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Aicina pieteikties Zelta pārus
Turpinot tradīciju, Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu
pāriem, kas 2014. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 29. maijā pulksten 14 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šā gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.
Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Diennakts aptiekas
Jelgavā tomēr nebūs
 Ilze Knusle-Jankevica

Visticamāk, diennakts
aptiekas mūsu pilsētā
tā arī nebūs – SIA «Pils
nekustamie īpašumi»,
kam pieder «Pils aptieku» tīkls Jelgavā un kas
uzvarēja pašvaldības rīkotajā konkursā par tiesībām atvērt diennakts
aptieku, no šīs ieceres
atteikusies.

Plīvojot visu trīs Baltijas valstu karogiem, otrdien piemiņas vietā Svētbirzī vairāki simti jelgavnieku nolika ziedus, lai pieminētu
vienu no smagākajām lappusēm latviešu tautas vēsturē – 1949. gada 25. marta izsūtīšanu. «Šodien ir smagums sirdī, lielāks nekā
citus gadus,» uzrunā klātesošajiem teic Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods, paskaidrojot, ka šogad īpaši jūtama
vēsturisko notikumu sasaiste ar šodienu, par ko domāt liek kaimiņvalstu notikumi. Viņš atgādina, cik nozīmīga bija Latvijas valsts
atjaunošana un cik liela nozīme 1989. gadā bija visu trīs Baltijas valstu vienotībai. Savukārt Latvijas politiski represēto biedrības
«Staburadze» valdes līdzpriekšsēdētājs Pāvils Neikšāns atminas pirmo piemiņas brīdi Svētbirzī 1989. gadā, kad pie trīs konfesiju
garīdznieku iesvētītā akmens pirmoreiz sanāca prāvs pulks jelgavnieku. «Šodien Latvija sēro. Šādu piemiņas vietu Latvijā ir ap
260, un pie katras no tām, tāpat kā mēs šodien, noliek ziedus mūsu tautiešu piemiņai,» uzsver P.Neikšāns. 1949. gada 25. marts
ir viens no sēru datumiem, kas lauza lielas tautas daļas likteni, kas atņēma mājas, ģimeni, dzimteni. Neciešamie dzīves apstākļi
izsūtījumā un spaidu darbi tūkstošiem mūsu tautiešu bijuši par smagu, lai svešumā izdzīvotu.
Foto: Ivars Veiliņš

Karoga nomaiņai virs muzeja vairs nevajadzēs alpīnistu
 Ligita Vaita

«Karogs, plīvojot ik dienas, iztur
aptuveni divus mēnešus. Tad tas
Lai atvieglotu valsts karoga nomaiņu, kas laikapstākļu
nolietojas un ir jāmaina. Līdz šim
ietekmē jādara ik pāris mēnešu, Ģederta Eliasa Jelgavas
ikreiz to darīja Aļģimants Burba,»
Vēstures un mākslas muzeja karoga mastam pievienos
skaidro muzeja direktore Gita Graīpašu mehānismu. Lai to izdarītu, karogs un tā masts uz
se, piebilstot, ka process ir diezgan
pāris dienām tiks noņemts.
sarežģīts un bez speciālā alpīnistu
aprīkojuma karogs nemaz nav
Virs Jelgavas muzeja jau kopš karogs, un visus šos gadus karoga nomaināms.
1988. gada ik dienu plīvo valsts nomaiņas process ir nemainīgs.
Lai karoga nomaiņu padarītu

vienkāršāku un mazāk bīstamu,
nolemts karoga mastam pievienot
īpašu mehānismu, kas karoga
nomaiņu ļaus veikt muzeja darbiniekiem pašiem. «Esam atraduši uzņēmumu, kas mehānismu mastam
pievienos, taču tāpēc mums masts
jānogādā darbnīcā. Līdz ar to divas
trīs dienas karogs virs muzeja neplīvos,» norāda muzeja direktore.

Kā norāda uzņēmuma īpašniece
Dina Kurzemniece, pārdomāt
lika mājas Raiņa ielā 40, kurā bija
paredzēts ierīkot aptieku, iedzīvotāji. «Saskaņā ar normatīviem
nepieciešams paplašināt aptiekas
ieejas durvis, lai nodrošinātu
vides pieejamību, taču mājas iedzīvotāji tam nepiekrita, bet bez
tā neko nevaram iesākt,» norāda
D.Kurzemniece, piebilstot, ka
iedzīvotāji pret parakstiem prasījuši, lai uzņēmums nomaina mājai
jumtu. Telpas, kas bija paredzētas
diennakts aptiekai, pieder uzņē-

mumam, arī aptiekas tehniskais
projekts jau ir izstrādāts. Bet, tā
kā mājas iedzīvotāji neatbalsta
aptiekas izveides ieceri, uzņēmēja
pagaidām no šīs domas atteikusies
un telpas iznomā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja
– ņemot vērā iedzīvotāju vēlmes un
vajadzības, pašvaldība izsludināja
konkursu par tiesībām izveidot
diennakts aptieku Jelgavā. Tajā
uzvarēja SIA «Pils nekustamie
īpašumi». Lai gan pirms tam
lielo aptieku tīklu īpašnieki bija
pauduši, ka šī niša viņiem nav
interesanta, pēc konkursa noslēgšanās vēlmi strādāt visu diennakti
pauda «Mēness aptieka» Raiņa ielā
un arī saņēma nepieciešamo licenci
no Zāļu valsts aģentūras. Drīz pēc
tam gan «Mēness aptieka», aizbildinoties ar darbinieku trūkumu,
no šīs domas atteicās, bet rezultātā
tika aizkavēta licences izsniegšana
SIA «Pils nekustamie īpašumi».
Tagad cietēji no aptieku savstarpējām peripetijām ir Jelgavas iedzīvotāji, kuriem tuvākā diennakts
aptieka ir Rīgā vai Tukumā.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas logo» rezultāti
Paldies 178 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas logo ir
publicēti 20. marta numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 12 pilsētas logo. Pareizi
atbildēja 63 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Elizabete Akermane, Skaidrīte Zeļonka, Jānis Ustups,
Amanda Jagunda, Ruta Logina, Sergejs Antonovs.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Iebraukt tirgus teritorijā var tikai ar īpašām atļaujām
 Ligita Vaita

Foto: Ivars Veiliņš

samazināt automašīnu plūsmu
tirgus teritorijā. Lielākajai daļai
Pie Jelgavas tirgus Uzpastāvīgo tirgotāju un piegāvaras ielā uzstādīta
dātāju atļaujas jau izsniegtas.
jauna ierobežojoša
«Kaut arī ziemā rosība, sevišķi
ceļa zīme – «Nogriezpārtikas tirgus pusē, ir ievēties pa labi aizliegts»
rojami mazāka, tūlīt atsāksies
ar papildzīmi «Izņemot
stādu tirdzniecība, tad jau arī
ar «Jelgavas tirgus»
dārzeņu laiks, kad daļa pircēju
atļaujām».
dažkārt pat nekaunīgi apdraud
tirgus apmeklētāju un tirgotāju
Tā plānots uzlabot klientu drošību, lai bagāžniekā ieliktu
un tirgotāju drošību, kā arī pāris kilogramu kartupeļu,»

situāciju skaidro SIA «Jelgavas
tirgus» valdes loceklis Valdis
Labanovskis.
Atļaujas izsniegtas galvenokārt preces pievešanai piegādātājiem un pašiem tirgotājiem.
Tirgus direktors lēš, ka tādas
nepieciešamas ap simts regulārajiem tirgotājiem un piegādātājiem.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas plānotāja Dzidra Staša

informē, ka zīme uzstādīta pēc
Uzvaras ielas sakārtošanas un ir
apstiprināta Satiksmes kustības
drošības komisijas sēdē.
Jāpiebilst, ka satiksmes organizācijas risinājums tirgus
teritorijā tiek meklēts jau ilgāku
laiku. Drošības uzlabošanai tur
uzņēmums uzstādījis arī videonovērošanas kameras, un, kā
vērtē tirgus direktors, tās varētu
palīdzēt pierādīt pārkāpumus,
ko fiksējusi policija.
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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.k. Pakalpojuma veids
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.

Mērvienība

JPPI «Pilsētsaimniecība» izdotā dokumenta kopijas sagatavošana
Angļu karavīru brāļu kapu apkopšana Meža (Nikolaja) kapsētā
Suņa reģistrācijas žetona izsniegšana suņa īpašniekam
Noķerta klaiņojoša kaķa vai suņa, kas uzturas patversmē/izolatorā, atdošana īpašniekam:
suns
kaķis

Kapsētu pakalpojumi
5.
Atļauja:
5.1.
autotransporta iebraukšanai kapsētā aiz aizlieguma zīmes
5.2.
betona, metāla, plastmasas nožogojumu un  kapakmens vai pieminekļa uzstādīšanai
5.4.
kokaugu stādīšanai
6.
kapavietas uzturēšanas līguma slēgšana par kapa vietu

Cena bez
PVN (LVL)
1 dokuments
1,00
1 m²
8,40
1 žetons
1,50

PVN Cena ar Cena bez PVN Cena ar
(LVL) PVN (LVL) PVN (EUR) (EUR) PVN (EUR)
0,21
1,21
1,42
0,30
1,72
1,76
10,16
11,95
2,51
14,46
0,32
1,82
2,13
0,45
2,58

1 suns
1 kaķis

10,02
3,34

2,10
0,70

12,12
4,04

14,26
4,75

2,99
1,00

17,25
5,75

1 atļauja
1 atļauja
1 atļauja
1 gabals

2,00
4,00
1,00
2,00

0,42
0,84
0,21
0,42

2,42
4,84
1,21
2,42

2,85
5,69
1,42
2,85

0,60
1,19
0,30
0,60

3,45
6,88
1,72
3,45

10,00

2,10

12,10

14,23

2,99

17,22

20,00
20,00
15,00
10,00

4,20
4,20
3,15
2,10

24,20
24,20
18,15
12,10

28,46
28,46
21,34
14,23

5,98
5,98
4,48
2,99

34,44
34,44
25,82
17,22

2,84
5,33

0,60
1,12

3,44
6,45

4,04
7,58

0,85
1,59

4,89
9,17

30,00

6,30

36,30

42,69

8,96

51,65

36,00

7,56

43,56

51,22

10,76

61,98

36,00

7,56

43,56

51,22

10,76

61,98

43,20

9,07

52,27

61,47

12,91

74,38

24,00

5,04

29,04

34,15

7,17

41,32

28,80
15,00
18,00

6,05
3,15
3,78

34,85
18,15
21,78

40,98
21,34
25,61

8,61
4,48
5,38

49,59
25,82
30,99

39,00

8,19

47,19

55,49

11,65

67,14

46,80

9,83

56,63

66,59

13,98

80,57

45,00

9,45

54,45

64,03

13,45

77,48

54,00

11,34

65,34

76,84

16,14

92,98

33,00

6,93

39,93

46,95

9,86

56,81

39,60
15,00
18,00

8,32
3,15
3,78

47,92
18,15
21,78

56,35
21,34
25,61

11,83
4,48
5,38

68,18
25,82
30,99

9,00

1,89

10,89

12,81

2,69

15,50

10,80

2,27

13,07

15,37

3,23

18,60

0,90
0,40
0,90
0,80
1,50
3,00
2,00

0,19
0,08
0,19
0,17
0,32
0,63
0,42

1,09
0,48
1,09
0,97
1,82
3,63
2,42

1,28
0,57
1,28
1,14
2,13
4,27
2,85

0,27
0,12
0,27
0,24
0,45
0,90
0,60

1,55
0,69
1,55
1,38
2,58
5,17
3,45

Apbedīšanas pakalpojumi
7.
Vienreizēja maksa par apbedīšanu iekoptās kapa vietās ar apsekošanu dabā
1 reize
8.
Kapliču noma:
8.1.
Zanderu kapliča
1 bēres
8.2.
Baložu kapliča
1 bēres
8.3.
Meža kapliča
1 bēres
8.4.
Bērzu kapliča
1 bēres
9.
Saldētavas pakalpojumi:
9.1.
mirušā uzglabāšanai
1 diennakts
9.3.
iezārkota mirušā ievietošana saldētavā ārpus darba laika un brīvdienās
1 reize
10.
Kapa izrakšana un aizbēršana:
10.1. jaunā kapa vietā (jaunajos kapu sektoros, tiek veikts pirmais apbedījums)
10.1.1. kapa (2,2 m x 1,0 m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
1 gabals
10.1.2. kapa (2,2 m x 1,0 m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
1 gabals
10.1.3. kapa (>2,2 m x 1,00 m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
1 gabals
10.1.4. kapa (>2,2 m x 1,00 m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
1 gabals
10.1.5. kaps bērnam (< 2,0 m x 1,00 m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
1 gabals
10.1.6. kaps bērnam (< 2,0 m x 1,00 m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
1 gabals
10.1.7. kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
1 gabals
10.1.8. kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
1 gabals
10.2. ģimenes kapa vietā (tiek veikts otrais vai nākamie apbedījumi vai virsapbedījums):
10.2.1. kapa (2,2 m x 1,0 m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
1 gabals
10.2.2. kapa (2,2 m x 1,0 m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
1 gabals
10.2.3. kapa (>2,2 m x 1,00 m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
1 gabals
10.2.4. kapa (>2,2 m x 1,00 m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
1 gabals
10.2.5. kaps bērnam (< 2,0 m x 1,00 m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
1 gabals
10.2.6. kaps bērnam (< 2,0 m x 1,00 m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un teritorijas skujošana)
laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
1 gabals
10.2.7. kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
1 gabals
10.2.8. kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
1 gabals
10.3. kapa bedres aizbēršana (t.sk. kopiņas izveide un noklāšana ar skujām, teritorijas sakārtošana)
laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
1 gabals
10.4. kapa bedres aizbēršana (t.sk. kopiņas izveide un noklāšana ar skujām, teritorijas sakārtošana)
laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
1 gabals
11.
Sēru ceremonijas piederumu izmantošana:
11.1. zvans
1 ceremonija
11.2. dekoratīvie svečturi
1 ceremonija
11.3. sēru karogi
1 ceremonija
11.4. kapu dvieļi
1 ceremonija
11.5. skujas celiņu izlikšanai
1 ceremonija
11.6. skujas kapa noklāšanai
1 ceremonija
11.7. sveces, 12 gab.
1 komplekts
12.
Maksa par jaunu kapa vietu:
12.1. 1. grupa – Baložu kapsēta, Zanderu kapsēta, Meža kapsēta (Nikolaja), Bērzu (Annas) kapsētas vecā daļa
12.1.1. 1 vieta
12.1.2. 2 vietas
12.1.3. 3 vietas
12.2. 2. grupa – Miera kapsēta, Meža kapsētas vecticībnieku sektors, Norauku kapsēta, Kalnakroga kapsēta, Romas (Krievu) kapsēta
12.2.1. 1 vieta
12.2.2. 2 vietas
12.2.3. 3 vietas
12.3. 3. grupa – Bērzu kapsētas jaunā daļa
12.3.1. 1 vieta
12.3.2. 2 vietas
12.3.3. 3 vietas
12.4. 4. grupa – Bērzu kapsēta (bezpiederīgi apbedījumi)
12.4.1. 1 vieta

70,00 14,70
150,00 31,50
300,00 63,00

84,70
181,50
363,00

99,60
213,43
426,86

20,92
44,82
89,64

50,00 10,50
100,00 21,00
150,00 31,50

60,50
121,00
181,50

71,14
142,29
213,43

14,94
29,88
44,82

120,52
258,25
516,50
12.2.1.
86,08
172,17
258,25

15,00
25,00
50,00

3,15
5,25
10,50

18,15
30,25
60,50

21,34
35,57
71,14

4,48
7,47
14,94

25,82
43,04
86,08

10,00

2,10

12,10

14,23

2,99

17,22

Pašvaldība biedrībām
un nodibinājumiem
piešķir 29 295 eiro
 Ritma Gaidamoviča
Projektu konkursa «Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programma» 1. kārtā Jelgavas
pilsētas pašvaldība finansiālu
atbalstu piešķīrusi 53 nevalstiskajām organizācijām 29
295 eiro apmērā. Pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka pavisam projektu
konkursa 1. kārtā saņemti 66
pieteikumi, bet finansējums
no 100 līdz 2000 eiro piešķirts
53 pilsētas biedrībām un nodibinājumiem. Naudu NVO
saņēmušas darbības nodrošināšanai, nacionālo kultūras
svētku, izstāžu organizēšanai,
pasākumu rīkošanai, piemēram, retro motociklu rallijam
«Jelgava 2014», Lielajai ratu
pastaigai un Tēva dienas aktivitātēm. Tāpat nauda piešķirta
albuma izdošanai par Jelgavas
mākslinieku Georgu Svikuli,
dzīves kvalitātes uzlabošanai
trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm, sporta inventāra iegādei un Jelgavas velobrauciena
organizēšanai.

Atbalstītās biedrības
un nodibinājumi
Nauda biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai piešķirta:
250 eiro – Jelgavas Koklētāju
biedrībai;
350 eiro – Jelgavas pilsētas
lielo ģimeņu centram «Spiets»;
500 eiro – Latvijas Politiski
represēto apvienībai, «Daugavas
vanagiem Latvijā»;
600 eiro – Latvijas Kaulu,
saistaudu slimnieku biedrībai,
radošo domu un darbu centram
«Svētelis»;
800 eiro – sieviešu invalīdu
biedrībai «Zvaigzne», invalīdu
biedrībai «Ēdelveiss»;
1000 eiro – Jelgavas Invalīdu
biedrībai, Latvijas Sarkanajam
Krustam, Jelgavas Latviešu
biedrībai.
Nauda pasākumu un projektu īstenošanai piešķirta:
100 eiro – «Mītavas tehniķi»;
200 eiro – rokdarbnieku klu-

bam «Zelta rokas», Jelgavas
Baptistu draudzei;
250 eiro – interešu klubam
«DOKS»;
290 eiro – Jelgavas Nacionālo
kultūras biedrību asociācijai;
300 eiro – «Par zaļo enerģiju Latvijai», ideju centram
«Mākslas bērns», «Harmonija»,
«Atbalsts cilvēkā», Jelgavas
Jaunajam teātrim, mūzikas
un mākslas skolotāju radošai
apvienībai «Vide intra»;
320 eiro – Jelgavas Pensionāru biedrībai;
340 eiro – regbija klubam
«Mītava»;
350 eiro – Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrībai
«Miniatra», Latvijas Multiplās
sklerozes asociācijai;
365 eiro – atklātajam sabiedriskajam fondam «Vēja
zirdziņš»;
400 eiro – «Mājas vides skolai», biedrībai «Remoss», Jelgavas Ebreju biedrībai, Vikentija
Veržbicka vārdā nosauktajai
Jelgavas 5. vidusskolas absolventu un draugu biedrībai,
«A-Z boulings», Jelgavas Tenisa
klubam;
500 eiro – Jelgavas Zontu
klubam, Latviešu strēlnieku
apvienībai, Bērnu un jauniešu
mūzikas klubam, Jelgavas Māmiņu klubam;
550 eiro – Jelgavas krievu
biedrībai «Istok»;
560 eiro – LVAF «Lāčplēsis»;
600 eiro – Jelgavas baltkrievu
biedrībai «Ļanok», Jelgavas
Mākslinieku biedrībai, Zemgales
Latviešu strēlnieku biedrībai;
720 eiro – Zemgales NVO
centram;
800 eiro – «Jelgava 21. gadsimtā», Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrībai «Romanu
čačipen», Latvijas Neredzīgo
biedrībai;
900 eiro – Jaunatnes tehnisko
sporta veidu centram;
1000 eiro – Latvijas Bērnu
fondam, bērnu un jauniešu
rotaļu attīstības centram «Oranžais stars», invalīdu sporta un
rehabilitācijas klubam «Cerība»,
Latvijas Poļu savienībai;
2000 eiro – ukraiņu kultūras
centram «Džerelo».

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» nodevas
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.

Preču grupa
Pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:
augkopības produkti un biškopības produkti
grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi
saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās)
skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās)
pašu izgatavoti amatniecības darinājumi

LVL dienā

EUR dienā

LVL nedēļā

EUR nedēļā

LVL mēnesī

EUR mēnesī

0,30

0,43

1,50

2,13

5,00

7,11

1,00
3,00
0,30

1,42
4,27
0,43

5,00
15,00
1,50

7,11
21,34
2,13

15,00
45,00
5,00

21,34
64,03
7,11

Nosaukums
LVL gadā
Nodevas likme par suņa turēšanu,
kurš vecāks par 3 mēnešiem
3,00
			
Nosaukums
LVL dienā
6.
Rakšanas darbu atļauja (rokot dziļāk par 0,3 m):		
6.1.
maģistrālajās ielās
100,00
6.2.
maģistrālo ielu trotuāros
20,00
6.3.
vietējās nozīmes ielās
50,00
6.4.
vietējās nozīmes ielu trotuāros
14,00
6.5.
pārējā pilsētas teritorijā
10,00
7.
Rakšanas darbu atļaujas pagarināšana
(rokot dziļāk par 0,3 m):		
7.1.
maģistrālajās ielās
50,00
7.2.
maģistrālo ielu trotuāros
10,00
7.3.
vietējās nozīmes ielās
25,00
5.

EUR gadā
4,27
EUR dienā
142,29
28,46
71,14
19,92
14,23
71,14
14,23
35,57

7.4.
7.5.
8.
9.
10.
11.

Nosaukums
vietējās nozīmes ielu trotuāros
pārējā pilsētas teritorijā
Atļauja par būvmateriālu, kurināmā u.c. materiālu
īslaicīgu (līdz 30 dienām) novietošanu uz pašvaldībai
piederošas teritorijas ielu sarkano līniju robežās
Atļauja par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu
ielas sarkano līniju robežās par vienu gadu
Atļauja stāvvietai uz ielas vienai
transporta vienībai par vienu mēnesi
Arhīva izziņa no kapsētu reģistriem

LVL dienā
7,00
5,00

EUR dienā
9,96
7,11

5,00

7,11

25,00

35,57

10,00
2,00

14,23
2,85
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Jelgavnieki paši zīmēs
pilsētas karti
 Sintija Čepanone

Līdz 3. aprīlim ikviens
jelgavnieks var pieteikt
dalību Jelgavas kartes
zīmēšanā, kopā ar «brīvā koda» entuziastiem
iesaistoties datu aktualizēšanā par pilsētas
ielām, māju numuriem
un dažādu objektu atrašanās vietu, to visu iezīmējot «OpenStreetMap»
(OSM) kartē. Kartēšanas
pasākums notiks sestdien, 5. aprīlī. Tikšanās
– Sabiedrības integrācijas
pārvaldes zālē Sarmas
ielā 4 pulksten 10.
Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) vadītājs Gints
Reinsons stāsta, ka Jelgavas pilsētas
kartes zīmēšanā var iesaistīties ikviens jelgavnieks. Pasākuma mērķis
ir pēc iespējas detalizētāk OSM
kartē, kas bez maksas pieejama
internetā http://osm.org, iezīmēt
Jelgavas ielas un objektus.
«Aktualizēt karti var ikviens iedzīvotājs – arī bez kartes zīmēšanas
priekšzināšanām, jo pirms pasākuma «brīvā koda» entuziasti iemācīs
to darīt. Ja ir pieejama GPS iekārta,
vēlams to paņemt līdzi, bet var nākt
arī bez tās,» norāda pasākuma
organizētāji OSM entuziasti, piebilstot, ka vietējie iedzīvotāji kartes
zīmēšanā tiek iesaistīti, jo tieši viņi

Lai lasītājiem atvieglotu bibliotēku grāmatu
nodošanas ceļu un mazinātu kavētāju skaitu,
turpmāk Jelgavas pilsētas bibliotēkas piedāvās jaunu pakalpojumu
– paņemto iespieddarbu
varēs nodot jebkurā Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB) filiālē, nevis,
kā līdz šim, tikai tajā, no
kuras tas paņemts.
«Nereti grāmatas lasīšanas termiņš ir pagājis, bet cilvēkam nav
laika vai iespējas to nogādāt līdz
noteiktai bibliotēkai. Tas tāpēc,
ka pēc kārotā izdevuma lasītājs ir
motivēts doties pat uz attālāku bibliotēku, bet grāmatas nogādāšanu
parasti atliek uz nenoteiktu laiku,
līdz par to vispār aizmirst,» jaunā
pakalpojuma ieviešanu pamato
JZB. Tādējādi, ja lasītājs paņēmis

grāmatu Zinātniskajā, Pārlielupes,
Miezītes vai bērnu bibliotēkā «Zinītis», tagad viņam ir iespēja to nodot
jebkurā no minētajām bibliotēkām.
Tiesa, šis pakalpojums neattiecas
uz JZB maksas abonementu.
Tāpat lasītājiem ir iespējams arī
pagarināt lasīšanas termiņu sev izdevīgākajā vietā un veidā – klātienē
vienā no bibliotēkām vai sazinoties
pa tālruni vai e-pastu.

Jelgavas bibliotēku
kontaktinformācija:
• Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (Akadēmijas iela 26) – tālrunis
63046587, e-pasts abo@jzb.jelgava.lv,
skype: abo.jzb;
• Pārlielupes bibliotēka (Loka maģistrāle 17) – tālrunis 63011829, e-pasts
parlielupe@jzb.jelgava.lv;
• Miezītes bibliotēka (Dobeles šoseja
100) – tālrunis 63083151, e-pasts
miezite@jzb.jelgava.lv;
• Bērnu bibliotēka «Zinītis» (Lielā
iela 15) – tālrunis 63029093, e-pasts:
zinitis@jzb.jelgava.lv.

Jau sesto reizi pievienosimies
akcijai «Zemes stunda»
 Sintija Čepanone
Sestdien, 29. martā, no pulksten
20.30 līdz 21.30 Jelgavas pilsēta
jau sesto gadu pievienosies Pasaules Dabas fonda rīkotajai akcijai
«Zemes stunda», kuras laikā katrs
aicināts uz vienu stundu izslēgt
apgaismojumu, lai simboliski pievērstu uzmanību enerģijas un
resursu taupīšanai. Pilsētā tiks
izslēgts ārējais apgaismojums Jelgavas pilij, dievnamiem, Svētās
Trīsvienības baznīcas tornim, kā
arī samazināta apgaismojuma
intensitāte muzejiem, abām gājēju
promenādēm un izslēgti prožektori
pie Mītavas tilta.
Kā informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē, Jelgavā tiks izslēgts Sv.Annas
baznīcas, Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrāles, Sv.Simeona

Renovētas mājas būs
arī pilsētas nomalē

vislabāk pazīst savas pilsētas nostūrus un objektu atrašanās vietas un
var tos ietvert kartē. Turklāt šādā
veidā iedzīvotāji arī iemācās paši papildināt savas pilsētas karti, jo tieši
viņi visātrāk pamana un uzreiz var
veikt labojumus kartē, ja pilsētas
ikdienas dzīvē kas mainās – notiek
ceļa remonts, tiek izbūvēta jauna
iela, atklāts veikals.
OSM pasākumi, saukti arī par
«mapping party» jeb kartēšanas
ballītēm, notiek visā pasaulē, tostarp Latvijā tie jau aizvadīti Cēsīs,
Līgatnē, Siguldā un 2012. gadā arī
Jelgavā. «Pateicoties iepriekšējam
pasākumam un vietējo ieguldījumam, Jelgavas ielas lielākoties
jau ir norādītas kartē, tāpēc šajā
pasākumā uzsvars tiks likts uz māju
numuru fiksēšanu, dažādu objektu,
piemēram, veikalu, degvielas uzpildes staciju, aptieku, iezīmēšanu,
 Sintija Čepanone
kā arī pilsētas mikrorajonu karšu
papildināšanu, kas parasti nav tik
«Mūsu māja apkures
labi kartēti kā pilsētas centrālā
izmaksu ziņā līdz šim bidaļa,» tā organizatori.
jusi piecu dārgāko māju
Pasākumam jāpiesakās līdz 3. aptopā Jelgavā. Jāatzīst, īsti
rīlim pa e-pastu poic@poic.jelgava.
vairs nebiju pārliecināta,
lv vai pa bezmaksas tālruni 8787.
ka tiks uzsākta renovāG.Reinsons norāda, ka 5. aprīlī
cija – tik daudz šķēršļu
pulksten 10 Sabiedrības integrācibija –, taču beidzot tas
jas pārvaldes zālē būs tikšanās ar
ir noticis. Arī mēs varēpasākuma organizatoriem, kuri
sim dzīvot skaistā un
interesentus instruēs par kartes
sakārtotā mājā un par
zīmēšanas principiem. Papildu
saņemtajiem pakalpojuinformāciju par plānoto pasākumu
miem maksāt adekvātu
var saņemt pa e-pastu info@osm.lv
summu,» saka Kalncievai poic@poic.jelgava.lv.

No bibliotēkas paņemtās grāmatas
varēs nodot jebkurā JZB filiālē
 Sintija Čepanone

ziņas

un Annas pareizticīgo katedrāles,
Sv.Jāņa baznīcas, Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo
baznīcas, Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa un Jelgavas pils ārējais apgaismojums, kā arī izslēgti prožektori,
kas izgaismo Driksu pie Mītavas
tilta. Apgaismojuma intensitāte
tiks samazināta gājēju promenādēs
Lielupes labajā krastā un Driksas
krastmalā, kā arī pie Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja un Ādolfa Alunāna memoriālā
muzeja.
Akcija «Zemes stunda» ir aicinājums mainīt rīcību, lai sekmētu
enerģijas taupīšanu. Simboliskā
pasākumā miljoniem cilvēku apvienojas, izslēdzot apgaismojumu
uz vienu stundu. Arī ikviens jelgavnieks aicināts izslēgt apgaismojumu
savā dzīvesvietā, lai veidotu videi
draudzīgāku pilsētnieku dzīvi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ma ceļa 101 dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotā
persona Anita Lavrentjeva. Šomēnes sākusies
divu māju – Kalnciema
ceļā 99 un 101 – siltināšana, un tās būs pirmās
renovētās mājas Jelgavā, kas atrodas pilsētas
nomalē.

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) valdes
loceklis Juris Vidžis skaidro, ka
abām mājām tiks veikta pilna
renovācija, tostarp sakārtojot
inženierkomunikācijas un izremontējot kāpņutelpas. «Gan māja
Kalnciema ceļā 99, gan Kalnciema
ceļā 101 ir trīsstāvu ēkas – katrā

Kalnciema
ceļa 99
renovāciju
veic SIA
«Amaxs»,
savukārt
Kalnciema
ceļa 101
siltināšana
konkursa
kārtībā
uzticēta SIA
«BūvLat
grupa».
Foto: Ivars
Veiliņš
ir trīs kāpņutelpas un 18 dzīvokļi.
Turklāt abas daudzdzīvokļu mājas atrodas pašā pilsētas nomalē,
un tas ir īpaši uzteicams fakts, jo
līdz šim JNĪP nosiltinātās mājas
lielākoties koncentrējušās pilsētas
centrā un Pārlielupē,» tā viņš.
JNĪP tehniskais direktors Oļegs
Kukuts skaidro, ka daudzdzīvokļu
dzīvojamā ēka Kalnciema ceļā 99
ekspluatācijā nodota 1979. gadā.
Šo gadu laikā nomainīti logi vairāk
nekā pusei dzīvokļu, iestiklotas atsevišķas lodžijas, nomainīts jumta
segums un ierīkota individuālās siltuma uzskaites sistēma. Savukārt
māja Kalnciema ceļā 101 ekspluatācijā nodota 1980. gadu sākumā,
un arī tajā atsevišķi uzlabojumi un
pamatīgāki remontdarbi veikti vēl
pirms renovācijas uzsākšanas.
«Mājas renovācija mūsu aktualitāte ir jau kādus pēdējos četrus
gadus, bet līdz šim vienmēr gadījās
kāda aizķeršanās – gan ar projekta
saskaņošanu, gan finansējuma
piesaisti. Vienubrīd mūsu mājas siltināšanu, sniedzot aizdevumu, bija
gatavas atbalstīt pat trīs bankas,
citubrīd – visas atteicās, un tādā
nesaprašanā mēs arī dzīvojām.
Sākotnēji bijām plānojuši visus
darbus veikt vienlaicīgi renovācijas
laikā, bet šis process ievilkās, tāpēc
bijām spiesti kaut kādus darbus
veikt pakāpeniski, piemēram,

jumtu, atsevišķas ūdens caurules
nomainījām, jo citādi bez avārijām
dzīvot vairs nebija iespējams,»
stāsta Kalnciema ceļa 101 mājas
vecākā A.Lavrentjeva. Beidzot
finansiālo pusi izdevies atrisināt un
mājas renovācija sākusies – darbu
gaitā ēka ne tikai tiks nosiltināta,
bet arī sakārtotas visas inženierkomunikācijas tajā un izremontētas
kāpņutelpas. «Ja dara, tad dara!
Apzinos, ka otrreiz tik nopietniem
darbiem vairs nesasparosimies,
tāpēc labāk visu pamatīgi izdarīt
vienā reizē,» tā A.Lavrentjeva. Taujāta par finansiālo aspektu, viņa lēš,
ka vienam dzīvoklim siltināšanas
izmaksas uz 15 gadiem varētu svārstīties no 5500 līdz 8000 eiro plus
vēl ap 1400 eiro par ūdensvada un
kanalizācijas komunikācijām. «Cik
esmu rēķinājusi, konkrēti man šie
izdevumi mēnesī varētu būt kādi
40 eiro, taču, domāju, iegūtā ekonomija pēc renovācijas tos «nosegs»,»
spriež A.Lavrentjeva.
Līdzīgi uzskata arī Kalnciema
ceļa 99 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Valentīna Grigorjeva.
«Protams, apzināmies, ka izmaksas būs lielākas nekā citās mājās,
jo mūsējā ir tikai 18 dzīvokļi. Rēķināmies, ka par trīsistabu dzīvokli
kopējā provizoriskā summa varētu
būt 5800 eiro, par divistabu – ap
4600 eiro,» skaidro V.Grigorjeva.

Jelgavas ātrajiem nomainītas
visas mašīnas
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Zemgales reģionālais
centrs saņēma trīs jaunas automašīnas. Līdz
ar to pusotra gada laikā
nomainītas visas sešas
Jelgavas ātrās palīdzības
mašīnas. Vidēji diennaktī
Jelgavas ātrie saņem 45
izsaukumus.
«Līdz ar autoparka atjaunošanu
uzlabojusies ne tikai mūsu darba
kvalitāte, bet arī darba vide,»
norāda Zemgales reģionālā centra
vadītājs Roberts Fūrmanis. Pēdējās trīs mašīnas ir «Volkswagen»
ražojums un nokomplektētas ar
modernu aprīkojumu. Jauninājums ir īpašs krēsls, kas piemērots
pacientu pārvietošanai pa kāpnēm.
R.Fūrmanis skaidro, ka krēsls
pārvietojas ar mehānismu, kas
līdzīgs kāpurķēdēm, tāpēc pacientu
pa kāpnēm transportēt varēšot arī
sieviete.
Pacientu pārvietošana pa kāpnēm
ir viena no dienesta problēmām, jo,
kā zināms, vairums dienesta darbinieku ir sievietes. Tomēr, kā norāda

Jelgavas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi
tagad pie pacientiem dodas ar jaunām automašīnām – pagājušajā nedēļā saņemtas trīs automašīnas, un nu visas sešas
Jelgavas ātrās palīdzības mašīnas ir jaunas, ne vecākas par pusotru gadu. Lielākais ieguvums ir krēsls pacientu pārvietošanai
– pateicoties speciālajam mehānismam, pārvietot pacientu pa
kāpnēm varēs arī mediķe sieviete.
Foto: Ivars Veiliņš
R.Fūrmanis, situācija lēnām uzlabo- palīdzības šoferiem, netrūkst un
jas – šobrīd jau 43 procenti Jelgavas sakrājusies jau paliela CV kaudzīte.
brigāžu darbinieku ir vīrieši. «Jelga- «Darbs tomēr ir ļoti atbildīgs, un
vas pilsētu apkalpo sešas brigādes. divdesmitgadniekus darbā neņeTajās kopā strādā 56 medicīnas mam. Ātrās palīdzības mašīnas
darbinieki un 22 operatīvā medicī- vadītājam ne tikai jāprot braukt un
niskā transportlīdzekļa vadītāji. No jāpazīst Jelgava, bet arī jāspēj palīmedicīnas darbiniekiem četri ārsti dzēt mediķiem un jāzina, kā rīkoties
un astoņi ārsta palīgi ir vīrieši, arī ekstremālās situācijās,» viņš uzsver.
visi autovadītāji ir vīrieši,» tā ātrās Vidējais ātrās palīdzības automašīpalīdzības pārstāvis.
nas vadītāju vecums ir 54 gadi.
R.Fūrmanis stāsta, ka intereDienesta automašīnas iegūtas,
sentu, kas vēlētos strādāt par ātrās piesaistot ERAF finansējumu.
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Īsi
 Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisija paziņo, ka līdz 31. martam
notiek iecirkņu komisiju kandidātu pieteikumu pieņemšana
2014. gada 24. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Pieteikumus
var iesniegt Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, 131. kabinetā. Kandidātus
izvirzot, jāievēro Republikas pilsētu
un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likums
un CVK instrukcijas «Pašvaldību
vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija» prasības. Veidlapas
kandidātu pieteikšanai atrodamas
mājas lapā www.cvk.lv.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) nosaukusi labākos šoferus
februārī – labākā JAP autobusa
vadītāja statusu reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos, izvērtējot aizvadītā
mēneša darba rezultātus un
sasniegumus, ieguvis Nikolajs
Šukelovičs, savukārt Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos
par labāko atzīts Ints Kunrads.

Jāatgādina, ka pagājušajā gadā JAP
aizsāka tradīciju ik mēnesi apbalvot
pilsētas un reģionālo pārvadājumu
šoferus, kuri uzrādījuši labākos
rezultātus, izvērtējot gan paveiktā
darba kvalitāti un apjomu, gan
autobusa tehnisko stāvokli un degvielas patēriņu, gan arī pasažieru
sūdzības, ja tādas par konkrētu
autobusa vadītāju saņemtas. Bet,
izanalizējot gada rādītājus un ņemot vērā papildu kritērijus, īpašā
pasākumā apbalvoti seši autobusa
šoferi, kuri 2013. gada laikā uzrādījuši vislabākos darba rezultātus.
Viņi līdztekus naudas balvai saņēma
arī īpašas nozīmītes, pēc kurām
pasažieri var atpazīt godalgotos
šoferus.
 Interneta personāla atlases uzņēmums «CV-Online Latvia» veica
aptauju, lai noskaidrotu 2013. gada
labākos darba devējus jeb darba
devēju topu – pievilcīgākos un iekārojamākos uzņēmumus Latvijā,
kuros darba ņēmēji visvairāk vēlētos
strādāt. Jelgavnieki visaugstāk
vērtē AS «Latvenergo», AS «Lattelecom», SIA «Statoil Fuel &
Retail Latvia» un SIA «DHL Latvia».
«CV-Online Latvia» mārketinga un
komunikācijas vadītāja Krista Roziņa
informē, ka jelgavnieki kā galvenos
argumentus par labu izvēlei strādāt
šajos uzņēmumos minēja: stabils
un atpazīstams uzņēmums; labs
tēls un reputācija; labas karjeras
izaugsmes iespējas; motivējoši darba
nosacījumi. Jāpiebilst, ka jelgavnieku
viedoklis mazliet atšķiras no kopējā
topa – arī tajā visaugstāk kotējas AS
«Latvenergo», bet tai seko «Latvijas
mobilais telefons», «Lattelecom»
un «Swedbank». Tāpat tika noteikti
iekārotākie darba devēji populārākajos biznesa sektoros: finanses,
tirdzniecība, ražošana, IT un telekomunikācijas, transports un loģistika.
Jelgavnieki par topa uzņēmumu finanšu sektorā atzinuši «Swedbank»,
otrajā vietā – «SEB banka», trešajā
– «Nordea Bank Finland Plc» Latvijas
filiāle. Tirdzniecības jomā jelgavniekiem visaugstāk kotējas «Statoil»,
tam seko «Samsung Electronics
Baltics» un «Stockmann». IT un telekomunikāciju sektorā jelgavnieki
pirmajā vietā ierindoja «Lattelecom»,
otrajā – «Latvijas mobilais telefons»,
trešajā – «BITE Latvia». Ražošanas
sektorā, jelgavniekuprāt, vislabākā
darba vieta būtu «Latvenergo», «Latvijas balzams» un vietējais Jelgavas
uzņēmums plastmasas cauruļu ražotājs «Evopipes». TOP darba devējs
transporta un loģistikas sektorā, pēc
jelgavnieku vērtējuma, ir «Air Baltic
Corporation», tam seko «Starptautiskā lidosta «Rīga»» un «Latvijas
dzelzceļš».

Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica
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Inkubatora pēdējais «iesaukums»
Medus mutē

JIC biznesa inkubatorā uzņemti, iespējams, pēdējie septiņi uzņēmumi.
Pēdējie tāpēc, ka jūlijā beigsies valsts finansējums biznesa inkubatoriem
kā iesācējuzņēmumu atbalsta instrumentam. «Tas nozīmē, ka līdz jūlijam
mūsu uzņēmumi saņems finansiālu atbalstu telpu īrei un mūsu piedāvāto
pakalpojumu izmantošanai, bet pēc tam būs jāizdzīvo pašiem. Un, tā kā
tie pārsvarā ir jauni uzņēmumi, visdrīzāk tiem nebūs līdzekļu, lai izmantotu mūsu pakalpojumus par pilnu cenu,» norāda JIC biznesa inkubatora
vadītājs Agris Ķipurs. Šobrīd ir zināms, ka pēc jūlija inkubatora telpās Peldu
ielā paliks biokosmētikas un bezpilotu lidaparātu uzņēmumi, kas aizņem
trīs ēkas stāvus jeb lielāko daļu telpu, bet pārējo uzņēmumu un arī paša
inkubatora liktenis nav skaidrs. A.Ķipurs pieļauj, ka inkubatoru programma ar valsts finansējumu turpinājumu varētu sagaidīt 2015. gada vidū,
bet tas ir atkarīgs no atbildīgo institūciju lēmumiem. Līdz tam SIA «JIC
biznesa inkubators» nāksies lauzt līgumus ar piesaistītajiem speciālistiem
un meklēt citas darbības jomas. Pēdējā masveida jauno uzņēmumu uzņemšana Jelgavas inkubatorā notika ap gadu miju, un A.Ķipurs skaidro, ka
priekšroka tika dota ražošanas uzņēmumiem. Interese esot bijusi diezgan
liela – saņemti vairāk nekā 30 pieteikumi –, bet izvēlēti tie uzņēmumi, no
kuru pieteikumiem bijis skaidrs, ar ko viņi plāno nodarboties, un kuri reāli
ir tikuši tālāk par biznesa ideju «uz papīra». «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā
iepazīties ar pēdējo Jelgavas biznesa inkubatora «iesaukumu».

SIA «Baltic Bee» pamatdarbības
veids ir medus un dažāda veida
ogu maisījumu ražošana. «Tas
ir gards un veselīgs produkts,
kas piemērots kā lielajiem, tā
mazajiem,» savu produktu
raksturo uzņēmuma īpašnieks
Valdis Valtenbergs.

Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Grib darboties
netradicionālā
virzienā

SIA «Motosy» šobrīd gaida
apstiprinājumu no LIAA par
finansējuma piešķiršanu, lai
varētu izgatavot sava produkta – mobila teleskopiska
torņa – prototipu. «Tehnoloģijas, kā to izdarīt, mums
ir skaidras. Kad saņemsim
finansējumu, atliks vien to
salikt kopā un izmēģināt,»
stāsta uzņēmuma pārstāvis
jelgavnieks Uldis Salzirnis.
Viņš lēš, ka prototipa izveidei
būtu nepieciešami divi trīs
mēneši.

Mobilais teleskopiskais tornis ir inovatīvs produkts, kas vairāk paredzēts
eksportam, lai gan arī Latvijas tirgum
ir savs potenciāls. Galvenie torņa izmantošanas veidi ir vēja ģeneratora, mobilo
sakaru antenu un meža ugunsgrēku
monitoringa tehnoloģiju izvietošana, bet
tāpat torni varēs izmantot, piemēram,
lai uz tā izvietotu reklāmas stendus vai
ekrānus. «Ar šādu produktu darboties
tikai Latvijas tirgū nebūtu ekonomiski
izdevīgi, tāpēc jau no sākuma mums bija
skaidrs – ir jādomā plašāk par Latviju,»
norāda U.Salzirnis.
Torņa izgatavošanai tiks izmantoti
gan vietējie, gan importēti materiāli. Uzņēmuma pārstāvis skaidro, ka plānots
izmantot Latvijā ražotu stikla šķiedru
un metāla savienojumus, bet putu polistirols un sintētiskie sveķi tiks ievesti
no dažādām Eiropas valstīm, piemēram,
Vācijas, Holandes. Torņa būtiskākais
«trumpis» ir tas, ka to varēs ātri un
viegli uzstādīt un demontēt, turklāt tas
ir izbīdāms.

Foto: Ivars Veiliņš

«Pienam vajag alternatīvu»
SIA «Jumalo» biznesa ideja
ir izgatavot piena aizstājēju.
«Šobrīd vēl zinātnieki izstrādā
produkta recepti – būtiskākais
ir panākt, lai vietējais produkts
garšotu ne sliktāk kā importa,
bet maksātu lētāk,» norāda
uzņēmuma īpašniece Inese
Redere.
Viņa biznesa ideju meklējusi ilgi, līdz secinājusi, ka pārtikas nozare ir mazāk riskanta
– ēst cilvēki gribot vienmēr. «Pētot tirgu,
konstatēju: ja pārtikas produkts ir šķidrs,
tā transportēšana prasa diezgan lielas izmaksas, līdz ar to lētāk ir iegādāties tepat
uz vietas ražotu produktu, nevis importēt,»
tā viņa. Produkts, pie kura uzņēmums strā-

Pētīs jaunās zāles

Lai gan pasaulē un arī Latvijā

dā, būs piemērots cilvēkiem, kam ir piena
šī lieta nebūt nav jauna, SIA
nepanesamība vai kuri uzturā nelieto piena
«City» būs pirmais uzņēmums
produktus. «Šo produktu varēs lietot uzturā
Jelgavā, kas nodarbosies ar
tāpat kā pienu – ne tikai dzert, bet arī vārīt
klīniskajiem pētījumiem. «Mēs
putras, zupas, pievienot pankūku mīklai,»
būsim starpnieki starp zāļu
ieskicē I.Redere.
kompānijām, kam nepiecieIecere par savu biznesu viņai radusies, lai
šams pārbaudīt jaunu medikanodrošinātu nepārtrauktību – Inesei pieder
mentu drošumu un efektivitāti
zemnieku saimniecība, kas nodarbojas ar
pirms laišanas tirgū, un ārstiem
dārzeņkopību, un šim biznesam ir sezonāls
pētniekiem, kas šos medikaraksturs, turklāt peļņa atkarīga no ražas,
mentus piedāvās pacientiem,
laikapstākļiem, importa plūsmas. «Biznesā
kuriem nepieciešamas labākas
labāk ir riskus sadalīt – tad ir iespēja nezāles,» skaidro uzņēmuma
veiksmes gadījumā nepalikt galīgi tukšā,»
vadītājs Oskars Alks.
nosaka uzņēmēja.
Tad, kad LLU zinātnieki būs izstrādāUzņēmuma «City» uzdevums būs atrast
juši recepti, sāksies ražošanas tehnoloģiju
ārstus un ārstniecības iestādes, kas būtu
izstrāde un darbs pie mārketinga.
kvalificēti veikt klīniskos pētījumus un piedāvātu pacientiem tajos piedalīties. Piedalīšanās pētījumos pacientiem ir brīvprātīga,
un pētāmo medikamentu viņi saņem bez
maksas. Pētījumu laikā pētnieki ļoti rūpīgi
seko tam, kā pētāmais medikaments iedarbojas, un visus datus sīki reģistrē.
telefonu aplikācijas. Savukārt telefonā
Uzņēmums instruēs pētniekus, kas un kā
būs ikona, zem kuras krāsies saņemtās jādara, jo klīnisko pētījumu joma ir strikti
vizītkartes, tādējādi ļaujot katram regulēta gan likumdošanas, gan ētikas
SIA «Everyday Accessories»
pašam izveidot savas «zaļās lapas». ziņā, kā arī apkopos un analizēs iegūtos
ir jau tuvu tam, lai pabeigtu
«Tas būs daudz ērtāk nekā glabāt datus par medikamentiem. O.Alks uzsver:
sava produkta – rokas pulkstevizītkartes atvilktnē. Turklāt nereti medikamentu testēšana uz cilvēkiem ir zāļu
ņa ar magnētiskiem siksniņu
ir tā, ka tad, kad visvairāk to vajag, pārbaudes pēdējais un arī vissarežģītākais
savienojumiem – prototipu.
nepieciešamo vizītkarti nevar atrast,» posms, pirms tam tās tiek pārbaudītas uz
«Mūsu mērķis ir izgatavot ne
tā O.Putniņš, piebilstot, ka šī produkta audiem un dzīvniekiem. Pārbaudes uz ciltikai vizuāli pievilcīgu, bet arī
mērķis ir ļaut cilvēkiem ietaupīt laiku, vēkiem ir būtiskas, lai noteiktu optimālās
funkcionālu rokas pulksteni,
apmainoties kontaktiem. Starp citu, šīs medikamenta devas, fiksētu visas iespējatāpēc mēs prototipu dauzīsim,
vietnes izmantošana būs bez maksas, mās blakusparādības, bet pats galvenais
rīvēsim, mētāsim apkārt, lai
tāpat arī aplikācijas «App Store» un – lai noskaidrotu, vai pētāmās zāles ir
pārbaudītu, cik izturīgs tas ir un
«Google play» būs lejupielādējamas patiešām drošas.
kas vēl jāuzlabo,» stāsta idejas
bez maksas.
Lai gan varētu šķist, ka Latvija šādiem
autors Guntars Pupelis.
Jāpiebilst, ka uzņēmums šobrīd meklē pētījumiem ir pārāk maza valsts, uzņēmējs
arī vairākus darbiniekus – iOS pro skaidro: parasti katrs pētījums notiek
Pirmā pulksteņu kolekcija būs piemērota
grammētāju, Android programmētāju un vairākās valstīs, tāpēc «City» klienti būs
kā vīriešiem, tā sievietēm. Tas būs vidēja
.net programmētāju. Interesenti aicināti ārvalstu farmaceitiskās un biotehnoloģiju
izmēra apaļš mehāniskais pulkstenis ar ērti
rakstīt pa e-pastu info@linkcard.lv.
kompānijas.
un ātri maināmām ādas siksniņām. «Ar laiku plānojam dažādot pulksteņu sortimentu.
Piesaistot dizainerus, dažādosim siksniņu
materiālu un dizainu. Galvenais akcents
mūsu idejā ir magnētiskais savienojums,
kas ļaus cilvēkam kombinēt pulksteņu
siksniņas no pieejamā sortimenta un izlemt,
kādu pulksteni vēlas nēsāt šodien,» atklāj
G.Pupelis.
Jautāts, vai viņu nebaida jau tā plašais
pulksteņu klāsts ar krāsainām siksniņām
tirgū, Guntars atbild: «Šobrīd krāsaino un
viegli maināmo pulksteņu siksniņu nišā
dominē silikons un tam līdzīgi materiāli,
kurus izvēlas pārsvarā jaunāka gadagājuma
cilvēki un dāmas. Mēs vēlamies tam pieiet
ar mazliet nopietnāku, nobriedušāku skatījumu. Šobrīd, ja gribas pieskaņot pulksteni
apģērbam, jāmaina viss pulkstenis, bet
mūsu produkts ļaus ērti un viegli nomainīt
tikai siksniņu,» tā viņš.
Produktu palaist tirgū SIA «Everyday
Accessories» plāno vasaras vidū. Lai gan
precīzas izmaksas vēl nav iespējams pateikt,
jo pēc prototipa testēšanas vēl šis tas var
mainīties, G.Pupelis saka, ka šis būs vidējā
Jāpiebilst, ka vienā tējas iepakojumā ir 30 var izmantot tējas pagatavošanai tējkannā cenu segmenta produkts, kas maksās ap
100 eiro.
grami beramas tējas un desmit maisiņi, ko vai krūzītē. Iepakojuma cena ir ap 5 eiro.

Telefonā – vizītkaršu
«zaļās lapas»
Uzņēmums «Link card
systems» 5. maijā jaunajā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā plāno prezentēt savu
izstrādāto produktu – interneta vietni, kas piedāvās bezmaksas vizītkaršu apmaiņu
elektroniskā formātā.
«Daudz ceļojot, sapratu, ka vizītkaršu
apmaiņu nepieciešams organizēt ērtā
veidā, ietaupot laiku. Tā arī radās šī ideja,» stāsta uzņēmuma direktors Oskars
Putniņš. Interneta vietnē www.lincard.in
ikviens varēs ielogoties ar sociālo tīklu
pasi, izveidot savu vizītkarti (tas tiks
darīts automātiski, pamatojoties uz
sociālo tīklu profila datiem, bet informāciju varēs koriģēt) un nosūtīt to,
kam nepieciešams, izmantojot mobilo

«Mana pievienotā vērtība ir stāsts»
«Pagājušā gada jūnijā nolēmu
riskēt un aizgāju no siltas vietiņas «Bitē», lai uzsāktu kaut
ko savu,» tā savu stāstu iesāk
jelgavniece Nataļja Radionova,
kura nodibinājusi uzņēmumu
SIA «TEYA» un ražo dabīgas
augu tējas. Jau pašā sākumā
viņai ir skaidrs: Latvijā šajā ziņā
konkurence ir pietiekami asa un
jāorientējas uz eksportu.
Kopš februāra zīmola «TOK-TOKTEA» tējas var iegādāties Rīgā veikalos
«Stockmann», «Elkor» un Vecrīgā studijā
«Pienene». «Es noteikti vēlos, lai manas
tējas būtu nopērkamas arī Jelgavā, un jau
tuvākajā laikā sākšu risināt šo jautājumu,»
sola Nataļja. Šobrīd piedāvājumā ir četru
veidu tējas no piparmētras kolekcijas:
«Vilinošā bauda» (piparmētra), «Maiguma
kārdinājums» (piparmētra ar avenēm),
«Kaisles burvība» (piparmētra ar dzērve-

nēm) un «Samtainā krēsla» (piparmētra
ar upenēm). «Sāku ar piparmētru, jo, pēc
statistikas datiem, šī ir vispopulārākā augu
tēja,» skaidro N.Radionova. Vēl šogad viņa
plāno laist tirgū kumelīšu kolekcijas tējas
un Ziemassvētku kolekciju.
Tā kā Nataļja jau sākotnēji orientējas uz
eksportu, arī produkta zīmols izraudzīts,
orientējoties uz to. «Augu tēju Latvijas tirgū
ir daudz, tāpēc sapratu, ka vajag eksportēt,
bet, lai eksportētu, nepieciešams augstvērtīgs, kvalitatīvs un emocionāls produkts,
kas atšķirtos no citiem. Manu tēju pievienotā vērtība ir mans stāsts, kas slēpjas zem
zīmola. Man pašai ļoti garšo tēja, dzert tēju
ir bauda – vakarā, lasot grāmatu. Runājot
metaforās, tā ir saruna ar sevi. To tad arī,
izmantojot angļu valodas vārdu talk (runāt), mēģināju iekodēt zīmola nosaukumā,
padarot to labskanīgu, vienkāršu un vienlaikus atmiņā paliekošu,» stāsta uzņēmēja.
Izejvielas gan Nataļja pati neaudzē, bet
sadarbojas ar Latvijas saimniecībām.

Bioloģiskais saldums tiks izgatavots,
izmantojot bioloģiski sertificētas izejvielas
no Latvijas. Šobrīd vēl tiek izstrādātas
ražošanas tehnoloģijas un domāts par
iepakojuma dizainu, bet ražošanu uzņēmējs plāno uzsākt vasarā. Vispirms tirgū
nonāks septiņu veidu maisījumi: medus
ar upenēm, medus ar mellenēm, medus
ar brūklenēm, medus ar cidonijām, medus
ar smiltsērkšķiem, medus ar dzērvenēm
un medus ar zemenēm. «Vissarežģītākais
ir atrast nepieciešamās ogas nesezonā,»
nosaka V.Valtenbergs, piebilstot, ka tāpēc
arī tiek piemeklēts plašs piedevu spektrs un
eksperimentēts ar visām Latvijā augošām
ogām.
Pamatā medus un ogu krēmveida maisījums tiks piedāvāts burciņās. Jauninājums
būs arī medus un ogu maisījums mazos
iepakojumos «nūjiņu» jeb «salmiņu» veidā.
«Tas būs neliels iepakojums, līdzīgi kā,
piemēram, mērcēm ātrās ēdināšanas restorānos, ko var paņemt līdzi un, kad uznāk
kāre, iespiest mutē. Vai tējā. Ļoti parocīgs
iepakojums, kam vieta atradīsies gan skolnieka mugursomā, gan dāmu somiņā, gan
vienkārši jebkurā kabatā. Tā būs veselīga
alternatīva konfektēm,» stāsta uzņēmējs.
V.Valtenbergs gan atzīst, ka ar stikla taras iepirkšanu ir zināmas grūtības – stikla
burciņas Latvijā vairs neražo, tāpēc nāksies
iepirkt no Igaunijas, Polijas vai Austrumu
kaimiņiem. Uzņēmējs uzskata, ka piedāvājumu noteiks pieprasījums un laiks parādīs,
kāds tad beigās būs produkta iepakojums.

Krāsainos
pulksteņus nēsā
jaunieši un dāmas

sports

Ceturtdiena, 2014. gada 27. marts

Meklē jaunus talantus

Triatlona klubs «Piramida Triathlon Club»
aicina uz treniņiem bērnus no 12 gadu
vecuma. Šobrīd treniņi plānoti svētdienās
pulksten 11 Zemgales Olimpiskā centra
stadionā un ir bez maksas. «Sākumā būs
skriešanas treniņi, lai varētu novērtēt bērnu
un jauniešu fizisko sagatavotību un fiziskās
īpašības. Vēlāk, kad kļūs siltāks, brauksim
arī ar velosipēdu,» stāsta kluba vadītājs
Vladimirs Kuzmenko. Pagaidām klubs gan neorganizē peldēšanas treniņus,
tomēr, ja interese par šo
olimpisko sporta veidu būs
liela, klubs meklēs iespējas,
kā to nodrošināt. Papildu informācija pa tālruni
29445993.

Būs desmit komandas

Latvijas Futbola federācija tomēr piešķīrusi
nepieciešamās licences FC «Daugavpils
Daugava» un FC «Skonto», lai klubi varētu
piedalīties Virslīgas čempionātā. Līdz ar to
tajā būs desmit komandas. Sezonas pirmajā spēlē FK «Jelgava» izbraukumā ar 3:1
pieveica FC «Jūrmala». Visus vārtus iesita
Vladislavs Kozlovs. Nākamā spēle jelgavniekiem būs 30. martā pulksten 15 izbraukumā
pret «Daugavpils Daugavu». Vēl izlozēts
pretinieks Latvijas
Kausa ceturtdaļfinālā – «Gulbene».
Spēle notiks posmā
no 4. līdz 6. aprīlim, bet precīzs datums tiks publicēts
www.lff.lv.

Izcīna bronzu

Kalvis Kalniņš karatē sacensībās «Turkish Open» svarā
līdz 60 kg izcīnījis bronzu un
ticis pie 250 dolāru naudas
balvas. «Pirmās divas cīņas
Kalvis uzvarēja, bet pusfinālā
pēc tiesnešu aizrādījumiem
zaudēja. Tā vispār bija nesaprotama tiesāšana – vietējie
tiesneši Kalvim aizrādīja par
pārāk ciešu kontaktu un arī metienu
tehniku. Līdz šim nekas tāds nevienās
sacensībās nebija dzirdēts,» stāsta Kalvja
treneris Maksims Ivančikovs. Cīņu par
medaļu Kalvis pārliecinoši vinnēja ar 13:5.
Sacensībās piedalījās ap 1500 sportistu
no 46 valstīm. Tagad karatisti gatavojas
startam Eiropas čempionātā.

Fizioterapeitu visbiežāk
apmeklē basketbolisti
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau divus mēnešus Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44a
darbojas Fizioterapijas kabinets. Pa šo laiku to ir apmeklējuši 72 pilsētas sporta skolu,
klubu un profesionālo komandu sportisti. Kā norāda fizioterapeite Liene Brička, visbiežāk
identificētās problēmas ir ceļu
un potītes traumas, muguras
sāpes un nepareiza stāja.
Jaunais kabinets ir aprīkots ar visu nepieciešamo aparatūru, lai palīdzētu sportistiem
pēc traumām ātrāk atgriezties ierindā.
«Ultraskaņas aparāts noņem iekaisumu
un tūsku, iestrādājot organismā medikamentus, «Tens» aparāts atbrīvo muskuļus,
lāzerterapijas aparāts arī noņem iekaisumu,
magnetoterapija mazina un noņem tūsku,
arī mikroviļņu terapija palīdz tūsku, iekaisumu un nervu apaukstējumu gadījumos,»
stāsta fizioterapeite. Sportistiem ne tikai
tiek veiktas nepieciešamās procedūras un
masāžas, lai izkustinātu locītavas, bet arī
parādīti vingrojumi, kas jāveic mājās, lai
trenētu muskuļu spēku un veicinātu atveseļošanos. Speciāliste norāda, ka atkarībā
no traumas atlabšanas process var ilgt līdz
pat 12 nedēļām.
Pirmajos nepilnajos divos kabineta
darbības mēnešos to apmeklējuši jau 72
sportisti. Visbiežāk kabinetā pabijuši basketbolisti (34) un vieglatlēti (18), bet bijuši
arī smaiļotāji un kanoe airētāji, futbolisti,
BMX braucēji, hokejisti, karatisti, džudisti,
bokseri. Fizioterapeite stāsta, ka visbiežāk
sportisti nākuši ar ceļu un potīšu traumām, kas izplatītākas ir basketbolistiem,
muguras sāpēm, ko izraisa nepietiekami
nostiprināta muskulatūra, stājas problēmām, kas vairāk raksturīgas cīņas sporta
veidu pārstāvjiem. Fizioterapeite norāda,

Meklē darbu
Sociālais aprūpētājs. Aprūpēšu vai pieskatīšu vecu vai slimu cilvēku, var būt invalīds.
Ir kvalifikācija un pieredze, labas pavāra
prasmes. Tālrunis 25941273.
Pavāra palīga, konditora palīga, apkopējas vai
mājkalpotājas darbu. Tālrunis 26992103.
Vīrietis (55) meklē darbu, var dzīvot uz
vietas. Tālrunis 20418581.

Piedāvā darbu
IK «Rogas VZ» piedāvā darbu pārdevējai(-am)
rūpniecības tirgū (sieviešu apavi un apģērbi).
Tālrunis 26818105.

Vēlas īrēt
Īrēšu dzīvesvietu Jelgavā.
Aprūpes iespējas. T.20519078

Izīrē
1istabas dzīvokli privātmājā. T.63010029

Kaspars, Artūrs un Roberts ir basketbolisti un pie fizioterapeita nonākuši pēc
ceļu un potītes traumām – fizioterapeite Liene Brička norāda, ka tieši šādās
traumās basketbolisti iedzīvojas visbiežāk. Lai puišiem palīdzētu «tikt uz kājām»,
pielietota gan magnetoterapija, gan citas terapijas, gan teipošana, lai nofiksētu
traumēto locītavu, gan vingrojumi. Tā kā traumu smaguma pakāpe katram bija
atšķirīga, arī ārstēšanās ilgums bija dažāds – no divām līdz astoņām nedēļām.
Tagad visi trīs basketbolisti ir atgriezušies savā komandā. Foto: Ivars Veiliņš
ka sportisti ir diezgan apzinīgi un tiešām nosūtījumu, lai veiktu profilaktiskas pārcenšas izpildīt ārsta norādījumus, jo ir baudes un koriģētu stāju, ar traumatologa
ieinteresēti pēc iespējas ātrāk atgūt formu vai ģimenes ārsta nosūtījumu, lai ārstētu
un atgriezties ierindā.
traumas, arī pēc treneru lūguma, lai konFizioterapijas kabineta darba laiks ir sultētos kādā jautājumā. L.Brička norāda,
darba dienās no pulksten 15.30 līdz 19 pēc ka pēc maksas pakalpojumu apstiprināšaiepriekšēja pieraksta (pierakstīties var pa nas arī pārējiem kabineta apmeklētājiem
tālruni 27050751). Pagaidām kabineta būs nepieciešams speciālista vai ģimenes
pakalpojumi ir pieejami tikai sporta skolu, ārsta nosūtījums.
klubu un profesionālo komandu sportisJāatgādina, ka Fizioterapijas kabinets ir
tiem, bet, kad Jelgavas domes sēdē tiks izveidots par pašvaldības līdzekļiem. Kaapstiprināts pakalpojumu cenrādis, tos bineta izveides izmaksas ir ap 11 300 eiro
varēs izmantot ikviens interesents. Sporta (8000 latu). «Nereti sportisti, guvuši trauservisa centra direktors Juris Kaminskis mas, vai nu apmeklē medicīnas iestādes,
norāda, ka maksas pakalpojumi varētu tikt kur fizioterapija ir maksas pakalpojums, vai
apstiprināti aprīļa domes sēdē.
ārstē tās mājās paši, jo tā ir lētāk. Tāpēc, lai
Sportisti Fizioterapijas kabinetu ap- ārstētu sportistus pēc traumām, nolēmām
meklē ar Medicīnas kabineta (atrodas izveidot Fizioterapijas kabinetu,» atgādina
Zemgales Olimpiskajā centrā) sporta ārsta J.Kaminskis.
Granti, smiltis, šķembas, melnzemi.
T.26816035
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas.
T.26782868
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus,
bērza skaidu briketes. T.26488881
Pārdodam būvmateriālus par zemām
cenām – bezazbesta šīferi, siltumizolācijas
materiālus, OSB, ģipškartonu, profilus,
plēves, skrūves utt. – viss būvniecībai!!!
www.laikscelt.lv; 28239702, 22318688.

Pērk
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

Zāģētu, skaldītu malku ar piegādi. T.29800103

Metāllūžņus (visu veidu).
Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam.
Tel.27760073

Māju ar visām ērtībām, garāža, pagrabs,
1 ha zemes. Bēnē. T.25959783.

Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Pārdod

www.jelgavasvestnesis.lv
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Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE –
pārstāvība tiesās; uzņēmumu reģistrācija;
līgumi. Raiņa 14, t.29179847;
www.ademide.lv
Izved visu veidu sadzīves tehniku.
T.26775279
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Remontējam sadzīves un elektrotehniku.
T.29141057, Uzvaras 12, Tonuss.
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtības
Skumju brīdī esam kopā ar Inu Šiurnu,
māsu aizsaulē aizvadot
Bijušie kolēģi

Iekļūst finālā

Krietni pakutinot nervus līdzjutējiem,
«Biolars/Jelgava» volejbolisti tomēr iekļuva
Latvijas čempionāta finālā. Lai noskaidrotu
pusfināla pāra «Biolars/Jelgava» un «Poliurs/
Ozolnieki» uzvarētāju, bija nepieciešamas
piecas spēles. Finālā, sērijā līdz trīs uzvarām,
jelgavnieki tiksies ar «RTU/Robežsardze».
Pirmo spēli komandas aizvadīja vakar, otrā
notiks 30. martā pulksten 17 ZOC, trešā
– 5. aprīlī pulksten 19.30 sporta namā
«Daugava» Rīgā, ceturtā, ja nepieciešams,
– 6. aprīlī pulksten
17 ZOC, piektā, ja
nepieciešams, – 10.
aprīlī pulksten 19.30
sporta namā «Daugava». Visas spēles
translēs LTV7.
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Sporta pasākumi
 29. martā pulksten 10 – Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas Absolventu kauss
basketbolā (skolas sporta zālē).
 30. martā pulksten 11 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2014» sezonas
atklāšana – fotoorientēšanās (starts pie
LLU Sporta nama).
 30. martā pulksten 17 – Latvijas čempionāta volejbolā fināls: VK «Biolars/Jelgava» – «RTU/Robežsardze» (ZOC).
 1. aprīlī pulksten 19 – basketbols: BK
«Jelgava» – BK «Ventspils» (ZOC).
 6. aprīlī pulksten 17 – Latvijas čempionāta volejbolā fināls: «Biolars/Jelgava»
– «RTU/Robežsardze» (ja sērijā būs nepieciešams) (ZOC).
 8. aprīlī pulksten 19 – basketbols: BK
«Jelgava» – BK «Barons Kvartāls» (ZOC).

Volejboliste par sudrabu:
«Nezinu, vai tas ir labi vai slikti»
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgusies sieviešu volejbola
Baltijas līga, un «Jelgava/LU»
meitenes izcīnījušas sudraba
medaļas. «Patiesībā nemaz
nevar saprast, vai izcīnītās
sudraba medaļas ir labi vai
slikti,» tā pēc fināla spēles
teica komandas cēlāja Sanda
Ragozina.
Atbildes uz šo jautājumu nav arī komandas galvenajam trenerim Jānim Leitim.
«Fināla spēle bija ļoti kvalitatīva, abas
komandas spēlēja agresīvi, labi servēja. Ja
skatītos visas spēles laikā iegūtos punktus,
tad mums to būtu vairāk,» tā viņš, piebilstot, ka nedaudz ietekmēja arī tas, ka mači
notika trīs dienas pēc kārtas, aizvadot gan
pusfināla, gan fināla spēles.
Fināla cīņā par zelta medaļām tikās
«Jelgava/LU» un Igaunijas spēcīgākā komanda «Kohila». Šoreiz ar 3:1 pārākas bija
igaunietes, līdz ar to jelgavniecēm – sudraba
medaļas. Pirmajā un otrajā setā igaunietes
uzvarēja tikai pašā izskaņā un vien ar divu
punktu pārsvaru – 25:23 un 26:24. Trešais
sets bija mūsējais – 25:14. Tomēr ceturtajā
setā «Jelgava/LU» atkal piedzīvoja zaudējumu ar 25:27, līdz ar to zaudēja arī spēlē.
Pēc spēles komandas kapteine Ance Auziņa
atzina, ka šī bija interesantākā sezona BaltiSieviešu volejbola komanda «Jelgava/LU»
Baltijas līgā izcīnījusi
sudraba medaļas, bet
vēl priekšā goda jautājums – jānoskaidro
Latvijas čempiones.
Pusfināla cīņas sāksies
jau 30. martā. «Pēdējās
trīs Baltijas līgas dienas
mums bija smagas un
ļoti emocionālas, tāpēc
atkal būs jāsavācas – no
tā daudz kas atkarīgs,»
norāda komandas treneris Jānis Leitis.

jas līgā: «Šī bija interesantākā sezona, kāda
līdz šim bijusi. Pagājušajā sezonā startēja
trīs Baltkrievijas komandas, un viņas bija
izteiktas līderes, bet šajā sezonā ikviena no
pirmajām sešām komandām varēja kļūt par
līgas uzvarētājām.»
Jāpiebilst, ka A.Auziņa bija arī rezultatīvākā «Jelgava/LU» spēlētāja finālspēlē un
tika atzīta par visas Baltijas līgas labāko
uzbrucēju. Līgas labākās servētājas tituls
– mūsu S.Ragozinai, labākā libero spēlētāja
līgā – jelgavniece Kristīne Lece.
Zelta medaļas Baltijas līgā izcīnīja
Igaunijas komanda «Kohila» VK, sudrabs
– «Jelgava/LU», bronza – lietuvietēm
«Achema». 4. vieta – SK «Babīte», 5. vieta
– TTU (Igaunija), 6. vieta – «Famila Voru»
(Igaunija), 7. vieta – «RSU/MVS» (Latvija),
8. vieta – Tartu Universitātei (Igaunija).
Tagad volejbolistēm vēl priekšā Latvijas
čempionu noskaidrošana. Pusfināla spēlē
«Jelgava/LU» 30. martā tiksies ar Murjāņu volejbolistēm, bet 5. aprīlī «Babīte»
tiksies ar «RSU/MVS». Šo spēļu zaudētāji
5. aprīlī cīnīsies par bronzu, bet uzvarētāji
12. aprīlī noskaidros Latvijas čempiones.
Gan pusfinālā, gan finālā uzvarētājas tiks
noteiktas divu spēļu summā. Ja rezultāts
pēc divām spēlēm būs neizšķirts, tad tiks
aizvadīts tā sauktais «zelta sets» līdz 15
punktiem – tā komanda, kas uzvarēs šajā
setā, uzvarēs arī sērijā. Fināla cīņu translēs
arī sportacentrsTV.

Foto: Latvijas Volejbola federācija

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma…
/Ā.Elksne/
Skumju brīdī esam kopā ar
Initu Dzalbi,
māti mūžībā pavadot.
Būvvaldes kolēģi
Kā tu aizšuvi akmenī plaisu,
Baltu saulīti iecepi maizē?
– Mīlēdama.
/Ā.Elksne/
Brīdī, kad mātes ceļš aizvijas mūžībā,
skumstam kopā ar Initu Dzalbi.
Kolēģi Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijā
Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
/O.Rikmanis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Initai Dzalbei,
māti mūžībā pavadot.
Jelgavas Zontu klubs

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ilggadējā
ārsta Andra Pūpola piederīgajiem, viņu
mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs
Mūža vilciens pa gadskārtu sliedēm
Nerimti traucies un palicis kluss.
Smilšu kalnā zem dzīvības priedēm
Nu darbi, domas un vasara dus.
/M.Losberga/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anatolija
Dobroserdova tuviniekiem un kolēģiem,
viņu priekšlaicīgi zaudējot.
AS «BALTIJAS TRANZĪTA SERVISS» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MIĶELIS ĻACKIS (1930. g.)
VALENTĪNA IVANOVA (1934. g.)
JUZEFA ŽEBROVSKA (1915. g.)
ANDRIS PŪPOLS (1938. g.)
ANDREJS LUKINS (1978. g.).
Izvadīšana 27.03. plkst.13 Zanderu kapsētā.
HARIJS KANBERGS (1941. g.).
Izvadīšana 27.03. plkst.15 Bērzu kapsētā.
DACE BROKHUZENA (1942. g.). Izvadīšana
29.03. plkst.12 no Meža kapsētas Sēru nama
uz Jačūnu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 31. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1787.sērija.
9.30 «K.Forda. Mīlestības dārgā cena». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Dzintara puse».*
11.55 «Vertikāle».*
12.25 «Mīla savvaļā». Dok.filma (ar subt.). 4.(noslēguma) sērija.
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Jetijs Joko un draugi». Filma bērniem (ar subt.).
15.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1787.sērija.
16.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
17.00 «Lanževēna burvju triki 3». 2.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 7». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 68.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Četras istabas».*
0.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Transilvānijā».* 11.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 150.sērija.
7.15 «Suns Funs un vējš». Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 9.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 150.sērija.
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 5.sērija.
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm. Pārraide no Oslo.
15.10 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 15 km distance
ar kopīgu startu vīriešiem. Pārraide no Oslo.
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 10.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Ķepa uz sirds».*
20.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
20.15 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 5». Seriāls. 1.sērija. (ar subt.).
23.50 «Nozagtā identitāte». Vācijas trilleris. 2013.g.
1.30 «Dikte». Seriāls. 10.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 5.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
9.55 «Četras sezonas. Ziema». Vācijas un Lielbritānijas melodrāma.
11.55 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 5.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 85.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 159.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 160.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 86.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Operācija “Krima”». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.20 «Neticamie itāliešu piedzīvojumi Krievijā».
Krievijas un Itālijas komēdija. 1973.g.
0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «LNT ziņu “Top 10”».
1.30 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Degpunktā».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 81.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 2.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 12. un 13.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 16.sērija.
9.55 «Mitjaja stāstiņi». Seriāls (ar subtitriem). 2011.g. 20.sērija.
10.30 «Māmiņu klubs».
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 44. un 45.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 23.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Seriāls. 2014.g. 753. un 754.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 14. un 15.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 754.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 16.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 13.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 15.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Kobra 9». Seriāls. 16.sērija.
1.55 «Kobra 5». Seriāls. 81.sērija.
2.50 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 23.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 754.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

tv programma

Otrdiena, 1. aprīlis
LTV1

Trešdiena, 2. aprīlis
LTV1

4.55 «Ielas garumā».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1788.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 68.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 7». Seriāls. 7.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Taizeme». Melodrāma. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Montija Dona franču dārzi». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
14.30 «Viss notiek!»*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1788.sērija.
16.20 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 7». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 69.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Nodokļu paradīzes». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
1.20 «Aizliegtais paņēmiens».*

4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1789.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 69.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 7». Seriāls. 8.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.45 «Ēvalds Valters».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1789.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 7». Seriāls. 9.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 70.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «Aculiecinieks».*
23.45 «100 g kultūras. Personība».*
0.30 «Četras istabas».*
1.05 «Nodokļu paradīzes». Dokumentāla filma.
1.55 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Transilvānijā».* 12.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 1.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (ar subt.).
7.55 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 10.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 1.sērija.
13.05 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 6.sērija.
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 12,5 km
iedzīšanas sprints vīriešiem. Pārraide no Kontiolahti Somijā.
15.15 «Sporta studija».*
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 11.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.00 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 29.sērija.
21.00 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.00 «Tavs auto».
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.45 «Lilīhammera 2». Seriāls. 4.sērija.
0.35 «“1000 jūdzes” Transilvānijā».* 11. un 12.sērija.
1.35 «“1000 jūdzes” Indijā».* 1.sērija.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
9.55 «Mīlestības zeme Jaunzēlande». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Operācija “Krima”». Dokumentāla filma (ar subt.).
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 86.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 161.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 162.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 87.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Karaliskā dēka». Somantiska komēdija.
23.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 34.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Neticamie itāliešu piedzīvojumi Krievijā». Komēdija.
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 82.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 3.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki».
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 14. un 15.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 16.sērija.
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 3.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 46. un 47.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 24.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 754. un 755.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 16. un 17.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 755.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
22.00 «CSI: Ņujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 5». ASV seriāls. 8.sērija.
0.35 «Kobra 10». Seriāls. 1.sērija.
1.30 «Kobra 6». Seriāls. 82.sērija.
2.25 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 46.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 24.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 755.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».

LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 1.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 2.sērija.
7.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (ar subt.).
8.15 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 11.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 2.sērija.
13.05 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.15 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».*
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 12.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
17.30 TV PIRMIZRĀDE. «Zoodārzu mazuļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 30.sērija.
20.00 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Visas durvis vaļā».* “SeMS” dokumentālie stāsti.
21.00 «Ekstrēmie izaicinājumi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Ātruma cilts».
23.00 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 4.sērija.
23.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 117.sērija.
0.45 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 30.sērija.
1.15 «“1000 jūdzes” Indijā».* 2. un 3.sērija.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
9.55 «Karaliskā dēka». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 87.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 8.sērija.
16.50 JAUNUMS! «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 88.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 4.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
23.10 «Krauklis». ASV, Ungārijas un Spānijas trilleris. 2011.g.
1.10 «Dzīvīte 2».
1.30 «900 sekundes».
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Šodien novados».
3.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 6.sērija.
4.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 3.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 83.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 4.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki».
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 16. un 17.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 48. un 49.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 25.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 755. un 756.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 18. un 19.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 756.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
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22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
0.30 «Kobra 10». Seriāls. 2.sērija.
1.30 «Kobra 6». Seriāls. 83.sērija.
2.25 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 48.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 25.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 756.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 3. aprīlis
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1790.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 70.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 7». Seriāls. 9.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Aculiecinieks».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1790.sērija.
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 47.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma (ar
subt.). 4.daļa “Pūces bērns un Anna Amūras apgabalā”.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15 «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 3.sērija (ar subtitriem).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «Sastrēgumstunda».*
1.45 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 2.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 3.sērija.
7.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 12.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
12.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 3.sērija.
13.05 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.15 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».*
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 13.sērija.
17.05 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 2. un 3.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 31.sērija.
20.00 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Spots».*
21.00 «Banānu patiesā cena». Dokumentāla filma.
21.55 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.25 «Dzimtas detektīvs».* Tontegodes dzimta (ar subt.).
23.25 «Ekstrēmie izaicinājumi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.20 «Autosporta programma nr.1».*
0.50 «Tavs auto».*
1.20 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
1.50 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 29.sērija.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 8.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «K.Forda. Diagnoze – mīlestība». Vācijas melodrāma.
11.50 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 88.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 9.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 89.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Drošības jautājums». Dokumentāla filma.
22.15 «Mīlestība un citas zāles». ASV romantiska komēdija.
0.30 «Dzīvīte 2».
0.50 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 6.sērija.
1.40 «900 sekundes».
3.10 «Degpunktā».
3.35 «Šodien novados».
3.45 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 7.sērija.
4.25 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 4.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 84.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 5.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 18. un 19.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 50. un 51.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.

14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 26.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 756. un 757.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 20. un 21.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 757.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «Zudis dzelmē». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
0.10 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.15 «Kobra 10». Seriāls. 3.sērija.
2.10 «Kobra 6». Seriāls. 84.sērija.
3.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 26.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 757.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 4. aprīlis
LTV1
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 4.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma (ar
subt.). 4.daļa “Pūces bērns un Anna Amūras apgabalā”.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 4.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.20 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.40 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 48.sērija.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.55 «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 3.sērija (ar subtitriem).
0.45 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.40 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 4.sērija.
2.35 «Vecmāmiņu koris». Dokumentāla filma.
3.35 «Rino Gaetāno». Itālijas biogrāfiska drāma. 2006.g. 1.sērija.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 3.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 4.sērija.
7.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 13.sērija.
11.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 2. un 3.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 4.sērija.
13.05 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.15 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».*
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 1.sērija.
17.05 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 4. un 5.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
20.00 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Saules izaicinātie. “Livin aloha”».*
21.00 JAUNUMS! «Anekdošu šovs». Izklaidējošs raidījums.
21.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 5.sērija.
22.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
23.20 «Ātruma cilts».*
23.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
0.20 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 31.sērija.
0.50 «“1000 jūdzes” Indijā».* 4.sērija.
1.20 «Imanta – Babīte pietur...»*
2.50 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
3.00 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma.
3.10 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 9.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Atkalredzēšanās Ēriksbergā». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Svētās liekules». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 89.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 90.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
23.00 «Kolombiana». ASV spriedzes filma. 2011.g.
1.05 «Dzīvīte 2».
1.25 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 7.sērija.
2.05 «900 sekundes».
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Šodien novados».
4.10 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 8.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 85.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 6.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 27. marts
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 20. un 21.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 6.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 52. un 53.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 27.sērija.
15.25 «Pēdējais īstais vīrs». ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
16.25 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 22. – 24.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
21.00 «Gudrā blondīne». ASV komēdija. 2001.g.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Baisā rotaļa». ASV trilleris. 2012.g.
0.45 «Kobra 10». Seriāls. 4.sērija.
1.40 «Kobra 6». Seriāls. 85.sērija.
2.35 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 52. un 53.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 27.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 5. aprīlis
LTV1
5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.00 «Pienene». Raidījums bērniem.
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00 TV PIRMIZRĀDE. «Jorinde un Joringels». Ģimenes filma. (ar subt.).
13.05 «Latgale. Trīs stāsti». Dokumentāla filma.
14.25 «Vai Rīga jau gatava?»*
14.45 «Es un skola».
15.15 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.30 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 1.sērija
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Kinotēka».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «“Teātris.zip”».
21.45 «D.Hērs. Jūdas skūpsts». Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
23.50 «Stinga koncerts Berlīnē». (ar subtitriem).
2.00 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.30 «Latgale. Trīs stāsti». Dokumentāla filma.
4.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».

Saskaņā ar projektu
«Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu
paplašināšana Jelgavā, III kārta»

SIA «Ostas celtnieks» informē,

9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Jaunatnes hokeja līgas spēle».* “Play-off” spēle. HK
“Rīga” – “Red Bull”. 5.spēle.
14.45 «Banānu patiesā cena». Dokumentāla filma.
15.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.55 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
16.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
17.20 «Kroņa dārgumi». Zviedrijas drāma. 2011.g.
19.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes volejbolā». 3.finālspēle.
21.35 «Midsomeras slepkavības 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.25 «Tilts». Detektīvseriāls. 4.sērija.
0.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 5.sērija.
1.25 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 5.sērija.
2.15 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
2.25 «Pazudusī». ASV trilleris. 2012.g.
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
5.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.15 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 16.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
8.25 «Galileo».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Zem plīvura». TV šovs.
11.30 «Latvijas faili. Drošības jautājums». Dokumentāla filma.
12.35 «Galileo».
12.50 «Kods mainīts». Francijas komēdija.
14.55 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
16.40 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Četras sezonas. Pavasaris». Melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 10.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 16.sērija.
1.40 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
2.30 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
2.50 «LNT brokastis».
4.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 5.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 86.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 7.sērija.
6.35 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 22.sērija.
7.00 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
9.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.15 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.25 «Kinomānija 5».
14.00 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
15.00 «Gudrā blondīne». ASV komēdija.
17.00 «Nekrietneles». ASV komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Volless un Gromits: Vilktruša lāsts». ASV animācijas filma.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ērmotie ļaudis». ASV traģikomēdija.
0.10 «Nekrietneles». ASV komēdija. 2004.g.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns kosmētiskais kabinets

Dace Stankeviča, sertificēta kosmētiķe, ir mainījusi pakalpojumu sniegšanas vietu – turpmāk viņa savus klientus
gaidīs nevis Jelgavas poliklīnikā, bet modes namā «Tēma».
Pieraksts pa tālruni 25155911.

2.00 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
4.05 «Pēdējais īstais vīrs». ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 6. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.35 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.25 «Lanževēna burvju triki 3». 3.sērija.
10.55 TV PIRMIZRĀDE. «Gvadelupa: arhipelāga vaibsti».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 TV PIRMIZRĀDE. «Augu valstībā ar Deividu Atenboro».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.).
17.30 «Dzintara puse».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Bellas dilemma». Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13». Seriāls (ar subt.). 5.(noslēguma) sērija “Priekškars. Puaro pēdējā lieta”.
23.20 «Kameropera “Līsistrate”». 1.sērija.
0.35 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.30 «Pūtēju orķestra “Rīga” 40 gadu jubilejas Galā koncerts
“Mūzika iedvesmai!”».*
3.35 «Rino Gaetāno». Itālijas biogrāfiska drāma. 2006.g. 2.sērija.
5.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*

Slēgtajā posmā atļauta iebraukšana
iedzīvotājiem uz dzīvojamām mājām.
Darbus atbilstoši līgumam
Nr.L/r-3-4-14/10 veic SIA «Kulk».

SIA «IKB11» informē,
ka tiks veikti ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, III kārta» gaitā –

no 26.03.2014.
līdz 05.05.2014.
slēgta Dīķa iela.

12.15 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 5.sērija.
14.05 «Sapņu viesnīca. Karību salas». Melodrāma. (ar subt.).
15.45 «Rīga 2014. Portrets. Andris Vilks».*
15.50 «Rīga 2014. Portrets. Krista Burāne».*
15.55 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
16.30 «Anekdošu šovs».* Izklaidējošs raidījums.
17.00 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes volejbolā». 4.finālspēle.
19.05 «Dzelmes vilinājums». Drāma. 1.sērija.
20.50 «Lilīhammera 2». Seriāls. 5.sērija.
21.40 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pazudusī». ASV trilleris. 2012.g.
23.55 «Kroņa dārgumi». Zviedrijas drāma. 2011.g.
2.00 «Jauniešu koru koncerts».*
4.00 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
4.10 «Latvijas meistarsacīkstes volejbolā».* 3.finālspēle.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 9.sērija.
5.45 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 17.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.35 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
7.55 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 10.sērija.
12.10 «Svētās liekules». ASV seriāls. 6.sērija.
13.10 «Kad sākas mīlestība». ASV melodrāma. 2011.g.
15.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 3». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
15.35 «Dzintara dziesmas 2».
16.35 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.

17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.10 JAUNUMS! «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
23.05 «Cīņas klubs». ASV un Vācijas spraiga sižeta drāma. 1999.g.
1.45 «Kad sākas mīlestība». ASV melodrāma. 2011.g.
3.05 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.25 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 87.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 8.sērija.
6.30 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
11.35 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
15.05 «Volless un Gromits: Vilktruša lāsts». ASV animācijas filma.
16.50 «Tiekties pēc zvaigznēm». ASV romantiska komēdija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
22.30 «Dantes smaile». ASV katastrofu filma. 1997.g.
0.35 «Tiekties pēc zvaigznēm». ASV romantiska komēdija.
2.35 «Kobra 6». Seriāls. 87.sērija.
3.25 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.

5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).

Piedāvājam darbu
profesionālā 95.
koda pasniedzējam!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem bērnus no 3 līdz 4 gadu vecuma un piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu pirmsskolas sagatavošanas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību
bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai ērtāk izmantot e-pakalpojumu
Tuvojas 31. marts – nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņš par 1. ceturksni. Tāpēc ir vērts atcerēties, ka paši to varam ērti un izdevīgi izdarīt internetbankā, veicot kā e-pakalpojuma maksājumu.
Kā veikt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu kā e-pakalpojumu?
• Ielogoties jeb ieiet savā internetbankā («Swedbank», «SEB banka», «Citadele», «DNB banka», «Nordea», «Norvikbanka»);
• Izvēlēties sadaļu «E-pakalpojumi».
Kādi ir ieguvumi man kā maksātājam, ja veicu maksājumu e-pakalpojuma veidā?
• Aktuāli dati uz maksājuma veikšanas brīdi par saviem nekustamajiem īpašumiem un ar tiem saistītajiem nodokļiem visā Latvijā;
• Maksājuma uzdevums izveidojas automātiski ar precīziem nekustamā īpašuma datiem un īpašnieka norādīto summas apmēru
(iespējams izvēlēties summu, ko šobrīd varat atļauties samaksāt).
Ko iegūst pašvaldība?
• Pašvaldība nekļūdīgi var identificēt, par kuru no nekustamajiem īpašumiem ir veikta samaksa;
• Pašvaldība līdzekļus saņem uzreiz pēc maksājuma veikšanas.

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS
PIEDĀVĀ KURSUS MARTĀ UN APRĪLĪ
31.03. Lietvedības pamati

(36 māc. st.)

03.04. Mežģīņu darināšana - frivolitē

(16 māc. st.)

21.04. Projektu izstrādes pamati

(36 māc. st.)

23.04. Aktualitātes darba aizsardzībā

(4 māc. st.)

23.04. Konfekšu pušķu veidošana

(9 māc. st.)

23.04. Rotu darbnīca - mezglotās rotas

(9 māc. st.)

24.04. Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri

(9 māc. st.)

24.04. Web lapas izstrāde un datorprogramma Adobe dreamweaver (100 māc. st.)
29.04. Darba aizsardzība un drošība

(60 māc. st.)

Uzzināt vairāk un pieteikties uz kursiem Jūs varat: www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

@

birojs@zrkac.jelgava.lv

63082101

26172045

Skaidrā naudā nekustamā īpašuma nodokli fiziskās personas bez komisijas maksas var veikt visos Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes norēķinu punktos Pulkveža Brieža ielā 26, Satiksmes ielā 35, Katoļu ielā 18, Driksas ielā 4, Pasta ielā 51/6, Pērnavas ielā 4.

SIA «Nordic Homes»
aicina darbā GRĀMATVEDI.
Darba pienākumi:
• grāmatvedības dokumentu apstrāde,
uzskaite, kontrole;
• norēķini ar kreditoriem, rēķinu un maksājumu apstrāde;
• avansu norēķinu uzskaite;
• statistikas atskaišu sagatavošana.
Prasības pretendentiem:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība
grāmatvedībā vai ekonomikā;
• LR spēkā esošās nodokļu likumdošanas
un grāmatvedības uzskaites pārzināšana
un prasme to pielietot ikdienas darbā;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word»,
«Excel», «Horizon»);
• darba pieredze grāmatvedības darbā.
CV sūtīt pa e-pastu
ligija.abolina@nordichomes.lv.
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LTV7

ka būvniecības laikā

no 2014. gada 17. marta
slēgta Viktorijas un Aveņu iela,
kā arī Vasaras ielas posms no
Satiksmes ielas līdz Celtnieku ielai.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

10. aprīlī plkst. 17.00
ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā, Kr. Barona ielā 40

LLHOGLHQXWUDGūFLMXLHSD]ūåDQD
5DGRåDGDUERåDQœV
/LHOGLHQXGHNRUXYHLGRåDQD
rRWœMXPLQRILOFDWHOSXGHNRUřåDQDL

DDOūEDVPDNVD
5,00 EUR (3,52 LVL);
(85 /9/ SLUPVVNRODVYHFXPDEřUQLHP

INTERAKTĪVĀ EKSKURSIJA

Tiek aicināti vecāki kopā ar jauniešiem, kuri apsver iespēju savu izglītību
un karjeru veidot inženierzinātņu nozares profesijās
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Pasākumi pilsētā
 27. martā pulksten 10 – Zemgales reģiona 5. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konference (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33, LLU).
 27. martā pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Ceļojumā ar
velosipēdu». Vakara viesis Ainārs Brencis stāstīs, kā pareizi sagatavoties
velo sezonai (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. martā pulksten 19 – Teātra dienai veltīts muzikāls uzvedums
«Rampa mirdz!» divās daļās ar dziesmām no teātru izrādēm. Piedalās
Jelgavas teātru aktieri, jauktais koris «Mītava», deju studija «Intriga» un
solisti. Mākslinieciskais vadītājs A.Reinis. Režisore D.Vilne. Biļešu cena
– € 5,70; 4,27; 3,56; 2,85 (Ls 4; 3; 2,50; 2) (kultūras namā).
 28. martā pulksten 19 – P.Čaikovskis «Gulbju ezers». Klasiskā krievu
baleta (Maskava) trupas viesizrāde. Biļešu cena – € 25; 20; 18; 15; 12; 10;
8 (Ls 17,57; 14,06; 12,65; 10,54; 8,43; 7,03; 5,62) (kultūras namā).
 28. martā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Kraukļu
ligzda». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1,42; 0,71 (Ls 1; 0,50) (k/n
«Rota» Garozas ielā 15).
 29. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Nāc nākdama, Liela
diena!». Praktiskā radošā nodarbība: dekoratīvu elementu darināšana
no filca telpu dekorēšanai (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 29. martā pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra PIRMIZRĀDE: melnā
komēdija «Uz kailas pannas». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1,42;
0,71 (Ls 1; 0,50) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 29. martā pulksten 18 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja

Ceturtdiena, 2014. gada 27. marts

– bez maksas (kultūras namā).
 30. martā pulksten 17 – Artūra Reinika jubilejas koncerts «Esmu
latvietis». Piedalās grupa «Tērvete», Dobeles zemessargi, R.Ošiņš, apvienība «Tērvete–Rīga», H.Kalvītis, A.Siksna (ģitāra), instrumentālā grupa
«Midi Music». Koncerta vadītājs G.Skrastiņš. Režisors V.Pavlovskis. Biļešu
cena – € 10; 8; 6 (Ls 7,03; 5,62; 4,22) (kultūras namā).
 31. martā pulksten 16 – brīvprātīgo jauniešu tikšanās (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 1. aprīlī pulksten 12, 14, 17 un 19 – KINO. Spēlfilma traģikomēdija
«Džimlai rūdi rallallā!». Režisori M.Putniņš un J.Cimermanis. Vecuma
ierobežojums – no 7 gadiem. Biļešu cena – € 2,85; 1,42 (skolēniem,
studentiem, pensionāriem) (Ls 2; 1) (kultūras namā).
 1. aprīlī pulksten 18 – leļļu izrāde krievu valodā. Biļešu cena bērniem
– € 3; pieaugušajiem – € 1. Biļetes jāpasūta pa tālruni 26875065 (Leļļu
studijā Pētera ielā 11).
 2. aprīlī pulksten 14 – XVIII integratīvās mākslas reģionālais festivāls
«Nāc līdzās! Zemgale». Koncerta dalībnieki – bērni/jaunieši ar īpašām
vajadzībām. Ieeja – bez maksas (k/n Lielajā zālē).
 2. aprīlī pulksten 18 – leļļu izrāde «Zaķa namiņš» latviešu valodā.
Biļešu cena bērniem – € 3; pieaugušajiem – € 1. Biļetes jāpasūta pa
tālruni 26875065 (Leļļu studijā Pētera ielā 11).
 4. aprīlī pulksten 19 – «Muzikālais teātris 7» piedāvā «Brīvdabas
izrāžu dziesmu kokteili». Piedalās: J.Suvorova, J.Vizbulis, māsas Legzdiņas, A.Auzāns, O.Stupiņa, A.Levša, K.Anitens, A.Dinsbergs, A.Šteina.
Biļešu cena – € 9; 8; 7; 6 (Ls 6,33; 5,62; 4,92; 4,22) (kultūras namā).
 5. aprīlī pulksten 17 – deju kolektīvu koncertuzvedums «Solis dejā».

Piedalās: VPDK «Daiļrade», «Gatve», «Gatve – otrā iespēja», «Bānītis»,
«Ūsa», «Dārta» un deju kolektīva «Zemgaļi» jauniešu un vidējās paaudzes
grupas. Koncerta mākslinieciskais vadītājs U.Ozols. Biļešu cena – € 2,85;
1,42 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (Ls 2; 1) (kultūras namā).
 6. aprīlī pulksten 16 – Daugavpils teātra viesizrāde. Ž.B.Moljērs
«Tartifs jeb Varenā XVII gadsimta afēra», franču komēdija (krievu valodā). Režisors V.Jansons. Biļešu cena – € 15; 12; 10; 9 (Ls 10,54; 8,43;
7,03; 6,33) (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 2. aprīlim – integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās! Zemgale»
dalībnieku darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 6. aprīlim – Jāņa Kalniņa gleznu izstādes «Loks noslēdzies» atklāšana un tikšanās ar autoru (Ādolfa Alunāna muzejā
Filozofu ielā 3).
 No 8. aprīļa – fotoizstāde «Atskats uz VII Starptautisko Smilšu
skulptūru festivālu» (kultūras namā).
 Līdz 15. aprīlim – japāņu un latviešu fotomākslinieku izstāde
«Draudzība» (Jelgavas pils aulas foajē).
 Līdz 15. aprīlim – Francijas fotomākslinieku izstāde «Ruelmalmezonas impresijas» (Jelgavas pils Sudraba zālē).
 Līdz 17. aprīlim – Valsts policijas ceļojošā fotoizstāde «Mūsu darbs
– Jūsu drošībai» («Pilsētas pasāžas» 2. stāvā).
 Līdz 20. aprīlim – izstāde «Miniatūrtekstilija». Apskatāmas Latvijas
tekstilmākslinieku miniatūrtekstilijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

LLU docente: «Ierīko dārzu uz palodzes!»
Lai gan lielveikalos visu gadu pieejami dažādi vitamīnu avoti, pavasaris
ir laiks, kad cilvēki pastiprināti domā un daļa arī rīkojas, lai audzētu
zaļumus uz savas palodzes. Speciālisti lēš, ka tādu cilvēku kļūst arvien
vairāk. Tas ir ne tikai dabīgāks vitamīnu avots, bet šādi mājās tiek ienests
arī pavasaris, kas sniedz savu devu optimisma. LLU Agrobiotehnoloģijas
institūta docente Ieva Žukauska uzsver, ka tam ir vairāki plusi – tas ir
veselīgi, jo zaļumi satur daudz vitamīnu, kas šajā gadalaikā īpaši nepieciešami; ērti, jo pēc katra zaļuma nav jāskrien uz veikalu, turklāt savs
paliek savs, un viņa mudina to darīt kopā ar bērniem, ļaujot pašiem
stādīt, sēt un vērot, kā dīgsti pamazām attīstās. Runājot par izdevīgumu, docente lēš: ja skatāmies patērētā laika ziņā un ieguldītajos
līdzekļos, protams, vieglāk būtu nopirkt veikalā, taču paša audzēts ir
paša audzēts. «Lai to darītu, tam ir jāpatīk,» tā I.Žukauska. Ja gribam
zaļumus ienest savās mājās, populārākie augi, kuriem palodze būs pa
prātam, ir sīpoli, baziliks, pētersīļi, kressalāti un zirņu dīgsti, kas iemanto
arvien lielāku popularitāti. Docente sniedz padomus, kas jāņem vērā,
ierīkojot savu dārziņu uz palodzes. Būtiskākais – vajadzīga gaiša palodze. Jāizvairās no dienvidu puses, lai tiešie saules stari neapdedzina
trauslās lapas, – labāka ir rīta vai vakara saule. Runājot par traukiem,
kuros stādīt vai sēt, viņa norāda, ka tam neesot būtiskas nozīmes. Vai
tie būtu veikalā iegādāti speciālie trauki, vai saldējuma kārba – galvenais, lai saknes neslīkst un gaiss varētu piekļūt, tāpēc trauka apakšā
jābūt caurumiem. Docente atzīmē, ka visiem pavasara augiem pietiek
ar istabas temperatūru, kas ir aptuveni 20 grādi, un tieši šis brīdis ir
īstākais palodzes mazdārziņa iekopšanai. Lai gan pasniedzēja stingri
neseko līdzi Mēness fāzēm, kad ir labākais laiks sējai, viņa tomēr rosina ieteikumus, kas sniegti dažādos kalendāros, ņemt vērā. Iesējot vai
iestādot labvēlīgā laikā, raža būs bagātīgāka.

LOKI

Visvienkāršāk audzējamais zaļums, kas neprasīs daudz pūļu,
bet dos krietnu devu vitamīnu imunitātes stiprināšanai, ir
lociņi, kuru audzēšanai ir dažādi varianti. Atšķiras vien laiks,
cik ātri varēs tikt pie svaigiem lociņiem. Viens no variantiem
ir audzēt lociņus no lielajiem sīpoliem, taču labi, ja tam
augšpusē jau redzams zaļums, vai no sīksīpoliņiem jeb vairsīpoliņiem. Audzējot no lielajiem sīpoliem, loki būs treknāki
un lielāki, no vairsīpoliņiem – smalkāki, taču pluss ir tas, ka
šādi pie lociņiem iespējams tikt ātrāk, arī pašu sīpolu var ēst,
bet uz lielu ražu cerēt nevajag. Gan vienus, gan otrus sīpolus
var iegādāties pat lielveikalos, vien jālūko, lai tie nav mīksti.
Piemēram, kilograms sīksīpolu maksā nedaudz vairāk par
eiro. Arī audzēšanas iespējas ir dažādas, un katra paša ziņā
ir izvēlēties piemērotāko. Piemēram, veikalā var nopirkt
kūdras substrātu dēstu audzēšanai, bet lielos sīpolus var
likt arī ūdenī. Svarīgi gan – caurspīdīgā traukā, lai saknes
no gaismas saņem spēku. Jāievēro, ka sīpolu nevar stādīt
vai mērcēt dziļi – zemē vai ūdenī liek tikai trešo daļu, lai ir kur saknēm plesties, un visu laiku jāraugās, lai saglabātos mitrums.
Ja palodze ir saulaina, mitrums pietiekams, pirmos lokus var gaidīt jau pēc desmit dienām. Lai gan veikalos piedāvājumā ir
dažādi sīpoli, docente iesaka neizvēlēties, piemēram, baltos sīpolus. Importētie dārzeņi bieži vien ir krietni apstrādāti ar dažādām ķimikālijām, lai tie nedīgtu, bet ilgāk saglabātu savu sākotnējo izskatu.

GURĶI

Izrādās, ka uz palodzes var ne tikai sagatavot gurķu stādus, lai vēlāk stādītu
siltumnīcā, bet tos var arī audzēt uz palodzes, ja vien palodze ir saulaina
un veikalā nopirktas tā sauktās pašauglīgās gurķu sēklas, labāk ar gludiem
augļiem – salātu šķirnes. Jāievēro, ka gurķu saknēm ļoti nepieciešams
siltums un tās jāizvieto sekli augsnes virskārtā, tādēļ nevajag biezu augsnes kārtu, galvenais, lai tā ātrāk
iesilst. Lai gurķiem būtu «siltas
Uz saulainas palodzes diezgan ātri mākājas», pietiek ar 20 – 25 centijās izdosies izaudzēt baziliku, un mazās
metru substrāta slāni. Audzēšanai
lapiņas var ēst, tikko tās sadīgušas. Lai
var izmantot universālu kūdras
audzētu baziliku, nepieciešams iegādāties
substrātu, bet jāraugās, lai augi
sēklas, kuru klāsts ir gana plašs. Docente
labi justos, un to ar savu izskatu
gan atgādina, ka cena sēklām nav rādītājs.
gandrīz vienmēr pasaka paši augi.
Proti, ne vienmēr dārgākās būs labākās
Audzējot traukos, gurķus nedrīkst
– simtprocentīgas garantijas, ka izaugs
pārmēslot – tie necieš augstu
viss, ko iesējāt, nav nekad. Tāpat lielas
sāļu koncentrāciju. Arī tomātus,
nozīmes nav veikalam, kur tās pērk. Lielveikalā sēklas varbūt ir lētākas, taču sortiments – mazāks, kas ir specializēto veikalu izvēloties piemērotas šķirnes, var
pluss. Turklāt šādā veikalā dažādus padomus varēs sniegt arī pārdevējs. Baziliks jāsēj izaudzēt uz balkona.
trauciņā ar ne pārāk biezu zemes kārtu. Lai tas ātrāk izdīgtu, trauciņu var apklāt
ar caurspīdīgu plēves maisiņu vai caurspīdīgu stiklu, bet, tikko baziliks izdīdzis, tas
Interesantu garšu salātiem vai gaļas
jāņem nost, citādi augs izstīdzēs, jo tam būs kļuvis par karstu. Noteikti jāraugās arī,
ēdieniem var piešķirt arī mājās audzētie
lai nepārlaistītu. Bazilika lapiņas var lietot uzreiz, tikko tās uzdīgušas, piemēram, uz
zirņu dīgsti. Dārza zirņus glāzē ar ūdeni
sviestmaizes vai pievienojot biezpienam.
(istabas temperatūrā) mazliet uzbriedina,
vēlāk satin salvetē un noliek siltumā, lai
tos «iedzīvinātu» – liktu tiem saprast, ka
Īsts agrs palodzes zaļums ir kressalāti, kas ātri izaug. Tos var
jādīgst. Līdzko parādījušies mazi asniņi,
uzkaisīt brokastu sviestmaizītēm, pievienot olu ēdieniem, salā- Marts ir piemētos iestāda kūdras substrātā viena centiem, tāpat šie zaļumi lieti noderēs maltītes dekorēšanai. Ieva rotākais laiks,
timetra dziļumā citu pie cita. Kad izaug
Žukauska stāsta, ka ik gadu studentiem saka: «Lai neslimotu, kad var gatavoaptuveni piecus centimetrus gari dīgsti,
tikko kā gaismas laukā vairāk, tā uz palodzes jāsēj kressalāti.» ties mini garš
tie ir ēdami. Neilgu laiku tos iespējams
Piecas, septiņas dienas, un tos jau var ēst. Kressalātos ir vērtīgā augu dārziņa
sinepju eļļa un dažādi vitamīni, kas stiprina veselību. Sēkliņas ierīkošanai uz balkona vai lodžijā. Lai būtu ko stādīt uzglabāt arī ledusskapī. Būtiski, lai zeme
var diedzēt uz mitras marles vai salvetes, bet jāraugās, lai tās garšaugu kastē, mājās uz palodzes var izaudzēt dēstus, visu laiku būtu mitra un tie neizaugtu
neizžūst un dīgsti nesakalst. Ja gribas iegūt mīkstus, sulīgus un kurus, iestājoties siltajam laikam, var izstādīt ārā. Kad garāki par desmit centimetriem, jo tad
garšīgus trīs līdz sešus centimetrus garus dēstiņus, sēj sēkliņu sēkliņas sadīgušas un augi vēl dienas četras piecas pa- tie kļūs negaršīgi.
pie sēkliņas uz nelielas, apmēram divus trīs centimetrus biezas, augušies, tos vēlams izpiķēt atsevišķos trauciņos, līdz
mitras kūdras kārtiņas, pieblietē, aplaista, pārsedz ar plēvi. Do- tie vēl nedaudz paaugsies un būs izstādāmi uz balkona,
cente gan piebilst, ka pārauguši, kā arī pārāk siltā – virs 23 grādu siltumnīcā vai laukā – kādas nu kuram iespējas. Lai arī
– temperatūrā un tie- kur dārziņš atrastos, tajā var audzēt ļoti daudzveidīgus
šos saules staros audzēti un mums visiem noderīgus augus – spinātus, salātus,
kressalāti kļūs rūgti. Ja lociņus, baziliku, fenheli, dilles, majorānu, pupumētru
tie aug pārāk strauji un un vēl daudz ko citu. Jāņem vērā, ka viengadīgie garnespējat tos tik ātri apēst, šaugi aug straujāk, bet daudzgadīgie – lēnāk. Vienmēr
kastīti ar augiem var ielikt jāpatur prātā, ka katram augam vajag savu dzīves telpu,
maisiņā ar caurumiņiem tādēļ stādījumus ieteicams nesabiezināt.
un dažas dienas paturēt
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, publicitātes foto
ledusskapī.

BAZILIKS

ZIRŅU DĪGSTI

KRESSALĀTI

GARŠAUGU
KASTE

DILLES

Docente Ieva Žukauska gan atzīst, ka
nekas dižs nesanāks, ja uz palodzes
gribēsiet izaudzēt dilles ēšanai – tur tām
nav iespējams nodrošināt visus augšanai
nepieciešamos apstākļus, īpaši gaismu.
Ēšanai nesanāks, taču, lai ātrāk tiktu
pie dillēm, mājās podiņos var sasēt un
sadiedzēt krūmu dilles, ko vēlāk izstādīt
laukā. Docente uzsver, ka svarīgi vienmēr
ir ievērot sēklu derīguma termiņu. Visticamāk, no tām, kurām termiņš jau beidzies,
nekas neizaugs. Svarīgi, lai arī derīgas
sēklas ir pareizi uzglabātas un nav turētas
mitrumā. Būtiski – kodinātās sēklas savu
dīgtspēju saglabā mazāku laiku.

PĒTERSĪĻU SAKNE

Palodzes dārziņā labi jutīsies arī pētersīļu sakne, kas ātri dzen zaļumus. Arī to
var atrast veikalu dārzeņu plauktos. Lai
rezultāts būtu ātrāks, var lūkot, kurš jau
sācis dzīt jaunās lapiņas. Pētersīļu sakne
jāstāda augsnes substrātā un jākontrolē,
lai tā saņem saules gaismu, tad jaunās lapas būs ēdamas jau pēc divām nedēļām.
Kā atzīst speciālisti, šis ir ļoti vērtīgs augs,
kas tiek dēvēts par sieviešu zālēm.

