atnākuši,» tā D.Didžus.
Elita Cīce, mamma:
ir vieglāk kontaktēties ar čigānu bērnu vairs nav,» stāsta D.Didžus, piebilstot, ka Tieši ar bērnu vecāku piedalīšanos tapuši
«Ja dēlam skolā nepalīdzētu skolotāja palīgs roms,
vecākiem, jo nav noslēpums, ka viņi vairāk latviešu bērni ar prieku mācās dziesmas dažādi mācību materiāli. Piemēram, alfapiecu gadu vecumā vēl uz skolu nelaistu, to darītu tikai
uzticas savējam. Ir atšķirība, vai pie romu romu valodā, iepazīst viņu kultūru. Klasē, bēta burti, uz kuriem uzrakstīti vārdi, kas
sešu, kas ir obligāti. Drošāk, ka savs cilvēks. Pirms
ģimenes ierodas Dana un runā par skolas lai čigānu bērniem vieglāk un latviešu bēr- sākas ar šo burtu, gan latviešu, gan romu
dēls sāka iet skolā, grūti gāja ar latviešu valodu, taču
neapmeklēšanu vai to dara kāds cits skolas ni iemācītos ko jaunu, uzraksti ir ne tikai valodā. Piemēram, latviski aita, romu
tagad ir pārsteidzoši labi. Pašai man ir pamatizglītība,
pārstāvis. Romu skolotāja palīgs iedrošina latviešu, bet līdzās arī romu valodā. «Tiesa, valodā – bakroro.
bet māsai – vidusskolas. Viņa bija teicamniece un
Bet skolā izveidotajā vecāku atbalsta
nākt tos, kuri īpaši negrib,» tā skolas direk- man tagad ir uzstādījums – tulkoju tikai
tagad mums kalpo kā labais piemērs. Uz skolu jau
tās lietas, ko čigānu bērns tiešām nesaprot, centrā iecerēts izveidot čigānu vecāku
tore Agita Lundberga.
gribas vest, taču dažkārt jūtam, ka materiāli grūti to
nevis tās, kuras negrib saprast. Tas motivē klubiņu, kurā pulcēt romu tautības pār«pavilkt». Jā, var jau pārmest, ka romi neko negrib
viņus pašus darboties, ne tikai paļauties uz stāvjus, lai regulārās tikšanās diskutētu darīt, negrib mācīties, taču paskatieties uz cenām augstskolās! Daudziem nav
«Kā lai bērnus palaiž uz skolu,
mani,» tā D.Didžus.
par skolas un izglītības lomu viņu bērnu tādas naudas, kredītus nedod, jo vecākiem nav darba.»
ja viņiem nav ko vilkt mugurā»
un visas romu tautas nākotnē, kopīgi
Iemesli, kāpēc izglītībai un skolai romu
pārrunātu bērnu veiksmes un meklētu riģimenēs ir visai maza nozīme, ir dažādi. Ve- «Integrācija – speciālisti
Haralds Sunītis, tētis:
sinājumus dažādu problēmu gadījumos.
cāki nav mācījušies, jo uzskata, ka no tā nav papļāpās, un viss»
«Pašam nav izglītības – speciālajā skolā pabeidzu vien
Viņas darbs ir ne tikai palīdzēt skolā, bet
nekādas jēgas; viņiem trūkst motivācijas
piecas klases, turklāt skolā iet sāku vēlu, tikai 11 gadu
un vēlmes mācīties un strādāt; ir ģimenes, arī tikties ar romu vecākiem īpaši izvei- Grib palīgu romu līdz 9. klasei
vecumā. Mācoties 5. klasē, aizbraucu kopā ar ģimeni
Skolotāja palīgs roms šobrīd palīdz
kuras vēlas bērnus sūtīt skolā, bet paši dotajā atbalsta centrā un ārpus izglītības
pelnīt naudu uz Krieviju, un visas mācības vējā. Taču
neprot ne lasīt, ne rakstīt, līdz ar to nevar iestādes. Piemēram, pie viņiem mājās, lai tikai sākumskolas klasēs, tāpēc pedagribu, lai mani četri bērni ir skoloti, iegūst profesiju un
bērnu sagatavot skolai, jo nav, kas viņiem paskaidrotu skolā uzdoto, lai vecāki kopā gogi un arī vecāki ar bažām raugās, kas
strādā labi apmaksātos darbos. Visi šobrīd mācās, vien
palīdz. Vecāki kā iemeslu min arī sociālos ar bērnu to paveiktu. «Līdz šim nereti bija notiks tālāk. Lielākās problēmas parasti
vecākajam dēlam, kuram ir 17 gadi, vairs īsti negribas
tā, ka bērns no skolas rodas 7. un 8. klases skolēniem, kad uzapstākļus, norādot
sēdēt 7. klasē. Uzskatu: ja esi skolots, dzīvē tālu tiksi.
vecākiem atnes lapi- devumi kļūst grūtāki, bet palīdzību nav
– kā lai bērnus palaiž
Biju iestājies mācīties par metinātāju – praktisko daļu
Cik romu bērnu mācās
ņu, uz kuras uzraks- no kā gaidīt. Skolēnam ir grūti, palīgu nokārtoju, taču nevaru iemācīties teoriju, līdz ar to metinātāja diploma man nav.»
uz skolu, ja viņiem
Jelgavas izglītības iestādēs?
tīts, kas jāizdara, bet neatrod, tāpēc nolemj mācības pamest.
nav ko vilkt mugurā,
vecāki neprot lasīt. Ināra Kozlovska, kura šobrīd kā romu
Bērnudārzos un 4. pamatskolā
kājās, ja viņš nav paDaina Radziņa un Ritvars Aleksandrs, vecāki:
(piecgadnieki un sešgadnieki) – 15
Tādos gadījumos ne- tautības pārstāve strādā par auklīti
ēdis, jāauklē mazākie
«Skola bērnam iedod to, ko nevar tēvs un māte.
Sākumskolā (1. – 4. klase) – 66
veidojas dialogs starp bērnudārzā «Sprīdītis», uzsver, ka šādu
brāļi un māsas, nav
Meitu uz skolu atvedām jau četru gadu vecumā, jo
Pamatskolā (5. – 9. klase) – 26
vecākiem un skolu, sistēmu vajadzētu saglabāt līdz pat 9.
naudas autobusam...
bijām iemācījuši viņai burtus, pamazām arī lasīt.
un zaudētāji ir bērni. klasei. «Pēc pieredzes zinu, ka bērns
D.Didžus stāsta, ka
Tiesa, direktore sākumā baidījās tik mazu ņemt,
ir bērni, kurus viņa, lai tie regulāri nāktu Tagad ar katru ģimeni runāju individuāli, mūs kā skolotāja palīgus uzklausa vaitaču pieņēma, un nu viņa mums ir gudriniece.
uz skolu, braucot uz darbu, pati pa ceļam izskaidroju visus jautājumus, un ieguvēji rāk nekā vecākus un mēs varam viņus
Zinām, ka mūsu tautības cilvēki uz skolu skatās
paņem un atved. «Ja viņš kādu laiku kavē, esam mēs visi. Ne tikai bērni, bet arī vecāki motivēt mācīties. Esam labais piemērs.
skeptiski, taču ar mums ir citādi. Mēs paši esam
Ja izdotos šo sistēmu pagarināt līdz 9.
iemācīto aizmirst, un atnākot viss jāsāk no skolā jūtas gaidīti.»
skolojušies jau no sešu gadu vecuma, pabeiguši
Viņa atklāj, ka līdz šim romi uz dažādiem klasei, būtu iespējams izvairīties no sijauna. Turklāt, līdzko darbs ir regulārs,
vidusskolu, tāpēc esam citās domās. Meitai noteikti
viņam pašam tas iepatīkas, arī mājās at- integrācijas projektiem raudzījušies ar lielu tuācijas, kad 80 procenti romu tautības jāmācās arī tālāk, tikai lai pati izvēlas – profesionālā skola vai augstskola, tas
tieksme mainās, jo saprot, ka bērns grib skepsi un domājuši, ka «kaut kādi speciā- bezdarbnieku ir bez pamatizglītības,» būs atkarīgs no viņas spējām.»
mācīties,» uzsver D.Didžus, piebilstot, ka listi uzrakstīja projektu, ieguva naudu, uzsver I.Kozlovska.

Kāda ir jūsu attieksme pret izglītību?

Ceturtdiena, 2012. gada 22. marts

Hokejistiem sezona beigusies

HK «Zemgale/JLSS» izslēgšanas spēļu
sērijas trešajā mačā pēcspēles metienos
ar 2:3 piekāpās HK «Juniors», līdz ar to
pretiniekiem ļaujot uzvarēt arī visā sērijā.
Jelgavas komandai aktīvā sezona beigusies. «Precīzi pateikt vietu kopvērtējumā
vēl nevaru, bet regulāro čempionātu
noslēdzām 5. pozīcijā starp desmit komandām,» tā komandas treneris Jev
geņijs Linkevičs. Tagad līdz aprīļa vidum
hokejisti trenēsies pēc individuāla plāna.
«Gads bija grūts, jo komanda jauna,
bet pierādījām, ka varam līdzīgi spēlēt
arī ar līderiem,» norāda treneris, kurš
arī nākamgad būs pie «Zemgale/JLSS»
stūres – izveidot spēcīgu komandu Jelgavā viņam ir profesionāls izaicinājums.
Komanda darbu atsāks 1. augustā.

Inovatīvs vācu uzņēmums paplašina darbību Latvijā
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums,
kas sekmīgi strādā Latvijā. AKG ir perspektīva, finansiāli
spēcīga un strauji augoša uzņēmumu grupa, kas ar vairāk
nekā 2100 darbiniekiem 11 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā,
Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa izstrādā un
ražo augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to
sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un
sadzīves iekārtām.
Sakarā ar ražošanas paplašināšanu SIA «AKG
Thermotechnik Lettland» aicina darbā ražošanas
vadītāja asistentu.
Galvenie pienākumi:
• ražošanas vadītāja atbalstīšana visu ikdienas un
stratēģisko jautājumu risināšanā;
• ražošanas darbinieku vadība;
• iekārtu darbības uzraudzība;
• produkcijas izgatavošanas termiņu, apjomu un
kvalitātes nodrošināšana;
• ražošanas procesu uzraudzība un uzlabošana;
• līdzdalība investīciju un ražošanas iespēju paplašināšanas plānošanā;
• līdzdalība ražošanas vadības sistēmas ieviešanā, kā
arī citos svarīgos visa uzņēmuma darbību aptverošos
jautājumos.
Prasības:
• tehniska izglītība (vēlama augstākā);
• spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt
komandā;
• noturība stresa situācijās;
• prasme strādāt ar datorprogrammām;
• ļoti labas latviešu un vācu valodas zināšanas gan
mutiski, gan rakstiski;
• vismaz 3 mēnešu studiju vai darba pieredze Vācijā;
• pieredze ražošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā, strauji augošā starptautiskā uzņēmumā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un
darbu atsaucīgā kolektīvā;
• veselības apdrošināšanu.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Ražošanas vadītāja
asistents» lūdzam sūtīt līdz 30. martam pa pastu: SIA
«AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava,
LV–3004, faksu 63012223 vai e-pastu: baiba.legzdina@
akg-gruppe.de.

Futbolisti tiek pusfinālā

Latvijas kausa izcīņas
ceturtdaļfināla spēlē FK
«Jelgava» pagarinājumā
ar rezultātu
2:1 uzvarēja
Latvijas čempionus un kausa turētājus FK
«Ventspils». Kad rezultāts bija 1:0, FK «Jelgava» futbolists Aleksandrs Gubins bumbu
ieraidīja savos vārtos, izlīdzinot ciparus uz
tablo un panākot pagarinājumu. Abus
vārtus jelgavnieku labā guva uzbrucējs Vladislavs Kozlovs (attēlā). Līdz ar to jelgavnieki,
SK «Liepājas metalurgs», FB «Gulbene» un
FC «Skonto» iekļuvuši Latvijas kausa izcīņas
pusfinālā. Pusfināla spēles notiks 11. aprīlī.
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sports
Sacentīsies Baltijas džudisti

Sestdien, 24. martā, no pulksten 11
Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a
notiks starptautisks džudo turnīrs «Džudo olimpiskās cerības». Tā organizators
Sergejs Vasjkovs lēš, ka sacensībās piedalīsies ap 300 sportistu (dzimuši 2000.
gadā un jaunāki) no Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas. Džudisti sacentīsies 20 svara
kategorijās. Jelgavu pārstāvēs BJSS un
Jelgavas džudo kluba audzēkņi, kopā ap
40 sportistu. Perspektīvākie, pēc treneru
domām, šajā vecuma grupā ir Andrejs
Pļešivcevs, Aleksis Deviķis, Artjoms Šilo,
Aleksandrs Lapšins, Daniels Molotkovs,
Ņikita Skorbenko, Marks Sutika, Kims
Čerkašins, Maksims Burdiko, Kristers
Vējš, Vladimirs Ščerbakovs. Ieeja sacensībās – bez maksas.

Domes kausā uzvar jelgavnieki

Jelgavas domes kausu sporta dejās junioru grupā (14 – 15
gadi) izcīnīja kluba
«Zemgale» dejotāji
jelgavnieki Nauris
Narvaišs un Ieva Estere Dombrovska –
līdz ar to kauss pēc gadu ilga pārtraukuma
atgriezies Jelgavā. Savukārt jauniešu grupā
(16 – 18 gadi) kauss aizceļoja pie rīdziniekiem Nila Jugāna un Annas Elizabetes
Kalniņas no deju kluba «Dzintars». Paralēli
notika arī Latvijas čempionāts desmit dejās
vairākās vecuma grupās, bet nevienā no
tām jelgavnieki laurus neplūca. Kopumā
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā,
pulcējās 220 dejotāju pāri.

Ideja par kadru kalvi
attaisnojusies
 Ilze Knusle-Jankevica

No 25. līdz 31. martam
Ventspilī notiks pasaules
čempionāts hokejā sievietēm. Izlases kandidāšu vidū
ir piecas jelgavnieces – ilggadējās izlases dalībnieces un
Jelgavas Ledus sporta skolas
(JLSS) treneres Eva Dinsberga un Lolita Andriševska,
HK «Zemgale» spēlētāja Ilze
Krontāle un divas bijušās
JLSS audzēknes Lelde Hartmane un Žanete Vasiļevska.
«Mūsu ideja izveidot jaunu
kadru kalvi, ar kuru pirms
vairākiem gadiem sākām virzīt sieviešu hokeja attīstību
Jelgavā, ir attaisnojusies,»
uzskata E.Dinsberga.
Latvijas izlase (galīgais sastāvs tiks
paziņots šodien) šogad spēlēs 1. divīzijas A grupā, un mūsu pretinieces būs
Austrija, Čehija, Japāna, Norvēģija un
Kazahstāna. Latvijas izlases mērķis ir
izcīnīt medaļu. «Pretinieces ir zināmas
un spēcīgas, ar visām, izņemot Kazahstānu, kas pēc pēdējā čempionāta izkrita
no elites grupas, spēlējām arī pērn, kad
izcīnījām 3. vietu,» vērtē E.Dinsberga.
Eva un Lolita Latvijas izlasē spēlē
kopš tās pirmsākumiem 1993. gadā,
bet neatceras, ka jelkad par iekļūšanu
izlasē konkurence būtu tik liela kā šogad. «Treniņnometnē Tukumā bijām
27. Trijām treneris jau pateica paldies,
bet vēl divas ir uz jautājuma zīmes,» tā
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Sporta pasākumi
 22. martā pulksten 10 – Latvijas
spartakiādes finālsacensības basketbolā
(Sporta hallē).
 22. martā pulksten 19 – Latvijas
volejbola čempionāta pusfināla spēle: VK
«Biolars/Jelgava» – «Lāse-R/Rīga» (ZOC).
 24. martā pulksten 15 – futbola
virslīgas čempionāts: FK «Jelgava» – SK
«Liepājas metalurgs» (ZOC).
 25. martā pulksten 12 – orientēšanās
kluba «Alnis» sezonas atklāšana (Kalna
Būriņos). Distance: 2, 4, 7 km. Varēs sākt
kārtot biedru naudu un iegādāties dalībnieku numurus jaunajai sezonai. Pēc finiša
– tēja un kliņģeris.
 25. martā pulksten 10 un 26. martā pulksten 18.30 – Jelgavas atklātais
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 29. martā pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu spartakiāde: volejbols jaunietēm
(1992. – 1995. dz.g.) (1. ģimnāzijā).
 30. martā – 1. aprīlī – Baltijas sieviešu
volejbola līgas izslēgšanas spēles un fināls
(Sporta hallē).
 31. martā pulksten 12 – triādes «NODO-MO» apbalvošana (1. ģimnāzijā).
 31. martā pulksten 14 – futbola
virslīgas čempionāts: FK «Jelgava» – FB
«Gulbene» (ZOC).
 1. aprīlī pulksten 10 – galda teniss
«Veselības dienas 2012» (Sporta hallē).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Plašāk – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Celtnieks ar pieredzi meklē darbu visu
veidu celtniecības un remonta darbos.
Tālrunis 20073170.
Vīrietis (43 gadi) meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 22310992.
Fasāžu siltināšanā. Tālrunis 28382931.

JLSS trenere Eva Dinsberga Latvijas izlasē spēlē
no1993. gada, arī šogad
ir viena no līderēm un
beigt aktīvās sporta gaitas vēl neplāno.
L.Andriševska. Tas liecina, ka sieviešu
hokejs mūsu valstī ir izkustējies no
sastinguma, jo īpaši tas jūtams Jelgavā.
«Vienmēr esmu uzskatījusi – ja katra
vecuma zēnu grupā trenētos divas trīs
meitenes, sieviešu hokejam problēmas
ar kadriem nebūtu. Daudzās valstīs tā
arī ir, tostarp Šveices pilsētā Langentālē,
kurā šosezon spēlēju, bet ne Latvijā,»
stāsta L.Andriševska. JLSS zēnu grupās
šobrīd trenējas četras meitenes. «Gribēju, lai izlases treneris pārbauda vēl divas
– Ledus sporta skolas audzēkni Elīzu
Plato, kura ir sasniegusi 16 vecumu
un varētu šogad debitēt izlasē, un HK
«Zemgale» spēlētāju Ilonu Ābolu, bet
treneris to neņēma vērā,» E.Dinsberga
neslēpj nelielu aizvainojumu. Viņa tomēr
cer, ka tuvākajos gados JLSS meitenes
vēl liks par sevi manīt un izcīnīs vietu
valstsvienībā.
Jāpiebilst, ka Lolita Šveices komandas «DHC Langenthal» sastāvā na-

Vecu, slimu cilvēku aprūpē, darbu tirgū vai
ielu tirdzniecībā. Tālrunis 25965958.

Foto: Ivars Veiliņš

Pasaules čempionāta kalendārs
25.03. pulksten 20 Latvija – Kazahstāna
26.03. pulksten 20 Japāna – Latvija (tiešraide LTV7)
28.03. pulksten 20 Čehija – Latvija
30.03. pulksten 20 Latvija – Austrija
31.03. pulksten 16.30 Norvēģija – Latvija

Pārējo spēļu tiešraide –
www.sportacentrs.com.
cionālajā čempionātā izcīnīja bronzas
godalgas, savukārt HK «Zemgale» ir
izredzes bronzas medaļas izcīnīt Latvijas čempionātā.
Biļetes uz pasaules čempionāta
spēlēm var iegādāties «Biļešu servisa»
tirdzniecības vietās un interneta veikalā www.bilesuserviss.lv. Cena pieaugušajiem – divi lati; pensionāriem,
invalīdiem studentiem un skolēniem
– 1 un 0,80 lati.

Uzaicinājums nokārtot saistības

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!
Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

www.citaautoskola.lv

Jauns vīrietis. Izskatīs visus piedāvājumus.
Tālrunis 29682230.

Piedāvā darbu
Sakarā ar ražošanas paplašināšanos,
metālapstrādes uzņēmums SIA «East
Metal» aicina darbā elektriķi. Darba vieta
– Dobele, darbs uz pilnu slodzi. CV sūtīt uz
e-pastu: kristine@eastmetal.lv.
Meklējam atbildīgu, gādīgu auklīti dēliņam
uz nepilnu slodzi – aptuveni 2 reizes
nedēļā. Jāauklē pie mums mājās. Bērniņam
šobrīd ir 1,5 gadi. Lūgums zvanīt pa tālruni 26314879, sākot ar 25. martu.

Pērk
2-ist. dzīvokli ar lodžiju 1. vai 2. stāvā.
T.26977709.
3-ist. dzīvokli centrā. T.20092491.
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T.26984528.
Vecus akumulatorus. T.28382931.
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas
šķīvjus, monētas u.c. senlietas. T.27166669.

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina LIDIJU HVOIŅICKU (dzimusi 1955. gadā) segt parādu
par saņemto dabasgāzi pašvaldības dzīvojamā telpā Dambja ielā 4 – 66, Jelgavā, Ls 79,79
apmērā. Ja divu nedēļu laikā no brīdinājuma publicēšanas netiks samaksāts parāds, tad,
pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tiks sniegta
prasība tiesā par parāda piedziņu.
Parāda apmaksas jautājumā vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā Jelgavā, Lielajā ielā 11,
200. kabinetā, pie A.Krastiņas. Kontakttālrunis 63005515.

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Celtnieks, tīru un remontēju skursteņus,
mūrīšus, plītis, krāsnis. Tālrunis 27478204.

Izvēlies
labāko!

Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T.29784933.

Dažādi
Mācītājs palīdzēs izvadīt bēres T.27068357
Angļu valodas privātstundas. T.28835741.
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim
atskaites un pārstāvēsim jūsu uzņēmumu
VID. Tel.26887277. E-pasts: icco.birojs@
gmail.com
Dārznieks retina un veido augļkokus, dzīvžogus. T.28324129.

Aizsaulē aizgājuši
VERA FRANČENKO (dz. 1927. g.)
MARIJA BOBROVŅIKOVA (dz. 1926. g.)
ALEKSANDRA ĻIPSKA (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 22.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ZENTA STRĒLNIECE (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 24.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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26. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1382.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 49.sērija.
10.00 «Brīvdienu pārsteigums» (ar subt.). Melodr. 2009.g.
11.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.00 «Roze, puķu karaliene». Dokumentāla filma.
13.00 «Misija – meklēt un atrast». LTV videofilma. 2.daļa.*
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 9.sērija.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 10.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 21.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1382.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 71.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. seriāls. 11.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Laimīgai Latvijai».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (krievu val.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 16.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 15 km distance
sievietēm.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 4.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 16.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 34.sērija.
19.55 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes hokejā
sievietēm. Latvija – Japāna.
22.20 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā
televīzija.
23.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.20 «Lidojuma plāns».
23.50 «Krējums... saldais».*
0.20 «Ielaušanās». ASV trilleris. 2010.g.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 6.sērija.
10.05 «Sapņu piekraste». Melodrāma. 2000.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda. «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma; «Supervaroņu leģions». Animācijas
seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 72. un 73.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 214. un 215.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 5.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 9.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 8.sērija.
23.35 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 4.sērija.
0.35 «LNT ziņu Top 10».*
1.25 «Ģimenes bizness». ASV kriminālkomēdija. 1989.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 72. un 73.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 198.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 7.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 156.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 9.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 8.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Divi buras».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «10 gadu jaunāka 5». 32. un 33.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 115.sērija.
13.15 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 482.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 126.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 72.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 31.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 1.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 482.sērija.

21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 22.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 160.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 3.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 1.sērija.
1.50 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 15.sērija.
2.20 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 7.sērija.
3.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 156.sērija.
3.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 72.sērija.
4.35 «Nakts joki».

27. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1383.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 50.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Seriāls. 4.sērija.
10.50 «Ūdens puika». Itālijas ģimenes filma. 2005.g.
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 «Laosas brīnumzeme». Dokumentāla filma.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Viss notiek».*
14.45 «Izvēlies zaļi!»*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 10.sērija.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 62.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.03 «Laimīgai Latvijai».*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1383.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 72.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas filmu seriāls. 12.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 36.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Putins, Krievija un Rietumi». BBC dokumentāla
filma. 3.sērija Karš.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 17.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4x7,5 km
stafete vīriešiem.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 17.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 1.finālspēle.
21.35 «Tavs auto».
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Autosporta programma nr.1».
23.40 «SeMS. Laboratorija».*
0.10 «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Uguns gaismā». Vācijas melodrāma. 2000.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 «Toms un Džerijs». Animācijas filma; «Trakie Tūņi
brīvībā». Animācijas seriāls. 13.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 74. un 75.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 216. un 217.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Vasaras tango». Vācijas melodrāma. 2010.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 8.sērija.
23.35 «Nāriņa» (ar subt.). Liriska fantāzijas komēdija. 2007.g.
1.40 «Ņujorkas minūte». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
3.10 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 74. un 75.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 199.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 8.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 157.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 10.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 9.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 15.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Kobra». 13.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 22.sērija.
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 34. un 35.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs».
12.45 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 116.sērija.
13.20 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 10.sērija.
13.50 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 15.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 483.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 127.sērija.

tv programma
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 73.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 32.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 2.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 483.sērija.
21.00 «Bez tabu māju sajūta».
22.00 «Melu teorija 3». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «Mahinatori». Seriāls. 11.sērija.
24.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 2.sērija.
0.55 «Būt par papucīti». Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 8.sērija.
2.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 157.sērija.
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 73.sērija.
4.10 «10 gadu jaunāka 5». 35.sērija.
4.40 «Nakts joki».

28. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1384.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 36.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Zini. Vari. Dari».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 11.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 17.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1384.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 73.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 37.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.28 «Laimīgai Latvijai».*
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.
14.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā
programma pāru slidojumos. Pārraide no Nicas.
17.20 «Autosporta programma nr.1».*
17.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
18.40 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.00 Tiešraide! LBL spēle. BK Ventspils – VEF.
21.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Dejas uz
ledus. Īsā programma.
23.35 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.20 «Ātruma cilts».
0.50 «SeMS».*
1.20 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 6.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 8.sērija.
10.00 «Pagātnes balss». Vācijas melodrāma. 2000.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 «Toms un Džerijs». Animācijas filma; «Trakie Tūņi
brīvībā 2». Animācijas seriāls. 1.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 76. un 77.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 218. un 219.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Par sapratni». LNT dokumentāla filma. 2.sērija.
22.00 «Adrenalīns 2». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
24.00 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
2.20 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 7.sērija.
3.05 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 8.sērija.
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 76. un 77.sērija.
  5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 200.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 9.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 158.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 11.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 10.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 16.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Kobra». 14.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Melu teorija 3». 2.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 22. marts
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 36. un 37.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 117.sērija.
13.15 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 11.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 16.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 484.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 128.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 74.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 33.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 3.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 484.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Real. šovs. 13.sērija.
22.00 «Ievas pārvērtības 3».
22.50 «Izmeklēšanas noslēpumi 9». Seriāls. 23. un 24.sērija.
0.50 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
2.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 9.sērija.
3.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 158.sērija.
4.20 «10 gadu jaunāka 5». 37.sērija.
4.40 «Nakts joki».

29. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1385.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 37.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.03 «Laimīgai Latvijai».*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1385.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 74.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. seriāls. 14.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 38.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Valdība». Seriāls. 6.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Mākoņa mantojums: savvaļas ērzeļa atgriešanās 3». Dok. f.
12.30 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.00 «Ātruma cilts».*
13.30 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Uz meža takas».
20.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Dejas uz ledus. Izvēles programma.
23.40 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.55 «SeMS».
0.20 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 7.sērija.

LNT

10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ektrasensu cīņas 11».*
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 38. un 39.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 118.sērija.
13.15 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 12.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 17.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 485.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 129.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 75.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 34.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 4.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 485.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 18.sērija.
22.00 «Universālais kareivis: Atgriešanās». spraiga sižeta
filma. 1999.g.
23.35 «Kinomānija».
0.10 «Puišus nomaļus». Komiska drāma. 1995.g.
2.15 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 10.sērija.
3.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 159.sērija.
3.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 75.sērija.
4.40 «Nakts joki».

30. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 25.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 38.sērija.
10.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.45 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.30 «Šeit un tagad».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.25 «Apeirona stāsti».*
13.40 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05 «Rožu dārzs». Seriāls. 25.sērija.
15.05 Dienas izrāde. «Pilna gulta ārzemnieku». Dailes
teātra izrāde. 1999.gada ieraksts.
16.35 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.55 Turpinās dienas izrāde. «Pilna gulta ārzemnieku».
Dailes teātra izrāde. 1999.gada ieraksts.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
5.sērija Putni.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Laimīgai Latvijai».*
22.12 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 1.sērija.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «Valdība». Seriāls. 6.sērija.

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 8.sērija.
11.35 «Zudušais simbols». Dokumentāla filma.
12.25 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.)*.
13.00 «Tavs auto».*
13.30 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 35.sērija.
20.00 «Zveja» (ar subt.).
20.30 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
23.50 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
0.05 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas daudzsēriju
detektīvfilma. 2007.g. 5. un 6.sērija.
1.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 8.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 9.sērija.
10.00 «Kerimoras roze». Vācijas melodrāma. 2000.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 «Toms un Džerijs». Animācijas filma; «Trakie Tūņi
brīvībā 2». Animācijas seriāls. 2.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 78. un 79.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 220. un 221.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 2.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 11.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 12.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 6.sērija.
1.10 «Adrenalīns 2». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
2.55 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 8.sērija.
3.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 78. un 79.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 201.sērija.

LNT

TV3

5.00 «Likums un kārtība 3». 11.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 160.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 13.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 12.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Kobra». 16.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 6». 18.sērija.

5.00 «Likums un kārtība 3». 10.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 159.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 12.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 11.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Kobra». 15.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 10.sērija.
10.00 «Laimes bērni». Vācijas melodrāma. 2001.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 «Toms un Džerijs». Animācijas filma; «Trakie Tūņi
brīvībā 2». Animācijas seriāls. 3.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 80. un 81.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 222. un 223.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Godīga spēle». ASV trilleris. 1995.g.
0.50 «Viss ir izgaismots». ASV drāma. 2005.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 80. un 81.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 202.sērija.
  

TV3

Ceturtdiena, 2012. gada 22. marts
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 40.sērija.
11.55 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 119.sērija.
13.15 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 13.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 18.sērija.
14.20 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 130.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 76.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 35. un 36.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Daktere Dūlitla: miljons dolāru krancis». Komēdija. 2009.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.20 «Miernesis». ASV spraiga sižeta filma. 1997.g.
2.15 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 11.sērija.
3.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 160.sērija.
3.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 76.sērija.
4.30 «Nakts joki».

31. marts, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. f. ser. 8.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 23.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 1.sērija.
12.50 Dienas izrāde. «Teātra Žurka 2009 jeb Kornēlijas
atgriešanās». Nacionālā teātra izrāde.*
15.15 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
5.sērija Putni (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Tišu ģimene». Francijas komēdija. 2011.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Havanas blūzs». Muzikāla drāma. 2005.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «SeMS».*
12.55 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 35.sērija.
13.25 «Ceļojums bez robežām. Kazahstāna».
13.55 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
18.15 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes volejbolā.
2.finālspēle.
20.15 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
23.45 «Lidojuma plāns».*
0.15 «Derības uz dzīvību». ASV spraiga sižeta filma. 2004.g.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 159.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 11.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». 1.sērija;
«Pīle Dodžers 2». 12. un 13.sērija; «Flintstonu
ģimene». 1.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Kaķi pret suņiem». Komēdija.
12.05 «Zelta ķepa».*
14.45 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 9.sērija.
15.45 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». real. šov. 7. un 8.sērija.
17.45 «No Pradas līdz skrandām». Komēdija. 2011.g.
20.00 «Pelnrušķīte». Realitātes šovs. 8.sērija.
21.00 «Svētā tēva svētība». ASV un Austrālijas romantiska
komēdija. 2007.g.
22.50 «Eņģeļu pilsēta». ASV un Vācijas romantiska
fantāzijas filma. 1998.g.
1.00 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
3.10 «Viss ir izgaismots». ASV drāma. 2005.g.
4.55 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 12.sērija.
5.50 «Melu teorija». 1.sērija.
6.40 «Uz priekšu, Ted!» 9.sērija.
7.10 «Rafteru ģimene». 2.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 15.sērija.
8.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 52.sērija.
8.50 «Kad āboli ripo». Latvijas anim. f.
9.00 «Simpsoni 12». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 1. un 2.sērija.*
12.35 «Kinomānija».
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Ievas pārvērtības 3».*
14.20 «Bez tabu māju sajūta».*
15.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
16.30 «Daktere Dūlitla: miljons dolāru krancis».
Komēdija. 2009.g.
18.20 «Dadlijs pareizais». ASV komēdija. 1999.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
21.55 «Rudens leģendas». ASV drāma. 1994.g.
0.35 «Strītreiseri». Krievijas spraiga sižeta filma. 2008.g.
2.40 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 12.sērija.
3.30 «Melu teorija». Seriāls. 1.sērija.
4.15 «Uz priekšu, Ted!» Seriāls. 9.sērija.
4.40 «Nakts joki».

1. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 9.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 24.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 63.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 11.sērija.
10.56 «Laimīgai Latvijai».*
11.00 «Papuasu ekskursija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province». «Peksnis for ever».
18.50 «Buča». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «100 g kultūras». «Kinoklubs».
21.55 «Puika». Rīgas kinostudijas mākslas filma. 1977.g.
23.30 «Nakts ziņas».
23.40 «Tišu ģimene». Francijas komēdija. 2011.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Ceļojums bez robežām. Somija. Levi».
12.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4x6 km stafete
sievietēm.*
14.45 «SeMS. Laboratorija».
15.15 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.
17.55 «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 4.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas daudzsēriju
detektīvfilma. 2007.g. 5. un 6.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 52.(noslēguma) sērija.
22.00 «Klinšu kāpējs».
ASV un Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 1993.g.
24.00 «Nāvējošais ātrums».
ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.

TV programma
ASV un Vācijas fantastikas piedzīvojumu filma.
2005.g.
22.45 «Maksimalais risks». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
0.40 TV pirmizrāde! «Stāsts par piedošanu».
ASV drāma. 2007.g.
2.25 «Nāvējošais vilnis». ASV un Kanādas spriedzes
filma. 2007.g. 2.sērija.
3.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 13.sērija.
4.35 «Nakts joki».

Zemgales
veterinārais centrs

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 13.sērija.
5.50 «Melu teorija». 2.sērija.
6.35 «Visi mīl Reimondu 5». 120.sērija.
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Anim. ser. 16.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 3. un 4.sērija.*
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
14.50 «Nākamā labākā lieta».
ASV romantiska komēdija. 2000.g. Lomās:
Madonna, R.Everets, B.Brets u.c.
17.00 «Nāvējošais vilnis».
ASV un Kanādas spriedzes filma. 2007.g. 2.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Fantastiskais četrinieks».

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv
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DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

K.Barona iela 17, Jelgava
1. aprīlī veiks izbraukuma vakcinācijas (pret trakumsērgu, komplekso
vakcināciju suņiem un kaķiem)
No plkst.10 līdz 11 – Sieramuiža
(Bauskas – Strautnieku ielas krustojums)
No plkst.11 līdz 12 – Aveņu ciems
(Savienības – Lāču ielas krustojums)
No plkst.12.30 līdz 13 – Mežciems
– Liepu iela
No plkst.13.30 līdz 14 – Rūpniecības –
Nākotnes ielas krustojums
No plkst.14.30 līdz 15.30 – Kalnciema
ceļa – Robežu ielas krustojums
No plkst.16 līdz 16.30 – Depo mikrorajons (Birzes – Neretas ielas krustojums)
No plkst.17 līdz 17.30 – 4. līnija, stāvlaukums pie veikala «Otto».
Sīkākas uzziņas pa tālruni 28448418;
63082133.

Lietotu apģērbu veikalos «Humana»
Jelgavā (Lielajā ielā 14 un Katoļu ielā 1)
no 26. marta – izpārdošana!
Preces cena – Ls 1!

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 160.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Biezenīša piedzīvojumi».
6.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lācītis
Padingtons». 7.sērija.
8.30 «Tehnovīzija». Tehnoloģiju jaunumi.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». 9.sērija.
11.35 «Pelnrušķīte». Real. šovs.*
12.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 8.sērija. Sāra, Keisijs
un jo īpaši Čaks ir satriekti, kad atklāj, ka Čaka
draudzene Džila ir Falkram aģente un Intersekt
meklēšanā. Lai kādas būtu Čaka šaubas un neticība, viņam jāpiekrīt izmantot savas attiecības ar
Džilu, lai aģenti neitralizētu.
13.30 «Svētā tēva svētība».
ASV un Austrālijas romantiska komēdija. 2007.g.
15.15 «Impija brīnumzeme».
Vācijas animācijas filma. 2008.g.
17.00 «Stulbs un vēl stulbāks». ASV Komēdija. 1994.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Zelta ķepa». Dzīvnieku talantu šovs.
23.00 «Psihoanalīze gangsteru gaumē».
ASV kriminālkomēdija. 1999.g.
1.05 «No Pradas līdz skrandām».
ASV un Meksikas komēdija. 2011.g.
2.50 «Eņģeļu pilsēta». ASV un Vācijas romantiska
fantāzijas filma. 1998.g.
4.35 «Ekstrēms tuvplanā».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana, apmācības karte, ieskaite

– bez maksas.
Maksā tikai par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.

Radošā darbnīca
t/c «Pilsētas pasāža» 2. stāvā
(blakus J.Rozes grāmatnīcai)
martā piedāvā:
• Dekupāžas kursi:
no 23. marta piektdienās plkst.17.30;
• Tekstilmākslas studija:
no 27. marta otrdienās plkst.17.30.
Pieteikties pa tālruni 26824834;
e-pasts: radosasdarbnicas@inbox.lv.

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

www.autoprieks.lv
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Kultūras pasākumi
 22. martā pulksten 19 – Harijs Ozols un Santa Zapacka koncertprogrammā «Ar
mīlestību un smaidu». Biļešu cena – Ls 4; 3 (kultūras namā).
 24. martā pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Lieldienu rotājumu veidošana.
Lieldienu vainags». Vada pasniedzēja Zanda Kursīte. Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas
vecuma bērniem – lats (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 uzmanību! 24. martā kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» un vijolnieces Vinetas
Sareikas koncerts mākslinieces slimības dēļ pārcelts. Iegādātās biļetes derīgas vai
nododamas kultūras nama kasē.
 25. martā pulksten 12 – Zemgales novada bērnu folkloras ansambļu sarīkojums «Pulkā eimu, pulkā teku». Tēma – putni. Ieeja – bez maksas (kultūras nama Mazajā zālē).
 25. martā pulksten 13 – komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzī).
 26. martā pulksten 17 – Pozitīvisma nedēļas atklāšana. Radošās darbnīcas, fotostūrītis, novēlējumu siena Jelgavai. Piedāvā bērnu un jauniešu centrs «Junda» (pie
bistro «Silva»).
 28. martā pulksten 19 – Jelgavas kamerorķestra un čellista M.Beitāna koncerts.
Programmā: A.Dvoržāks Koncerts čellam ar orķestri. Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1 (kultūras
namā).
 29. martā pulksten 11 – atceres sarīkojums un izstādes «Jelgavnieki uz Latvijas
Saeimas politiskās skatuves. Latvijas Saeimai 90» atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 30. martā pulksten 17 – Pozitīvisma nedēļas noslēgums. Mūziķu uzstāšanās un
radošās darbnīcas (pie bistro «Silva»).
 31. martā pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Lieldienu rotājumu veidošana.
Celu aušanas tehnikā darināti telpu rotājumi». Vada pasniedzēja Zanda Kursīte. Dalības
maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem – lats (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 31. martā pulksten 13 – Ukraiņu kultūras dienu noslēguma koncerts «Ukrainas
skaņās». Piedalās bandūristu trio «Namisto» un vīru vokālais kvartets M.Petrika vadībā
(Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
 31. martā pulksten 16 – LLU tautas deju ansambļa «Kalve» 65 gadu jubilejas koncerts.
Piedalās V.Pūces etnogrāfiskais orķestris. Biļešu cena – Ls 1,50 (Jelgavas pils aulā).
 31. martā pulksten 17 – čellista Maksima Beitāna baroka laika kamermūzikas
koncerts (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 1. aprīlī pulksten 12 – leļļu teātra izrāde «Kā rausītis saulīti meklēja» (2 – 5 gadus
veciem bērniem). Biļešu cena – Ls 1,50. Biļetes iepriekš jāpasūta pa tālruni 26875065
(Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 1. aprīlī pulksten 16 – Ineses Galantes solokoncerts. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5; 4
(kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 25. martam – izstāde «Cilvēki un lelles», kurā iespēja aplūkot J.DašuņinasNaidjonokas autorlelles un portretus (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Martā – sporta fotogrāfiju izstāde «Sports. Atšķirīgi un līdzīgi». Autors – žurnāla
«Sports» fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 Martā – mākslinieces L.Kainaizes darbu izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 31. martam – Anitas Savickas personālizstāde «Sieviete kaleidoskopā» (rokdarbi,
gleznas, floristika) (kultūras namā).
 Līdz 31. martam – J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 31. martam – A.Muzes tekstilmākslas izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 Līdz 5. aprīlim – izstāde «PUPart IV. Erotika mākslā». Ilonas Romules, Aivara Vilipsōna,
Aigara Zemīša un Gunāra Ezernieka darbi (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 5. aprīlim – Kurzemes un Zemgales hercogistes 450. dzimšanas dienas izstāde
«No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 15. aprīlim – Arņa Pumpura tekstiliju izstāde «Cits stāsts» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. aprīlim – Izraēlas vēstniecības izstāde «Bībele miniatūrās». Ieeja pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,40 (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).

Tornī varēs izgatavot Lieldienu dekorus
 Sintija Čepanone

Marta pēdējās divās sestdienās, 24. un 31. martā,
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī notiks radošās
nodarbības, kurās dalībnieki
varēs uzzināt vairāk par Lieldienu tradīcijām, kā arī veidot
paši savus Lieldienu dekorus.
Kā informē sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Ozoliņa, 24. martā pulksten 12
tornī iecerēta radošā nodarbība «Lieldienu
vainaga veidošana», savukārt 31. martā
pulksten 11 – radošā nodarbība «Celu aušanas tehnikā darināti telpu rotājumi».
Dalības maksa – pieaugušajiem trīs

lati, bet pirmsskolas vecuma bērniem
– lats. Nodarbības vadīs pasniedzēja
Zanda Kursīte. Sīkāka informācija un
pieteikšanās pa tālruni 63005445.
Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko
svin par godu pavasara un saules atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām mēģina
palīdzēt zemes atmodai un jau laikus
veicināt zemes auglību un tās svētību.
«Tradicionāli Lieldienu dekori ir
krāsotas olas, pavasara ziedi un pūpoli,
taču radošajās nodarbībās Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī iemācīs
pagatavot neierastākus rotājumus – Lieldienu vainagu un rotājumus, kas pagatavoti īpašā celu aušanas tehnikā, kas ir
senatnē plaši izplatīts jostveida audumu
darināšanas veids,» tā A.Ozoliņa.

Pārlielupes bibliotēkā ziedi

«Cits stāsts» tekstilijā

Bibliotēkā «Pārliel
upe» durvis vērusi
jauna lasītāju darbu izstāde «Mani
sapņi», kurā aplūkojamas gleznas
un grafikas. Bibliotēkas pārstāve Inga Lapiņa informē, ka
bibliotēkā šomēnes apskatāma lasītājas
Gaļinas Kuzminihas gleznas un grafikas.
Tajās aplūkojami pārsvarā ziedi un ainavas. Darbu autore aicina interesentus
pieteikties apmeklēt radošo darbnīcu,
kura notiks aprīlī. Tajā ikviens varēs
mācīties gatavot dāvanas un suvenīrus.
Sīkāka informācija pieejama bibliotēkā
«Pārlielupe».

Līdz 15. aprīlim Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā skatāma Arņa
Pumpura tekstiliju izstāde «Cits stāsts».
«Pavasara, vasaras vai rudens košums,
apkārtnes galvu reibinošais raibums, nakts
vai saulaina diena, visur, visur – musturs.
Arī doma ir turpat, tikai tagad tā lido
abstraktiem spārniem, jo šim stāstam nav
nedz sākuma, nedz beigu,» uzsver mākslinieks, piebilstot, ka darbu asociācijas un to
tulkojums paliek skatītāju ziņā. Skaidrs gan
esot tas, ka nolasāmības daudzveidība un
daudzslāņainība pieļauj un mudina droši
improvizēt un interpretēt. A.Pumpurs profesionālo izglītību ir ieguvis Rīgas Lietišķās
mākslas vidusskolā (1960. – 1965.), izstādēs viņš piedalās no 1969. gada.

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 22. marts

«Ja negribi dzirdēt atbildi,
neuzdod jautājumu»
 Ilze Knusle-Jankevica

«Nesaprotu cilvēkus, kuri
pieklājības pēc satiekoties
saka: «Čau! Kā iet?» Ja man
prasa, es arī stāstīšu, kā man
iet, bet, ja negribi dzirdēt atbildi, neuzdod jautājumu!»
jēgpilnas sarunas pamatprincipu ieskicē Latvijas pļāpīgākā meitene jelgavniece
Tatjana Fjodorova. Viņa ar
partneri Leonīdu Romanovu
«Tele 2» rīkotajā konkursā
pārspēja līdzšinējo Ginesa
rekordu par garāko telefonsarunu, norunājot 54 stundas un piecas minūtes.
Tatjana uzskata, ka par saviem vārdiem – gan jautājumiem, gan atbildēm
– ir jāatbild, jo vārds ir ļoti spēcīgs ierocis
un runāšana ir sava veida varas izpausme. «Ar vārdu var nogalināt, bet ar
vārdu var nest arī mieru. Nesen ar ātrās
palīdzības brigādi bijām izsaukumā pie
tantiņas gados, kurai bija paaugstinājies
asinsspiediens. Izmērījām – ļoti augsts.
Bet, kamēr veicām visas nepieciešamās
darbības, apmēram pusstundu ar viņu
parunājāmies, un pa to laiku spiediens
nokritās. Tā kā ar vārdu var arī izārstēt,»
tā T.Fjodorova, kura šobrīd studē Paula
Stradiņa medicīnas koledžā un praksi iziet neatliekamās medicīniskās palīdzības
stacijā Jelgavā.

«Ja runāt prot, ir jārunā»

Meitene uzskata, ka saruna palīdz
sakārtot domas, un nav svarīgi – verbāla
runa, uzrakstīta vai žesti. «Pirms kāda
laika portālā «Delfi» bija publicēts mans
raksts par eitanāziju. Pēc tam saņēmu
vairākus komentārus par to, ka meitenei
manā vecumā nepieklājas domāt par
nāvi, bet jādomā par romantiku, varavīksni. Bet es to nesaprotu. Nu kā var
nezināt, kas ir valsts prezidents vai kas
notiek valstī?!» viņa stāsta, piebilstot,
ka nereti galvā šaudās vairākas domas,
bet runājot vai rakstot smadzenes tiek
piespiestas domāt tikai par vienu. Reizēm viņa to izmanto, lai nedomātu par
negācijām. «Ir bijis tā, ka man saka:
«O, kāda tu runīga, tev laikam ir labs
garastāvoklis.» Bet patiesībā man ir ļoti
slikts garastāvoklis, un es runāju, lai nedomātu par slikto,» tā Tatjana, uzsverot
– ja cilvēks prot runāt, ir jārunā, jo tikai
tā, no daudzu domām, veidojas objektīvā patiesība. Tomēr ir svarīgi runāt
otram saprotamā valodā, tāpēc reizēm
nākoties lietot arī pa kādam skarbākam
vārdam.

Trīs gados 630 blogi

Reizēm, lai nerunātu, Tatjana raksta – viņa savas pārdomas iemūžina
dienasgrāmatā un interneta blogā.
Šobrīd viņa jau pierakstījusi desmit
plānās klades un trīs gadu laikā publicējusi 630 blogus. Tēmas, ko Tatjana
apspriež, ir visdažādākās – sākot no
medicīnas jautājumiem un beidzot ar
patriotismu veicinošiem ierakstiem.
Viņai par katru jautājumu ir savs viedoklis, kuru nekautrējas paust. «Man
patīk uzspiest savas domas citiem, bet
nevis burtiskā ziņā, bet vienkārši panākt, lai otrs uzklausa manu viedokli
– varbūt tas viņam liks aizdomāties,»
spriež meitene, piebilstot, ka arī pati
labprāt klausās citos. Sevi Tatjana
uzskata par taisnīgu un tiešu, tāpēc
daudzas lietas, kas notiek apkārt, līdz
galam neizprot, piemēram, modi sūtīt
virtuālus apsveikumus svētkos, par
kuriem nezina, kāpēc tie tiek svinēti,
principus, pēc kādiem jaunieši balso
vēlēšanās, meiteņu attieksmi pret
savu izskatu, cenšoties iestīvēties par
izmēru mazākos apģērba gabalos un
nepareizi lietojot kosmētiku, aklo ticību reklāmām.

Tatjana Fjodorova
Vecums: 23 gadi
Mācās: Paula Stradiņa medicīnas koledžā
Absolvējusi: Jelgavas 5. vidusskolu
Līdzšinējais sarunas Ginesa rekords:
43 stundas 8 minūtes un 55 sekundes

Sava runātīguma dēļ Tatjana Fjodorova bieži dzirdējusi frāzi «Aizveries!», bet par
to neapvainojas. Kad viņa nolēmusi izdurt mēlē pīrsingu, klasesbiedri šo domu
uzņēmuši ar sajūsmu, jo cerējuši, ka vismaz pāris nedēļas Tatjana nerunās. Bet
tad uzzinājuši, ka gaidāma literatūras ieskaite, un lūguši, lai viņa ieceri atliek,
Foto: Ivars Veiliņš
jo ir vienīgā, kura var «pavilkt» stundu.

Par iegūto naudu
pirks gultu un čūsku

Ginesa rekorda uzstādīšanā Latvijā
piedalījās pieci pāri. Tatjana un Leonīds – skolotājs no Rīgas un Daugavpils ārštata aktieris – un vēl viens pāris
norunāja 54 stundas un piecas minūtes,
bet tad organizatori, rūpējoties par dalībnieku veselību, konkursu pārtrauca.
Abu sarunu ieraksti nosūtīti Ginesa
rekordu organizācijai Lielbritānijā, kas
tos izvērtēs un dažu nedēļu laikā dos
atbildi. Abi finālistu pāri saņēma arī
naudas balvu – 3000 latu.
Tatjana par iegūto naudu plāno iegādāties lielu gultu, terāriju zirneklim un
čūsku. «Tad man mājās būs luksofors!
Man jau ir zaļa zirneklene Gabriela
un dzeltena ķirzaka Bitīte Maija,» tā
T.Fjodorova. Viņa gribētu arī suni vai
kaķi, bet uzskata, ka ar savu dzīvesveidu nevar to atļauties – gadās, ka viņas
nav mājās, un tad atbildība gultos uz
mammas vai māsas pleciem. Tāpat,
viņasprāt, tas nebūtu godīgi pret pašiem dzīvniekiem, kuriem dzīvoklis ir
par šauru. «Nesaprotu cilvēkus, kuri
pilsētas dzīvoklī tur lielus suņus. Arī
viņiem tāpat kā cilvēkiem nepieciešama sava telpa, un, ja tās nav, var
uznākt dullums, viņi var sakost visus
pēc kārtas. Suns dzīvoklī – tas ir risks,»
uzskata Tatjana.

Grūtākais –
nepazaudēt pavedienu

Atceroties garākās telefonsarunas
konkursu, Tatjana stāsta, ka bija jāievēro vairāki noteikumi. Piemēram,
pauze nedrīkstēja pārsniegt 10 sekundes, viena vārda atbildes «jā», «nē»
netika uzskatītas par vērā ņemamu
iesaisti sarunā, par tēmām jārunā tādā
secībā, kādā tās iesniegtas, un pie tās
otrreiz atgriezties nedrīkst. «Pats grūtākais bija noturēties un sarunas laikā
neatiet no tēmas. Piemēram, mums
bija tēma «Ceļojums ar komfortu»,
un vienā brīdī Ļoņa sāka stāstīt par
cilvēkiem un arhitektūru, ko redzēja
ceļojuma laikā Polijā. Tiesnesis sāka
vicināt zaļo kartīti, kas nozīmē, ka
jāatgriežas pie tēmas, bet Leonīds to
neredzēja – tik ļoti bija pārņemts ar
ceļojuma iespaidiem un atmiņām par
tiem. Tad es viņu kaut kā pārtraucu
un pajautāju: «Bet tev taču šie cilvēki

un arhitektūra ceļojuma laikā lika
justies komfortabli?» Tiesnesis vien
noplātīja rokas un sāka smieties,»
vienu no spilgtākajām epizodēm atceras Tatjana. Vēl grūtības radījis tas,
ka dalībnieki nevarēja īsti atcerēties,
par ko runāja sarunas sākumā, tāpēc
paši nevar droši apgalvot, ka tēmas
neatkārtojās.
Rekorda uzstādīšana bija grūta
ne tikai tāpēc, ka vajadzēja ilgi un
sakarīgi sarunāties, bet visas šīs 54
stundas bija jābūt nomodā. Patiesībā
jau dalībniekiem nācās izturēt daudz
vairāk, jo rekorda starts tika dots
pulksten 21.30 – tas nozīmē, ka viņi
bez miega pavadīja vairāk nekā 60
stundas. Turklāt Tatjanai jau pēc
pirmās norunātās diennakts pazuda
balss. «Mums pēc katras norunātas
stundas pienācās piecu minūšu pārtraukums, bet mēs tos krājām. Otrajā
naktī man iestājās slimības krīze – es
uz brīdi it kā zaudēju sajēgu, bet, kad
atvēru acis, man blakus stāvēja Leonīds un teica, ka ir izņēmis iekrāto
laiku, lai es pusstundiņu varētu pagulēt,» stāsta Tatjana, piebilstot, ka
miegs uz tirdzniecības centra «Alfa»
grīdas bijis ļoti salds.
Uz jautājumu, kura tad ir tā tēma, ar
kuru nekad nevar kļūdīties, uzrunājot
svešinieku, Tatjana saka – tā pati standartfrāze «Čau! Kā iet?», ja vien jautātājs patiešām ir gatavs dzirdēt atbildi.
Viņai pašai vislabāk patīk runāties
par attiecībām, politiku, medicīnu un
kulināriju.

Ginesa rekorda sarunas tēmas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Laikapstākļi
Paaudžu konflikts
Bērnu audzināšana
Dzīvesvieta
Brāļi un māsas
Mājdzīvnieki
Bērnudārzs
Skola
Universitāte
Privātstundas un studijas
Sports
«Nefizisks» sports
Attiecības starp vīrieti un sievieti
Ideāla satikšanās
Vīrieša un sievietes skaistums

Pavisam Tatjana un Leonīds bija sagatavojuši 119 tēmas, par ko bija gatavi runāt vismaz divas diennaktis.

