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Uzņēmums «AKG»
saimniekos «Amo Plant»

uz grupas

uz

«Opus pro» koncertu,

Rīgas cirka izrādi,

kas 11. martā
pulksten 19 notiks
kultūras namā

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Jelgava saņēmusi augstu
novērtējumu «Financial
Times» veiktajā pētījumā
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsēta pētījumā «2016./17. gada
Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni» sasniedzamības kategorijā
ierindojas augstajā 6.
pozīcijā, bet ārvalstu investoru piesaistes stratēģijā Jelgava atzīta par
devīto labāko Eiropā.
Pētījumu februārī publicējis britu laikraksta
«Financial Times» izdevums «FDI Intelligence».
Pilsētu līdz 100 000 iedzīvotājiem grupā, vērtējot pilsētu
sasniedzamību, Jelgava ieguvusi
6. vietu. Vērtētie kritēriji šajā kategorijā: viedo tehnoloģiju attīstība,
interneta ātrums, informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju attīstība, pieaugums mobilo tālruņu
abonentu vidū, infrastruktūras
attīstība, loģistikas efektivitāte,
attālums līdz lidostām un ostām.
Šogad pirmo reizi «FDI Intel-

Bijušās autobusu ražotnes «Amo Plant»
administratīvo ēku
un ražošanas telpas
iegādājies vācu mašīnbūves uzņēmums
«AKG Thermotechnik
Lettland». «Tas mums
ļaus kļūt konkurētspējīgākiem, kas ir ļoti
svarīgi tirgus apstākļos, kad arvien straujākiem soļiem Eiropai
tuvojas Ķīna,» norāda
uzņēmuma direktors
Gerhards Ritcmans.
Īpašumu – administrācijas
ēku, ražošanas ēku un autotreku
– «AKG Thermotechnik Lettland» iegādājās janvāra sākumā
attīstības finanšu institūcijas
«Altum» rīkotā izsolē. Pie kompleksa jau ir uzstādīta plāksne
ar jaunā īpašnieka nosaukumu
un mastos pacelti Latvijas, ES,
Vācijas, Jelgavas un uzņēmuma
karogi. «Šobrīd jauniegūtajās
telpās notiek tīrīšanas darbi.
Tāpat esam pasūtījuši pirmās
iekārtas,» stāsta «AKG Thermotechnik Lettland» direktors.
Viņš skaidro, ka jaunais īpašums
palīdzēs uzņēmumam kļūt konkurētspējīgākam. «Tirgū mums
ļaus noturēties produkcija ar
augstu pievienoto vērtību par

saprātīgu cenu, kas nozīmē racionalizēt un padarīt efektīvāku
ražošanas procesu. Pēdējos gados mēs ļoti strauji attīstāmies,
ražošanas cehs ir pārslogots, un
vietas tālākai attīstībai mums
nav. Mums pat daļa krājumu
glabājas pārvadātāja noliktavā
Rīgā,» nepieciešamību iegādāties
blakus esošo kompleksu skaidro
G.Ritcmans. Šobrīd ir plāns
izveidot Jelgavā vēl vienu cehu,
kurā tiktu izgatavotas radiatoru
būvē nepieciešamās metāla detaļas, ko tagad uzņēmums iepērk.
Tomēr tas nav pašmērķis – uz
vietas plānots izgatavot detaļas
testa produktiem un mazām vai
nelielām partijām. Lai gan finansiāli šāds solis nav izdevīgāks,
tas būtiski uzlabos piegādes ātrumu, tādējādi paverot plašākas
iespējas jaunu klientu piesaistē.
Lielajiem pasūtījumiem nepieciešamās detaļas tiks iepirktas
no vietējiem piegādātājiem arī
turpmāk. «Mēs atrodamies Eiropas nomalē, un, piegādājot
produkciju uz Rietumeiropu,
nepieciešamas četras dienas.
Šobrīd strauji attīstās dzelzceļa
satiksme starp Eiropu un Ķīnu,
un tas ļaus Ķīnai piegādāt savu
produkciju krietni ātrāk – tagadējo sešu nedēļu laikā ar kuģi pa
dzelzceļu tas varētu prasīt vienu
nedēļu. Mums šis transporta
laiks ir jākompensē ar ātrāku
ražošanas laiku, lai saglabātu

konkurētspēju,» skaidro G.Ritcmans, piebilstot, ka Ķīnā ir ap
300 uzņēmumu, kas uzskatāmi
par «AKG Thermotechnik Lettland» tiešajiem konkurentiem.
Uz bijušajām «Amo Plant»
ēkām tiks pārceltas «AKG Thermotechnik Lettland» noliktavas
un, iespējams, arī administrācija,
bet jaunais cehs tiks izveidots
tagadējā rūpnīcas ēkā. Iecere par
paplašināšanos uzņēmumam radās jau pirms apmēram četriem
gadiem, un bija plānots būvēt
ražošanas telpas pie esošās rūpnīcas. Tagad būvēt nevajadzēs,
un, kā lēš uzņēmuma vadība, ir
ietaupīts vismaz gads laika un
arī uzmanību var pievērst tikai
attīstības projektiem, nevis sekot
līdzi celtniecības gaitai.
Jaunais cehs gan nenozīmē
darbavietu pieaugumu – tā būs
iespēja dot darbu tiem cilvēkiem,
kuri, racionalizējot ražošanas
procesu, atbrīvotos citās darba
vietās. Jāpiebilst, ka šobrīd uzņēmumā strādā 220 darbinieki,
bet vienmēr tiek meklēti cilvēki,
kuri vēlas rast inovatīvus risinājumus un īstenot dažādas jaunas
idejas.
«AKG Thermotechnik Lettland» gan atturas nosaukt cenu,
par kādu iegādāts nekustamais
īpašums, bet lēš, ka kopējās
investīcijas šajā uzņēmuma
attīstības posmā varētu būt ap
desmit miljoniem eiro. «Mūsu

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

ligence» īpašu uzmanību pievērsis
pilsētu ārvalstu investoru piesaistes stratēģijām (FDI strategy),
iepriekš šis rādītājs tika iekļauts kā
kopēja vērtējuma sastāvdaļa. «FDI
Intelligence» pētīja, kas piesaista
kompānijas izvēlēties investīciju
vietu, kas ir sektori ar lielāko
potenciālu un ko par vietas izvēli
investēšanai domā paši investori.
Šajā kategorijā kopumā šogad tika
vērtēti 190 iesniegumi. Pilsētu
līdz 100 000 iedzīvotājiem grupā
Jelgava ieguvusi 9. vietu.
Abās šajās kategorijās no Latvijas iekļuvušas arī Ventspils un
Liepāja.
Jelgava arī iepriekš «FDI Intelligence» pētījumā uzrādījusi augstus rezultātus, un tas ir nozīmīgs
panākums gan pilsētas, gan arī
visas valsts mērogā. Šie panākumi
uzskatāmi apliecina, ka investīcijas Jelgavā un Latvijā ir lieliska
izvēle, domājot par biznesa iespēju
un konkurētspējas palielināšanu
nākotnē, informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.

Policijas Zemgales
pārvaldi vadīs Andris Zellis

«AKG Thermotechnik Lettland» direktors Gerhards Ritcmans stāsta, ka uzņēmuma jauniegādātajās ražošanas telpās šobrīd notiek
iekārtošanas darbi, lai jau tuvākajā laikā paplašinātu savu darbību.
Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

kas 11. martā
pulksten 18 notiks
Zemgales Olimpiskajā centrā

 Ilze Knusle-Jankevica
pieeja ir lēna un nogaidoša. Mēs
parasti kaut ko izmēģinām un
pamatīgi izvērtējam, vai tas dod
vēlamo rezultātu. Arī iekārtas
iegādājamies pakāpeniski, nevis
aprīkojam cehu, nezinot, ko
tieši tur ražosim. Bet līdz šim
visas mūsu investīcijas Latvijā
ir atpelnījušās ļoti īsā laikā,»
tā uzņēmuma direktors. Jāpiebilst, ka 2015. gadu uzņēmums
noslēdzis ar 30 miljonu eiro apgrozījumu un pērn arī sācis eksportu uz Brazīliju. Uzņēmums
vēl savu produkciju eksportē uz
Eiropu, Japānu, Indiju, Koreju,
ASV, Ķīnu.
Pastāv arī iespēja, ka bijušajās
«Amo Plant» telpās atsāks ražot
autobusus – vēloties atbalstīt
autobusu ražošanu Jelgavā, uzņēmums «AKG Thermotechnik
Lettland» ir gatavs pārejas laikā,
kas varētu būt gads, ļaut bijušajam autobusu ražotājam izmantot telpas. «Mums par to šobrīd
norit sarunas. Uzņēmējiem ir
idejas, kā atjaunot autobusu
ražošanu, un mēs esam gatavi
uz laiku ļaut viņiem izmantot šīs
telpas, kamēr viņi atradīs jaunu
vietu,» norāda G.Ritcmans.
Tāpat «AKG Thermotechnik
Lettland» ir gatavs sadarboties
ar uzņēmumu «Ferrus», kam
arī pieder viena bijušā «Amo
Plant» ražošanas ēka ar koģenerācijas staciju, kas apsilda visu
kompleksu.

63048800

Ar 1. martu Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieka amatā apstiprināts
līdzšinējais šī amata
pienākumu izpildītājs Andris Zellis, kurš
agrāk vadīja reģiona
pārvaldes Kārtības policijas biroju un bija
iepriekšējā pārvaldes
vadītāja vietnieks.
«Zemgales reģiona pārvaldes
mērķi ir tādi paši kā Valsts policijas mērķi, un primārais mums
ir sabiedrībai sniegt drošības izjūtu,» uzsver A.Zellis, skaidrojot,
ka tas sevī ietver gandrīz visas
policijas darbības jomas: ceļu satiksmes uzraudzība, kas ir viena
no svarīgākajām jomām, noziegumu izmeklēšana, sabiedriskās
kārtības nodrošināšana, informēšana, izglītošana. Jāpiebilst, ka
pērn Zemgales reģiona pārvaldē
konstatēti 43 172 satiksmes
pārkāpumi: 20 551 gadījumā bija
pārsniegts ātrums, 4644 gadījumos nebija lietota drošības josta,
2673 gadījumos noteikumus
pārkāpa gājēji, 1658 gadījumos
– velosipēdisti un mopēdu vadītāji, 716 gadījumos automašīnas
vadītājs bijis reibumā.
Prokuratūras gada atskaitē
tās vadītājs Ēriks Kalnmeiers
pārmeta izmeklētājiem kompetences trūkumu un zemo darba
kvalitāti, bet A.Zellis norāda:

Zemgales reģiona izmeklētāji no
prokuratūras saņēmuši uzslavas
par labu darbu, tomēr turpinās pilnveidot, attīstīt, uzlabot
izmeklēšanas procesu un savu
darbu. Zemgales reģiona pārvaldē pērn reģistrēti 6847 noziedzīgi
nodarījumi, no tiem 1835 – Jelgavas iecirknī. Reģionā tika uzsākti
6529 kriminālprocesi, no tiem
1833 – Jelgavas iecirknī.
Viens no administratīvi svarīgākajiem jautājumiem, kas jārisina pārvaldes jaunajam priekšniekam, ir kadru trūkums. Šobrīd
reģiona pārvaldē no 702 štata
vietām aizpildītas ir 637, kas nozīmē, ka ir 65 vakances. Viņš cer,
ka ieviestās izmaiņas atalgojuma
sistēmā palīdzēs piesaistīt jaunus
darbiniekus, kuri tiešām vēlēsies
strādāt policijā. Par to, ka pastāv
kadru mainība, liecina statistika
par darbinieku iedalījumu pēc
izdienas stāža – Zemgales reģionā
17 procentiem policistu stāžs ir
līdz pieciem gadiem un vēl 17
procentiem – no pieciem līdz
desmit gadiem.
A.Zellis policijā strādā vairāk
nekā 20 gadu, un viņam ir plaša
darba pieredze: viņš bijis iecirkņa
inspektors, izmeklētājs, Prevencijas nodaļas priekšnieks, Kārtības
policijas nodaļas vadītājs.
Jāatgādina, ka iepriekšējais
Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieks Haralds
Laidiņš izdienas pensijā devās
pagājušā gada 8. decembrī. Viņš
pārvaldi vadīja no 2009. gada 1.
septembra kopš tās izveidošanas.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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E-prasmju nedēļā būs arī
individuālas nodarbības

 Kristīne Langenfelde

Jau septīto gadu Latvijā norisināsies E-prasmju nedēļa, kas šogad
notiks no 7. līdz 12.
martam. Nedēļas organizēšanā, kā ierasts,
iesaistījusies arī mūsu
pilsēta, nedēļas garumā piedāvājot interesentiem Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC), pilsētas bibliotēkās, kā arī LLU bez maksas apmeklēt dažādas
nodarbības, kurās būs
iespēja uzlabot savas
e-prasmes.
ZRKAC Informācijas resursu
un tehnoloģiju nodaļas vadītāja
un E-prasmju nedēļas koordinatore Jelgavā Antra Škinča
atzīst, ka jelgavnieku e-prasmju
kvalitāte ar katru gadu aug, tieši
tāpēc, iesaistoties E-prasmju
nedēļas organizēšanā, ir jādomā
par arvien jaunām zināšanām, ko
piedāvāt apgūt pilsētas iedzīvotājiem. «Ļoti daudzi pamatprasmes
jau ir apguvuši – zina, kā meklēt
informāciju internetā, lieto e-pastu, internetbanku un prot veikt
citas vienkāršas opcijas. Taču
savā ikdienas darbā saskaramies
ar to, ka arvien biežāk cilvēkiem
aktuāli kļūst individuāli un specifiski jautājumi par interneta
lietošanu. Tieši tāpēc šogad pirmo
reizi E-prasmju nedēļas laikā
ZRKAC divas dienas piedāvās
interesentiem ierasties uz individuālām nodarbībām, kuru laikā
varēs noskaidrot sev aktuālos un
specifiskos jautājumus, kas šobrīd
varbūt nav svarīgi plašam cilvēku
lokam.»
Šādas individuālas nodarbības
paredzētas ZRKAC 7. martā no
pulksten 10 līdz 19 un 8. martā
no pulksten 13 līdz 19. Pirmajā
dienā interesenti aicināti uzdod
jautājumus par tēmu «Izmantosim Latvijā pieejamos e-pakalpojumus». A.Škinča skaidro, ka
šajā dienā būs iespēja noskaidrot
ikvienu jautājumu, kas skar e-pakalpojumus, ko var iegūt portālā Latvija.lv. Piemēram, 2015.
gadā populārākie pakalpojumi

bija dzīvesvietas deklarācijas
iesniegšana, elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju
programmās, informācija par
prognozējamo vecuma pensijas
apmēru, mani dati Iedzīvotāju
reģistrā, informācija par sociālās
apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem, valsts
fondēto pensiju shēmas (pensiju
2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts, reģistrācija Uzņēmumu
reģistra vestajos reģistros. Savukārt kā e-pakalpojumu jaunumi
jāmin tas, ka E.csdd.lv tagad
var arī elektroniski pieteikties
pārkāpumu uzskaites punktu
dzēšanas kursiem un sekot līdzi
apmācības procesiem un rezultātiem; e-iesniegums VSAA
pakalpojumiem ļauj saņemt 21
iestādes pakalpojumu attālināti;
LNB elektroniskie resursi papildināti ar pusotru miljonu ierakstu; Valsts zemes dienests šogad
modernizējis kadastrs.lv. «Mēs
būsim gatavi atbildēt uz jebkuru
specifisku jautājumu, iemācot, kā
pareizi un efektīvi izmantot šīs
iespējas,» tā A.Škinča.
Par aktuālajiem pasākumiem
E-prasmju nedēļā Latvijā
var uzzināt mājas lapā
WWW.EPRASMES.LV.
Dažādi pasākumi norisināsies
Latvijas reģionos un pilsētās,
bet galvenos pasākumus būs
iespējams vērot tiešraidē.
Savukārt otrajā individuālo
nodarbību dienā, 8. martā, tiks
piedāvāts apgūt jaunas IKT
prasmes, piemēram, specifisku
tehnoloģiju, programmatūras
izmantošanu. Nodarbības vadīs
LLU Informācijas tehnoloģiju
fakultātes studenti. Lai pasniedzēji varētu labāk sagatavoties,
interesenti ir aicināti iepriekš
pieteikties un darīt zināmus sev
interesējošos jautājumus.
Tāpat jaunums šogad būs piedāvātās nodarbības uzņēmējiem,
kā arī citiem interesentiem par
divām aktuālām tēmām – mākoņpakalpojuma iespējas un
interneta lapas izveide.
«Mākoņpakalpojums kļūst arvien populārāks – tā ir ne tikai
datu glabāšanas iespēja, kas ir
svarīga kā uzņēmējiem, tā arī

jebkuram citam, kurš darbojas ar
lielāku datu apjomu, bet tas ļauj
arī sadarboties tiešsaistē, rīkot
aptaujas un citas aktivitātes. Šobrīd to aktīvi izmanto studenti, arī
uzņēmumi, jo tas ir lēti un ērti –
piemēram, nelielam uzņēmumam
nav jāalgo datorspeciālists, kas
rūpējas par serveru darbību, jo informāciju var glabāt mākonī. Tieši
par šīm daudziem varbūt jaunām
iespējām stāstīsim pasākumā 10.
martā,» informē A.Škinča.
Savukārt otra pasākuma laikā
uzņēmējiem būs iespēja mācīties
veidot sava uzņēmuma mājas
lapu vietnē Mozello.lv. «Protams,
šī nebūs pirmā reize, kad uzņēmējiem mācīsim veidot savas
mājas lapas, taču jaunums ir tas,
ka šoreiz tam izmantosim Latvijā
radītu rīku Mozello.lv,» skaidro
A.Škinča, piebilstot, ka 2014. gadā
IKT gada balvu «Platīna pele»
kategorijā «Risinājumi biznesam»
saņēma tieši SIA «Blumentals
Solutions» izstrādātais mājas
lapu un interneta veikalu izstrādes rīks «Mozello». «Mājas lapu
izstrāde joprojām ir ļoti aktuāls
jautājums daudziem jauniem
uzņēmumiem, un šis rīks ir laba
iespēja bez liekas naudas tērēšanas to viegli paveikt pašiem,»
aicinot uz nodarbību 10. martā,
saka A.Škinča.
A.Škinča uzsver, ka katrā no
pasākumiem līdztekus aktuālajai
tēmai tiks uzsvērti arī drošības
aspekti, lietojot internetu, kas ar
katru gadu kļūst arvien aktuālāks
jautājums.
Vienlaikus nedēļas garumā
Jelgavā būs iespēja apmeklēt arī
dažādas citas bezmaksas nodarbības, kurās varēs uzlabot savas
e-prasmes (skatīt tabulā).
E-prasmju nedēļa notiek visā
Latvijā, un tā ir daļa no Eiropas
kampaņu «e-Skills for Jobs 2016»
un «Get Online week 2016» aktivitātēm. Tās mērķis ir veicināt
visas sabiedrības diskusiju par
digitālo prasmju nozīmi, iepazīstināt ar jaunākajām digitālo prasmju apmācības programmām un
rīkiem, kā arī e-pakalpojumiem.
Latvijā E-prasmju nedēļu koordinē Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija.

Par projekta konkursu 2016. gadam (I kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu
«Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2016.
gadam (I kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju
aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo
problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un
sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām
un nodibinājumiem, kuru darbība ir Jelgavas pilsētas
teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu (apstiprināts ar
Jelgavas pilsētas domes 22.08.2013. lēmumu Nr.11/12),
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu
programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā;
2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos
resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos
projektos;
3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (telpas,
aprīkojums, biroja mēbeles) organizāciju darbības
nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas;
4. sociālu programmu īstenošanai;
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas
organizācijām;
6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami
organizāciju darbības nodrošināšanai un mērķpro
grammu īstenošanai, izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam.
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei;
2. organizāciju darbinieku atalgojumam;
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli

atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidotas
programmas;
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā;
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu,
vai līdzfinansējumu.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 17.03.2016.
plkst.17 slēgtā aploksnē. Katra projekta pieteikums
jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome, Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma.
Projektu pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas
pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Pasta
zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 17.03.2016.
Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz 17.04.2016.
Projekta pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot
Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programmas nolikumu un izmantojot veidlapu «Projekta
pieteikums «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai»», attiecīgie dokumenti publicēti Jelgavas pilsētas
pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta»,
«Sabiedrība», «NVO» (projekta pieteikuma veidlapu var
saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā).
Kontaktpersona:
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas
komisijas sekretāre Anita Kuļša, tālrunis 63005583,
e-pasts anita.kulsa@dome.jelgava.lv.
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E-prasmju nedēļas pasākumi Jelgavā
no 7. līdz 11. martam
Datums, laiks
Pasākuma nosaukums
Norises vieta
07. – 11.03.
Datorkursi iesācējiem
Jelgavas Zinātniskās
no plkst.9 līdz 11		
bibliotēkas mācību klase
			
07. – 11.03.
Grāmatu izstāde Nozaru
Jelgavas Zinātniskās
no plkst.10 līdz 19 abonementā un virtuālā
bibliotēkas
izstāde bibliotēkas
Nozaru abonements;
mājas lapā «E-prasmes
www.jzb.lv
darbam un ikdienai»
07. – 11.03.
E-grāmatu lasīšanas
Jelgavas Zinātniskās
no plkst.10 līdz 19 ierīce «KINDLE»
bibliotēkas lasītava
07. – 11.03.
Kā sameklēt un rezervēt
Jelgavas Zinātniskā
no plkst.10 līdz 19 sev grāmatu e-katalogā?
bibliotēka
07. – 11.03.
Individuālas konsultācijas par Jelgavas Zinātniskās
no plkst.10 līdz 19 datu bāzu izmantošanu
bibliotēkas lasītava,
(letonika.lv, news.lv, EBSCO) Informācijas centrs
07.03.
Individuālo nodarbību diena Zemgales reģiona
no plkst.10 līdz 19 «Izmantosim Latvijā pieejamos Kompetenču attīstības
e-pakalpojumus»
centrs
(piesakiet sev interesējošu tēmu, 		
izvēlieties laiku un ierodieties 		
uz individuālo nodarbību; 		
ilgums – līdz 1 stundai)
07., 11.03.
Portāls pasakas.net
Bērnu bibliotēka «Zinītis»
plkst.10
07., 08., 09.,
Kā sameklēt un rezervēt
Bērnu bibliotēka «Zinītis»
10., 11., 12.03.
sev grāmatu e-katalogā?
no plkst.10 līdz 17
07., 08., 09.,
E-pasta veidošana
Bērnu bibliotēka «Zinītis»
10., 11., 12.03.
no plkst.10 līdz 12
07., 08., 09.,
Kā sameklēt un rezervēt
Bibliotēka «Pārlielupe»
10., 11., 12.03.
sev grāmatu e-katalogā?
no plkst.10 līdz 17
07.03.
Mācies svešvalodas
Jelgavas Zinātniskās
plkst.16
internetā bez maksas
bibliotēkas mācību klase
10.03.
plkst.12
07.03. un 09.03. Jaunas prasmes darbā ar
Zemgales reģiona
no plkst.16
izklājlapu lietotni
Kompetenču attīstības
līdz 18.15
«MS Excel 2013»
centrs
(lietotājiem ar 		
priekšzināšanām)		
			
08., 09., 10.,
Kā sameklēt un rezervēt
Miezītes bibliotēka
11., 12.03.
sev grāmatu e-katalogā?
no plkst.10 līdz 17
08., 09., 10., 11.03. EBSCO datu bāze – palīgs
Bibliotēka «Pārlielupe»
no plkst.11 līdz 17 mācībām un darbam
08., 09., 10., 12.03. Filmas internetā, kā tās atrast Miezītes bibliotēka
no plkst.11 līdz 13			
08.03.
CV veidošana internetā
Jelgavas Zinātniskās
plkst.12 un 16
tiešsaistes redaktorā
bibliotēkas mācību
klase
08.03.
Individuālo nodarbību diena Zemgales reģiona
no plkst.13 līdz 19 «Apgūsim jaunas IKT prasmes» Kompetenču attīstības
(piesakiet sev interesējošu
centrs
tēmu saistībā ar dažādu 		
tehnoloģiju, programmatūru 		
izmantošanu, izvēlieties 		
nodarbības laiku un ierodieties
uz individuālo nodarbību; 		
ilgums – 1,5 stundas)
08.03.
«Lursoft» laikrakstu bibliotēka – Jelgavas Zinātniskās
plkst.14
palīgs informācijas meklēšanā bibliotēkas mācību klase
08., 09., 10., 12.03. Prezentācijas veidošanas
Miezītes bibliotēka
no plkst.15 līdz 17 pamati 		
09.03.
Seminārs «VID e-vide un
Jelgavas Zinātniskās
plkst.11
e-pakalpojumu klāsts»
bibliotēkas K.Barona zāle
09.03.
Iepazīsim datoru – tā uzbūve, Zemgales reģiona
no plkst.15 līdz 17 darbība; praktiskas nodarbības Kompetenču attīstības
datora salikšanā
centrs
		
			
			
			
10.03.
Interneta veikala, mājas lapas Zemgales reģiona
no plkst.10 līdz 12 izveides iespējas (paša spēkiem Kompetenču attīstības
un bez maksas) vietnē Mozello.lv centrs
			
			
			
10.03.
Mākoņpakalpojumu iespējas Zemgales reģiona
no plkst.13 līdz 14.30 datu glabāšanai, koplietošanai, Kompetenču
aptauju veidošanai u.c.
attīstības centrs
Vai izmantot iespēju pāriet 		
uz jaunās paaudzes 		
operētājsistēmu 		
«MS Windows 10»?
10.03.
E-paraksta lietošanas
Latvijas Lauksaimniecības
no plkst.13 līdz 14 pamatprasmes
universitāte, Jelgavas pils ēka
			
			
10.03.
Infografiku izveides iespējas Zemgales reģiona
no plkst.15 līdz 16.30 ar tiešsaistes rīku Piktochart.com Kompetenču attīstības
		
centrs
			
			
			
11.03.
Kā pasūtīt rakstu
Jelgavas Zinātniskās
plkst.12 un 17
kopijas elektroniski?
bibliotēkas mācību klase

Mērķauditorija, pieteikšanās
Grupa nokomplektēta, var
pieteikties citā grupā – 		
tālrunis 63007748
Interesenti

Interesenti
Interesenti
Interesenti
Interesenti.
Pieteikties līdz 4. martam –
tālrunis 63012161; e-pasts
biblio@zrkac.jelgava.lv;
elektroniskā pieteikuma forma
mājas lapā www.zrkac.lv
2. – 4. klašu skolēni
Interesenti
Interesenti
Interesenti
Interesenti

Pašvaldības iestāžu darbinieki.
Pieteikties līdz 4. martam –
tālrunis 63082101; e-pasts
birojs@zrkac.jelgava.lv;
elektroniskā pieteikuma forma
mājas lapā www.zrkac.lv
Interesenti
Interesenti
Seniori.
Pieteikties pa tālruni 63083151
Interesenti
Interesenti.
Pieteikties līdz 7. martam –
tālrunis 63082101; e-pasts
antra.skinca@zrkac.jelgava.lv;
elektroniskā pieteikuma
forma mājas lapā www.zrkac.lv

Interesenti
Seniori.
Pieteikties pa tālruni 63083151
Interesenti
Skolēni.
Pieteikties līdz 7. martam –
tālrunis 63082101; e-pasts
birojs@zrkac.jelgava.lv;
elektroniskā pieteikuma
forma mājas lapā
www.zrkac.lv
Uzņēmēji, interesenti.
Pieteikties līdz 8. martam –
tālrunis 63012155; e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
elektroniskā pieteikuma forma
mājas lapā www.zrkac.lv
Uzņēmēji, interesenti.
Pieteikties līdz 8. martam –
tālrunis 63012155; e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
elektroniskā pieteikuma forma
mājas lapā www.zrkac.lv
LLU mācībspēki, darbinieki,
studenti un citi interesenti.
Pieteikties pa e-pastu
informacija@llu.lv
Uzņēmēji, interesenti.
Pieteikties līdz 8. martam –
tālrunis 63012155; e-pasts:
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv;
elektroniskā pieteikuma forma
mājas lapā www.zrkac.lv
Interesenti

• Jelgavas Zinātniskā bibliotēka, Akadēmijas iela 26
• Bibliotēka «Pārlielupe», Loka maģistrāle 17
• Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100
• Bērnu bibliotēka «Zinītis», Lielā iela 15
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lielā iela 2
• Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
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Sākas pieteikšanās
Uzņēmēju dienām Zemgalē
 Ilze Knusle-Jankevica

29. un 30. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā
notiks izstāde «Uzņēmēju dienas Zemgalē
2016». Organizatori
gaida dalībnieku pieteikumus, aicinot neatlikt
to uz pēdējo brīdi, kad
iespēju izvēlēties stenda
lielumu un atrašanās
vietu tikpat kā nebūs.
Jelgavai Uzņēmēju dienas ir
nozīmīgs pasākums, kurā vietējiem uzņēmumiem ir iespēja
prezentēt sevi. Tā ir arī vieta, kur
daudzi uzzina, ko ražo Jelgavā,
kādi pakalpojumi tiek piedāvāti.
«Mūsu pilsētas attīstības virziens
ir nemainīgs – industriālā attīstība
un kvalitatīvas izglītības piedāvājums. Mums vienmēr bijusi svarīga darbaspēka kvalitātes un konkurētspējas uzlabošana, inovatīvu
spēju attīstība iedzīvotājos, jaunu
darbavietu radīšana un pievilcīgas
uzņēmējdarbības vides radīšana.
Mums ir svarīgi, lai Latvijā izmantotu vietējo ražotāju produkciju,
kam ir augsta kvalitāte, adekvāta
pašizmaksa, ērta ekspluatācija un
apkalpošana. Jāapzinās, ka mēs
sīvi konkurējam ar citām pilsētām
visā Baltijas reģionā, starp kurām
notiek cīņa par investīcijām un
darbavietām. Tādēļ jo lielāks ir
gandarījums, ka arī šogad Jelgavā
notiks Uzņēmēju dienas Zemgalē,
kas ir lielākais reģiona uzņēmējdarbības pasākums un lieliska
iespēja uzņēmējiem iegūt jaunus
sadarbības kontaktus, prezentēt
savu produkciju un, iespējams,
motivēt izstādes apmeklētājus
sava biznesa uzsākšanai,» uzsver
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Pasākumā plānots sapulcināt
vairāk nekā 140 dalībnieku un
uzņemt aptuveni 10 000 apmeklē-

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ZIŅAS

Anrī piedzimst
29. februārī

tāju. «Izstādē būs iespēja iepazīties
ar ražotāju jaunāko produkciju un
pakalpojumu sniedzēju daudzveidīgo piedāvājumu gan atsevišķos
uzņēmumu stendos, gan novadu
un pilsētu pašvaldību organizētos
kopstendos, tādējādi apmeklētājiem sniedzot plašu pārskatu par
notiekošo visā Zemgalē – no Jēkabpils līdz pat Tukumam. Tāpat
pašu mājās būs iespēja aplūkot apvienoto Zemgales reģiona tūrisma
stendu, kas pabijis starptautiskās
izstādēs, informējot apmeklētājus
par tūrisma iespējām Zemgalē,»
ieskicē organizatoru sabiedrisko
attiecību konsultante Rūta Grikmane.
Par pasākuma neatņemamu
sastāvdaļu kļuvis biznesa iespēju
forums, kas šogad tiks rīkots
sadarbībā ar laikrakstu «Dienas
Bizness». Foruma laikā uzņēmējiem būs iespēja uzzināt vairāk par
tādiem aktuāliem tematiem kā,
piemēram, eksporta veicināšana,
eksporta iespējas Vācijas un citu
valstu tirgos, iegūstot informāciju
tieši no attiecīgo valstu tirdzniecības un rūpniecības kameru un
vēstniecību pārstāvjiem.
Līdztekus uzņēmējdarbības
attīstībai veltītām aktivitātēm
apmeklētājus priecēs kultūras
programma, kurā notiks dažādas
zīmola «Latvijas labums» aktivitātes, tostarp Zemgales reģiona  Sintija Čepanone
tautastērpu parāde, Latvijas dizaina modes demonstrācijas, kā
LLU Lauku inženiearī Zemgales novadu kolektīvu
ru fakultātei mainīts
uzstāšanās. Pie izstāžu zāles būs
nosaukums – no 1.
mājražotāju un amatnieku tirmarta tā ir Vides un
dziņš un notiks «Latvijas labuma»
būvzinātņu fakultāproduktu degustācija.
te. Savukārt līdz 7.
Uzņēmēji pieteikt dalību izstādē
martam tiek gaidītas
var pa e-pastu jelgava@chamber.
idejas, kāds varētu
lv vai tālruni 63027207, 28646086.
izskatīties jaunais faPasākumu organizē Latvijas
kultātes logo.
Tirdzniecības un rūpniecības
kamera sadarbībā ar Jelgavas
«Esam ļoti skaidri nodefinēpilsētas pašvaldību un Jelgavas juši savus studiju un pētnieRažotāju un tirgotāju asociāciju.
ciskos virzienus, kas saistīti ar
vides zinātnes un būvzinātnes
jomām, un vēlamies, lai šie
virzieni atspoguļojas fakultātes nosaukumā. Tas atvieglos
komunikāciju ar mūsu sadarbības partneriem, skolēniem,
studentiem, jo jaunais nosaukums daudz precīzāk norāda
uz to, kas mēs esam un ko
darām,» skaidro dekāne Daiga
Zigmunde. Tādējādi fakultātes
nosaukums tuvināts tiem studiju virzieniem, kas tiek īstenoti
fakultātē.
Jāpiebilst, ka šobrīd fakultātē tiek īstenoti divi studiju virzieni: arhitektūras un
būvniecības studiju virziens

«Jau esam nolēmuši, ka dzimšanas dienu īsajā gadā
dēlam svinēsim 1. martā, bet reizi četros gados mums
būs lielā balle – 29. februārī,» saka mazā jelgavnieka
Anrī mamma Kristīne Mitkeviča. Dēls viņas un Kaspara Allera ģimenē piedzima pirmdien pulksten 16.45
un bija 3,9 kilogramus smags un 55 centimetrus garš.
«Viņš mums pieteicās agrāk – plānotais datums bija
10. marts, taču viņš izdomāja piedzimt šajā zīmīgajā
datumā – 29. februārī,» saka mamma. Kristīne stāsta,
ka vārds dēlam, tā kā tētis ir sportists, dots par godu
slavenajam futbolistam Tjerī Anrī. «Turklāt tas skaisti
skan kopā ar uzvārdu,» piebilst viņa, mazajam vēlot,
lai viņš ir vesels, aug liels un sportisks.
29. februārī Jelgavas slimnīcā pasaulē nākuši divi
bērniņi – pirmā ģimenei no Jelgavas novada piedzima meitenīte, bet otrais bija jelgavnieks Anrī. Gada
pirmajos divos mēnešos kopumā Jelgavas slimnīcā
piedzimuši 183 bērni, tostarp 82 – februārī.
Foto: Raitis Supe

Universitātes lifi kļūst par
Vides un būvzinātņu fakultāti
aptver ainavu arhitektūras
un plānošanas, būvniecības,
hidroinženierzinātņu, zemes
pārvaldības un mērniecības
programmas, savukārt vides
aizsardzības studiju virzienā ir
vides un ūdenssaimniecības un
vides inženierzinātnes studiju
programmas.
Lai paplašinātu studiju iespējas fakultātes piedāvātajos
virzienos, šobrīd notiek aktīvs
darbs pie starpdisciplināru
studiju programmu attīstības.
Jau no nākamā studiju gada
viengadīgās profesionālās maģistra studiju programmas
«Būvniecība» ietvaros būvinženieriem būs iespēja līdztekus esošajiem specializācijas
virzieniem būvmateriālos un
būvkonstrukcijās, būvdarbu
organizācijā un tehnoloģijā,
ēku energoauditā un energoapsaimniekošanā, akustikā
pilnveidot savas zināšanas arī
koksnes izmantošanā būvniecībā. Šis virziens izveidots
sadarbībā ar Meža fakultāti
un ir aktualizējies līdz ar efektīvu dabas resursu, tajā skaitā
kokmateriālu, izmantošanas
nepieciešamību. Tāpat tiek
strādāts pie jaunas starpdis-

ciplināras studiju programmas,
apvienojot esošās akadēmiskās
maģistra programmas «Vides
inženierzinātne», «Hidroinženierzinātne» un «Zemes ierīcība». Tādējādi maģistrantiem
būs iespēja paplašināt savas
zināšanas arī radniecīgo jomu
ietvaros, informē LLU pārstāve
Lana Janmere.
Pārmaiņas skar arī vairākas
fakultātes struktūrvienības:
izveidota jauna struktūrvienība – Ainavu arhitektūras un
plānošanas katedra, kas atrodas Valdekas pilī, un mainīts
nosaukums vienai no esošajām
katedrām uz Zemes pārvaldības
un ģeodēzijas katedru. Darbu
turpinās arī Arhitektūras un
būvniecības, Būvkonstrukciju
un Vides un ūdenssaimniecības
katedras, tādējādi fakultātes
pārvaldībā turpmāk darbosies
piecas katedras.
Līdz ar nosaukuma maiņu
aktualizējies arī jautājums, kāds
turpmāk varētu izskatīties Vides
un būvzinātņu fakultātes logo
– savas idejas var iesūtīt līdz 7.
martam pa e-pastu lifspinfo@
gmail.com. Labākā logo, kurā
iekļauti burti VBF, autoru gaida
pārsteiguma balva.

Izmaiņas valsts finansētā asistenta pakalpojuma nodrošināšanā;
pakalpojumu Jelgavā var saņemt Sociālo lietu pārvaldē
 Sintija Čepanone

Vāverīte, šobrīd valsts finansēto
asistenta pakalpojumu mūsu
Lai precizētu asistenta
pilsētā saņem gandrīz 120 cilpakalpojuma piešķirvēki ar īpašām vajadzībām un
šanas nosacījumus, atinterese par iespēju izmantot
vieglotu pakalpojuma
šo pakalpojumu palielinās. Taču
pieejamību personām
vienlaicīgi klienti aicināti ņemt
ar invaliditāti, kā arī
vērā izmaiņas, ko no 1. janvāra
nodrošinātu iespēju
paredz grozījumi MK noteisociālajiem dieneskumos Nr.942 «Kārtība, kādā
tiem individuāli izvērpiešķir un finansē asistenta
tēt personu ar invapakalpojumu pašvaldībā».
liditāti vajadzības un
«Lai veicinātu personu ar
iespējas pārvietoties
invaliditāti aktīvāku iekļaušanos
ārpus mājokļa, ieviessabiedriskajā dzīvē, grozījumi
tas izmaiņas valsts
paredz nedēļā piecu stundu
finansētā asistenta
palielinājumu nokļūšanai
pakalpojuma nodrouz darbu un desmit stundu
šināšanā.
palielinājumu nokļūšanai uz
izglītības iestādi, dienas centru
Kā skaidro Jelgavas Sociālo vai citu sociālās rehabilitācijas
lietu pārvaldes Rehabilitācijas iestādi. Savukārt iesaistīšanos
nodaļas sociālā darbiniece Ilze sociālās iekļaušanas pasākumos

jeb tā saucamo brīvo laiku
(iepirkšanās, teātru, koncertu,
sporta spēļu, citu pasākumu un
sabiedrisku vietu apmeklējums,
kas saistīts ar brīvā laika
pavadīšanu) turpmāk var
piešķirt līdz divām stundām
nedēļā līdzšinējo 10 stundu
vietā,» tā I.Vāverīte, akcentējot,
ka tādējādi turpmāk iesniegumā
nav jānorāda kopējais stundu
skaits nedēļā, bet gan pasākumi,
kuriem persona vēlas izmantot
asistenta pakalpojumu.
Atbilstoši ieviestajām izmaiņām šis nosacījums attiecas arī
uz personām ar I invaliditātes
grupu, kuras saņem īpašas
kopšanas pabalstu. «Šī grupa
tiek pielīdzināta pārējām pakalpojuma saņēmēju grupām, līdz
ar to personām ar I invaliditātes
grupu vairs nav jāapliecina sava

dalība noteiktos pasākumos,
tostarp jāatskaitās par brīvā laika pavadīšanu,» piebilst
Rehabilitācijas nodaļas sociālā
darbiniece.
Savukārt lielākas pilnvaras
asistenta pakalpojuma piešķiršanai dotas sociālajiem dienestiem. Proti, iepriekš iesniegums
par asistenta pakalpojuma piešķiršanu bieži vien tika aizpildīts dzīvesvietā, līdz ar to
sociālajam darbiniekam nebija
iespēju individuāli izvērtēt personas ar invaliditāti aktivitātes
un sociālās funkcionēšanas spējas. «Šobrīd individuālā izvērtēšana ir iekļauta MK noteikumu
grozījumos, un tas nozīmē, ka
asistenta pakalpojuma nepieciešamība tiek izvērtēta, klātienē
tiekoties ar konkrēto klientu.
Tas ļauj tuvāk iepazīt klientu,

apzināt viņa vajadzības un informēt par citiem pakalpojumiem,
uz kuriem viņš, iespējams, var
pretendēt,» tā I.Vāverīte, asistenta pakalpojuma saņēmējus
un sniedzējus aicinot būt saprotošiem un ņemt vērā grozījumos
iekļauto prasību, ka sociālajam
dienestam ir tiesības pieprasīt
asistenta pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par faktiski
sniegto asistenta pakalpojumu.
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu vai konsultācijas par
to, personai jāvēršas Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9, 123.
kabinetā. Informācija pa tālruni
63048923, 25644188. Pieņemšanas laiks: pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no pulksten
15 līdz 19, kā arī trešdienās no
pulksten 9 līdz 12.
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Īsi
 Atbilstoši Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumam Akadēmijas
ielā un Ganību ielā noteikti ierobežojumi attiecībā uz mašīnu apstāšanos un stāvēšanu. Lai nodrošinātu
vismaz divas kustības joslas autobusu
pieturvietas zonā Akadēmijas ielā laikā,
kad tur stāv autobusi, Akadēmijas ielas
kreisajā pusē virzienā no Driksas ielas
aiz stāvlaukuma starp ēkām Akadēmijas ielā 2 un Lielajā ielā 3 noteikts apstāšanās aizliegums. Savukārt Ganību
ielas labajā pusē posmā no krustojuma
ar Atmodas ielu līdz iebrauktuvei uz
«MNL» teritoriju uzstādītas ceļa zīmes,
kas aizliedz transportam darbadienās
stāvēt no pulksten 7 līdz 9, bet Ganību ielas kreisajā pusē no Atmodas
ielas līdz Satiksmes ielai uzstādītas
ceļa zīmes, kas aizliedz automašīnām
apstāties un stāvēt, izņemot esošo
stāvlaukumu.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
paziņojis šī gada pirmā mēneša labākos autobusu vadītājus – Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos
labākā autobusa vadītāja statuss
janvārī piešķirts Intam Kunradam,
reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos – Nikolajam Šukelovičam. Jāpiebilst, ka N.Šukelovičs
nupat sumināts arī kā JAP 2015. gada
labākais šoferis.
 5. martā no pulksten 10 līdz 15
pie tirdzniecības centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a notiks zemnieku, amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.
 Svētdien, 13. martā, pulksten
13 kultūras namā «Rota» Garozas
ielā 15 notiks Jelgavas Latviešu
biedrības (JLB) klubiņa «Sendienas» biedru saiets ar groziņiem,
informē JLB valdes loceklis un klubiņa
«Sendienas» vadītājs Vilis Azevičs.
Saietu kuplinās arī deju kopa «Rudens roze».

Sintija Čepanone

Precizējums

18. februāra laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» 2. lpp. rakstā par Valsts
izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
īstenoto Jauniešu garantijas projektu
ieviesusies neprecizitāte. VIAA Jauniešu garantijas projektā mērķauditorija
ir 17 – 29 gadus veci jaunieši, un šobrīd Jauniešu garantijā var iesaistīties
arī nodarbināti un pašnodarbināti
jaunieši, ja vien var to savienot ar
mācībām Jauniešu garantijā.

Aizsaulē aizgājuši
JOZS KOVAĻAUSKIS (1939. g.)
VLADIMIRS TROFIMOVS (1958. g.)
RASMA ČĀKURE (1924. g.)
ANTOŅINA KAŠLEJA (1932. g.)
AIVARS ŠTEINS (1955. g.)
AĻĢIS VALANČUNS (1940. g.)
TAISIJA BIČKOVSKA (1927. g.)
ANATOLIJS POĻŠAKOVS (1964. g.)
OLITA DEŅISOVA (1962. g.)
EDUARDS MIHAILOVS (1967. g.)
IVANS ŅORBA (1941. g.)
IVANS VISKREBENCEVS (1936. g.)
ŅINA OTINOVA (1928. g.).
Izvadīšana 03.03. plkst.13
Zanderu kapsētā.
ILZE DALBIŅA (1975. g.).
Izvadīšana 05.03. plkst.14
no Zanderu kapsētas Sēru nama
uz Bērzu kapsētu.
ELMĀRS RUSECKIS (1953. g.).
Izvadīšana 03.03. plkst.15
no Zanderu kapsētas Sēru nama
uz Bērzu kapsētu.
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LLU Sporta nams –
pārmaiņu priekšā

Ceturtdiena, 2016. gada 3. marts
26. februārī tika atzīmēta LLU Sporta nama 50 gadu jubileja,
kurā tikās gan bijušie, gan esošie darbinieki un dalījās atmiņās
par nama būvniecību un tā ilgajiem darbības gadiem. Svinīgajā pasākumā piedalījās arī Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, kurš atzina, ka Sporta nams joprojām ieņem
būtisku lomu pilsētas dzīvē. «Jelgavas pilsēta nav iedomājama
bez Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Jelgavas pils
un, protams, šī Sporta nama, kurš pilsētai ir devis tik daudz
Latvijā pazīstamu sportistu,» tā A.Rāviņš.

 Ģirts Pommers

Kāda, jūsuprāt, ir
LLU Sporta nama loma
Jelgavas sporta dzīvē?

LLU Sporta namam šogad
aprit 50 gadi, kas sporta
būvei nav ilgs mūžs, taču pa
šiem gadiem namā daudz
kas ir mainījies. 1965. gada
22. decembrī tika parakstīta
vienošanās par Sporta nama
nodošanu ekspluatācijā, tā
celtniecībai tika iztērēti 500
tūkstoši rubļu, bet sporta
zāle pēc lieluma tolaik bija
trešā visā republikā. Šogad
pastāvēja iespēja, ka vēsturiskā sporta būve tiktu slēgta,
jo Būvinspekcijas pārbaudēs
konstatēti būtiski pārkāpumi.
Sporta nama direktors Jānis
Vītols gan ir noskaņots optimistiski – šovasar tiks uzsākti
plānotie peldbaseina remont
darbi, bet jau nākamgad
savu spozmi varētu atgūt arī
leģendārā sporta zāle.

Viktors Valainis, Sporta nama direktors
no 1994. līdz 2013. gadam:
«LLU Sporta nams no Jelgavas sporta
dzīves nav atdalāms. Jau kopš pirmsākumiem tas bijis nozīmīgs pilsētas infrastruktūras objekts – sporta citadele, kurā
ar sportu varēja nodarboties gan jauni,
gan veci. Arī šajos laikos neskaitāmi studenti nes Jelgavas un LLU vārdu pasaulē,
tāpat noteikti jāpiemin, ka dažādu sporta
veidu veterānu sacensībās ar labiem panākumiem startē LLU veterāni. Skaidrs,
ka tuvākajā nākotnē Sporta nams tiks pie
ilgi gaidītās rekonstrukcijas – peldbaseinā
beidzot mainīs 50 gadus vecās flīzes, bet
sporta zāle tiks pie jaunas grīdas, jo vecā
tiešām ir nokalpojusi.»

LLU Sporta
nama
direktors
Jānis Vītols

J.Vītols par LLU Sporta nama direktoru kļuva 2014. gadā. «Taču manas
pirmās atmiņas saistībā ar Sporta namu
datējamas ar 1981. gadu, kad pēc augstskolas pabeigšanas sāku strādāt Sporta
katedrā par pasniedzēju, tādējādi līdz šim
laikam vairāk vai mazāk esmu bijis klāt
visos procesos.»
Jau vēsturiski LLU Sporta nama
prioritāte bijusi studentu sporta nodarbību nodrošināšana, un šobrīd tas
tiek realizēts caur studiju programmu
«Sports», kas ļauj četros semestros apgūt četrus sporta veidus. Jāpiebilst, ka
LLU ir vienīgā augstskola, kur sporta
nodarbības 1. un 2. kursa studentiem
ir obligātas. Savukārt Jelgavas mācību
iestāžu otrklasniekiem LLU Sporta nama
baseinā pieejamā peldētapmācība notiek
jau 15 gadus.
Tāpat sporta būve ir atvērta jelgavniekiem – viņiem ir iespēja apmeklēt
peldbaseinu, sporta zāli, trenažieru
zāli, vingrošanas zāli un aerobikas zāli.
«Sporta nama kopējais noslogojums ir
tuvu optimālajam, piemēram, sporta
zālē tas varētu veidot 80 procentus no
maksimālā. Zāle ir noslogota līdz pat
pusdeviņiem vakarā, nedaudz brīvākas
pagaidām ir piektdienas. Noslogojumu
veido galvenokārt studenti, kuriem
no rīta ir nodarbības, tad mums nāk
dažādas studentu izlases, bet vakarā ir
maksas grupas – regbija klubs, Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas sportisti,
basketbola un futbola entuziasti.»
Kā atklāj J.Vītols, no 1965. gada līdz
šim brīdim ne peldbaseins, ne sporta

zāle nav piedzīvojuši apjomīgus remont
darbus – ir veikta fasādes siltināšana,
iekšējie apdares darbi, mainīts jumts, taču
sporta infrastruktūras objekti joprojām
nav modernizēti. «Vasarā mūs pārbaudīja
Būvinspekcija, un tika konstatēts, ka
peldbaseina vannas balsta kolonnas ir
apdrupušas. Faktiski mums ļāva pabeigt
šo mācību gadu, pēc kura draudēja Sporta
nama slēgšana. Ar augstskolas atbalstu
tomēr spējām panākt vienošanos, ka
veiksim peldbaseina kapitālo remontu
– baseina vannas kolonnu stiprināšanu,
konsoļu remontu, baseina perimetra
flīzēšanu un baseina vannas flīzēšanu.»
Sporta nama direktors gan piebilst,
ka citi peldbaseina kvalitātes rādītāji ir
pat augstāki nekā līdzīgos peldbaseinos
Rīgā. «Ir izstrādāti Ministru kabineta
noteikumi, kas attiecas uz peldbaseina izmantošanu. Tajos ietilpst dažādi rādītāji,
piemēram, ūdens temperatūra un kvalitāte, gaisa mitrums. Tie visi ir atbilstoši
normām, pat vairāk – mēs pārspējam līdzīgas konfigurācijas peldbaseinus Rīgā.»
2017. gada vasarā savu sākotnējo
spozmi varētu atgūt Sporta nama sporta
zāle, kuras grīda nav mainīta kopš tās
ieklāšanas. «Te jāskatās no saimnieciskā
viedokļa, jo šobrīd peldbaseins ir prioritāte
numur viens – galvenais ienākumu avots,
tādēļ sporta zāles rekonstrukcija varētu
būt nākamais Sporta nama modernizācijas solis. Noteikti jāmaina zāles segums,
jo tas ir nokalpojis un neatbilst mūsdienu
prasībām. Aptuvenās rekonstrukcijas
izmaksas varētu būt 40 tūkstoši eiro.»
Jau zināms, ka LLU Sporta nama baseins rekonstrukcijas laikā tiks slēgts uz
trim mēnešiem – no jūnija līdz augustam.
Šajā laikā J.Vītols aicina visus sportiski
noskaņotos pilsētniekus izmantot citus
Sporta nama piedāvātos pakalpojumus –
120 kvadrātmetrus plašo trenažieru zāli
vai 100 kvadrātmetrus plašo funkcionālās
ārstnieciskās vingrošanas zāli, kurā profesionālus padomus sniedz Juris Kļaviņš.
Sporta nama tuvākā nākotne ir atkarīga no LLU sekmēm studentu piesaistē.

Zelma Ozoliņa, Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas direktore:
«Visspilgtāk atceros 2005. gadu, kad,
pateicoties milzīgam pašvaldības atbalstam, iegādājāmies «Omega Ares 21»
elektronisko laika fiksēšanas sistēmu.
Mums tāda tobrīd bija vienīgajiem visā
Baltijā. Pietrūka zināšanu, kā ar to apieties, tādēļ talkā nāca LLU darbinieks
Vilnis, kurš mūs iedrošināja un palīdzēja.
Šobrīd šī sistēma tiek pilnvērtīgi izmantota. Ļoti ceru, ka šajā vasarā sekmīgi
norisināsies peldbaseina rekonstrukcijas
darbi, ļoti ceru, ka tie noritēs pēc plāna,
lai jau augusta beigās mēs varētu atsākt
treniņus. Peldētājiem Sporta nams nav
novērtējams – šīs ir mūsu mājas.»
Aigars Rublis, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta
programmā:
«Skaidrs, ka Sporta nama galvenā loma
šobrīd pilsētā ir saistīta ar peldbaseinu.
Tajā atrodas Jelgavas Specializētā peldēšanas skola, kas ir ar profesionālo ievirzi
sportā, tāpat tiek īstenota peldētapmācība kā interešu izglītības programmas
sastāvdaļa. Nenoliedzami – šobrīd peldbaseins ir fiziski un morāli novecojis, tajā
šovasar tiks veikti atjaunošanas darbi, kas
prasīs lielas investīcijas, lai peldbaseinam
būtu nākotne.»

Foto: Raitis Supe
«Kā jau minēju, mūsu prioritāte ir un būs
sporta nodarbību nodrošināšana. Pēdējo
gadu laikā studentu skaits turpina kristies, piemēram, 2006. gadā LLU bija ap 10

tūkstoši studentu, bet šogad ir apmēram
4,5 tūkstoši. Starp augstskolām Latvijā
ir liela konkurence, tādēļ svarīgi, lai LLU
paliek konkurētspējīga to vidū.»

Maija Actiņa, Sporta servisa centra direktora vietniece:
«LLU Sporta namam ir milzīga loma,
lai nodrošinātu pilsētai svarīgu sporta
aktivitāšu sekmīgu norisi, piemēram,
peldētapmācību, kura Jelgavā tiek organizēta jau vairākus gadus. Apmēram 90
procenti Jelgavas bērnu ir gājuši cauri šai
programmai. Tāpat pilsētas vārdu pasaulē
sekmīgi nesuši Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas peldētāji. Ļoti ceru, ka
Sporta nams jau tuvākajā nākotnē atgūs
kādreizējo spozmi un kļūs atbilstošs
mūsdienu prasībām.»

Sporta nama vēstures spožākie mirkļi

Foto: no LLU arhīva
• Par sporta bāzes būvi toreizējā
Imanta Sudmaļa bulvārī (tagad Raiņa iela 1) Driksas krastā lēmums tika
pieņemts 1958. gadā, un šajā gadā
arī paredzēja sākt būves celtniecību.

Aktīvi organizatoriskajā darbā iesaistījās rektors Pāvils Zariņš.
• Kā stāsta Peldēšanas skolas dibinātājs Uldis Zemzars, tieši rektors bijis
tas cilvēks, kas viņu uzaicinājis uz Jel-

gavu. Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (tagad – LLU) tika izsludināta
vecākā pasniedzēja vieta peldēšanā, un
U.Zemzars to arī ieguvis. Ēkas būvniecības laikā viņš ar studentiem rīkojis
talkas un piedalījies dažādos darbos,
pat dodoties uz Krieviju, lai sagādātu
kvarca smiltis topošā baseina filtriem.
• «Kad tika plānota Sporta nama
būvniecība, diskusijas izraisīja peldbaseins. Es rektoram teicu, ka Sporta
nams pilsētā ir kā zelta gredzens, bet
Sporta nams ar baseinu – kā zelta
gredzens ar briljanta aci,» stāsta
U.Zemzars. Pats kā kuriozu atceras,
ka savas nezināšanas dēļ pieļāvis kļūdu baseina būvniecībā, jo nepareizās
vietās ieplānojis stiprinājumus pār baseinu pārvilktajiem karodziņiem. Tas
gan lielu skādi baseinam neesot nesis.
• Pēc ilgām diskusijām starp celtniekiem un darba pieņēmējiem (toreizējās LLA Būvdirekciju un Administratīvi saimniecisko daļu) 1965.
gada 22. decembrī tika panākta

vienošanās par Sporta nama nodošanu. Celtniecībai valsts izlietoja 500
tūkstošus rubļu, tostarp sagādāja
sporta inventāru 6000 rubļu vērtībā.
Sporta zāle pēc lieluma bija trešā
republikā – 44 x 17 metri. Turpretim
peldbaseins bija ar sešiem celiņiem,
ar 3 un 5 metrus augstiem lēkšanas
torņiem, un tā dziļums bija 1,30 – 4,50
metri. Sporta nama darbību nodrošināja 42 darbinieki.
• Svinīgā Sporta nama atklāšana
notika 1966. gada 26. februārī.
Simbolisko Sporta nama atslēgu no
celtniekiem saņēma rektora vietas
izpildītājs docents Oļģerts Ozols.
• 1966. gadā notika pirmais starptautiskais turnīrs brīvajā cīņā, kurā
piedalījās VDR sportisti, kas tika
pieveikti ar rezultātu 5:3.
• 1972. gadā notika Veselības diena, kurā piedalījās 993 studenti un 184
LLA darbinieki.
• 2000. gadā Jelgavā notika SELL
studentu spēles, kurās piedalījās 800

jaunieši no sešām valstīm, pārstāvot
28 augstskolas. Sacensības notika
deviņos sporta veidos. LLU komanda
izcīnīja trīs zelta, trīs sudraba un
piecas bronzas medaļas.
• 2005. gadā peldbaseinā tika
uzstādīta elektroniskā laika fiksēšanas iekārta «Omega», kas tobrīd bija
vienīgā Baltijā.
• 2009. gadā notika 25. SELL
spēles, kurās sacentās 1481 dalībnieks
no 11 valstīm. LLU komanda izcīnīja
12 medaļas.
• 2016. gada vasarā plānoti pirmie
LLU Sporta nama peldbaseina rekonstrukcijas darbi, kad veiks baseina
vannas kolonnu stiprināšanu, peldbaseina perimetra un vannas flīzēšanu.
• LLU Sporta nama peldbaseinā
izauguši četri olimpieši – Arsens
Miskarovs (Maskava, 1980), Agnese
Ozoliņa (Atlanta, 1996; Sidneja, 2000;
Atēnas, 2004), Guntars Deičmans (Atēnas, 2004) un Andrejs Dūda (Atēnas,
2004; Pekina, 2008).

Ceturtdiena, 2016. gada 3. marts

FK «Jelgava» no Kipras
atgriežas ar vienu uzvaru

FK «Jelgava» sportisti atgriezušies no
treniņnometnes Kiprā, kur tika aizvadītas trīs pārbaudes spēles pret Krievijas
klubiem. 23. februārī jelgavnieki tikās
ar Krievijas Nacionālās līgas klubu FC
«Tosno» un piedzīvoja zaudējumu 1:2.
Vienīgos vārtus «Jelgavas» labā guva
Daniils Turkovs. 25. februārī jelgavnieki
uzvarēja Krievijas Premjerlīgas klubu
«Gazovik» (1:0), un panākums aizsargam Abdulajam Diallo, bet 27. februārī
rezultatīvā cīņā tika zaudēts Nacionālās
līgas klubam «Mordovia» (2:3). Vārtus
mūsējo labā guva Artis Jaudzems un
D.Turkovs. 2016. gada komandas prezentācija plānota 9. martā pulksten 16
Zemgales Olimpiskajā centrā.

Mazie jelgavnieki uzvar
Veiklo stafetēs

Jelgavas 4.
vidusskolas
komanda izcīnījusi pirmo
vietu Latvijas
Skolu sporta
federācijas sacensībās «Veiklo stafetes»,
kas dod tiesības pārstāvēt mūsu valsti
sacensībās Igaunijā. Komandā startēja
M.Ozola, L.Didrihsone, B.Vanags, K.Zeltiņš,
N.Koridze, R.K.Krūklīte, M.Ošāns, K.Caune,
M.Pelša, P.Rozenberga-Kokina, K.Skrodele,
R.Gorbunova, D.Rozentāls, Ā.StepanovsGavrilovs, A.Ļevčenoka, E.Jungfermane,
M.K.Krūklītis un H.Podnieks. Komandu
gatavoja un sacensībās pavadīja skolotāji
Uģis Ozols un Nataļja Gorškova.

SPORTS
«Biolars/Jelgava» Baltijas
līgas ceturtdaļfinālā –
pret leišiem

Baltijas regulārās sezonas volejbola turnīru ar zaudējumu noslēgusi «Biolars/
Jelgava», kas 28. februārī viesos četru
setu spēlē zaudēja vietējai Rakveres
komandai. «Biolars/Jelgava» regulāro
sezonu noslēdza ar 24 spēlēs izcīnītām
17 uzvarām un piedzīvotiem septiņiem
zaudējumiem. Labākās astoņas komandas turpinās sacensības izslēgšanas turnīrā, kur pirmajā kārtā vienības
cīnīsies līdz diviem panākumiem. Pirmā
izslēgšanas spēle tiks aizvadīta 3. martā
izbraukumā Lietuvā, bet jau 5. martā
plānota spēle Zemgales Olimpiskajā
centrā. Precīzs spēļu sākuma laiks vēl
nav zināms.
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Jelgavas vieglatlētēm
personiskie rekordi Kuldīgā

27. un 28. februārī Kuldīgas
Vieglatlētikas
manēžā notika
Latvijas čempionāts telpās, kurā
piedalījās Latvijas
labākie vieglatlēti. Prestižajās
sacensībās piedalījās arī divas Jelgavas
BJSS skrējējas. 400 metru distancē trešo
vietu, labojot personisko rekordu, izcīnīja
Anna Ševčenko (trenere Aļona Femenko),
rezultāts – 01:01,10. Šajā disciplīnā personisko rezultātu uzlabot izdevās arī Santas
Lorences audzēknei Dacei Asmei – rezultāts
01:04,55 deva sesto vietu.

«Jelgava Open 2016»
mūsējie izcīna sešas medaļas
 Ģirts Pommers

Starptautiskajā boksa turnīrā «Jelgava Open 2016»,
kas Zemgales Olimpiskajā
centrā norisinājās no 26.
līdz 28. februārim, jelgavnieki izcīnīja sešas medaļas.
Par čempioniem jauniešu grupā kļuva Edmunds
Lindermanis, bet junioru
grupā savā svara kategorijā
triumfēja Ēriks Mantula.
Viens no sacensību organizatoriem Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra boksa
treneris Aleksandrs Knohs
vērtē, ka šogad sportistu
līmenis bija augsts: «Šogad
sportistu kopējais līmenis
bija augsts, tādēļ mūsu
bokseriem ir šādi rezultāti.
Gribētu uzteikt Viktora
Kogaja vīrišķību, jo viņš
sacensībās piedalījās apslimis, taču spēja tikt līdz
finālam un izcīnīt 2. vietu.
Finālcīņā Viktoram pietrūka izturības, tādēļ tika
zaudēts trešais raunds.»

Jelgavnieks Viktors Kogajs sacensībās «Jelgava Open 2016» piedalījās ar
saaukstēšanās simptomiem, taču tas talantīgajam sportistam netraucēja
iekļūt sacensību finālā, kur gan nācās piekāpties Zviedrijas bokserim.
«Viktors ir īsts cīnītājs, ko apliecināja arī ringā: līdz uzvarai pietrūka ļoti
Kaut arī sākumā bija plānots, nedaudz – slimības sekas atspoguļojās trešajā raundā, kas tika zaudēts,»
ka sacensībās viesosies Latvijas šā tā boksa treneris Aleksandrs Knohs.
Foto: Raitis Supe
brīža spēcīgākais un populārākais
bokseris Mairis Briedis, tas tomēr Vitālijs Karpačausks, kurš Jelgavā Aigars Rublis, kā arī Boksa federācijas prezidents Nils Žuravļovs.
nenotika, jo sportistam bija saslimis ieradās trenera ampluā.
Nepiepildījās sacensību organizatoSacensību atklāšanā piedalījās
dēls. Taču sacensības pagodināja cita
boksa slavenība – Eiropas čempions Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris ru plānotā dalībnieku atsaucība, jo 90
un pasaules otrais numurs lietuvietis Rāviņš un priekšsēdētāja vietnieks sportistu vietā «Jelgava Open 2016»

ringā kāpa 78. «Daudzi bokseri tieši
pirms sacensībām saslima, tādēļ piedalījās nedaudz mazāk sportistu. Slimība
skāra arī vairākus jelgavniekus, taču
organizatoriski viss izdevās. Kaut arī
neatbrauca M.Briedis, kurš palika pie
sasirgušā dēla, mūs patīkami pārsteidza lietuvieša V.Karpačauska vizīte,»
tā A.Knohs.
Jelgavnieki kopumā izcīnīja sešas
medaļas. Pie uzvaras jauniešu grupā
(2002. – 2003. gadā dzimušie) svara
kategorijā līdz 70 kilogramiem tika
E.Lindermanis, kura pretinieks finālā slimības dēļ no cīņas atteicās.
«Pusfinālā sīvi cīnījos ar lietuviešu
sportistu, kuru izdevās uzvarēt pēc
punktiem, bet fināla cīņa nemaz nenotika, jo bokserim no Krievijas bija
problēmas ar veselību. Visticamāk,
ar šo sportistu tikšos sacensībās Maskavā, kas norisināsies 21. aprīlī,» tā
E.Lindermanis.
Otrā vieta jauniešu grupā svara
kategorijā līdz 48 kilogramiem Ruslanam Belahovcevam, tāpat otrā vieta
svara kategorijā līdz 52 kilogramiem
Ivim Jasam.
Junioru grupā (2000. – 2001. gadā
dzimušie) uzvaru svara kategorijā līdz
54 kilogramiem izcīnīja Ē.Mantula,
bet otro vietu svara kategorijā līdz 75
kilogramiem varonīgi izcīnīja V.Kogajs. Pie bronzas svara kategorijā virs
80 kilogramiem tika Ēriks Balodis.
Starptautiskajās boksa sacensībās
«Jelgava Open 2016» piedalījās bokseri no Polijas, Lietuvas, Zviedrijas,
Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas.

Jelgavā notiks pasaules reitinga turnīrs badmintonā
 Ģirts Pommers

Pasaules reitinga badmintona turnīrs «Yonex Latvia
International» notiks Jelgavā. Latvijas turnīram pasaules badmintona kalendārā atvēlētais laiks ir 22.
nedēļas nogale, un šogad
turnīrs notiks no 2. līdz 5.
jūnijam Jelgavas Sporta
hallē. Par to 25. februārī
panākta vienošanās starp
Jelgavas domi, Latvijas
Badmintona federāciju un
«Yonex» pārstāvniecību
Latvijā un Lietuvā.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš pauda gandarījumu,
ka pilsētā notiks starptautiskas
sacensības: «Ir liels prieks, ka šādas
sacensības notiks Jelgavā. Starptautiskas sacensības tikai paspilgtinās
mūsu ikdienu. Pēdējā laikā ir skaidri
redzams, ka mūsdienu cilvēks arvien
vairāk laika velta sportiskām aktivitātēm, tādēļ domāju, ka šī demokrātiskā sporta veida popularitāte mūsu
pilsētā tikai augs.»

Badmintona turnīrs mūsu pilsētā
norisināsies četru dienu garumā:
ceturtdien, 2. jūnijā, notiks kvalifikācijas sacensības, piektdien, 3. jūnijā,
– sešpadsmitdaļfināli un astotdaļfināli, 4. jūnijā no rīta paredzēti ceturtdaļfināli, bet vakarā – pusfināli,
savukārt 5. jūnijā notiks visas piecas
finālspēles. Jelgavas badmintona
turnīrā tāpat kā olimpiskajās spēlēs
tiks izcīnīti pieci medaļu komplekti
– vīriešu un sieviešu vienspēlēs, kā
arī vīriešu, sieviešu un jauktajās
dubultspēlēs.
«Jelgava ir ļoti piemērota vieta,
kur rīkot šādu pasaules reitinga badmintona turnīru. Te ir gan ļoti laba
sporta halle, gan pilsētai pieredze
rīkot lielus pasākumus, gan pietiekams naktsmītņu skaits par pieejamām cenām. Turklāt Jelgava ir tuvu
un ērti sasniedzama no lidostas, kā
arī Rīgas ostas, dzelzceļa stacijas un
autoostas,» izvēli par labu Jelgavai
skaidro Latvijas Badmintona federācijas prezidents Mareks Gruškevics.
Pasaules reitinga badmintona turnīrs Latvijā šogad tiks aizvadīts jau
trešo gadu pēc kārtas, taču iepriekš
tas notika Rīgā. «Mēs esam ieinte-
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Aicina darbā
Viesnīca «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150) piedāvā darbu vecākajai(-am) administratorei(-am)
recepcijā. Pieredze līdzīgā amatā un valodu
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību. CV
lūgums sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 63007719.
SIA «RIKD» (reģ.Nr.43603019024) salons «Bogema» Svētes ielā 21 aicina darbā frizieri un manikīra/pedikīra meistari(-u). Tālrunis 29608278.

Meklē darbu
Meklē darbu celtniecības vai saimniecības jomā. Tālrunis 20581379.
Celtnieks – tīru, mūrēju skursteņus, plītis
un mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.
Celtnieks meklē darbu. Tālrunis 26138264.

Pērk
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9, t.22182220
Dzintara krelles, porcelāna figūriņas,
gleznas, monētas un ordeņus.
Raiņa iela 23, t.26652388

Pārdod
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Garāžu Dambja ielas rajonā. T.29850040
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
Garāžu Rūpniecības ielā. T.29558600
SIA «Kreatīvs» visiem pieminekļiem ziemas sezonas atlaides. T.29537176.
Granīta pieminekļiem (Lietuva) – ziemas sezonas
atlaides līdz 15. martam. Pasteidzieties! Otrd.,
piektd. 9.00 – 16.00. Skolotāju 1, t.29379052
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi. T.27029553

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu
eiro. Raiņa 14, t.29179847
Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Visu
veidu juridiskā palīdzība. T.27106096
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Kravu pārvadājumi. Tālrunis: 25446667.
Ēku siltināšana un telpu remonts. Kvalitatīvs darbs un labas cenas T.26881773
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Līdzjūtības
Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes «Zīļuks»
skolotājai Indrai Rimicānei,
tēvu mūžībā pavadot.
PII «Zīļuks» kolektīvs
Atstājiet man gabaliņu debess
Vienmēr.
Tā debess ir mana
Ar visām gaismām –
Mana no nakts līdz naktij,
mana no dienas līdz dienai.
/E.Plaudis/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Rūtai Dalbiņai un visiem tuvajiem,
Ilzi mūžībā aizvadot.
Kaimiņi

«Manos jaunības gados badmintons bija ļoti populārs sporta veids, ar
kuru nodarbojās lielas cilvēku masas,» vienojoties par starptautiska badmintona turnīra organizēšanu, norādīja Jelgavas domes priekšsēdētājs
Foto: Raitis Supe
Andris Rāviņš.
resēti, lai šis starptautiskais turnīrs
Jelgavā ir uz palikšanu. Pārlieku
bieža vietas mainīšana turnīram
nenāktu par labu, jo zūd iestrādes

par izguldīšanu, zāles aprīkošanu,
spēlētāju transportēšanu, sadarbību
ar vietējām organizācijām,» uzskata
M.Gruškevics.

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
/O.Vācietis/
Dzīves skumjākajā brīdī esam kopā ar
Dzintru Upi, vīru mūžībā aizvadot.
Sporta servisa centra kolektīvs
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 2.a un
2.m klases audzēkņi un audzinātājas
izsaka visdziļāko līdzjūtību Viktorijai un
Valērijai, pavadot tēti mūžībā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 7. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2186.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 33.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Vasara Islandē». Vācijas drāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 32.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2186.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Aculiecinieks. Jaunie priesteri».*
7.20 «Balss pavēlnieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 24.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 515.sērija.
11.50 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
12.25 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens četriniekiem. Sezonas 7.posms Sanktmoricā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens četriniekiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 516.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
19.10 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
20.10 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 6.sērija.
21.05 «Atentāts. Sarajeva, 1914».
Austrijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2014.g.
23.00 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.40 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 38.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 21.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Detektīvseriāls. 24.sērija.
23.30 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 11.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 89. un 90.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 20. un 21.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 91. un 92.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
21.00 «Kāzu gūstā». TV šovs.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
1.55 «Motīvs?» ASV seriāls. 11.sērija.
2.45 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 8. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2187.sērija.

9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 34.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Sapņu viesnīca. Maroka». Melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.40 «Korida». Animācijas filma.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 33.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2187.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Komponists Juris Vaivods.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Fukušima». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Karš un miers». Lielbritānijas filma (ar subt.). 1.sērija.
1.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 25.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 516.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 6.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».*
1.brauciens sievietēm. Sezonas 7.posms Sanktmoricā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens sievietēm.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 517.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
18.50 «Eiropas meistarsacīkstes cīņas sportā».
21.05 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 7.sērija.
22.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
22.50 «Britu dārza slepenā vēsture». Dok.filmu cikls. 1.sērija.
0.00 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
0.30 ««SeMS» ceļo».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 85.sērija.
11.50 «Rozamunde Pilčere. Četras sezonas – vasara».
Vācijas un Lielbritānijas melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 22.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Normunda Rutuļa koncerts «Vēstule meitenei»».
23.15 «Spītnieka savaldīšana». Itālijas komēdija. 1980.g.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 3.sērija.
2.20 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 91. un 92.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
11.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 1.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 8.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 93. un 94.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 3.sērija.
0.05 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
1.00 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 10.sērija.
1.45 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 1.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 9. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2188.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 35.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Vides fakti».*
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 34.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2188.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

TV PROGRAMMA
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Iepazīsimies – es adoptēju bērnu». Dokumentāla filma.
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 26.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 517.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 7.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.20 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 518.sērija.
16.20 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā». 15 km distance sievietēm.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Eiropas meistarsacīkstes cīņas sportā».
22.00 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 8.sērija.
22.50 «Izzināt Japānu». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
23.25 «Brīnumainā Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
0.00 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
1.00 «100 g kultūras. Personība».*
1.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 JAUNUMS. «Mūzikas ierakstu gada balva. «
Zelta mikrofona 2015» dienasgrāmata». 1.raidījums.
9.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
9.35 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 86.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Četras sezonas – rudens».
Vācijas un Lielbritānijas melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 1.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
22.15 «Rokijs 4». ASV sporta drāma. 1985.g.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Nikita 3». ASV seriāls. 13.sērija.
1.20 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
2.05 «Dzīves krustcelēs 5».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.55 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 12.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 93. un 94.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 9.sērija.
11.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 22. un 23.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 95. un 96.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
0.35 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2.sērija.
1.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
1.50 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 10. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2189.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 36.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Daudz laimes!»*
12.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Zebra».*
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 35.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2189.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Lācars». Īsfilma.
20.00 «700 pasaules brīnumi». Izraēla.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2016. gada 3. marts
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Fukušima». Dokumentāla filma.
1.35 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 27.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 518.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 8.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
13.15 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».*
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Iglsas Austrijā.
14.15 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
15.20 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 519.sērija.
16.20 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā». 20 km distance vīriešiem.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.00 «Eiropas meistarsacīkstes cīņas sportā».
21.05 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.45 «Personība. 100 g kultūras».*
23.45 «Sporta studija».*
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Izzināt Japānu». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
1.20 «Brīnumainā Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
1.50 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2015»
dienasgrāmata». 2. un 3.raidījums.
9.30 «Dzīves krustcelēs 5».
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 87.sērija.
11.50 «Rozamunde Pilčere. Četras sezonas – ziema».
Vācijas un Lielbritānijas melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 2.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.50 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 9.sērija.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
1.50 «Dzīves krustcelēs 5».
2.35 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 2.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 95. un 96.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
11.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 3.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 97. un 98.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
22.00 «Pērtiķu planētas sākotne».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
0.10 «Kinomānija».
0.45 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.45 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 13.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 11. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 TV PIRMIZRĀDE. «Sirds likums 2».
Kanādas daudzsēriju filma. 1.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 37.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 36.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Skutelis ir studijā».*
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.25 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.25 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
2.15 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 1.sērija.

4.00 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
4.45 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «Sporta studijas diskusija».*
9.25 «Anekdošu šovs».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 28.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 519.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Brīnumainā Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
13.15 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».*
3.brauciens divniekiem. Pārraide no Iglsas Austrijā.
14.15 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».* 4.brauciens divniekiem.
15.20 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 520.sērija.
16.20 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā». 4 x 6 km stafete sievietēm.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.00 «Eiropas meistarsacīkstes cīņas sportā».
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Tā dara visas».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Viņa». ASV romantiska drāma (ar subt.). 2013.g.
0.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.05 «Aculiecinieks».*
1.20 «Grupas «Pērkons» koncerts «Sapumpurots zars»».*
3.30 «Anekdošu šovs».*
4.00 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2015»
dienasgrāmata». 4. un 5.raidījums.
9.30 «Dzīves krustcelēs 5».
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 88.sērija.
11.50 «Rozamunde Pilčere. Četras sezonas – pavasaris».
Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 3.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 10.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
1.55 «Dzīves krustcelēs 5».
2.35 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 97. un 98.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
11.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 4.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
15.25 «Čaļi ar bērniem». ASV komēdijseriāls. 2012.g. 17.sērija.
15.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.25 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 3.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 5.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 99. un 100.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Krokodils Dandijs». ASV piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
23.00 «Amerikāņu pīrāgs 3. Amerikāņu kāzas». Komēdija. 2003.g.
1.00 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
1.50 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
2.40 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 17.sērija.
3.00 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 12. marts
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Prasmīgais zaglis». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2010.g.
11.40 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma (ar subt.).
2016.g. 4.sērija.
12.45 «Viens ciems. Visa Latvija».* Valgalciems.
13.30 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.40 «Aculiecinieks».*
13.55 «700 pasaules brīnumi».* Izraēla.
14.30 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Haizivs pasaule». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 5.sērija.
22.30 «Kā izglābt laulību?» Romantiska komēdija (ar subt.). 2012.g.
0.20 «Viņa». ASV romantiska drāma. 2013.g.
2.35 «Guntara Rača jubilejas koncerts «Tikai tā!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 3. marts
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Province».* (ar subt.).
7.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
11.00 «Aculiecinieks».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.25 «Futbolā sīkumu nav». Dokumentāla filma.
14.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
15.20 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.20 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā». 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
18.00 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Eiropas meistarsacīkstes cīņas sportā».
21.05 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.45 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.35 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls. 2.sērija.
1.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.05 «Aktieru balle uz Čaka ielas». 2.daļa.
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*

7.30 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.55 «Melnā brālība». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
13.35 «Kāzu gūstā». TV šovs.
14.45 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
17.00 «Krokodils Dandijs». ASV piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 6.sērija.
20.10 «Gardēdis». ASV animācijas filma. 2007.g.
22.20 «Ātrs un bez žēlastības 4». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.35 «Pērtiķu planētas sākotne».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
2.30 «Melnā brālība». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
3.45 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

LNT

5.35 «Ķīpsalā». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.15 «Ceļojums apkārt pasaulei».
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.50 «Britu dārza slepenā vēsture».
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».

5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
7.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 11.sērija.
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.20 «Normunda Rutuļa koncerts «Vēstule meitenei»».
13.25 «Otra Boleinu meita». Romantiska drāma. 2008.g.
15.50 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
16.50 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2. un 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.50 «Lepels un Langsams». Vācijas komēdija. 2011.g.
0.40 «Detektīvs Valanders». Lielbritānijas filma. 2.sērija.
2.10 «Rozamunde Pilčere. Četras sezonas – ziema».
Vācijas un Lielbritānijas melodrāma. 2008.g.
3.40 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
5.40 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 3.sērija.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.

SIA «Berling» (reģ.Nr.40003029154)
aicina pievienoties savai komandai

web dizaineru(-i) (2D/3D)

ar angļu vai vācu valodas zināšanām.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu
lumat@com.jelgava.lv vai zvanīt
pa tālruni 63025641, 29420261.

Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
Jelgavas Mākslas skola uzņem 12 – 25 gadus vecus
audzēkņus jaunā interešu izglītības programmā

«MĀKSLAS STILI».

Tā ir iespēja apgūt dažādus mākslas vēstures stilus
un virzienus gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās, kas notiks reizi nedēļā.
Pieteikšanās pa tālruni 28807694.

JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA
2016./2017. mācību gadā
PIEDĀVĀ ŠĀDAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:
• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma
(5 – 6 gadi);
• pamatizglītības mazākumtautību programma;
• speciālās pamatizglītības mazākumtautību pro
gramma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma;
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
virziena mazākumtautību programma.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi,
psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs.
Skolā ir sakārtota un bērnu attīstību veicinoša vide.
Pēc mācību stundām ir iespēja nodarboties dažādos
interešu pulciņos.

Jelgavas
1. internātpamatskola
aicina pieteikt bērnus

ar kustību traucējumiem
vai somatiskām saslimšanām, kuri
2016./2017. mācību gadā uzsāks
mācības 1. klasē, rindā uz Valsts
pedagoģiski-medicīnisko komisiju.
Skolēni mācības apgūst pēc vispārizglītojošās programmas, tiek nodrošināti
bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumi
– ārstnieciskā vingrošana, masāža, fizioterapija, ārstnieciskā peldēšana, ūdens
procedūras, logopēda nodarbības u.c.
Skolēniem tiek nodrošināta bezmaksas
ēdināšana četras reizes dienā. Bērniem
ir iespēja dzīvot labiekārtotā internātā.
Pieteikties pie skolas sekretāres

pa tālruni 63029514

darba dienās no plkst.9 līdz 14.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Svētdiena, 13. marts
LTV1

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».
Kursu tēma martā:

Ziedi vāzēs un vāzes interjerā.
Formas darbi, veģetatīvais stils.
Lieldienas.
Dienas grupai nodarbības –
14., 15., 16. martā,
vakara grupai –
otrdienu un trešdienu vakari.

Pieteikšanās pa tālruni 26189613
vai e-pastu info@ziedipuke.lv.

18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Vasara Grieķijā».
Vācijas drāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 «Karš un miers». Lielbritānijas daudzsēriju filma
(ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
23.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.10 «Haizivs pasaule». Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.10 «Kā izglābt laulību?»
ASV romantiska komēdija (ar subt.). 2012.g.
2.55 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
4.55 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 12.sērija.
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Prasmīgais zaglis». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
13.30 «Momentuzņēmums».*
13.50 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
14.45 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
16.50 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
17.45 «Momentuzņēmums».*
18.00 «Eiropas meistarsacīkstes cīņas sportā».
20.05 «Tās tik ir operas! Tā dara visas». Dokumentālu filmu cikls.
21.00 «Teātris.zip».
21.30 «Voiceks». Nacionālā teātra izrāde.
23.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.25 «Anekdošu šovs 3».*
1.25 «Starptautiskais sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2013»».*
4.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 7.sērija.

Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrs (reģ.Nr.90000418861)
aicina darbā

vecāko medicīnas māsu.
Stabils atalgojums.
Galvenās prasības: medicīniskā izglītība
un reģistrācija ārstniecības
personu (māsu) reģistrā.
CV sūtīt pa e-pastu
Maija.Neilande@aprupescentrs.jelgava.lv
vai zvanīt pa tālruni 63026313
(darba dienās).

Paziņojums par izsoles
«Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā, nomas tiesību izsole»
(vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu.
Jelgavas pilsētas dome izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā, nomas tiesību
izsoli. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 05.04.2016. plkst.14.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no
plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā. Kontakttālrunis – 63005508.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».

5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Nemelo man!» (ar subt.).
7.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
8.00 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
12.45 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
14.30 «Suņu slepenā dzīve». Lielbritānijas raidījums.
15.35 «Dzintara dziesmas».
16.40 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 10.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viss ir sarežģīti». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
23.25 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.20 «Rozamunde Pilčere. Četras sezonas – pavasaris».
Vācijas melodrāma. 2009.g.
1.50 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 13.sērija.
2.35 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 14.sērija.
3.20 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
5.40 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 4.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
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12.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
13.05 «Ātrs un bez žēlastības 4». ASV spraiga sižeta filma.
15.10 «Gardēdis». ASV animācijas filma. 2007.g.
17.20 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Atgriezēji». ASV un Kanādas fantastikas drāma. 2010.g.
0.25 «Mārgareta». ASV drāma. 2011.g.
3.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.–7.sērija.
4.15 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».

SIA «Abonēšanas un piegādes
centrs ACD» (reģ.Nr.4003757493)

piedāvā nelielas slodzes
pastnieka(-ces) darbu –

abonētās preses piegādi klientiem
pastkastītēs Ozolniekos
(Pļavu, Iecavas, Meliorācijas,
Saules un citu apkārtējo ielu rajonā).
Piedāvājam iespēju veikt darbu savas
dzīvesvietas tuvumā. Darbs no pirmdienas līdz piektdienai no rīta – apmēram
no plkst.5.30 līdz 7.
Prasības pretendentam: dzīvesvieta
šajā rajonā, apzinīga attieksme pret
darbu, spēja strādāt agrās rīta stundās.
Pastniekam(-cei) presi atved agri no
rīta (līdz pulksten 5) uz mājām, tad
avīzes jāsašķiro un jāpiegādā klientiem.
Interesēties pa tālruni 26655010
vai 67063121.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
4. martā pulksten 18 un 5. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
pirmizrāde: T.Viljams «Vasara un dūmi». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3 – 5
(kultūras namā).
5. martā pulksten 15 – koncerts «Tā ir mīla». Ieeja – bez maksas (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
6. martā pulksten 15 – muzikāli spraiga komēdija «Precies, māsiņ!». Lomās:
R.Vazdika, J.Jarāns, G.Veits. Neskatoties uz brāļa greizsirdību, māsa negaidīti sastop
sava mūža sapņu princi, turklāt viņš dzied. Biļešu cena – € 5 – 8 (kultūras namā).
7. martā pulksten 16 – muzikāli literārs vakars «Viss sievietei», veltīts Starptautiskajai
sieviešu dienai (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
9. martā pulksten 19 – muzikāls humoršovs «Apsveicam, Sieviešu diena!». Piedalās: V.Skurstene, I.Kļavinskis, K.Ķeselis, J.Paukštello, S.Prule, M.Eglinskis, L.I.Purmaliete.
Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
10. martā pulksten 14 – XX Integratīvā mākslas festivāla reģionālais konkurss
koncerts «Nāc līdzās! Zemgale» (kultūras namā).
10. martā pulksten 18 – lekcija «Tautas tērps Zemgalē». Lektore – LU Latvijas
Vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece Anete Karlsone (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
11. martā pulksten 19 – grupas «Opus pro» 30 gadu jubilejas koncerts «Rozā
lietus». Piedalās: A.Zemnieks, J.Retenais, J.Valters, J.Veremejs un solists ALEX, kā arī
viesmūziķi O.Upenieks, U.Krūmiņš, Muravejs, A.Ieviņš, K.Pļavnieks, R.Majors, H.Zariņš,
A.Andrejeva. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
12. martā pulksten 14 un 18 – teatrāls koncertuzvedums «Spraud man puķi».
Dziesmas no 25 izrādēm, kuru vārdu autors ir J.Peters. Izpilda: A.Ērglis, L.Šomase,
N.Rutulis, Anmary, D.Skutelis, A.Stafecka un instrumentālā grupa J.Strazda vadībā.
Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
12. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Nāc nākdama, Liela diena»: Lieldienu
tradīcijas un svētku dekoru darināšana (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
13. martā pulksten 12 – «Fiksi šovs: Kā Dims Dimičs kļuva par fiksiku». Izrāde ar
krāsainām dekorācijām, superreālistiskām liela auguma lellēm, jautrām fiksidziesmiņām un neskaitāmiem pārsteigumiem. Bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja bez
maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Ilgums – 1 h (bez pārtraukuma). Biļešu cena
– € 8 – 15 (kultūras namā).
13. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
13. martā – slāvu svētki Masļeņica. Pulksten 12 – jautrības pilnie, atraktīvie svētki
Masļeņica Jelgavas Sporta halles zālē; pulksten 13 – stadionā pie halles. Biļetes no
1. marta var iegādāties Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4), 13. martā –
Jelgavas Sporta hallē (Mātera ielā 44a).

Izstādes
No 4. marta līdz 24. aprīlim – starptautiska lietišķās mākslas izstāde «Daudzveidība vienotībā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 6. martam – Kristapa Herca fotogrāfiju izstāde (kultūras nama 1. stāva
garderobes foajē).
No 3. marta līdz 5. aprīlim – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze»
izstāde «Dizaina priekšmeti». Studijas vadītāja I.Ozolniece. Atklāšana – 3. martā
pulksten 16 (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
No 8. marta līdz 4. aprīlim – fotoizstāde «Jelgavnieki teātra pasaulē». Izstāde
veltīta Teātra svētkiem un jelgavniekiem, kas strādā Latvijas profesionālajos teātros
(kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
Līdz 10. martam – XX Integratīvā mākslas festivāla «Nāc līdzās! Zemgale»
dalībnieku darbu izstāde (kultūras nama 2. stāva foajē).
No 10. līdz 31. martam – Zīles Ziemeles darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
No 11. marta līdz 10. aprīlim – Eduards Rjabikins «Varavīksne stiklā»: vitrāžas
(kultūras nama 2. stāva foajē).
21. martā pulksten 17 – Silvijas Aijas Petersones gleznu izstādes «Nomoda
sapņi» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 15. aprīlim (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 27. martam – izstāde «Silva Linarte. Gleznas» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 27. martam – izstāde «Kurzemes albums». Unikāla izstāde, kurā skatāmi 90
darbi (18. gs. beigas – 19. gs. pirmā puse), kas reiz bijuši kādas ģimenes piemiņas
albums un saglabājušies cauri gadu desmitiem, izpētes gaitā gūstot nosaukumu
«Kurzemes albums» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. martam – Māra Grīnberga bilžu izstāde «Parīzieši 2015» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 31. martam – Eināra Nordmaņa fotogrāfiju izstāde «Ar vējiem krēpēs»,
kurā varēs iepazīt Jelgavas Pils salā mītošo savvaļas zirgu dzīvi caur fotoobjektīvu
(Zinātniskās bibliotēkas Izstāžu zālē).
Līdz 3. aprīlim – Agra Kuestrova fotoizstāde (Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā).

Jelgavā ar izrādi
viesosies Rīgas cirks
 Ilze Knusle-Jankevica

11. martā pulksten 18 Zemgales Olimpiskajā centrā
ar izrādi «Tropu fantāzija»
viesosies Rīgas cirks. Šī būs
pirmā reize, kad Jelgavā ar
izrādi viesosies Rīgas cirks.
Cirks informē, ka šajā programmā
pirmoreiz Latvijā uzstāsies Kubas
Nacionālā cirka kolektīvs. Kopā ar
viņiem piedalīsies arī mākslinieki no
Kolumbijas, Vācijas, Beļģijas un Latvijas. Programmā sagaidāmas temperamentīgas dejas, koši tērpi, enerģiski
mākslinieki un dažādi augstvērtīgi
numuri, turklāt izrādi papildinās dzīvā mūzika – skatītāju iecienītais Rīgas
cirka mūziķu trio. «Izrādē būs akrobāti, gaisa vingrotāji, žonglieri, klauni
un drosmes (nāves) rata pārgalvji, kā
arī dažādi cirka dzīvnieki – gudri un
krāsaini papagaiļi, skolots zirgs un
deviņi neparasti labi audzināti balti

Šepardas suņi,» sola cirka pārstāvji.
Izrāde ilgs apmēram divas stundas
(ar starpbrīdi).
Biļešu cena – no 8 līdz 15 eiro.
Bērniem no 3 līdz 5 gadiem – 1,50
eiro, neaizņemot atsevišķu sēdvietu.
Biļetes nopērkamas «Biļešu servisa»
kasēs visā Latvijā, internetā www.
bilesuserviss.lv, kā arī Zemgales Olimpiskajā centrā (Kronvalda ielā 24).
Jāpiebilst, ka Rīgas cirks šobrīd ir
palicis bez mājām. Tā kā programma
bija sagatavota, cirks dosies viesizrādēs pa Latviju. Būvniecības valsts
kontroles birojs un Kultūras ministrija lēma, ka cirka ēka Rīgā nav droša
ekspluatācijai, un lika to slēgt – cirks
apmeklētājiem slēgts no 11. februāra.
Neskatoties uz to, VSIA «Rīgas cirks»
kā juridiska organizācija turpina
darbu, un tās aktuālākais uzdevums
ir plānot, kā turpināt Latvijā cirka
tradīciju šā brīža situācijā, kad nav
iespējams rīkot cirka izrādes tam
paredzētajā ēkā.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 3. marts

No šķūnīša līdz «Zelta
mikrofona» nominācijai
Jelgavnieku Ruslana (no kreisās), Andreja, Riharda un Viļņa radītais hiphops tiek raksturots kā klasisks un kvalitatīvs. Grupa savu
pirmo albumu pieteikusi mūzikas gada balvai «Zelta mikrofons
2015», kur Jelgavu pārstāvēs arī «Prāta vētra».

 Ģirts Pommers

2012. gadā Jelgavā sākās trīs
klasesbiedru aizraušanās ar
hiphopu – mūzikas žanru,
kas 20. gadsimta 70. gadu
sākumā aizsākās Ņujorkā. Šis
žanrs nepieprasa ne muzikālo
izglītību, ne mūzikas instrumentu apgūšanu – viss, kas
nepieciešams, ir uzdrīkstēšanās un ritmisku, ar atskaņām
bagātu tekstu veidošana.
Jelgavnieku grupas «Augša» pirmais un pagaidām
vienīgais albums «Troksnis
no bēniņiem» ir nominēts
mūzikas gada balvai «Zelta
mikrofons 2015» – uzvarētāji
tiks noskaidroti jau 15. martā
Latvijas Nacionālajā operā.
Riharda Štrausa (22), Viļņa Sēļa (21),
Andreja Markova (29) un Ruslana Fadejeva (22) grupas «Augša» pirmā oficiālā
uzstāšanās datēta ar 2013. gada maiju,
kad spontāni dzima ideja par dalību šī mūzikas žanra festivālā «Ritms un plūsma».
«Sākumā plānojām piedalīties festivālā
trijatā, taču tad pajautāju savam kolēģim
Andrejam, kuram arī bija līdzīgas intereses, un viņš piekrita. Speciāli šai reizei
sarakstījām trīs dziesmas, pirmā no tām
– «Uz promenādi», kas faktiski ir vienīgā
kompozīcija, kuru esam veltījuši Jelgavai.
Tās lirika ir par satikšanos, par katra
dalībnieka ceļu līdz Jelgavas promenādei
– caur savām emocijām un gadalaikiem,»
saka grupas dalībnieks V.Sēlis.
Mūzika lielākoties tapusi neliela šķūnīša bēniņos, kas spēlē simbolisku lomu
grupas nosaukumā un ir attēlots uz jaunā
albuma vāciņa. «Šis ir mūsu apvienības
štābiņš, te mēs kopā pavadījām vakarus,
skaitījām rīmes un klausījāmies hiphopu.
Te ir grupas «Augša» sākums. Godīgi sakot, štābiņa izmēri ir ļoti nelieli, tajā pat ir
grūti nostāties kājās, taču šī vieta mums
ir ļoti īpaša,» tā grupa. Ideja par albuma
izdošanu jelgavnieku prātos mājojusi jau

ilgāku laiku, taču reālus apmērus ieguva
2015. gadā, kad, pateicoties vēl viena
Jelgavas hiphopa mākslinieka Fakta palīdzīgajai rokai, tapis albums «Troksnis
no bēniņiem».

Hiphops, bītmeikeri un bīti

Nevienam no grupas dalībniekiem
nav muzikālās izglītības, tāpat neviens
īsti nepārvalda kādu instrumentu. Kā
atzīst Vilnis, viņš gadu spēlējis bungas un
iemēģinājis ģitārspēli, taču «tas viss tikai
savām ausīm». Hiphopam dzīvā mūzika
nav obligāta, jo pavadījumu jeb bītu var
iegūt no Latvijā esošajiem bītmeikeriem
– mūzikas entuziastiem, kuri digitāli
izveidojuši skaņas un ritma savienojumu,
uz kura tiek skaitīts virsū reps. Jelgavas
apvienības biedri vienprātīgi atzīst, ka
albums netiktu izdots, ja tieši izdošanas
laikā Latvijā nebūtu bītmeikeru pārprodukcijas: «Bītmeikeri Latvijā ir atsaucīgi,
bija tādi, kuri savus bītus mums atdeva
par velti, par dažiem nācās samaksāt.
Kad mēs sākām, Latvijā bija bītmeikeru
pārprodukcija – reāli pietrūka izpildītāju,
kas šos pavadījumus izmantotu. Turklāt
šie bītmeikeri sāka aizrauties ar eksperimentiem, kas aizgāja jau krietni tālāk par
hiphopa žanra robežām. Tieši tajā laikā
parādījāmies mēs, kas paši uzprasījās, lai
mums sūta šos materiālus. Atlika vien
izvēlēties.»
Dziesmu tapšanas secība ir nemainīga
– tiek ņemts bīts, tad izvēlēta dziesmas
tēma, un tālākais ir vien katra grupas
dalībnieka ziņā. «Ar dziesmu tekstiem
mums problēmu nebija, jo grupā esam
četri, bet mūsu dziesmās visbiežāk ir 16
rindas, katram sanāk pa četrām. Tad nu
tā lirika tiek radīta – dažreiz kopā, dažreiz
atsevišķi. Tikai dažās dziesmās ir vairāk
par 20 rindām, taču tas mums raizes
nesagādā,» piebilst Vilnis.

Koncerti klubos, mērķis –
Jelgavas Pilsētas svētki

«Augšas» pēdējā dzīvā uzstāšanās bija
26. februārī Kaņepes kultūras centrā
Rīgā. Jelgavnieki pauž atzinību, ka

Sandris Vanzovičs, «Neatkarīgās
Rīta Avīzes» mūzikas apskatnieks:
«Uz Latvijas mūzikas ierakstu gada
balvai «Zelta mikrofons» iesniegto
hiphopa ierakstu fona «Augša»
izklausās pat vairāk nekā pieklājīgi –
lielākoties gan, pateicoties tekstiem,
jo muzikālā «apakša» viņiem dažkārt
sanākusi visai vecmodīga vai bez
skaidras idejas. Prieks, ka džeki bliež
kārtīgu tīrasiņu repu, bez amerikāniskajām «r&b» piešpricēm,
kas diemžēl ir tik raksturīgi «firmas» produktiem. Laba dikcija,
tāpēc, lai arī dziesmu vārdi tiek skaldīti vienā elpas vilcienā, tos
vienalga var saprast. «Biezāku» vārdu izmantošana te iederas, jo
tie nav kā pašmērķis, bet gan kā piparotāks uzsvars teiktajam.
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šoreiz savos uzdevumu augstumos bijis
vietējais skaņotājs. Koncerta programmu dalībnieki izveido paši, te gan daudz
vietas improvizācijai neatliekot. «Improvizācijas iespējas pa lielam ir tikai starp
dziesmām vai reizēs, kad kāds nolažo.
Mums pašiem ļoti gribētos kādreiz uzspēlēt koncertā ar dzīvo mūziku, taču ar
hiphopu ir grūti – pašiem spēlēt ģitāru
vai bungas un skaitīt repu ir sarežģīti.
Instrumentālajiem koncertiem ir pilnīgi citas izmaksas,» tā Rihards. Pirms
koncertiem grupai notiek mēģinājumi,
kuros tiek pieslīpētas nianses un beki jeb
bekvokāli – vieta dziesmā, kur viens no
grupas puišiem skaita, bet pārējie trīs
viņu pavada un iestarpina. Arī balss
saites jau ir uztrenētas – problēmas ar
aizsmakumu vairs neesot. Kā atceras
Rihards, pēc pirmajiem koncertiem ar
balsi bijušas problēmas.
Lai izdotos kvalitatīvs koncerts, liela
loma ir savstarpējai sapratnei, kas tiek
salīdzināta ar sporta komandās esošo.
«Tie, kas spēlējuši hokeju vai futbolu,
ir iepazinuši to sajūtu, kad tiek spēlēts
kopā ar jau zināmiem un uzticamiem
komandas biedriem, kas tavas kļūdas
gadījumā var izglābt un papildināt.»
Savus nākotnes plānus hiphoperi komentē izvairīgi, atzīstot, ka nav pamata
steigai. «Šobrīd katrs no mums sevi
pilnveido kādā individuālā projektā,
nevēlamies kaut kur skriet un solīt
nākamo albumu. Visam ir jānotiek
dabiski. Viens no mūsu sapņiem ir
uzstāšanās Pilsētas svētkos, jo Jelgava
vispār ir atsaucīga pilsēta. Šķiet, ka liela pilsēta, taču mums ir arī liels paziņu
loks,» tā grupa.
Sava albuma iesniegšana mūzikas
gada balvai «Zelta mikrofons 2015»
bijis neplānots solis ar mērķi iepazīt
šī pasākuma virtuvi. «Pieteicāmies ar
mērķi pamēģināt, kā ir piedalīties šāda
veida pasākumā, bez jebkādām ambīcijām. Ja atceras iepriekšējos gadus,
hiphopa nominācijā bijuši šim žanram
neatbilstoši mākslinieki, mums par to
nav jākaunas,» tā jelgavnieki.

Un ko teikt viņiem ir – albumā nevienā brīdī neieskanas latvju
repam raksturīgās glupības a’la «mūs neviens neapstādinās».
Nikni – tā, kā tam repā arī vajadzētu būt!»
Ģirts Rozentāls jeb Ozols, viens no
Latvijas hiphopa aizsācējiem:
«Džeki taisa klasisku 90. gadu
hiphopu, kas šobrīd ir samērā liels
retums. Man tiešām patīk, ko viņi
dara, jo līdzīgu mākslinieku mums
Latvijā šobrīd nav. «Augšai» novēlu
nezaudēt optimismu un sekot savai
sirdij, un veidot savu mūziku tādu,
kādu viņi to jūt. Darbs grupā nav
viegls, katram ir savs skatījums uz mums apkārt notiekošajām
lietām un parādībām, tādēļ arī te jānovēl izturība.»

