Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā –
ceturtdienā – nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni

63048800

Ceturtdiena, 2012. gada 29. marts Nr.13 (249)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Graustu sola pārveidot
par atpūtas bāzi

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Pilsētas autobusos
vajadzēs «nulles» biļeti
 Ilze Knusle-Jankevica

No 1. aprīļa Jelgavas pilsētas maršrutu autobusos būs jauna tipa biļetes
– tās būs nevis talonveida, kā līdz šim, bet tiks
drukātas no autobusa
kases aparāta. Līdz ar
to arī pasažieriem, kuri
sabiedriskā transporta
pakalpojumus izmanto
bez maksas – invalīdiem
un pirmsskolas vecuma
bērniem –, jābūt no kases aparāta izdrukātai
biļetei ar nulles vērtību.
Jelgavas Autobusu parks informē, ka mēnešbiļešu lietošanas kārtība nemainīsies. Mēnešbiļete par
pilnu cenu – 20 latiem – kalpo kā attaisnojošs dokuments braucienam
autobusā, savukārt mēnešbiļete,
kas iegādāta ar atlaidi, ir derīga
tikai kopā ar atbilstošu apliecību.
Braukšanas biļete jāsaglabā līdz
brauciena beigām. Pasažieris, kurš
atrodas autobusā bez braukšanas
biļetes vai mēnešbiļetes, tiek

SIA «Prestižs», ražošanas komerciālā sabiedrība, apņēmusies tuvāko divu gadu laikā sakārtot par graustu pārvērtušos neapsaimniekoto īpašumu pilsētas centrā – sporta paviljona jaunbūvi un tenisa kortu K.Barona ielā 23. Uzņēmuma pārstāvis Ivars
Krastiņš norāda, ka objektu iecerēts renovēt, saglabājot tam sporta un atpūtas funkcijas. «Objektam ir izstrādāts skiču projekts,
kas iesniegts pašvaldības Būvvaldē, tāpat Būvvaldē ir pieprasīts arhitektūras un plānošanas uzdevums, lai tālāk arhitekti varētu
izstrādāt jaunbūves renovācijas projektu,» norāda I.Krastiņš, piebilstot, ka par nepieciešamo investīciju apjomu, kas jāiegulda
objekta sakārtošanā, varēs spriest tikai pēc renovācijas projekta izstrādes un saskaņošanas attiecīgajās institūcijās.
Viņš prognozē, ka projektēšanas darbi tiks pabeigti līdz vasaras beigām un rudenī varēs sākt būvniecību. «Taču būvniecību
pabeigt un daudzfunkcionālo objektu nodot ekspluatācijā, visticamāk, neizdosies agrāk kā nākamā gada vasarā,» tā I.Krastiņš,
pagaidām gan ieceres nekonkretizējot.
Jāpiebilst, ka zemesgabals ir 1399 kvadrātmetrus liels, savukārt paviljona jaunbūve ir saistīta ar blakus esošo zemesgabalu
Pulkveža Brieža ielā 2.
Foto: Ivars Veiliņš

Noteiktas vienotas ēku numerācijas un ielu
nosaukumu norāžu prasības
 Sintija Čepanone

Visām ēku numerācijas un ielu nosaukumu norādēm
atbilstoši nupat apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Jelgavā jābūt nomainītām līdz 2014. gada 31. decembrim. To paredz saistošie noteikumi «Ēku numerācijas
un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas
pilsētā», ko deputāti pieņēma pagājušajā domes sēdē.
Tiesa gan, liela daļa norāžu, kas uzstādītas pēdējos gados
pilsētā, jau pašlaik atbilst šiem nosacījumiem, tādējādi
jānomaina tikai tās, kuras prasībām neatbilst. Norādēm
jābūt purpura krāsā ar baltu apmali un tekstu.
Līdz šim Jelgavā nebija vienotas
prasības ēku numerācijas un ielu
nosaukumu norāžu dizainam, kā
arī to izvietošanas kārtībai, taču
līdz ar jauno saistošo noteikumu
stāšanos spēkā tādas noteiktas,
tāpat noteiktas personas, kas ir
tiesīgas kontrolēt noteikumu ievērošanu. Noteikumos iekļauts arī
maksimālais piemērojamais soda
apmērs, informē pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta.
Saistošajos noteikumos paredzēts, ka ēkas numerācijas norāde
izvietojama 2 – 3 metru augstumā
no zemes pie ēkas ielas fasādes labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi)
30 centimetru attālumā no ēkas

stūra. Savukārt ielas nosaukuma
norādi izvieto uz katras šķērsielas
stūra ēkas 2,5 – 3 metru augstumā
no zemes un 30 centimetru attālumā no ēkas stūra. Bet, ja ēka
atrodas ar atkāpi no būvlaides,
ielas nosaukuma norāde jāizvieto
uz žoga vai atsevišķa staba. Abos
gadījumos, ja sarežģītā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas
numerācijas vai ielas nosaukuma
norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Jelgavas
pašvaldības Būvvaldē.
Ielu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība», bet
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uzskatīts par bezbiļetnieku, un
kontroliera pienākums ir viņu
sodīt ar naudas sodu vai izsēdināt no autobusa, ja pasažieris
atsakās iegādāties braukšanas
biļeti. Samaksātais sods neatbrīvo
pasažieri no pienākuma iegādāties
braukšanas biļeti.
Jāpiebilst, ka no 1. aprīļa tiks
pagarināts 12. autobusa maršruts
reisam Dzelzceļa stacija–Salnas iela
pulksten 7.32. Jelgavas Autobusu
parka satiksmes organizācijas inženieris Gatis Dūmiņš stāsta, ka
turpmāk autobuss ik rītu brauks
pa Lietuvas šoseju līdz degvielas uzpildes stacijai «Lukoil», tur apgriezīsies, dosies atpakaļ centra virzienā
un tad nogriezīsies pa Vidus ielu.
«Maršruts tiks pagarināts apmēram par diviem kilometriem, līdz
ar to Salnas ielā pienāks apmēram
piecas, septiņas minūtes vēlāk,»
skaidro G.Dūmiņš. Šāds lēmums
pieņemts, jo pasažieru pārvadātājs
saņēmis lūgumus no Romas kroga
rajona iedzīvotājiem, kuri žēlojušies
– lai bērni, kuri mācās 4. pamatskolā, tiktu uz autobusu, viņiem tālu
jāiet uz autobusa pieturu.

Zemes stundā pils un
baznīcas būs bez gaismas
 Sintija Čepanone
31. marta vakarā uz stundu izslēdzot apgaismojumu, jelgavnieki
aicināti piedalīties pasaulē lielākajā
vides aizsardzības akcijā «Zemes
stunda». Paužot tai atbalstu, mūsu
pilsētā no pulksten 20.30 līdz 21.30
ārējais apgaismojums tiks izslēgts
arī Jelgavas pilij un dievnamiem.
«Zemes stundas» aktivitātes
Jelgavas pašvaldība atbalsta jau
ceturto gadu, un tajās aicina iesaistīties arī iedzīvotājus, uzņēmumus
un organizācijas, uz vienu stundu
izslēdzot vai samazinot apgaismojumu un izslēdzot maznozīmīgās
elektroierīces. Piemēram, nelietojot
datorus, televizorus, elektriskās
tējkannas, veļas mašīnas, izslēdzot
apgaismotās veikalu un pakalpojumu centru izkārtnes.

Šogad akcija «Zemes stunda»
notiks 31. martā no pulksten 20.30
līdz 21.30, ar moto «Es izdarīšu,
ja tu izdarīsi» cenšoties iedvesmot
cilvēkus visā pasaulē būt videi draudzīgiem ikvienā ikdienas darbībā.
Piemēram, apņemties kādu videi
draudzīgu rīcību, ko praktizēt ik dienu – vairāk pārvietoties, ejot kājām
vai braucot ar divriteni, izvēlēties
energoefektīvākus risinājumus,
šķirot atkritumus vai samazināt
papīra patēriņu.
Dalību «Zemes stundā» jau apstiprinājušas 115 pasaules valstis,
un šogad apgaismojums uz stundu
izdzisīs tādiem pasaulē nozīmīgiem
objektiem kā Eifeļa tornim Parīzē,
Pizas tornim Itālijā, Taimskvērā
Ņujorkā, Operas namam Sidnejā.
Jāpiebilst, ka šogad «Zemes stundu» fotografēs arī no Kosmosa.

Uzmanību – konkurss!
par privātīpašumā esošo ielu nosaukumu norādes izvietošanu un
uzturēšanu atbildīgs īpašnieks.
Uz katras ēkas, kurai piešķirta
adrese, jāizvieto ēkas numerācijas norāde, uz kuras jābūt norādītam: ielas nosaukumam; ēkas
numuram atbilstoši piešķirtajai
adresei; ēkas piederībai (Pašvaldības īpašums, Valsts īpašums,
Privātīpašums vai Kopīpašums).
Ja vēlas konkretizēt īpašnieka
personu, tad jānorāda ēkas īpašnieka vārda pirmais burts un
uzvārds vai juridiskās personas
nosaukums atbilstoši ierakstam
Zemesgrāmatā.

Ielas nosaukuma norādē kvartāla robežās jānorāda attiecīgās
ielas nosaukums un ēku numerācijas secība, ko raksturo numerācijas
pieaugošā virzienā vērsta bulta.
Kontroli par šo saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija, un
par noteikumu pārkāpšanu tiek
piemērots brīdinājums vai naudas
sods: fiziskām personām – līdz
divdesmit latiem, juridiskām personām – līdz simts latiem.
Jāpiebilst, ka minētie saistošie
noteikumi izstrādāti, ņemot vērā
pilsētas iedzīvotāju ieteikumus
un ierosinājumus.

Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis

Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 30. martā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa
tālruni 63005556 vai 63005574. Katrs desmitais pareizās
atbildes autors saņems balvas no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
«Ielūgumu uz Jelgavu».
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«Pilsētas pasāža»: vēl ir pāragri apgalvot,
ka Jelgavā zīmolu veikali neienāks
 Kristīne Langenfelde

«Jelgavas pircēju nevajag uztvert kā nezinošu
vai nevīžīgu, kuram var
iesmērēt jebkuru preci. Gadu laikā strādājot
Jelgavā, skaidri esmu
sapratusi, ka jelgavnieks
ir ārkārtīgi gudrs pircējs,
kurš ir spējīgs novērtēt
kvalitāti un modes tendences – brīžiem šķiet,
ka viņš ir pat izvēlīgāks
nekā rīdzinieks,» spriež
tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» direktore
Kristīne Breiere.
«Pilsētas pasāža» ir viens no
pieciem Jelgavas tirdzniecības
centriem, kas tika atklāts 2006.
gadā. Tajā izvietotas vairāk nekā
58 tirdzniecības vietas, 10 biroju
telpas, pazemes autostāvvieta ar
167 vietām. Ēkas kopējā platība ir
22 350 kvadrātmetri. Katru dienu
centru apmeklē vidēji ap 12 000 cilvēku – viņi atpazīst centra veikalus,
pārzina piedāvājumu tajos, taču diezin vai aizdomājas, ka tirdzniecības
centrs ir kā dzīvs organisms, par
kura eksistenci un attīstību katru
dienu gādā virkne speciālistu, kas
apmeklētājiem paliek neredzami.
Kaut arī direktore K.Breiere teic,
ka pati pēc iespējas biežāk cenšas
būt centrā un ikdienā pārraudzīt
veikalu darbu, vienkāršs pircējs šo
darbu tik un tā nemana.
Dažādas aptaujas apliecina,
ka galvaspilsētā tirdzniecības
centri jau sen kā izkonkurē
citas atpūtas un izklaides vietas, kļūstot par nedēļas nogaļu
galamērķi ģimenēm, kur labi
pavadīt laiku. Jelgavā vismaz
pagaidām šādā kontekstā mēs
apzīmējumu «tirdzniecības
centrs» nelietojam.
Taču tas nenozīmē, ka mēs strādājam tikai uz to, lai cilvēks šeit
nāktu vienīgi iepirkties. Arī mūsu
mērķis ir, ja ne gluži radīt Rīgas
centriem līdzīgu vietu, tad vismaz
domāt par atmosfēru centrā, kur
var baudīt lietas, arī netērējot
naudu. Jā, mēs varbūt nevaram
atļauties koncertus katrā nedēļas
nogalē, milzīgas izklaides iespējas,
bet pozitīvas emocijas radīt, es
ceru, ir mūsu spēkos. Regulāras
Mākslas skolas audzēkņu izstādes,
dažādi tirdziņi, pasākumi bērniem
un pieaugušajiem...
Bet vai jūs jūtat, ka jelgavnieks starp iepirkšanos to visu
arī pamana?
Pamana gan – ja tas jelgavniekam nebūtu vajadzīgs, tad droši
vien mēs no tā atteiktos. Mēs jau
esam pieradinājuši savu pircēju
pie tā, ka centrā var kaut uz mirkli
atvilkt elpu, arī baudot ko citu – ne
tikai iepirkšanos, tāpēc ir skaidrs,
ka tam te ir vieta.

Un kā šīs ekonomiskās svārstības pārdzīvo viens reģionāls
tirdzniecības centrs?
Protams, ka 2006. gadā, kad centru atvēra, telpu nomnieku skaits
bija milzīgs – viss bija pārpildīts.
Tad nāca 2008. un 2009. gads, kad
situācija mainījās. Tajā brīdī arī atklājās, kurš ir īsts uzņēmējs un spēj
pielāgoties apgrozījuma izmaiņām,
pircēju zudumam. Tie, kas prata
strauji analizēt situāciju, joprojām
veiksmīgi strādā pasāžā. Lai gan
patiesībā, ja mēs tā paskatāmies, to
situāciju neizturēja tikai daži – liela
nomnieku maiņa pie mums nav notikusi. Jā, ir atsevišķi jaunpienācēji,
bet nevarētu teikt, ka mūsu veikalu
klāsts būtu krasi mainījies.
Jums kā telpu iznomātājiem
tirdzniecības centrā vajadzētu
būt tikai vienai interesei – lai
visas veikalu vietas ir aizpildītas un nomnieki maksā nomas
maksu. Ja šodien pie jums atnāk potenciālais nomnieks un
saka, ka grib īrēt telpas pasāžā,
ar ko viņam jārēķinās?
Tas jau ir tas būtiskākais – centra vadības uzdevums nav tikai
aizpildīt tukšās tirdzniecības vietas.
Mūsu uzdevums ir daudz svarīgāks
– saredzēt centra koptēlu, saprast,
kā šis organisms attīstīsies. Mums
absolūti nav nepieciešami tā sauktie
izmēģinājuma biznesi – atnāci, mēnesi pastrādāji, neaizgāja, un veikals
ciet! Šāda raustīšanās nerada labu
tēlu tirdzniecības centram, tāpēc
arī mums ir ļoti nopietnas pārrunas ar katru potenciālo nomnieku,
lai saprastu, cik prognozējams ir
viņa bizness, kāda ir viņa vīzija,
cik nopietns ir konkrētais plāns,
un tikai pēc tam seko īres maksa.
Tāpat arī ikdienā mans kā centra
vadītājas pienākums ir nepārtraukti
uzraudzīt centrā notiekošo. Es jau
saku, ka brīžiem esmu tāda kā aukle
visiem nomniekiem – kā veikals
šodien izskatās, vai pārdevējas
guļ uz letes vai smaidīgas sagaida
pircējus... To visu vēroju, analizēju,
un tas ir pamats, lai uzsāktu sarunu ar nomnieku, ja kaut kas nav
kārtībā.
Vēl viena nianse, ko bieži pārmet Jelgavas veikaliem – tajos
pieejams tas pats tirgus preču
klāsts, tikai par daudz augstākām cenām, kam iemesls ir
veikala nomas maksa.
Zināmā mērā es tam varu arī
piekrist, jo viss atkarīgs no tā, kur
tiek iepirkta prece. Piemēram, tie,
kuri nepiedāvā zīmolu apģērbu,
preci principā iepērk vienā vietā,
un tikai no pašiem uzņēmējiem
ir atkarīgs, vai
viņš papūlēsies
un atradīs piegādātāju, kas varēs
nodrošināt interesantāku klāstu,
vai vienkārši aizbrauks uz leišu,
poļu tirgu un tur
par lētāku naudu
nopirks, lai šeit
par dārgāku tirgotu... Taču, kā
jau minēju, Jelgavas pircējs ir izglītots un viņu ar lētu
un nekvalitatīvu preci nepaņemsi,
tāpēc arī tie, kas piekopj šādu biznesu, ātri vien saprot, ka ienākumus
no tā vairs gūt nevar.

«Mēs cenšamies būt korekti neuzbāzīgi – tā es varētu atbildēt
uz jautājumu, kāpēc jelgavnieku pastkastītēs biežāk parādās Rīgas tirdzniecības centru
piedāvājumi, bet ne Jelgavas.
Varbūt šis korektums ir kļuvis
pārāk korekts un mums tiešām
pilsētniekiem par sevi jāatgādina biežāk, jo es pilnīgi pieļauju,
ka ir cilvēki, kuri Jelgavas tirdzniecības centros nav bijuši gadu,
divus vai pat vēl vairāk,» spriež
tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» direktore Kristīne Breiere.

Foto: no
Kristīnes Breieres
personīgā arhīva
sētās ārpus Rīgas? Jo tieši tas
šobrīd lielā mērā nosaka to,
ka jelgavnieki brauc iepirkties uz Rīgu.
To tiešām mums bieži pārmet
– kāpēc tirdzniecības centrā nav
spēcīgu zīmolu veikalu. Es nevarētu
teikt, ka mēs šajā virzienā nestrādātu. Ir bijušas neskaitāmas sarunas,
bet tās visas risinājās ekonomiskās
situācijas lejupslīdes laikā, kas jau
pats par sevi nebija labvēlīgs laiks
biznesam. Jāsaprot, ka šādi zīmoli
vērtē divus ekonomiskos rādītājus
– iedzīvotāju skaitu un vidējos cilvēka ienākumus konkrētā reģionā.
Tas, ka iedzīvotāju skaits Latvijā
samazinās katrā pilsētā, ir fakts,
tātad jau viens mīnuss. Otrs – ienākumi arī nav pietiekami, lai gan
Jelgava vēl šajā situācijā, iespējams,
konkurenci izturētu. Taču daudz
būtiskāks ir Jelgavas tuvums Rīgai.
Kas sanāk – brīdī, kad atzīts zīmolu
veikals atvērs filiāli Jelgavā, tā paša
zīmola veikals Rīgā pazaudēs klientu – principā viņi paši sev atņems
pircēju, jo tas jelgavnieks jau sen kā
atradis ceļu uz Rīgu. Tāda runga ar
diviem galiem...

uzņēmēji – tā esot riskanta kategorija, vienkārši bizness neaizejot.
Lai gan brīžiem ir ļoti grūti izteikt
šādas prognozes, pirms katrā konkrētā vietā tas izmēģināts. Mums,
piemēram, bija situācija – «Pilsētas
pasāžā» darbojās ziedu veikals, taču
uzņēmējs nolēma to aizvērt, jo īsti
labi bizness negāja. Mēs to arī sapratām – līdzās, Driksas ielā, taču ir tik
daudz ziedu veikalu, tāds piedāvājums! Tā arī nospriedām, ka varbūt
nav vērts. Bet tieši tajā brīdī, kad
mūsu veikals tika aizvērts, pircēji
aizvien biežāk Informācijas centrā
sāka jautāt pēc tā. Nu mums atkal ir
ziedu veikals, un uzņēmējs absolūti
nesūdzas par pircēju trūkumu. Tas
tikai pierāda, cik daudz ir atkarīgs
no katra konkrētā veikalnieka, viņa
pieejas darbam.

Tad jau sanāk, ka zīmolu
veikalus mums Jelgavā neredzēt?
Es gan nebūtu tik kategoriska. Jā, varbūt grūti uz Jelgavu
ir atvilināt tos zīmolus, kas jau
strādā Rīgā, bet es daudz pozitīvāk
vērtēju kādu citu tendenci. Šobrīd
Latvijas virzienā skatās vairāki
zīmolu uzņēmumi, kas līdz šim
mūsu tirgū nav darbojušies. Un
tieši šis varētu būt mūsu mērķis
– pārķert viņus
brīdī, kad tie ienāk Latvijā, un
spēt pierādīt, ka
viņu vieta ir arī
reģionos. Tāpēc
es domāju – vēl
ir pāragri apgalvot, ka Jelgavā
zīmolu veikali
tuvākajā nākotnē neienāks.

Bet vai pēc šiem datiem
jūs jūtat, ka vidējā pirkuma
summa jau atkal kļūst lielāka
nekā pirms gada vai diviem?
Es teiktu tā, ka situācija stabilizējas – pagaidām vairs nejūtam
lielus kāpumus un kritumus. Taču
arī tad, ja ekonomiskā situācija iet
uz augšu vai ir stabila, ir virkne
faktoru, kas ietekmē centra darbu.
Kaut vai, piemēram, politiskās
svārstības valstī – jā, šos viļņus
mēs jūtam arī pasāžā. Ja politikā
notiek kādi asi pavērsieni, apgrozījums mūsu veikalos samazinās.
It kā jau šķiet – kāda gan te
sakarība, bet tam ir vienkāršs
izskaidrojums: tādos brīžos cilvēks
ir koncentrējies uz citām lietām,
iepirkšanās viņam vairs nav tik
svarīga. Tās ir kopējās vibrācijas,
un tās nevar neizjust.

«Kaut vai politiskās
svārstības valstī – šos
viļņus mēs jūtam arī
pasāžā. Ja politikā notiek kādi asi pavērsieni, apgrozījums mūsu
veikalos samazinās.»

Jūs sakāt – vairot pozitīvo.
Vai jums šķiet, ka pircējs kļūst
pozitīvāks?
Ziniet, ar to pozitīvismu iet grūti
– tas ir kā smags preču vilciens ar
daudziem vagoniem, ko iekustināt
nav viegli. Kurš gan negribētu,
lai mēs visi smaidoši staigātu pa
ielām! Taču mēs jau redzam, kāds
cilvēks ir sabiedrībā, bet tajā pašā
laikā padomājiet – ja mūsu sabiedrība spēja pārvarēt tik straujas un
dziļas ekonomiskās svārstības, tad
Un tad paliek reģionālo
tomēr man gribas teikt, ka mēs tirdzniecības centru mūžīgais
esam ļoti stipras gribas cilvēki, un jautājums – cik reāla ir atzītu
tas vien jau ir pozitīvi.
zīmolu veikalu ienākšana pil-

Ja pagaidām
neskaitām zīmolu veikalus,
kā ir ar pārējo preču klāstu?
Vai ir lietas, ko jūs labprāt
vēlētos redzēt savā centrā, bet
pagaidām to vēl trūkst?
Ja par tādu kā iztrūkstošo preču
klāstu, tad droši var teikt, ka tie
ir vīriešu apģērbu veikali, taču tā
atkal ir reģionālo centru īpatnība
– izrādās, šādi veikali reģionos
īsti nespēj iedzīvoties. Kā skaidro

Katra tirdzniecības centra
darba rādītājus mēdz vērtēt
pēc vidējās pirkuma cenas
centrā. Kāds ir pasāžas pircēja vidējais pirkuma lielums?
Tie tiešām ir dati, ko analizē un
vērtē tirdzniecības centrs, taču
mēs šādus skaitļus neatklājam.

kaliem, lai tērētu to, kas ir palicis
pāri – tas, protams, neattiecas uz
pirmās nepieciešamības precēm.
Ja mēs gribētu gada griezumā nosaukt tos svētkus, uz
kuriem jelgavnieki ir gatavi
tērēt visvairāk, – kāds varētu
būt šis top 3?
Visu laiku nepārspētākie viennozīmīgi ir Ziemassvētki – tā tas
ir bijis vienmēr un visur. Tas jau
ir tāds kā standarts, laiks, uz kuru
veikalnieki liek vislielākās cerības.
Savukārt par pārējiem svētkiem
– es nezinu, vai tie īsti iekļautos
tādā topā, jo precīzāk būtu teikt,
ka tās ir sezonālās izmaiņas, nevis
svētki, kas to ietekmē. Noteikti tas
ir augusts – gatavošanās skolai, tāpat rudens un pavasaris, kad cilvēki pērk sezonas preces. Piemēram,
pagājušais rudens – mēs to ļoti
izjutām, ja parasti ziemas preces
sāk pirkt jau oktobrī, novembrī,
bet šogad ziema sākās janvārī,
tādēļ viss sezonālais pieprasījums
par pāris mēnešiem nobīdījās.
Laika apstākļus un pircēju rīcību
prognozēt ir ārkārtīgi grūti.
Šobrīd arvien vairāk parādās
dažādi mazie specializētie veikaliņi, kuros var nopirkt tikai
konkrētas preces – maizi, piena
produktus, gaļas izstrādājumus. Vai tie veiksmīgi atrod
savu vietu tirgū, kad pircējs tik
ļoti ir pieradis pie lielveikala?
Man šķiet, ka veiksmīgs šis modelis ir tirdzniecības centru gadījumā
– kur cilvēks vienlaikus var ieiet
lielveikalā un pēc tam apstaigāt
mazos veikaliņus ar atšķirīgu preču
klāstu. Tad tas nostrādā – tā ir tā
intimitāte, personiskāka attieksme.
Vai tas nostrādā arī tad, ja šāds
veikals strādā atsevišķi kaut kur
pilsētā, – var jau gadīties...

Pasāžas 3. stāvs joprojām ir
slēgts. Vai vēl uz ilgu laiku?
Mēs par to jau tik ilgi runājam,
ka negribas teikt hop!, kamēr lēVai jūs jūtat arī to, ka mai- ciens nav noticis, bet, jā, 3. stāva
nās cilvēku iepirkšanās pa- rekonstrukcija būs un pēc laika tas
radumi?
atkal būs vaļā.
Tie noteikti mainās – agrākais
stereotips, ka mēneša sākumā visi,
Kā ir ar jums pašu – vai
saņemot algu un pensiju, to iztērē atrodat sev vajadzīgo un ieveikalos, bet mēneša beigās veikali pērkaties pasāžā?
paliek bez pircēja, nu vairs nedarNepārspīlēšu un neteikšu, ka
bojas. Pirmkārt, mainās paaudzes iepērkos tikai «Pilsētas pasāžā»,
un cilvēku iepirkšanās paradumi. jo kā rīdziniecei, protams, ir lietas,
Otrkārt, ir gluži pretējas situācijas ko pērku Rīgā, bet, neapšaubāmi,
– ir cilvēku kategorija, kas mēneša es regulāri iepērkos arī pasāžā.
sākumā un vidū sagaida visus ko- Man te ir viens mīļš apavu veikals,
munālos rēķinus, tos apmaksā un kuru pagaidām neesmu gatava
tikai mēneša beigās dodas uz vei- mainīt ne pret vienu citu...

Pilsētnieks vērtē

Vai Jelgavas
veikalos atrodat
visas nepieciešamās
preces?
Marika, strādā «Latvijas
dzelzceļā»:
– Es principā iepērkos
tikai Jelgavā.
Galvenokārt
izvēlos lielveikalus – īpaši esmu
iecienījusi «Pilsētas pasāžu». Pārtiku un sadzīves preces nopērku
«Maximā», bet otrajā stāvā ir
viens turku veikals, kur varu
dabūt apģērbu savai gaumei. Uz
tirgu gan neeju.
Liene, pirmsskolas skolotāja:
– Jelgavā
par 99 procentiem varu
nopirkt visu,
kas man vajadzīgs. Taču lielākā
problēma ir apavu veikali – šeit
tajos piedāvājums nav tik plašs,
lai varētu atrast savam izmēram atbilstošas kurpes. Tad nu
apavus nākas pirkt citur. Bet
citādi ar Jelgavas veikaliem esmu
apmierināta, īpaši esmu iecienījusi «Kanti» – padārgi gan, taču
piedāvājums ir gaumīgs.
Edīte, mājsaimniece:
– Jelgavā, manuprāt, var
dabūt visu.
Te ir sadzīves
preču, pārtikas, apģērbu veikali, zooveikali
un sēklu veikali, specializētie zivju
un gaļas veikali – ko gan cilvēkam
vēl vairāk vajag?! Arī cenas nav
tik augstas kā galvaspilsētā, tādēļ
tiešām priekšroku dodu Jelgavas
veikaliem.
Ivars, meklē
darbu:
– Jelgavā
ir «Rimi»,
«Maxima» un
tirgus – tās
taču ir centrālās vietas, kur jebkurā pilsētā var
atrast visu, ko vajag, tāpēc man
nav nepieciešamības iepirkties
kaut kur citur. Arī ar apģērbu
nav nekādu problēmu. Tiesa gan
– jo lētāk, jo labāk, tādēļ pašlaik
izvēlos lietoto preču veikalus.
Ruslans, mašīnists:
– Ikdienā nepieciešamo
ar ģimeni šeit
varam iegādāties, taču
periodiski tomēr aizbraucam uz
Rīgas veikaliem – nebraucam
speciāli ar mērķi iepirkties, bet,
ja ir kādas darīšanas, iespēju
izmantojam. Un nekā labāka,
lētāka vai ekskluzīvāka tur nav
– kā saka, tie paši vēži, tikai citā
kulītē.
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Jelgavnieki pastkastītēs saņems
kultūras un atpūtas ceļvedi
 Sintija Čepanone

Lai jelgavniekiem nodrošinātu iespēju iepazīties ar ikmēneša
aktualitātēm kultūras,
izklaides, sporta un izglītības jomā, pašvaldības aģentūra «Kultūra»
izdos Jelgavas kultūras
un atpūtas ceļvedi. Tas
katra mēneša pirmajā
ceturtdienā iedzīvotāju
pastkastītēs nonāks
kopā ar laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis».
Aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics stāsta, ka
ceļveža tirāža ir 25 000 eksemplāru. Idejiski tas būs līdzīgs
kultūras skrejlapām jeb kārtējā
mēneša pasākumu plānam, ko
aģentūra sagatavoja jau iepriekš,
taču jaunajā ceļvedī būs iekļauta
daudz plašāka informācija, aptverot arī tādas jomas kā sports,
izglītība, integrācija. «Ikmēneša
pasākumu plānā būs apkopota
informācija kā par aģentūras
«Kultūra» organizētajiem pasā-

kumiem, tā par sporta un izglītības iestāžu, Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra,
Sabiedrības integrācijas pārvaldes, Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa, LLU aktivitātēm. Mūsu
mērķis ir Jelgavas iedzīvotājiem
sniegt iespēju iepazīties ar gaidāmajiem notikumiem vienkopus,
tādējādi saturiski tas tiešām būs
kā ceļvedis kultūras un atpūtas
dzīvē mūsu pilsētā, lai ikviens
varētu izvēlēties pasākumu atbilstoši savām vēlmēm un interesēm,» stāsta M.Buškevics.
Jāpiebilst, ka atšķirībā no
ierastajām skrejlapām jaunais
informatīvais izdevums būs
krāsains un A4 formātā.
Pirmo Jelgavas kultūras un
atpūtas ceļvedi iedzīvotāji savās
pastkastītēs saņems jau 5. aprīlī,
taču tas būs pieejams arī īpašos
stendos publiski pieejamās vietās – kultūras namā, Jelgavas
poliklīnikā, slimnīcā, Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā un Sociālo lietu pārvaldē,
kā arī citviet, kur iespējams iegūt
jaunāko «Jelgavas Vēstneša»
numuru.

Driksas ielā uz ilgāku laiku
saglabās divvirzienu kustību

 Ilze Knusle-Jankevica

Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē,
izvērtējot vairāku uzņēmēju lūgumu Driksas
ielas posmā no Katoļu
līdz Akadēmijas ielai saglabāt divvirzienu kustību, nolemts satiksmes
organizāciju nemainīt
– tas nozīmē, ka līdz Lielās ielas rekonstrukcijas
beigām 2013. gadā šajā
posmā tiks saglabāta
divvirzienu kustība.
«Pilsētsaimniecības» satiksmes
organizācijas plānotāja Dzidra Staša
informē, ka šobrīd joprojām notiek
Raiņa ielas un Čakstes bulvāra
rekonstrukcijas darbi, turklāt drīzumā sāksies arī Lielās ielas rekonstrukcija, tāpēc būs nepieciešams
nodrošināt apbraukšanas iespējas.
Pavasarī šajā posmā tiks atjaunots
ielas horizontālais marķējums un
uzstādītas nepieciešamās ceļa zīmes, lai autovadītājiem būtu skaidra satiksmes organizācija ielā.
Tomēr, saglabājot Driksas ielas
posmā divvirzienu satiksmi, vēl
jāatrod veids, kā sakārtot gājēju
kustību – šobrīd no iebrauktuves uz

•
•
•
•
•
•

Pļaujmašīnas
Zemes frēzes
Krūmgrieži
Zāģi
Minitraktori
Ģeneratori u.c.

Adrese:
Darba laiks:
Tālrunis:

Ņemot vērā, ka
pilsētā notiek
un ir plānoti
vērienīgi ielu remontdarbi, Driksas ielas posmā
no Katoļu līdz
Akadēmijas
ielai turpmākos
divus gadus tiks
saglabāta divvirzienu kustība.
Foto: Ivars Veiliņš
«Kanclera namu» līdz Katoļu ielai
nav gājēju ietves. «Pilsētsaimniecībai» kopā ar pašvaldības Attīstības
nodaļu līdz nākamajai Satiksmes
kustības drošības komisijas sēdei,
kas notiks 11. aprīlī, jāsagatavo
priekšlikumi, kā šo jautājumu atrisināt. Tas ir būtiski gan no satiksmes
drošības viedokļa, gan tāpēc, ka
rudenī būs pabeigts gājēju tilts pār
Driksu un, visticamāk, gājēju plūsma šajā virzienā palielināsies.
Dz.Staša stāsta, ka pēc visu ielu
rekonstrukcijas atkārtoti tiks veikta transporta un gājēju plūsmas
uzskaite un lemts par satiksmes
organizāciju Driksas ielas posmā.
«Lielās ielas rekonstrukcijas plāns
paredz mainīt satiksmes organizāciju Katoļu ielā – no tās varēs veikt
gan labo, kā tas ir pašlaik, gan kreiso
pagriezienu uz Lielo ielu,» norāda
speciāliste, piebilstot, ka līdz ar to
vairs nebūs nepieciešamība pēc
apbraucamā ceļa pa Driksas ielu.
Jāpiebilst, ka Lielās ielas rekonstrukciju plānots pabeigt 2013. gada
nogalē.
Jāatgādina, ka divvirzienu kustība Driksas ielas posmā no Katoļu
līdz Akadēmijas ielai tika izveidota
decembrī, lai atvieglotu satiksmes
organizāciju Raiņa ielas un Čakstes
bulvāra rekonstrukcijas laikā.

• Tirdzniecība
• Garantijas
• Serviss
• Apkope
• Konsultācijas

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Gada labākā
būve Latvijā 2011
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Īsi
 Precizēts tikšanās laiks – labklājības ministre Ilze Viņķele ar Jelgavas
pensionāriem tiksies 30. martā
pulksten 11. Tikšanās notiks paaudžu
dienas centrā «Sadraudzība» (Dobeles
ielā 62a), un tās laikā pensionāri ar
ministri runās par gaidāmo pensiju
reformu, informē Jelgavas Pensionāru
biedrības vadītāja Marija Kolneja.
 «McDonald’s» rīko konkursu
bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem (dzimuši no 01.07.2002. līdz
30.06.2006.) – uzvarētājam būs iespēja doties uz «UEFA EURO 2012» futbola finālturnīru Kijevā un ievest stadionā
kādu no spēlētājiem. Zīmējumi par
tēmu «Mans draugs – futbols!»
jāiesniedz līdz 14. aprīlim jebkurā
«McDonald’s» restorānā vai jāsūta
pa pastu: SIA «Premier Restaurants
Latvia», Duntes iela 6 – 514, Rīga, LV
– 1013 (pasta zīmogs – 14.04.2012.).
Zīmējuma aizmugurē jāuzraksta bērna
vārds, uzvārds, dzimšanas datums, kā
arī vecāku vai aizbildņa vārds, e-pasta
adrese un telefona numurs.

Latvijas Būvnieku asociācija rīko konkursu «Gada labākā būve Latvijā» – pagājušā gada labākās
būves mūsu valstī tiks nosauktas konkursa apbalvošanas ceremonijā šo piektdien. Nominācijās
iekļauti arī divi Jelgavas objekti: Ādolfa Alunāna muzejs ir starp pieciem kandidātiem uz labākās
būves titulu restaurēto ēku kategorijā, savukārt «Jelgavas ūdens» konkursā cīnās ar vēl sešiem
objektiem kategorijā «Labākās inženierbūves», kur tiek vērtēta pērn paveiktā ūdensapgādes
Foto: Ivars Veiliņš
tīklu rekonstrukcija Aviācijas un Garozas ielā.

Cietumnieku izklaide – tiesāšanās
 Ilze Knusle-Jankevica

Tiesa apelācijas instancē
izskatījusi kāda Jelgavas cietuma ieslodzītā
prasību nodrošināt viņa
reliģiskajai pārliecībai
atbilstošu uzturu – proti,
ticība viņam neatļauj ēst
gaļu un citus produktus.
Spriedums būs 3. aprīlī.
«Ieslodzītie šādā veidā
izklaidējas un mēģina
tikt pie ienākumiem,»
šādu tiesāšanās praksi
vērtē Ieslodzījuma vietu
pārvaldes (IeVP) pārstāve
Ināra Makārova.
Šobrīd IeVP tiesvedībā ir vairāk
nekā 600 prasību, ko tiesā cēluši
ieslodzītie, un I.Makārova lēš, ka
vidēji gadā tiek iesniegts ap 200
prasību. Galvenokārt tā ir disciplinārsodu pārsūdzēšana, žēlošanās
par sadzīves apstākļiem, veselības
aprūpi. «Galvenais iemesls ir vēlme
saņemt kompensācijas, turklāt tas ir
arī izklaides veids,» ieslodzīto motīvus vērtē IeVP pārstāve, piebilstot,
ka viens ieslodzītais ir iesniedzis

tiesā pat 80 pieteikumus, cerot, ka
gan jau kādu prāvu vinnēs un tiks
pie naudas.
Šādu izklaides veidu piekopj
arī Jelgavas cietumā ieslodzītie.
Viens no skaļāk izskanējušajiem
gadījumiem ir O.S. prasība nodrošināt viņam veģetāru ēdināšanu.
Ieslodzītais izcieš septiņus gadu ilgu
cietumsodu par narkotisko vielu
piegādi ieslodzītajiem un saskaņā ar
savu reliģisko pārliecību (krišnaīts)
uzturā nedrīkst lietot gaļu, zivis,
olas, taukus, sīpolus, ķiplokus, tēju,
kafiju un sēnes. Pirmās instances
tiesa uzdeva cietuma administrācijai
nodrošināt ieslodzītajam veģetāru
uzturu, bet IeVP spriedumu pārsūdzēja.
Pārskatot šajā gadā izskatīto lietu
1. instances tiesas spriedumus, kas
pieejami publiskajā tiesu portālā
www.tiesas.lv, var minēt vēl dažas
Jelgavas cietuma ieslodzīto prasības. Piemēram, kāds ieslodzītais,
kurš slimo ar C hepatītu, sūdzējās
par to, ka cietuma Medicīnas daļā
nebija medikamentu šīs slimības
ārstēšanai un mediķi viņam ieteikuši medikamentus iegādāties par
personīgajiem līdzekļiem. Viņš par

nodarītu personisko kaitējumu
vēlējās piedzīt 1000 latus. Savukārt
cits ieslodzītais sūdzējās par to, ka
izolatorā netika nodrošināts apgaismojums un karstais ūdens dušā.
Ieslodzītais prasības pieteikumā bija
norādījis, ka tas viņam rada miega
traucējumus, pasliktina ēstgribu
un izraisa baiļu sajūtu. Viņš par
nodarīto morālo kaitējumu vēlējās
saņemt 2500 latus.
Vēl šogad 1. instances tiesa skatījusi ieslodzīto sūdzības par to, ka
nav izsniegts tualetes papīrs (pieprasītā morālā kompensācija – 3000
latu), ka, guļot divstāvu gultā, tiek
traucēts miegs un nav nodrošināts
astoņu stundu naktsmiers (pieprasītā morālā kompensācija – 500
latu), ka atņemts radio un televizors
(pieprasītā morālā kompensācija
– 20 000 latu). Vēl ieslodzītie apstrīd
administrācijas lēmumus, piemēram, aizliegumu par nesaklātu gultu
mēnesi iepirkties cietuma veikalā.
Jāpiebilst, ka lielākoties tiesa prasības noraida – ieslodzījuma vietu
administrācijas lēmumus un rīcību
atzīst par tiesisku, bet ieslodzīto
pieprasītās kompensācijas – par
nepamatotām.

Atsākas Raiņa ielas rekonstrukcija
 Sintija Čepanone

Laika apstākļi nu ir piemēroti būvdarbu veikšanai, un šonedēļ pēc
tehnoloģiskās pauzes
atsākās Raiņa ielas rekonstrukcija. Taču, lai
pareizticīgo Lieldienās
nodrošinātu piekļuvi
Sv.Sīmaņa un Sv.Annas
baznīcai, līdz svētkiem
darbi šajā posmā nav
plānoti.
«Raiņa ielas posmā no Katoļu ielas
uz upes pusi pagājušā gada nogalē
nepaguva izbūvēt visus lietusūdens
kanalizācijas tīklus, un šie darbi būs
pirmie, ar kuriem turpināsies pērn
iesāktā ielas rekonstrukcija. Tiesa
gan – cienot pareizticīgo tradīcijas

un rituālus Lieldienu laikā, plānojot
darbus, vērā ņemts baznīcas lūgums
nodrošināt piekļuvi dievnamam,
tādēļ posmā gar baznīcu darbi atsāksies tikai pēc svētkiem,» stāsta
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja
Daina Done.
Šī iemesla dēļ arī nolemts, ka
vismaz līdz 15. aprīlim netiks slēgts
Raiņa un Akadēmijas ielas krustojums – lietusūdens kanalizācijas
un citu inženierkomunikāciju tīklu
izbūves darbi krustojumā un posmā
līdz ēkai Raiņa ielā 3 turpināsies pēc
pareizticīgo Lieldienām.
Taču tas nenozīmē, ka ielas
izbūve tiks nobremzēta. D.Done
norāda, ka paralēli turpināsies labiekārtošana posmos, kur jau uzklāta
asfalta apakškārta, piemēram, tiks
klāts bruģis, izbūvētas vadlīnijas

cilvēkiem ar redzes traucējumiem,
kur tās paredzētas, bet vēl nav iebūvētas, labiekārtota apkārtne. Tāpat
atbilstoši darbu secībai turpināsies
ielas sakārtošana pārējos posmos.
Raiņa ielas būvdarbu līguma termiņš ir 2012. gada 15. augusts.
Jāatgādina, ka Raiņa ielas rekonstrukcija ietilpst projektā «Ielu
infrastruktūras attīstība un Driksas
upes krastmalas sakārtošana», kura
mērķis ir izveidot mūsdienīgu un
kvalitatīvu apakšzemes un virszemes infrastruktūru Jelgavas pilsētas centrā, rekonstruējot trīs centra
daļas ielas – Raiņa ielu, Čakstes bulvāri un Lielo ielu – un labiekārtojot
Driksas upes krastmalu.
Labiekārtojot Raiņa ielu, tiks
izveidoti arī jauni apstādījumi,
veidojot vienotu ainavisku stilu
visā ielā.

 No 31. marta Jelgavā darbosies
tikai viena «Swedbank» filiāle
– Pasta ielā 47, biznesa centrā
«Zemgale». Bankas pārstāve Kristīne
Jakubovska norāda – ikdienas pakalpojumu tendences apliecina, ka klienti
arvien vairāk pāriet uz pakalpojumu
izmantošanu attālināti. Tāpēc banka
turpinās paplašināt klientu iespējas
elektroniskajā vidē, savukārt filiāļu
loma pamazām mainās – tās arvien
vairāk kļūst par padziļinātiem konsultāciju centriem. Līdz ar reformām
bankas filiāles, kas atrodas Lielajā ielā,
darbinieki darbu nezaudēs un turpinās
strādāt apvienotajā filiālē Pasta ielā.
 Jelgavas Latviešu biedrība saka
paldies visiem kolektīviem, kas
iesaistījās koncertuzveduma «Latviešu valoda un kultūra cauri gadsimtiem» tapšanā. Pasākuma, kas
kultūras namā izskanēja 20. martā,
galvenā doma – sargāt un lolot latviešu vērtības, vienlaikus cienot arī citu
tautu valodu un kultūru. Pasākuma
veiksmi nodrošināja arī sadarbība
starp pilsētas iestādēm un organizācijām. Biedrība saka paldies saviem
sadarbības partneriem: aģentūrai
«Kultūra», Jelgavas Izglītības pārvaldei,
Sabiedrības integrācijas pārvaldei, Jelgavas Mūzikas skolai, Jelgavas Zontu
klubam, biedrībai «Hercoga Jēkaba
klubs» un SIA «Jelgavas tipogrāfija».

Ilze Knusle-Jankevica

Konkursa «Par tiesībām nomāt zemesgabalu Viskaļu ielā 76, Jelgavā,
un būvēt uz tā rūpnieciskās ražošanas objektu» izsludināšana
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu «Par tiesībām nomāt zemesgabalu Viskaļu ielā 76, Jelgavā, un
būvēt uz tā rūpnieciskās ražošanas
objektu, kadastra apzīmējums 0900
018 0653, platība 9936 m2.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
– līdz 27.04.2012.
Konkursa nolikumu var saņemt un
piedāvājumu iesniegt katru dienu
– pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17 un piektdienās
no plkst.8 līdz 14 – Jelgavas pilsētas
domes Informācijas aģentūrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005570.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā internetā www.
jelgava.lv.
Bērnu izklaides jomā strādājošam uzņēmumam Jelgavā nepieciešams enerģisks,
jaunām idejām gatavs darbinieks.
Galvenie darba pienākumi:
• laipna un kvalitatīva klientu apkalpošana;
• bērnu pieskatīšana;
• bērnu ballīšu vadīšana un tēmu sagatavošana;
• darbs ar skaidru naudu.
Prasības:
• augsta atbildības sajūta;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas komunikācijas prasmes;
• vēlama pedagoģiskā izglītība.
Gaidīsim jūsu CV un motivācijas vēstuli uz adresi:
Pulkveža Brieža iela 4, Jelgava, LV – 3001, vai
pa e-pastu: saulitis.rolands@gmail.com.
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atbildam

Ceturtdiena, 2012. gada 29. marts

Fotogrāfija pasei nedrīkst
Ārpus kārtas uzņemtie
būt vecāka par trim mēnešiem
bērni neietekmē pirmsskolu
rindas numerāciju

pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkcijas īstenošanas kārtība». To 2.2.13.
punktā noteikts, kādos gadījumos bērns
var tikt uzņemts pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē ārpus kārtas, tajā skaitā
ir arī daudzbērnu ģimeņu atvases, ja bērna
un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta
ir deklarēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
«Jautājums par vietas piešķiršanu ārpus
kārtas tiek izskatīts sešu mēnešu laikā,
tādējādi vecāki jau tagad ir sarosījušies
un raksta iesniegumus, lai maijā, kad
notiks pamatkomplektācija jaunajam,
2012./2013., mācību gadam, ārpus kārtas
saņemtu vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē,» uzsver Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītībā Sarmīte Joma, atklājot, ka uz
1. martu Jelgavas Izglītības pārvaldē
2012. gada 1. februārī spēkā stājās Jel- bija reģistrēti 43 iesniegumi par vietas
gavas pilsētas domes saistošie noteikumi piešķiršanu ārpus kārtas, tostarp 33 no
Nr.11-27 «Jelgavas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenēm.
Rindā uz vietu bērnudārzā «Rotaļa»
gaida arī jelgavnieces Baibas meitiņa.
«Pašlaik meita rindā ir apmēram 160.
Ļoti ceram, ka sākt apmeklēt pirmsskolas
izglītības iestādi viņa varēs vēl šogad,
taču bažas rada deputātu pieņemtais
lēmums, ka daudzbērnu ģimeņu bērni uz
vietu pirmsskolas izglītības iestādē var
pretendēt ārpus rindas,» tā Baiba. Viņa
gan nenoliedz lēmuma nepieciešamību
un vērtē to pozitīvi, taču, kā viņa pati saka,
katrai mammai visvairāk rūp savs bērns,
tādēļ radies jautājums, kā šis lēmums
ietekmējis vienoto pirmsskolu rindu kopumā un kādas ir prognozes nākotnē. «Cik
daudzbērnu ģimeņu bērnu jau uzņemti
bērnudārzos ārpus rindas un cik lielā mērā
šī iemesla dēļ «aizkavējusies» vienotā rinda
kopumā?» jautā Baiba.

Pašlaik Jelgavas
Izglītības pārvaldē
reģistrēti 43 iesniegumi par vietas
piešķiršanu ārpus
kārtas, tostarp 33
no daudzbērnu
ģimenēm. Vienotās
bērnudārzu rindas
numerāciju tas
neietekmē – visi
pieteikumi rindā
saglabā savu pozīciju atbilstoši pirmreizējās reģistrācijas
datumam, taču, ja
mācību gada vidū
kāda vieta atbrīvojas, tā pirmām kārtām tiek piedāvāta
atbilstoša vecuma
bērnam, kurš
drīkst pretendēt uz
uzņemšanu ārpus
kārtas.
Foto: Ivars Veiliņš
«Taču tas, ka vecāki uzraksta iesniegumu un iesniedz priekšrocības apliecinošus
dokumentus, neietekmē rindas numerāciju – visi pieteikumi rindā saglabā savu
pozīciju atbilstoši pirmreizējās reģistrācijas
datumam,» atbildot uz «Jelgavas Vēstneša» lasītājas jautājumu, norāda S.Joma,
atgādinot, ka reizi mēnesī tiek sasaukta
Jelgavas Izglītības pārvaldes Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vietu
sadales komisija, kas analizē pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu komplektāciju un lemj par brīvo vietu piešķiršanu.
«Ja uz brīvo vietu pretendē kāds atbilstoša vecuma bērns, kura statuss atbilst
pašvaldības saistošo noteiktumu 2.2.13.
punktā minētajam un vecāki ir iesnieguši
nepieciešamos dokumentus, šī vieta tiek
piešķirta ārpus kārtas, ja ne, tad tā tiek
piešķirta atbilstoša vecuma bērnam rindas
kārtībā,» tā viņa.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Gājēju kustību pāri Loka maģistrālei,
iespējams, organizēs luksofors no Lielās ielas
Jelgavnieks Māris Ozols satraucies
par situāciju Aviācijas ielas un Loka
maģistrāles krustojumā – viņaprāt,
šajā vietā cilvēkiem šķērsot Loka maģistrāli ir neiespējami. «Šis krustojums
ir ļoti bīstams, jo automašīnas no gaisa
tilta brauc ar ātrumu 70 kilometri
stundā, kā to paredz tur uzstādītā ceļa
zīme. Kā lai cilvēks tiek pāri šim krustojumam, ja gājēju pārejas tur nav,
luksofora tur nav!» tā kungs, stāstot,
ka ceļu policisti viņu pašu vairākas
reizes mutiski esot brīdinājuši, ka šo
krustojumu šķērsojot nepareizi. «Gājē-

jiem un riteņbraucējiem šī krustojuma
šķērsošana rada dzīvības briesmas, bet
uz darbu pāri ceļam esošajos uzņēmumos taču jātiek!» tā M.Ozols, vēloties
zināt, ko pašvaldība šajā situācijā
grasās darīt.
Aviācijas ielas un Loka maģistrāles
krustojumā, lai gājēji droši varētu
šķērsot Loka maģistrāli, transporta
kustības ātrums tiks samazināts līdz
50 kilometriem stundā, turklāt pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» arī
izvērtēs iespējas šajā krustojumā izbū-

vēt regulētu krustojumu, izmantojot
luksoforus, kas tiks demontēti Lielās
ielas rekonstrukcijas darbu gaitā.
«Izvērtējot esošo situāciju, neregulētas
gājēju pārejas izveidošana Aviācijas ielas
un Loka maģistrāles krustojumā nav
iespējama, jo tādu pieļaujams izveidot
vien tajās ielās, kur transporta kustība
organizēta pa divām kustības joslām – pa
vienai katrā virzienā,» skaidro «Pilsētsaimniecības» satiksmes organizācijas
plānotāja Dzidra Staša.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ruļļu ielu pagaidām neremontēs
«Jau 2005. gadā tika solīts, ka Ruļļu ielu
sakārtos, ka ar laiku tur būs gan kanalizācija, gan trotuāri. Taču solītais tā arī netika
izdarīts – laikam ritot, vien dažas bedres «aizlīmētas»,» vēstulē pauž kāda kundze, kā pati
raksta, viena no Ruļļu ielas iedzīvotājām.
Viņa turpina, ka ziemas laikā tur gājējiem
nav vietas, ja pa ceļu pretējos virzienos brauc
divas vieglās mašīnas, bet, kad brauc «fūre»,
vispār ir jākāpj sniegā, jo trotuāru nav. «Un
tas notiek diezgan bieži, jo Ruļļu ielā atrodas
trīs autoservisi un uzņēmums «Sanistal».
Arī ielas pārsegums ir sliktā stāvoklī, turklāt
brauktuves malās tas ir slīps, tādēļ ir ļoti
viegli ziemā paslīdēt un nokrist,» tā viņa, ar
«Jelgavas Vēstneša» palīdzību vēloties uzzināt, vai un kad Ruļļu ielu sakārtos.

Kā norāda pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas
inženieris Edgars Rubenis, Ruļļu iela nav
iekļauta nedz projekta «Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, 2. kārta», kura laikā tiek paplašināti
kanalizācijas tīkli, nedz Jelgavas pilsētas
integrētās attīstības programmas 2007.
– 2013. gadam investīciju plānā, līdz ar to
pamatīgs ielas seguma remonts tuvākajā
laikā tur nav paredzēts. «Toties saskaņā
ar izstrādāto ielu remontdarbu plānu
2012. gadam līdz 15. maijam tur plānots
veikt asfalta bedrīšu remontu,» informē
E.Rubenis.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas dome izsludina
konkursu «Par tiesībām ierīkot un
apsaimniekot pagaidu (vasaras sezonas) tirdzniecības vietu Jelgavas
pilsētā».
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Administratīvās pārvaldes Informācijas
aģentūrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā,
vai portālā www.jelgava.lv.
Konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz
16.04.2012. plkst.19 Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Administratīvās
pārvaldes Informācijas aģentūrā Lielajā
ielā 11, 131. kabinetā.

«Mainot Latvijas Republikas pilsoņa pasi,
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ir
iespēja nofotografēties uz vietas. Taču fotogrāfija ir melnbalta, un man tā nepatīk. Cik
zinu, likums paredz, ka cilvēks pirms pases
maiņas var nofotografēties arī salonā, un
man radās jautājums – cik fotogrāfija drīkst
būt veca?» «Jelgavas Vēstneša»redakcijai
jautā jelgavnieks Māris. Viņš vēlas arī noskaidrot, cik jāmaksā par pases nomaiņu un
kā lai nomaina pasi cilvēks, kurš nevar iziet
no mājas, piemēram, invalīds. «Vai to var
izdarīt viņa uzticības persona un kā šādā
gadījumā jārīkojas?» tā viņš.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
(PMLP) sabiedrisko attiecību vadītājs
Andrejs Rjabcevs apstiprina, ka fotogrāfiju
pases noformēšanai persona uz PMLP nodaļu tiešām var atnest pati, taču jāņem vērā,
ka šī fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par
trim mēnešiem un tai ir jābūt izgatavotai
fotosalonā. «Ministru kabineta noteikumi
Nr.775 «Pasu noteikumi» nosaka īpašas
prasības, kādai ir jābūt šai pases fotogrāfijai,
un fotosalonos parasti fotogrāfi šīs prasības

pārzina,» norāda A.Rjabcevs, gan akcentējot, ka arī salonā fotografētas fotogrāfijas
pasē būs melnbaltas, jo personas attēls
dokumentā tiek nevis iedrukāts, kā tas
bija agrāk, bet gan iegravēts ar lāzergravētāju. «Šādas tehnoloģijas pielietojums
ir drošāks pret iespējamiem viltojumiem
un mēģinājumiem mainīt pases datu lapas
saturu,» pamato PMLP sabiedrisko attiecību vadītājs.
Valsts nodeva par pases izgatavošanu
standarta termiņā – 20 dienu laikā – ir 15
lati, taču jauniešiem līdz 20 gadu vecumam,
kā arī pensionāriem un I vai II grupas invalīdiem nodeva samazināta un ir pieci lati.
Savukārt, atbildot uz lasītāja jautājumu
par to, kā rīkoties, ja pase jānomaina cilvēkam, kurš nevar iziet no mājas un pats
ierasties PMLP nodaļā, A.Rjabcevs norāda:
«Šajā gadījumā personai pašai vai tās pilnvarotajam pārstāvim vajadzētu sazināties
ar tuvāko PMLP nodaļu.»
Jelgavā PMLP nodaļa atrodas Uzvaras
ielā 8, tālrunis 63025434 vai 63082504.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Nelegāls pieslēgums nav fiksēts
«Jau gadiem staigāju pa Kazarmes ielu,
un pie ēkas Nr.19 pamatīgi smird – tieši pie
notekūdeņu restes. Man liekas, tur pilsētas
notekūdeņu sistēmai ir pieslēgta mājas kanalizācija. Vai pilsētas centrā tas ir pareizi?»
vēlas zināt Ivans.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» hidrotehnisko būvju inženiere Žanna

Barkovska informē, ka Kazarmes ielā ir
izbūvēta centrālā fekālā saimnieciskā kanalizācija. «Reaģējot uz šo sūdzību, lietus
ūdens kanalizācijas uztvērēji pārbaudīti 19.
martā, un nelegālie kanalizācijas pieslēgumi pie lietus ūdens kanalizācijas tīkla nav
konstatēti,» tā speciāliste.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Iespējams, Cepļu ielā apgaismojums būs

Ja uzņēmums «Latvijas
dzelzceļš» atļaus izbūvēt
apgaismojumu uz tam
piederošajiem balstiem,
apgaismojums Cepļu ielas
posmā tiks atjaunots.

Foto: Ivars Veiliņš

«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Cepļu
ielas 18. nama iedzīvotāja Aldona, paužot sašutumu par apgaismojumu Cepļu
ielā. «Puse ielas ir apgaismota, puse
– nav! Līdz 10. numuram apgaismes
stabi deg, bet pārējiem iedzīvotājiem
jāslīgst tumsā,» situāciju raksturo
viņa, vēloties noskaidrot, kad tas mainīsies un kad arī pilsētas nomalēm, ne
tikai centram tiks pievērsta pienācīga
uzmanība.

gaisvada līnija, un šī līnija ir uzņēmuma «Latvijas dzelzceļš» īpašumā,»
par situāciju Cepļu ielā, kas sarežģī
apgaismojuma nodrošināšanu, stāsta pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» elektrotīklu inženieris
Andrejs Bobikins. Taču viņš norāda
– ja «Latvijas dzelzceļš» atļaus izbūvēt
apgaismojumu uz viņiem piederošajiem
balstiem, tad apgaismojums Cepļu ielā
tiks atjaunots līdz 31. maijam.

«Minētajā ielas posmā atrodas 0,4 V

Sagatavoja Sintija Čepanone

SIA «AUTO KADA»
kravas a/m rezerves daļu veikals Jelgavā aicina darbā
pārdevēju konsultantu.
Prasības:
• atbilstoša tehniskā izglītība;
• prasme organizēt veikala darbu;
• pozitīva attieksme;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas, angļu

valodas pamatzināšanas;
• iemaņas līdzīgā darbā un prasme strādāt ar rezerves daļu
katalogiem tiks uzskatītas par priekšrocību.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• pilnas slodzes darba laiku.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 10. aprīlim pa
e-pastu: inga.grebeza@autokada.lv

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
1. aprīlī plkst.16 – Ineses Galantes solokoncerts. Biļešu cena: Ls 8; 7; 6; 5; 4.
7. aprīlī plkst.16 – koncerts «Mīlestība nekad nebeigsies». Dzied Lorija Vuda un Armands
Birkens. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
12. aprīlī plkst.19 – «Melo-M» koncerttūre «Dejas». Īpašs jaunums – sitamo instrumentu
klātbūtne koncertos. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4; 3.
21. aprīlī plkst.14 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «100 g žurkas». Biļešu cena:
Ls 10; 8; 6; 5.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

sports

Ceturtdiena, 2012. gada 29. marts

Jelgavas basketbolistes –
labākās valstī

Noskaidroti Latvijas labākie basketbolisti 6. – 7. klašu grupā (1998. – 1999.
dz.g.). Meiteņu konkurencē visspēcīgākās izrādījās Jelgavas 4. vidusskolas
basketbolistes. Jelgavnieces ar 27:2
uzvarēja Ventspils 1. ģimnāzijas
komandu, ar 20:15 – Rīgas 3. valsts
ģimnāzijas komandu, bet ar 13:17 piekāpās Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas
meitenēm.
Kopvērtējumā Jelgavai
– 1. vieta, Rīgai – 2. vieta,
Ventspilij – 3.
vieta, Valmierai – 4. vieta.

Edijs Goba – Latvijas čempions

Par Latvijas
čempionu pieaugušajiem
svara kategorijā līdz 75
kilogramiem
kļuvis jelgavnieks kuba «Madara» bokseris Edijs Goba
(attēlā). Viņa treneris Aleksandrs Zaharovs
stāsta, ka šajā svara kategorijā cīnījās arī
profesionāli bokseri, no kuriem ar vienu
– Staņislavu Gricjusu – Edijs tikās finālā.
«Ļoti spraigā un saistošā cīņā pēc vienbalsīga tiesnešu lēmuma uzvara tika piešķirta
Edijam,» norāda treneris. Sudraba godalga Ralfam Aušmanim un Aivim Kavalam,
bronzas – Mārtiņam Gavaram, Denisam
Davnarovičam un Raitim Sinkevičam.
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Pusfinālā – pret «Liepājas Basketbolistiem
metalurgu»
pretinieki – «Liepājas lauvas»
Izlozē noskaidroti
Latvijas kausa izcīņas pusfināla pāri.
FK «Jelgava» šajā
etapā tiksies ar FK
«Liepājas metalurgs» – spēle notiks 11. aprīlī pulksten 17.30
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā. Otrs
pusfināla duets būs «Skonto» – «Gulbene»,
šī spēle notiks Gulbenē. Jelgavas futbolisti
pusfinālā iekļuva, ceturtdaļfinālā ar 2:1
papildlaikā pieveicot Latvijas čempionus un
kausa turētājus FK «Ventspils». Jāatgādina,
ka 2010. gadā FK «Jelgava» uzvarēja Latvijas
kausa izcīņā, finālā ar rezultātu 6:5 pēcspēles sodu sitienu sērijā pieveicot FK «Jūrmala
VV» (tagad «Daugava Rīga»).

Lai gan visām
komandām
regulārais
basketbola
čempionāts
vēl nav no
slēdzies, jau
zināms, ka BK «Jelgava» iekļuvis LBL
izslēgšanas spēlēs – atlikušo spēļu iznākums mūsu kluba pozīcijas sašķobīt
vairs nevar. Kluba ģenerālmenedžeris
Gatis Justovičs norāda, ka sērijā līdz
divām uzvarām mūsu pretinieki būs
«Liepājas lauvas». Izslēgšanas spēles
sāksies pēc 10. aprīļa, kad būs beidzies
regulārais čempionāts, bet precīzi datumi vēl nav zināmi.

«Uzvar tas, kurš labāk ņem servi»
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Jelgavas
Sporta hallē notiks Baltijas
sieviešu volejbola līgas
izšķirošie notikumi – tiks
sadalīts medaļu komplekts,
kā arī noskaidrotas Latvijas
čempiones. «Jelgava/LU»
volejbolistes ir apņēmības
pilnas cīnīties, tomēr galvenais treneris Jānis Leitis no
prognozēm atturas: «Jāuzvar katra nākamā spēle.»
Lai gan komandai nespēs palīdzēt
uzbrukuma līdere Ance Auziņa un arī
citas meitenes mokās ar mikrotraumām, komanda gatavojas nopietni.
«Nemainīgi ir tas, ka pats galvenais
ir pamatelementi. Vienalga, kāda līmeņa spēle tā būtu – sieviešu Baltijas
līgas, vīriešu «Biolars/Jelgava» spēle
vai kāda cita –, tas, kurš labāk ņem
servi, principā arī uzvar. Ja komanda
labi uzņem servi, tas ne tikai atvieglo
uzbrukuma veidošanu, bet arī parāda,
kā komanda ir noskaņojusies, kā spēlētāji laukumā ir koncentrējušies,»
skaidro treneris.
Komanda, gatavojoties finālam,

Spēļu kalendārs
30. marts
Plkst.17 «Jelgava/LU» (2) : «Viru» (7)
VK «Pērnava» (1) : Latvijas junioru izlase (8)
Plkst.19 «MSĢ/Ropaži» (4) : «Heksa» (5)
Tartu universitāte/«Eden» (3) : Tallinas
universitāte (6)

 29. martā pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu spartakiāde: volejbols jaunietēm
(1992. – 1995. dz.g.) (1. ģimnāzijā).
 31. martā pulksten 12 – triādes «NODO-MO» apbalvošana (1. ģimnāzijā).
 31. martā pulksten 14 – futbola
virslīgas čempionāts: FK «Jelgava» – FB
«Gulbene» (ZOC).
 31. martā pulksten 16.30 – Jelgavas
2012. gada čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 1. aprīlī pulksten 10 – galda tenisa
«Veselības dienas 2012» 7. kārta (Sporta
hallē).
 7. aprīlī pulksten 15 – futbola virslīgas
spēle: FK «Jelgava» – «Daugava Rīga»
(ZOC).
 10. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas skolēnu spartakiāde: florbols jauniešiem (1992.
– 1995. dz.g.) (LLU sporta namā).
 14. aprīlī pulksten 10 – galda tenisa
«Veselības dienas 2012» 8. kārta (Sporta
hallē).
 14. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas 2012.
gada čempionāts basketbolā vīriešiem
(Sporta hallē).
 14. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts biljardā, 4. kārta (6. vidusskolā).
 15. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts volejbolā vīriešiem un
sievietēm (Sporta hallē).
 15. aprīlī pulksten 10 – vīriešu lakrosa
čempionāta 1. sabraukums (ZOC).

sadaļā «Pasākumi»

Plkst.11 1 – 8 zaudētājs : 4 – 5 zaudētājs
Plkst.13 2 – 7 zaudētājs : 3 – 6 zaudētājs
Plkst.15 1 – 8 uzvarētājs : 4 – 5 uzvarētājs
Plkst.17 2 – 7 uzvarētājs : 3 – 6 uzvarētājs

Meklē darbu
Varu veikt visus pavasara darbus un skaldīt
malku. Tālrunis 29974300.

1. aprīlis

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

Plkst.10 Spēle par 7. – 8. vietu
Plkst.12 Spēle par 5. – 6. vietu
Plkst.14 Spēle par 3. – 4. vietu
Plkst.16 Spēle par 1. – 2. vietu

tiešām dara visu, kas ir tās spēkos
– šonedēļ pat aizvadīti divi treniņi
Jelgavas Sporta hallē, lai gan parasti komanda trenējas Rīgā. «Paldies
basketbola trenerim Jānim Vītolam,
studentiem un pilsētas basketbola
čempionāta dalībniekiem, kuri mums
atdeva savu laiku un ļāva patrenēties zālē, kurā notiks finālspēles,»
tā J.Leitis, piebilstot, ka, cerams,
komanda pratīs to izmantot. Jautāts,

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

www.citaautoskola.lv

Sporta pasākumi

www.jelgavas
vestnesis.lv
Plašāk – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv

31. marts

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.
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Izvēlies
labāko!

Jauns vīrietis. Izskatīs visus piedāvājumus.
Tālrunis 29682230.
Pavāra palīga, trauku mazgātājas vai apkopējas darbu. Tālrunis 20502991.

Foto: Ivars Veiliņš

Sieviete – darbu tirdzniecībā. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 20327572.

Šajā nedēļas nogalē Jelgavā tiks noskaidrotas gan Baltijas, gan Latvijas čempiones volejbolā. Spēles notiks Jelgavas Sporta hallē, ieeja – bez maksas.
Elektriķis. Veic visu veidu elektroinstalāciju
vai tas ir tik svarīgi, viņš atbild īsi:
«Tas var izšķirt spēli.»
Pirmā spēle «Jelgava/LU» būs pret
Igaunijas komandu «Viru» – pirmajā
spēlē komandas tiekas pēc principa
«stiprākā pret vājāko», un jelgavnieces regulāro čempionātu noslēdza 2.
vietā, bet «Viru» – septītajā. «Pēdējā
sabraukumā Jelgavā «Viru» komandu
vinnējām, bet man ir informācija,
ka tas nebija pilnais sastāvs, tā kā
iespējami arī pārsteigumi,» pretinieces vērtē J.Leitis. Viņš norāda, ka
sportā mēdz notikt visādi, tāpēc pats
svarīgākais ir nopietni noskaņoties
spēlēm. Ja šajā mačā tiks izcīnīta uz-

vara, visticamāk, otra spēle būs pret
Tartu universitāti. «Šai komandai
divreiz esam zaudējuši,» tā treneris.
Lai gan prognozes izteikt viņš atturas, nostāja ir stingra: «Jāuzvar katra
nākamā spēle.»
Interesanti, ka šogad līdz ar Baltijas līgas izveidošanu Latvijas čempiones netiks noskaidrotas atsevišķā
turnīrā – par valsts čempionēm kļūs
tā Latvijas komanda, kas Baltijas līgā
izcīnīs visaugstāko vietu. Jāpiebilst,
ka finālā iekļuvušas trīs no četrām
Latvijas komandām – «Jelgava/LU»,
Latvijas junioru izlase un «MSĢ/Ropaži».

Vīriešu volejbolā
izšķiras čempionu liktenis
 Ilze Knusle-Jankevica

Sākusies Latvijas vīriešu volejbola čempionāta finālsērija,
kurā līdz trīs uzvarām cīnās
«Biolars/Jelgava» un «Ozolnieki/Poliurs». Pirmajā spēlē
ar 3:0 uzvarēja «Ozolnieki/
Poliurs», bet atbildes spēle
notiks 31. martā pulksten
18.15 Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC).
«Biolars/Jelgava» mājas spēles aizvadīs ZOC (ieeja – bez maksas), un šīs
spēles tiks translētas LTV7, savukārt
«Ozolnieki/Poliurs» mājas spēles notiks
Ozolnieku Sporta namā.

«Latvijā četras labākās komandas
ir spēkos līdzīgas, tāpēc, lai uzvarētu,
rūpīgi jāizpēta pretinieks, jāanalizē
viņu spēle,» norāda «Biolars/Jelgava»
menedžeris Andrejs Jamrovskis. Spēļu
skaitu finālā viņš gan neprognozē, vien
norāda, ka spēles būs smagas. «Finālā
paklupt nedrīkst,» komandas apņēmību raksturo A.Jamrovskis, piebilstot,
ka uz sezonas beigām komanda pastiprinājās, piesaistot izlases cēlāju Agri
Leiti un uzbrucēju Edgaru Baiku.
Trešā fināla spēle notiks 4. aprīlī
pulksten 19.30 Ozolniekos; ceturtā,
ja nepieciešams, – 7. aprīlī pulksten
19.15 ZOC (tiešraidē LTV7); piektā, ja
nepieciešams, – 8. aprīlī pulksten 17
Ozolniekos.

montāžu. Tālrunis 28226522.

Piedāvā darbu
A/s «Olaines kūdra» vajadzīgi traktoristi un
ekskavatora vadītāji ar apliecību un darba
pieredzi. Ir kopmītne. Zvanīt pa tālruni
29533213, 26342793 (darba laikā).
Kurinātājam pirtī Pļavu ielā 4. Tālrunis
29225453.
SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus ar pieredzi. Tālrunis 29537176.

Pērk
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T.26984528.
Krāsainos un melnos metālus, augstas
cenas, Tērvetes ielā 65A, izbraucam pie
klientiem. T.29718434.
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas
šķīvjus, monētas u.c. senlietas. T.27166669.
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.

Izīrē
Istabu. T.28482004.

Dažādi
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības
pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību
jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam.
Iesniegsim atskaites un pārstāvēsim jūsu
uzņēmumu VID. T.26887277. E-pasts: icco.
birojs@gmail.com.
Dārznieks retina un veido augļkokus, dzīvžogus. T.28324129.

Aizsaulē aizgājuši
ĒRIKS LAŠINS (dz. 1954. g.)
ALEKSEJS ZOLOTOVS (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 29.03. plkst.11 Norauku kapsētā.
RASMA BLŪMA (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 30.03. plkst.12 no Zanderu kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
VALENTĪNA LOGINA (dz. 1952. g.).
Izvadīšana 31.03. plkst.13 Bērzu kapsētā.
VALERIJANS DADŽĀNS (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 31.03. plkst. 12 Meža kapsētā.
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2. aprīlis, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1386.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 51.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Ielas garumā».*
10.50 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*
10.55 Horvātijas prezidenta Ivo Josipoviča valstsvizīte
Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas ceremonija pie
Rīgas pils.
11.20 «Eirobusiņš».*
11.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.05 «Buča» (ar subt.). ASV romantiska komēdija. 2011.g.
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 12.sērija.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 11.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 23.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1386.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 75.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 15.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 9.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 1.sērija.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Dejas uz
ledus. Izvēles programma.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 9.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 36.sērija.
20.00 «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.00 «Lidojuma plāns».
21.35 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 36.sērija.
0.10 «Klinšu kāpējs». Spraiga sižeta filma. 1993.g.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 11.sērija.
10.05 «Ziedi lietū». Vācijas melodrāma. 2001.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda. «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma; «Supervaroņu leģions». Animācijas
seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 82. un 83.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 224. un 225.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 6.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 10.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 9.sērija.
23.35 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». 5.sērija.
0.30 «LNT ziņu Top 10».*
1.25 «Psihoanalīze gangsteru gaumē». Kriminālkom. 1999.g.
3.10 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 82. un 83.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 203.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 14.sērija.
5.50 «Melu teorija». 3.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 14.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 13.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Visi mīl Reimondu 5». 121. un 122.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Divi buras».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 1.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 131.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 485. un 486.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 77.sērija.

16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 37.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 5.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 486.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 23.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 161.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 4.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 3.sērija.
1.50 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 16.sērija.
2.20 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 14.sērija.
3.05 «Melu teorija». Seriāls. 3.sērija.
3.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 77.sērija.
4.40 «Nakts joki».

3. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1387.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 52.sērija.
9.56 «Laimīgai Latvijai».
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Seriāls. 5.sērija.
10.50 «Tango stundas». Muzikāla drāma.
12.40 «6 miljardi stāstu».*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 «Papuasu ekskursija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Viss notiek».*
14.45 «Izvēlies zaļi!»*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 13.sērija.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 63.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1387.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 76.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 39.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Putins, Krievija un Rietumi». BBC dokumentāla
filma. 4.sērija Jauns sākums.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad». «Kultūras mantojums, ko mums ir
atstājusi kristietība». Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 10.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma pāru slidojumos.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 10.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 1.finālspēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post scriptum».
22.55 «Tavs auto».
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «Motociklisti».*
0.25 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Vējš pār upi». Vācijas melodrāma. 2001.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda. «Detektīvmeitenes». Animācijas
seriāls; «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 4.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas
seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 84. un 85.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 226. un 227.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Princeses sirdsbalss». Vācijas melodrāma. 2010.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 9.sērija.
23.35 «Ūdensmeitene». ASV fantāzijas komēdija. 2006.g.
1.40 «Stulbs un vēl stulbāks». Piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 84. un 85.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 204.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 15.sērija.
5.50 «Melu teorija». 4.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 15.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 14.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 20.sērija.

tv programma
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Kobra». 17.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 23.sērija.
11.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 132.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 486. un 487.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 78.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 38.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 6.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 487.sērija.
21.00 «Bez tabu māju sajūta».
22.00 «Melu teorija 3». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 «Mahinatori». Seriāls. 12.sērija.
24.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 4.sērija.
0.50 «Būt par papucīti». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 15.sērija.
2.40 «Melu teorija». Seriāls. 4.sērija.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 78.sērija.
4.05 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 132.sērija.
4.50 «Nakts joki».

4. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1388.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 39.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Zini. Vari. Dari».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Seriāls. 14.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Seriāls. 19.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1388.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 77.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 17.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 40.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada
G.Rēders.
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 11.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma vīriešu vienslidojumos.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 11.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 2.finālspēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 2.sērija.
22.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.25 «Ātruma cilts».
23.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Kad svarīga tikai mīlestība». Melodrāma. 2002.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda. «Detektīvmeitenes». Animācijas
seriāls; «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 5.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas
seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 86. un 87.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 228. un 229.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 1.sērija.
21.40 TV pirmizrāde! «Kaste». ASV detektīvfilma. 2009.g.
24.00 «Mazais Nikijs». ASV komēdija. 2000.g.
1.40 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 8.sērija.
2.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 9.sērija.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 86. un 87.sērija.
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5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 205.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 16.sērija.
5.50 «Melu teorija». 5.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 16.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 15.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Kobra». 18.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Melu teorija 3». 3.sērija.
11.20 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 133.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 16.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 21.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 487. un 488.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 79.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 39.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 7.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 488.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 3».
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
0.55 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
2.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 16.sērija.
3.25 «Melu teorija». Seriāls. 5.sērija.
4.10 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
4.30 «Nakts joki».

5. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1389.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 40.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». Jaunākā latviešu
literatūra – par vēsturi.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1389.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 78.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 18.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 41.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Valdība». Seriāls. 7.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 12.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma sieviešu vienslidojumos.*
15.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 12.sērija.
16.30 «Ātruma cilts».*
17.00 Tiešraide! VEF skolu superlīgas spēle basketbolā.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 37.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti!»
20.30 «Tējas rūgtā garša». Dokumentāla filma.
21.35 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 37.sērija.
23.40 «SeMS vasarā».*
0.40 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 14.sērija.
10.00 «Rīt sapņosim kopā». Melodrāma. 2002.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda. «Detektīvmeitenes». Animācijas
seriāls; «Trakie Tūņi brīvībā 2». Animācijas seriāls. 6.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas
seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 88. un 89.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 230. un 231.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.

20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 3.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 12.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 13.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 7.sērija.
1.10 «Kaste». ASV detektīvfilma. 2009.g.
3.05 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 9.sērija.
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 88. un 89.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 206.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 17.sērija.
5.50 «Melu teorija». 6.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 17.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 16.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 22.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Kobra». 19.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Radu būšana 5» (ar subt.). 1.sērija.
11.30 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.).*
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). 134.sērija.
13.50 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 17.sērija.
14.20 «Imperatora jaunā skola 2». Anim. ser. 1.sērija.
14.45 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 488. un 489.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 80.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 40.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 8.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 489.sērija.
21.00 «Spaidervika hronikas». Piedzīvojumu filma. 2007.g.
22.55 «Kinomānija».
23.25 TV pirmizrāde! «Šaubas». ASV drāma. 2008.g.
1.25 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 23.sērija.
2.15 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 17.sērija.
3.05 «Melu teorija». Seriāls. 6.sērija.
3.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 80.sērija.
4.30 «Nakts joki».

6. aprīlis, piektdiena
LTV1
7.10 «Props un Berta». Animācijas filma.
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 41.sērija.
10.00 «Rītdiena sākas šodien».
10.10 Renovētā versija. «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas
pasaku filma. 1985.g.
11.35 «Rītdiena sākas šodien».
11.45 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums». Ģimenes
filma. 2011.g. 1.sērija.
13.25 «Garšvielu pavēlniece». Melodrāma. 2008.g.
15.10 «Klēts». Lieldienas – pavasara saulgrieži.*
15.25 Dienas izrāde. P.Putniņš. «Ar būdu uz baznīcu».
Nacionālā teātra izrāde.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Liela diena».
19.30 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.
22.10 Krusta ceļš. Pārraide no Vatikāna.
23.55 «Nakts ziņas».
0.05 «Valdība». Seriāls. 7.sērija.

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 13.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē »*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Paraugdemonstrējumi.*
15.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 13.sērija.
16.25 «Tavs auto».*
16.55 Tiešraide! Euro Hockey Challenge. Latvija – Čehija.
19.15 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.50 «Lanževēna burvju triki». 10.sērija.
20.25 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzs. f. 3.sērija.
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55 «Stacijas priekšnieks». ASV traģikomēdija. 2003.g.
0.30 «Tējas rūgtā garša». Dokumentāla filma.
1.35 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Holivudas lutekļi».
7.05 Animācijas filmu rīts. «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 12.sērija;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». 1.sērija;
«Mūka Omi noslēpums». 1.sērija; «Flintstonu
ģimene». 2.sērija.
9.15 «Trīs sivēntiņi». Anim. f.
10.05 «Rokgrupa Bandslam». Muzik. komēdija ģim.
12.15 «Asteriks un vikingi». Anim. f.
13.50 «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
15.50 «Nensija Drū». ASV piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
17.50 «Matu laka». Muzikāla romantiska komēdija. 2007.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Kaimiņu meitene». Romantiska komēdija. 2004.g.
1.10 «Galīgā diagnoze». ASV trilleris. 1992.g.
3.10 «Trakā pilsēta». ASV drāma. 1997.g.
5.00 «Ekstrēms tuvplānā».

Ceturtdiena, 2012. gada 29. marts

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 18.sērija.
5.50 «Melu teorija». 7.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 18.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 17.sērija.
7.35 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 23.sērija.
8.05 «Samsons un Neons». Anim. f.
8.15 «Anastasija». Anim. f.
10.05 «Kapteinis Āķis». Piedzīv. f. ģimenei.
13.05 «Spaidervika hronikas». Piedzīvojumu filma. 2007.g.
15.00 «Stāt, mana māte šaus!» ASV komēdija. 1992.g.
17.00 «Peles medības». ASV komēdija. 1997.g.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nārnijas hronikas. Princis Kaspiāns». Piedz. f. 2008.g.
23.40 «Meiteņu kluba zēni». ASV komēdija. 2002.g.
1.25 «Personīgas bailes publiskās vietās». Rom. drāma. 2006.g.
3.35 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 18.sērija.
4.20 «Nakts joki».

7. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 25.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.05 Renovētā versija. «Purva bridējs». Rīgas kinostudijas melodrāma. 1966.g.
12.30 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums». Ģimenes
filma. 2011.g. 1.sērija.
14.10 «Iekšiņa un āriņa». I.Zanderes dzejoļi bērniem.
Jaunā Rīgas teātra izrāde.*
14.50 «Rītdiena sākas šodien».*
15.00 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.15 «Liela diena».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
6.sērija Kukaiņi (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 Labdarības akcija «Nepaej garām!»
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 Labdarības akcija «Nepaej garām!»
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Tētis». Traģikomēdija. 2005.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 Euro Hockey Challenge. Latvija – Čehija.*
14.20 «Spicais suns». ASV ģimenes filma. 2010.g.
15.55 «Lanževēna burvju triki». 10.sērija.
16.25 «SeMS».*
16.55 Tiešraide! Euro Hockey Challenge. Latvija – Čehija.
19.15 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes volejbolā.
4.finālspēle.
21.20 JAUNUMS! «1000 jūdzes Zelta krastā». 1.sērija.
21.50 «Varavīksnes cilts». ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
23.25 «Lidojuma plāns».*
23.55 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzs. f. 3.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 161.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 13.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi 2». 2.sērija;
«Mūka Omi noslēpums». 2.sērija; «Flintstonu
ģimene». 3. un 4.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Briesmīgais Henrijs». Piedzīv. komēdija ģimenei.
12.25 «Zelta ķepa».*
15.10 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 10.sērija.
16.10 «Princeses sirdsbalss». Vācijas melodrāma. 2010.g.
18.05 «Pelnrušķītes stāsts». Romantiska komēdija. 2004.g.
20.00 «Pelnrušķīte». Realitātes šovs. 9.sērija.
21.00 «Viktorijas jaunība».
Biogrāfiska laikmeta drāma. 2009.g.
23.00 «Mīlestības atkarība». Romantiska komēdija. 1997.g.
1.00 «Solītā paradīze». Romantiska komēdija. 1996.g.
2.40 «Kaimiņu meitene». Romantiska komēdija. 2004.g.
4.25 «Nensija Drū». ASV piedzīvojumu komēdija. 2007.g.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 19.sērija.
5.50 «Melu teorija». 8.sērija.
6.35 «Uz priekšu, Ted!» 10.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 3.sērija.
7.50 «Mazie kloni». Anim. ser. 22. un 23.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 17.sērija.
8.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 3. – 5.sērija.
9.00 «Simpsoni 12». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
10.00 «Esi gardēdis 2». 1.sērija.
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 5. un 6.sērija.*
12.35 «Kinomānija».
13.10 «Ievas pārvērtības 3».*
14.00 «Bez tabu māju sajūta».*
15.05 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
16.00 «Melis, melis». ASV komēdija. 1997.g.
17.50 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Pasaka par Despero». Anim. f. 2008.g.
22.10 «Augstu gaisā». Romantiska traģikomēdija. 2009.g.

0.20 «Amerikas komanda: pasaules policija». Leļļu
piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
2.10 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
3.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 19.sērija.
4.30 «Uz priekšu, Ted!» Seriāls. 10.sērija.
4.50 «Nakts joki».

8. aprīlis, svētdiena
LTV1
7.40 Kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās.
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 11.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 26.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 64.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 12.sērija.
10.56 «Laimīgai Latvijai».
11.00 «Papuasu ekskursija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Lieldienu dievkalpojums.
13.35 «Vertikāle».
14.05 «Daudz laimes!»
15.00 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
15.30 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.40 «Dabas bāreņi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.38 «Laimīgai Latvijai».
17.40 Kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Mīļais ronēns» (ar subt.). Rom. kom. 2006.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Dancis pa trim». Latvijas vēsturiska drāma. 2010.g.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 Kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās.*
0.20 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Biogrāfiska drāma.
2001.g. 1.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu sociālajam darbiniekam uz slodzi un
sociālajam aprūpētājam uz 0,6 slodzēm.
Prasības: augstākā izglītība sociālajam darbiniekam un
pirmā līmeņa sociālā aprūpētāja augstākā izglītība.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV – 3001.
Tālrunis: 63026313.

7

KINO Jelgavas kultūras nama Lielajā zālē
3. aprīlī plkst.18 un 20 – «Cilvēki – tur». Režisors A.Karapetjans. Filma krievu valodā ar

subtitriem latviešu valodā. Līdz 16 gadu vecumam – neiesakām.
Jans ar draugu Krekeri cīnās par savu vietu skarbajā mikrorajona pasaulē. Pēc tikšanās ar Sabīni Jans vēlas mainīt savu dzīvi un meklē ceļu uz labāku sabiedrību. Biļešu cena: Ls 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 1.

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu
autoservisā automehāniķim(-ei)
ar vismaz piecu gadu darba pieredzi
automobiļu remontā;
automazgātavā
automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā, vai sūtīt CV
uz e-pastu: i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 26160880.

Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!

www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Lsmo2n2tā0ža.

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

+

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

Labākās durvis pilsētā!

jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs» (krievu val.).
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 Euro Hockey Challenge. Latvija – Čehija.*
14.15 «Varavīksnes cilts». ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
15.55 «Ceļojums bez robežām. Armēnija».
16.25 «SeMS. Laboratorija».
17.00 Tiešraide! Latvijas meistarsacīkstes volejbolā. 5.finālspēle.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Stacijas priekšnieks». ASV traģikomēdija. 2003.g.
21.10 «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 2012.g. 1.sērija.
22.00 «Sestais prāts». ASV mistikas trilleris. 1999.g.
23.55 «Motociklisti».*
0.25 «Spicais suns». ASV ģimenes filma. 2010.g.

Gāzes balonu apmaiņa
Dobeles šoseja 61,
Jelgava.
piegāde mājās 63022572

Skārda detaļu ražotne piedāvā:
• jumtu segumi;
• jumtu logi;
• ūdensnoteksistēmas;
• skārdnieka pakalpojumi;
• dūmvadi no nerūsējošā tērauda;
• keramiskie dūmvadi.

Avārijas dienesta tālrunis: 80000404
WWW.LPG.LV

Tālrunis 29798157, 27405375

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 162.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Biezenīša piedzīvojumi».
7.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lācītis
Padingtons». 8.sērija.
8.30 «Tehnovīzija». Tehnoloģiju jaunumi.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». 10.sērija.
11.35 «Pelnrušķīte». Real. šovs.*
12.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 9.sērija.
13.30 «Saldie sešpadsmit». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
15.20 «Toms un Džerijs. Maģiskā lode». Anim. f. 2002.g.
16.25 «Divas Lotiņas». Vācijas animācijas filma. 2007.g.
18.10 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Zelta ķepa». Dzīvnieku talantu šovs. Fināls.
23.00 «Psihoanalīze gangsteru gaumē 2». Kriminālkomēdija. 2002.g.
0.55 «Pārsniegtās pilnvaras». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
2.25 «Viktorijas jaunība».
Biogrāfiska laikmeta drāma. 2009.g.
4.05 «Mīlestības atkarība». Romantiska komēdija. 1997.g.
5.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

Lietotu apģērbu veikalos «Humana»
Jelgavā (Lielajā ielā 14 un Katoļu ielā 1)
2. aprīlī – jaunā kolekcija!
Preces cena – Ls 2,50!

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

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

NEPAL AID GAR ĀM

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 20.sērija.
5.50 «Melu teorija». 9.sērija.
6.35 «Uz priekšu, Ted!» 11.sērija.
7.10 «Mazie kloni». Anim. ser. 24. un 25.sērija.
7.30 «Samsons un Neons». Anim. ser. 6. – 8.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.
ser. 18.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 7. un 8.sērija.*
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
13.15 «Pasaka par Despero». Lielbritānijas un ASV
animācijas filma. 2008.g.
15.10 «Romijas un Mišelas skolas salidojums». Kom. 1997.g.
17.10 «Randiņfilma». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Fantastiskais četrinieks un Sudraba Sērfotājs».
ASV, Vācijas un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
22.40 Raimonda Paula dziedāšanas svētki. 2006.g.
2.00 «Olgalvji». ASV komēdija. 1993.g.
3.25 «Randiņfilma». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
4.40 «Nakts joki».

ŠĪS NEDĒĻAS PIEDĀVĀ

TO M ATO PI CA ĒD

ĪPAŠĀS IEPA ZĪŠAN
Ā

TOMĀTU ZUPA

1.30

LS

ŠMORĒTI
TEĻA GAĻAS VELTNĪŠI

4.30
1.85 Ls

PICA
POLLASTRA

2.45

LS
7.25 Ls

T / C P I L S E TA S PA S Ā Ž A A D R E S E : D R I K S A S I E L A 4 , J E LG AVA
TOMATO NED PIED AVIZEI 170X94.indd 1

LS
25 cm

3.95 Ls

IE N K A RT ES

S CENAS!

BIEZPIENA PUTAS
AR MEŽA OGU KOMPOTU

1.70

JUMS

SVAIGI SPIESTA
SULA

1.10

LS
2.10 Ls

LS
200ml

1.50 Ls

W W W. TO M ATO P I C A . LV
3/22/12 12:42 PM

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 30. martā pulksten 17 – Pozitīvisma nedēļas noslēgums. Mūziķu uzstāšanās
un radošās darbnīcas (pie bistro «Silva»).
 31. martā pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Lieldienu rotājumu
veidošana. Celu aušanas tehnikā darināti telpu rotājumi». Vada pasniedzēja
Zanda Kursīte. Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem – lats (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 31. martā pulksten 13 – Ukraiņu kultūras dienu noslēguma koncerts «Ukrainas skaņās». Piedalās bandūristu trio «Namisto» un vīru vokālais kvartets
M.Petrika vadībā (kultūras nama Mazajā zālē).
 31. martā pulksten 16 – LLU tautas deju ansambļa «Kalve» 65 gadu jubilejas koncerts. Piedalās V.Pūces etnogrāfiskais orķestris. Biļešu cena – Ls 1,50
(Jelgavas pils aulā).
 31. martā pulksten 17 – čellista Maksima Beitāna baroka laika kamermūzikas koncerts (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 1. aprīlī pulksten 16 – Ineses Galantes solokoncerts. Biļešu cena – Ls 8; 7;
6; 5; 4 (kultūras namā).
 3. aprīlī pulksten 19 – garīgās mūzikas koncerts Klusajā nedēļā Dž.Pergolesi
«Stabat Mater». Muzicēs LU sieviešu koris «Minjona» un LU kamerorķestris,
diriģents Romāns Vanags. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā).
 4. aprīlī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde V.Plūdonis
«Zaķīšu pirtiņa». Izrādes ilgums – stunda un 15 minūtes. Režisore V.Blūzma,
komponists V.Pūce, leļļu skulptore M.Austruma. Lomās: S.Didžus, D.Vītola,
E.Kaufelds. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 7. aprīlī pulksten 16 – koncerts «Mīlestība nekad nebeigsies». Dzied Lorija
Vuda un Armands Birkens. Programmā: jaunākās un klausītāju iemīļotākās
dziesmas no grupas «Čikāgas piecīši» repertuāra. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3
(kultūras namā).
 9. aprīlī pulksten 19 – 30 gadu jubilejas koncertuzvedums «Mauglis. Mārtiņš Brauns un «Sīpoli»». Režisors U.Brikmanis. Lāča Balū lomā – G.Skrastiņš.
Piedalās: M.Brauns, N.Matvejevs, grupa «Sīpoli» un deju grupa «Dzirnas».
Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 29. martā pulksten 11 – atceres sarīkojums un izstādes «Jelgavnieki uz
Latvijas Saeimas politiskās skatuves. Latvijas Saeimai 90» atklāšana (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Martā – sporta fotogrāfiju izstāde «Sports. Atšķirīgi un līdzīgi». Autors
– žurnāla «Sports» fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms (Zemgales Olimpiskajā
centrā).
 Martā – mākslinieces L.Kainaizes darbu izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 31. martam – Anitas Savickas personālizstāde «Sieviete kaleidoskopā»
(rokdarbi, gleznas, floristika) (kultūras namā).
 Līdz 31. martam – J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 31. martam – A.Muzes tekstilmākslas izstāde (Jelgavas Mākslas skolā
Mazajā ceļā 2).
 Līdz 5. aprīlim – izstāde «PUPart IV. Erotika mākslā». Ilonas Romules, Aivara Vilipsōna, Aigara Zemīša un Gunāra Ezernieka darbi (galerijā «Suņa taka»
Dobeles ielā 68).
 Līdz 5. aprīlim – Kurzemes un Zemgales hercogistes 450. dzimšanas dienas izstāde «No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 15. aprīlim – Arņa Pumpura tekstiliju izstāde «Cits stāsts» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. aprīlim – Izraēlas vēstniecības izstāde «Bībele miniatūrās». Ieeja
pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,40 (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).

Jelgavnieki uz Saeimas politiskās
skatuves
 Sintija Čepanone

Ar atceres sarīkojumu šodien,
29. martā, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā durvis ver izstāde «Jelgavnieki uz Latvijas Saeimas
politiskās skatuves. Latvijas
Saeimai 90».
«Šogad Latvijas Saeimai aprit 90 gadi,
un, atskatoties vēsturē, šoreiz izceļam
jelgavniekus, kuri darbojušies tās pirmsākumos. Piemēram, Kristaps Eliass kā
deputāts darbojās pirmajās četrās Saeimās,
tāpat ievērojama figūra uz politiskās skatuves bija kādreizējais Jelgavas mērs Fridrihs Vesmanis, kurš bija ne tikai 1. Saeimas
priekšsēdētājs, bet arī pēc tam ieņēma
citus nozīmīgus amatus,» stāsta muzeja
direktores vietniece Marija Kaupere.
Uz pasākumu 29. martā pulksten 11
aicināts ikviens interesents, kurš vēlas
dziļāk izprast Saeimas pirmsākumus.
Proti, ar referātu «1. Saeimas (1922 –
1925) darbības raksturojums» uzstāsies
vēsturniece Aija Kalnciema, savukārt
par politisko partiju cīņām ieskatu sniegs
Kristaps Kaktiņš, uzstājoties ar referātu
«Īss ieskats politisko partiju cīņā Latvijas
Republikas Saeimā (1922 – 1963)».
Ap pulksten 12 atmiņās par tā laika
politiķu, kuri nākuši no mūsu puses,
darbu un ikdienu dalīsies viņu radinieki. Paredzēts, ka muzejā viesosies gan
K.Eliasa, gan F.Vesmaņa tuvinieki.
Savukārt izstādē, kas mēnesi būs skatāma Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures

notikumi

No ēdināšanas servisa līdz
robotu «pavēlniekam»

un mākslas muzejā, būs eksponēti dokumenti, fotogrāfijas, manuskripti, piemiņas un citas lietas, kas apmeklētājiem
sniegs ieskatu Saeimas pirmsākumos un
mūspuses tā laika politiķu dzīvē.
Līdztekus vērtīgiem dokumentiem un
interesantām fotogrāfijām, kas būs aplūkojamas izstādē, M.Kaupere min K.Eliasa
zinātnisko darbu manuskriptus, izsūtījumā Sibīrijā tapušos zīmējumus, savukārt
F.Vesmaņa radinieki izstādei sarūpējuši,
piemēram, viņa kundzes smalko porcelānu, kas saglabājies ģimenē.
Muzejs par sadarbību un atbalstu
izstādes tapšanā īpaši pateicas Baibai
Eliasai un Ievai Markausai.

«Jundas» robotikas pulciņa
vadītājs Ivars
Bahmanis atzīst,
ka ārzemēs
skolās ir ļoti populāras elektronikas klases, kurās
skolēni veido pat
saules baterijas.
Viņš cer, ka arī pie
mums tā reiz būs.
«Bērniem ir jāmāca
teoriju savienot ar praksi.
Nevis strādāt ar attīstīto lego
palīdzību, kur saka: paņem detaļu
no tās kastītes un detaļu no tās, bet
gan ar īstām detaļām, ar kādām strādā
inženieri darbnīcās, lai bērns saprastu, kā tas
viss top,» tā Ivars.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Kaut daudzi mani sauc par
tehnikas fanātu, es tā neuzskatu. Drīzāk esmu inovāciju pētnieks. Protams, ir 21. gadsimts
un teju visu var nopirkt jau
gatavu, ja vien ir nauda, taču
daudz interesantāk ir pašam
izprast, kas «lācītim vēderā», un
izgatavot savām rokām. To arī
mācu skolēniem,» saka bērnu
un jauniešu centra «Junda»
robotikas pulciņa skolotājs Ivars
Bahmanis, kura rokām tapusi,
piemēram, automātiskā suņu
barotava, plaukstu gaismas
sensors, rotaļlietas bērniem ar
speciālām vajadzībām.
Ivars robotikas pulciņu «Jundā» vada no
septembra un spējis ar savu darbu, entuziasmu, tehnoloģijām ieinteresēt 17 pilsētas
bērnus veidot mazus robotus, atribūtus
prāta spēlēm, tūningot spēļu mašīnas.
Ivara pirmā profesija ir ēdināšanas servisa
speciālists, taču, nostrādājis divus gadus par
pavāru, sapratis, ka tas nav domāts viņam.
«Tas ir pārāk individuāls darbs, bet man
patīk būt sociāli aktīvam, tāpēc nolēmu mācīties par pedagogu. Tagad esmu mājturības
un tehnoloģiju skolotājs, kurš aizrāvies ar
robotiku un inženiera darbā grib ieinteresēt
arī citus,» stāsta Ivars.
Pievērsties kam tādam pamudinājis tētis,
kurš pēc profesijas ir celtnieks, taču Ivaru un
brāļus mēdzis pārsteigt ar dažādiem izgudrojumiem. Tētis izveidojis pat sniega jahtu.
«Tā bija uz tādām kā slēpēm ar buru – kad
vējš pūta, tā slīdēja uz priekšu. Tā mēs ziemā
vizinājāmies pa ezeru,» atceras Ivars.

Sunim automātiskā barotava

Jelgavas galva 1920. gadā – Fridrihs
Vesmanis. 1922. gadā viņš jau balotējās Saeimas vēlēšanās un kļuva par
deputātu. Tur viņu ievēlēja par Saeimas
priekšsēdētāju, bet vēlāk F.Vesmanis
kļūst par sūtni Anglijā.
Foto: no vēsturnieka A.Tomašūna arhīva

Ceturtdiena, 2012. gada 29. marts

Bet nu dažādi tehniski «brīnumi» tapuši
jau paša rokām, atvieglojot vai padarot
interesantāku viņa un citu dzīvi. Cik gan
bieži reizēs, kad negribas celties no mīkstā
dīvāna, lai izslēgtu gaismu, esam iedomājušies: kāpēc gan nevar sasist plaukstas, lai tā
izslēgtos... Var! Viena no pirmajām lietām,
kas tapusi Ivara mājās, tieši bija gaisma, kas
darbojas uz plaukstu sensora. Proti, ienāc
telpā, sasit plaukstas, un gaisma iedegas, tā-

Gleznu stāsts par dzimteni
Līdz 30. aprīlim Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā skatāmas mākslinieces Laines Kainaizes
gleznas. «Gleznošana mani ir apbalvojusi ar
atklāsmēm, cilvēkiem, vietām, notikumiem,
pilnības un laimes izjūtu,» tā māksliniece.
«Viņa priecājas par dzīvi, par ceļu, kas vijas
pāri kalnam, par baznīcu, kas slejas starp
kokiem pakalnā vai Daugavas malā un kāpj
pretim debesu jumam, par cilvēkiem, kuri
kopj mājas soli. Mākslinieces darbos nav
nekā sadomāta. Viņa rāda mums Latviju,
kurā šodiena savijusies neatšķetināmā
kamolā ar bijušo,» tā par mākslinieces gleznām saka Jelgavas Mākslinieku biedrības
vadītājs Māris Brancis.

pat arī, ejot prom, izslēdzas. Bet drauga sunim viņš izgatavojis automātisko barotavu,
kas divreiz dienā noteiktā laikā izdod sunim
100 gramus barības. «Jā, kāds teiks – tādu
taču var nopirkt veikalā. Var gan, tikai tā
ir salīdzinoši maza, arī cena neadekvāta.
Taču es, saprotot shēmu, izveidoju daudz
lielāku, praktiskāku, turklāt par zemākām
izmaksām,» stāsta Ivars. Šim darbam veltīti
divu nedēļu vakari un dažas naktis.

Grib, lai bērni ratiņkrēslu
var darbināt ar domu spēku

Viņa rokām tapusi arī rotaļlieta bērniem
ar īpašām vajadzībām, kas rosina domāt un
padara viņu dzīvi interesantāku. «Bērns
uzliek austiņas, kurās dzird skaņu. Ja
viņš ienāk gaišākās telpās, skaņa kļūst
ātrāka, ja tumšākās – lēnāka. Bērniem
tas ļoti patīk, viņi pēta, līdz ar to viņiem
interesantāk dzīvot,» stāsta Ivars. Šobrīd
šo ierīci Ivars nodevis Cēsu 2. pamatskolas
speciālās klases skolēniem, kuri ir ļoti
priecīgi par šādu rotaļlietu. Viņš atzīst, ka
labprāt sadarbotos arī ar kādu no Jelgavas
speciālajām skolām.
Šobrīd pēc līdzīgas sistēmas robotikas
pulciņa audzēkņi veido sensoriņu, kas
darbosies ar lampiņām – tumsā gaismiņas
izdzisīs, bet gaišākās telpās būs spožākas. «Mana bakalaura darba tēma bija
«Informāciju tehnoloģiju izmantošana
bērniem ar īpašām vajadzībām», un pētīju
no ASV pasūtītas ierīces darbību. Šī ierīce
ļauj bērniem ar cerebrālo trieku strādāt
ar datoru. Proti, datorpele tiek kustināta
un visas darbības veiktas ar domu spēku.
Bērns uzliek īpašas austiņas, iziet soļus, ko
programma piedāvā, stipri koncentrējoties
uz katru darbību, ko rāda, un tajā laikā
programma ieraksta viņa smadzeņu viļņus.
Vēlāk bērns, domājot par kādu darbību, var
strādāt ar datoru – kustināt peles kursoru
pa labi, kreisi, izvēlēties nepieciešamo. Pēc
šāda principa vēlos panākt, lai bērni ar
domu spēku varētu darbināt elektronisko
ratiņkrēslu,» stāsta Ivars, piebilstot, ka tas
noteikti būs darbietilpīgs process.

par inženierzinātni, tehniku. Manā pulciņā
mācās tikai 17 bērni no 6. un 7. klases. Taču
es te labprāt redzētu arī 8. – 12. klases jauniešus,» tā Ivars. Līdz šim «Jundas» darbnīcā skolēni radījuši ne vienu vien tehnisku
«brīnumu». Proti, kāds audzēknis pats izveidojis spēles pogas, kas noder, piemēram,
spēlējot viktorīnu. Proti, pie galda sēž četri
skolēni, tiek uzdots jautājums, un tas, kurš
pirmais pogu nospiež, pirmais arī atbild.
Te arī tapis skaņas līmeņa indikators – jo
skaļāka skaņa, jo vairāk lampiņu iedegas.
«Līdzīgu ierīci, lai mērītu trokšņa līmeni,
izmanto policija. Šis skolēna veidotais aparāts gan nav tik precīzs, jo nav nokalibrēts,
taču ir iespējams izmērīt, cik decibelu katrā
vietā – cik telpā, cik vilciena stacijas tuvumā,» skaidro Ivars. Šobrīd skolēni sākuši
darbu pie taimerīšu veidošanas, kas vēlāk
varēs būt labs palīgs mammām virtuvē,
piemēram, vārot olas vai cepot kūku, jo tas
iezvanīsies, kad attiecīgais laiks būs pagājis.
Viens no audzēkņiem pats savām rokām
cenšas izgatavot kodu atslēgu savai istabai.
Tepat šobrīd arī top roboti līnijsekotāji
– roboti, kas darbojas uz baterijām ar infrasarkanām LED lampiņām. Proti, uz balta
materiāla tas brauks uz priekšu, uz melna
– nekustēsies, bet, ja uz galda ir melna līnija
un apkārt balts, tas kustēsies pa šo līniju.
Ar tiem viņi piedalīsies sacensībās.

No radio vadāmās mašīnas
var uztaisīt metāla detektoru

«Sākumā puiši aizrāvās ar spēļu mašīnu
tūningošanu – ielika gaismiņas, mainīja
režīmus, bet nu pievērsušies nopietnākām
lietām. Ideju ir daudz, tikai nereti pietrūkst
materiālu. Skolēni jau iet uz «Id computer»,
kur viņiem iedod vecās datoru detaļas, paši
mājās kaut ko meklē, taču aicinu palīdzēt
arī jelgavniekus, jo zinu, ka viņi var. Cik
gan bieži ir tā, ka radio vadāmajai mašīnai
nolauzti riteņi, noplēsti vadi, tā nedarbojas,
tāpēc tiek izmesta. Nedariet tā! Kaut vadi
izrauti, tā vienalga ir vērtība, jo mums tur
ir tik daudz noderīgu detaļu!» saka Ivars.
Izrādās, no radio vadāmās mašīnas detaļām
var izveidot pat metāla detektoru, autoSkolēns veido kodu atslēgu istabai
mātisko burbuļu pūšamo, īssavienojuma
Izgudrot, izveidot ko jaunu viņš mudina testerīšus. Tieši tālab cilvēki, kuriem mājās
arī Jelgavas skolēnus. «Vēlreiz apstiprināšu ir šādas salūzušas mantas, tās aicināti nodot
to, ka šodien bērniem ir visai maza interese «Jundā» Skolas ielā 2.

«Sinfonietta Rīga» koncerts
notiks septembrī
24. martā plānotais «Sinfonietta Rīga»
un vijolnieces Vinetas Sareikas koncerts
Jelgavas kultūras namā nenotika mākslinieces slimības dēļ. Tagad zināms,
ka koncerts pārcelts uz 15. septembri
pulksten 16. Mākslinieki un pašvaldības aģentūra «Kultūra» atvainojas par
sagādātajām neērtībām. Iegādātās biļetes derīgas
koncertam
septembrī vai
nododamas
«Biļešu paradīzes» kasēs.

Leļļu teātris «Zaķīšu pirtiņa»
Trešdien, 4. aprīlī, pulksten 10 un 12 Jelgavas kultūras namā viesosies Latvijas Leļļu
teātris ar izrādi «Zaķīšu pirtiņa». Uz izrādi
aicināti bērni no trīs gadu vecuma. Izrādes
apmeklētājiem būs iespēja vērot Santas
Didžus, Daces Vītolas un Edgara Kaufelda
aktierspēli. Iestudējumu veido skaistākie
V.Plūdoņa dzejoļi bērniem, kuru vidū vispazīstamākais ir «Zaķīšu pirtiņa». Komponista
Valta Pūces un Dailes teātra mākslinieces
Ilzes Vītoliņas radītās atmosfēras labestība caurstrāvo izrādi, ļaujot pārsteidzoši
mūsdienīgi skanēt sen rakstītajām dzejas
rindām. Izrādes ilgums – 1 stunda un 15
minūtes, biļešu cena – lats.

