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Noslēdz «Ciešanu ceļu»

1796. gadā Francijā giljotinēja karali Luiju XVI. Uz troni
pretendēja viņa jaunākais brālis,
kas kļūtu par Luiju XVIII. Francijā
uzliesmojušās revolūcijas dēļ
troņa tīkotājs bija spiests 23
gadus pavadīt emigrācijā, divas
reizes uzturoties arī bijušajā Kurzemes un Zemgales hercogistē.
1798. gadā Krievijas imperators
Pāvils I piedāvāja viņam patvērumu agrākajā hercogu Bīronu
pilī Jelgavā, un te viņš uzturējās
līdz 1801. gada 22. janvārim.
Kopā ar pašpasludināto karali
Jelgavā uzturējās viņa ministri,
Attēls: Luijs XVIII
hercogi un vikonti, grāfi un
marķīzi, kambarkungi, sekretāri un staļļmeistari, pavisam ap 250 personu. 1804. gadā, kad viņš atkārtoti, dēvēdams sevi par Lilles grāfu,
ieradās Jelgavā, pavadošā svīta bija sarukusi līdz 43 cilvēkiem, arī pats
karalis jutās visai nedroši par savām izredzēm ierasties Francijā kā šīs
zemes karalim. Pēc trim gadiem – 1807. gadā – viņš atstāja Jelgavu
un pārcēlās uz Angliju. Vēl pēc septiņiem gadiem – 1814. gada 31.
martā – Luijs XVIII kopā ar karaspēku, ko vadīja Aleksandrs I, iegāja
Parīzē un ieguva ilgi kāroto Francijas karaļa kroni.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Pašvaldība finansiāli atbalstīs
daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošanu
 Sintija Čepanone

Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ Latvijā pieminēja 1949. gada
deportācijas un komunistiskā genocīda
upurus. Jau tradicionāli atceres pasākums,
noliekot ziedus uz
memoriāla «Ciešanu
ceļš» un pie piemiņas
akmens, 25. martā
notika arī Svētbirzē.
Šogad piemiņas dienā atklāta memoriāla
noslēdzošā plāksne
ar uzrakstu «Ciešanu ceļš. Komunistiskā
režīma upuru piemiņai».

No Jelgavas apriņķa 1949.
gada 25. martā uz Sibīriju un
citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem tika izsūtīti
vairāk nekā 2000 cilvēku, no kuriem 688 neatgriezās. «Arī mani
kopā ar ģimeni – mammu, tēti
un trim brāļiem – izsūtīja, kad
man bija tikai seši gadi. Tolaik
man bērnam saprašana nebija
liela, taču, pārdomājot to visu
šodien, – svešumā piedzīvotas
lielas šausmas, kas nenoliedzami
atstājušas pēdas visai dzīvei,»
atzīst represētais jelgavnieks
Imants Pēkalis, kurš Latvijā
kopā ar brāļiem un mammu atgriezās 1959. gadā. Diemžēl viņa
tēvs no Sibīrijas neatgriezās,
tāpēc ik gadu tēva piemiņai viņš

atnāk nolikt ziedus Svētbirzē.
Arī jelgavniece Mudīte Krūmiņa
nolika ziedus uz «Ciešanu ceļa»
pie tēva vārda. «Tētis palika
Omskas apgabalā, bet mums ar
mammu, brāli un māsu izdevās
atgriezties. Mani priecē fakts, ka
Jelgavā izveidota piemiņas vieta,
kurā ierakstīts arī mana tēta
vārds, un ik gadu varu atnākt
un nolikt šeit ziedus, tādējādi
turot godā viņa piemiņu,» tā
M.Krūmiņa.
Represēto apvienības «Staburadze» vadītāja Valda Dzintare
atzinīgi vērtē, ka šajā piemiņas
dienā atklāta pēdējā plāksne uz
«Ciešanu ceļa». «Ilgi nāca, taču
beidzot ir pielikts punkts, kas pasaka, kas šī ir par piemiņas vietu.

Šī nošķeltā plāksnes augša ir ļoti
simboliska un raksturo represēto
likteņus,» tā V.Dzintare.
Piemiņas memoriālu «Ciešanu
ceļš», kas veidots kā dzelzceļa uzbērums, kurā uz granīta
plāksnēm iegravēti 688 zīdaiņu,
skolēnu, strādājošo un sirmgalvju vārdi – Jelgavas apriņķa
genocīdu upuru vārdi, kuri no izsūtījuma mājās tā arī neatgriezās
–, atklāja 2008. gada 23. augustā.
Šonedēļ, klātesot represētajiem,
viņu tuviniekiem, pilsētas un
novadu vadībai, atklāta piemiņas memoriāla noslēdzošā
plāksne ar uzrakstu «Ciešanu
ceļš. Komunistiskā režīma upuru
piemiņai», vēstot par to, kas šī ir
par piemiņas vietu.

Aprīlī – Spodrības mēnesis, Meža dienas un Lielā talka
 Sintija Čepanone

Šodien domes sēdē
plānots izsludināt
Spodrības mēnesi un
Meža dienas Jelgavā,
un tas nozīmē, ka visu
aprīli arī iedzīvotāji jo
īpaši aicināti iesaistīties apkārtējās vides
sakopšanas un labiekārtošanas darbos.
Savukārt 25. aprīlī visā
Latvijā norisināsies Lielā talka, kurai pieteikšanās jau sākusies.

Spodrības mēnesis mūsu pilsētā norisināsies laika periodā
no 1. līdz 30. aprīlim, un SIA
«Zemgales Eko» valdes loceklis
un Lielās talkas koordinators
Jelgavā Aleksejs Jankovskis norāda, ka īstenotās aktivitātes būs
līdzīgas kā iepriekšējos gados, vēl
vairāk akcentējot teritoriju labiekārtošanu, ne tikai to atbrīvošanu
no atkritumiem. «Tā kā šogad bija
agrs pavasaris, jau februārī sākām apzināt un likvidēt pilsētā izveidotās nelegālās izgāztuves. Lai
gan pilsētas teritoriju apsekojam
regulāri, jāatzīst, ka nespējam

apzināt visas vietas, kur nesakcionēti izmesti atkritumi, tāpēc
aicinām arī jelgavniekus ziņot
par viņiem zināmajām piegružotajām vietām, kuras vajadzētu
sakopt,» saka A.Jankovskis, piebilstot, ka visas apzinātās vietas
tiks iekļautas Lielās talkas laikā
sakopjamo objektu sarakstā, lai
kopīgiem spēkiem tās sakārtotu.
Pieteikt talkošanas vietu un savu
dalību Lielajā talkā var pa tālruni
63023511. Taču objektus, kurus
vajadzētu sakopt, var atzīmēt
arī mājas lapā www.talkas.lv izveidotajā piesārņoto vietu kartē.

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

A.Jankovskis norāda, ka šobrīd
savu dalību Lielajā talkā jau
apstiprinājuši vairāki kolektīvi,
pārstāvot dažādus Jelgavas uzņēmumus, un pieļauj, ka, sākoties
Spodrības mēnesim, tradicionāli
aktivizēsies arī ģimenes, kaimiņi
un domubiedru grupas.
Lai iedzīvotājiem, tīrot savas
mājas apkārtni, pagrabus un šķūnīšus, nodrošinātu iespēju atbrīvoties no atkritumiem, SIA «Zemgales Eko» atsevišķās vietās pilsētā
noteiktās dienās nodrošinās lielos
atkritumu konteinerus.
Turpinājums 3.lpp.
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Visticamāk, jau maija
pirmajā pusē varētu
tikt izsludināta pieteikšanās daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanas pro
grammai, kas dzīvokļu
īpašniekiem paredz iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu
līdz 50 procentu apmērā mājai piegulošā
zemesgabala sakārtošanas darbiem. Šodien
domes sēdē plānots
apstiprināt attiecīgus
saistošos noteikumus,
un pēc to saskaņošanas ministrijā varēs
izsludināt pieteikumu
iesniegšanu.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods skaidro,
ka šogad pašvaldības budžetā
šim mērķim paredzēti 25 000
eiro un daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanas programmas princips būs
līdzīgs pilsētā jau īstenotajai
jaunu kanalizācijas tīklu izbūves
programmai. Proti, pašvaldība ir
gatava atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu sakārtot apkārtējo vidi,
plānotajiem darbiem līdztekus
viņu pašu finansiālajam ieguldījumam nodrošinot pašvaldības
līdzfinansējumu. «Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka
pašvaldība iesniegtā pieteikuma
apstiprināšanas gadījumā no-

drošinās atbalstu līdz 50 procentu apmērā no kopējām pagalma
labiekārtošanas izmaksām. Šīs
programmas mērķis ir dzīvokļu
īpašniekos rosināt saimnieka
apziņu, stimulēt uzņemties atbildību par visu savu īpašumu,
ne tikai dzīvokli, un pašvaldības
finansiāls atbalsts varētu būt
atspaids, lai iedzīvotāji atbilstoši vajadzībām īstenotu savas
daudzdzīvokļu mājas apkārtnes
labiekārtošanu,» tā J.Strods, jau
šobrīd dzīvokļu īpašniekus savā
starpā aicinot pārrunāt dalību
šajā programmā un definēt
aktuālākos darbus, lai brīdī,
kad tiks izziņota iesniegumu
pieņemšana, nokārtojot visas
nepieciešamās formalitātes, varētu startēt programmā ar savu
pieteikumu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks skaidro, ka daudzdzīvokļu
mājas apkārtnes labiekārtošanas
darbi var būt gan lietusūdens
kanalizācijas, gan pagalma apgaismojuma, gan brauktuvju,
ietvju, stāvlaukuma izbūve,
pārbūve vai atjaunošana, gan
bērnu rotaļu vai sporta laukuma, jaunu stādījumu ierīkošana.
«Tieši paši dzīvokļu īpašnieki
būs tie, kas gan izlems to, kādus
darbus veikt, gan arī vienosies
par finansējuma apmēru, ko viņi
paši gatavi ieguldīt mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanā,» uzsver J.Strods, lēšot,
ka pašvaldības līdzfinansējums
varētu tikt piešķirts vidēji piecu
projektu īstenošanai.
Turpinājums 3.lpp.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas saukli» rezultāti
Paldies 194 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
saukļu ir publicēti 19. marta numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas saukļi. Pareizi atbildēja 163 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Dzintra Jēkabsone, Ilva Graudiņa, Svetlana Rudenko, Liāna Ponomorenko, Loreta
Neusa, Vija Pudnika, Inese Puncule, Olga Fedotova, Regīna Ose, Verners Zaļzirnis, Rita Skaidrīte Indāre, Ilze Brūvere, Skaidrīte Liepa, Lilija
Strogonova, Lilija Jonāne, Veronika Rubīne.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

viedokļi

Ceturtdiena, 2015. gada 26. marts

Kāds vīrietis vecumā tā jau pēc gadiem 40 teju katru brīvu brīdi pavada Pārlielupes bibliotēkā, kur viņš spēlē datorspēles… Vīrietis varot pat visu brīvo dienu nosēdēt pie publiski pieejamā datora, spēlējot kādu bumbiņu spēli. Tā viņš aizmirstoties no ikdienas rūpēm. Taču reiz šis pats vīrs uzrunājis bibliotekāri,
lūdzot palīdzību. «Gribēja, lai palīdzu viņam internetā atrast, cikos brauc autobuss no Jelgavas uz Tukumu. Izrādījās, viņš datorā lieliski prot spēlītes spēlēt,
bet citu iemaņu viņam nav. Un diezin vai viņam ir arī vēlme tās iegūt, jo vienmēr taču būs kāds, kas izpalīdzēs,» spriež bibliotekāre Maija Zēberga. Šonedēļ mūsu pilsētā notiek E-prasmju nedēļa, kuras laikā dažādās pilsētas vietās bez maksas tiek piedāvātas nodarbības gan cilvēkiem bez priekšzināšanām
datora lietošanā, gan tiem, kas vēlas savas prasmes uzlabot. Pagaidām vīrs, kurš spēlē tikai datorspēles, nodarbībām pieteicies nav, lai gan arī Pārlielupes
bibliotēkā tika rīkotas bezmaksas nodarbības «Interneta ābece pieaugušajiem». Kā atzīst E-prasmju nedēļas organizētāji, vieglāk iekustināt ir pensionārus,
daudz grūtāk – četrdesmitgadniekus, lai gan joprojām viņu vidū ir pietiekami daudz tādu, kuri ar datoru ir uz «jūs». To novēroja arī «Jelgavas Vēstnesis»,
apmeklējot E-prasmju nedēļas dažādos bezmaksas pasākumus pilsētā – atsaucība šogad nav pārāk liela. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
(ZRKAC) vadītāja Sarmīte Vīksna spriež, ka Jelgavā pēdējo gadu laikā datorzinības patiesi vairs nav tik pieprasītas kā agrāk. «Mēs to jūtam arī savos kursos
– pieprasījums krītas, un iemesls tam ir vienkāršs: pagājušajā gadā vien projektā «Pieslēdzies, Latvija!» Jelgavā datorprasmes apguva ap 700 cilvēku. Tas ir
ievērojams skaits. Tāpēc man gribas teikt, ka tās pamatlietas jelgavnieki ir apguvuši, ja vien bijusi vēlēšanās.» Pieprasītākas kļūst specifiskas zināšanas. To
apliecina arī E-prasmju nedēļa, kur lielāks pieprasījums ir pēc lekcijām, kas padziļina zināšanas kādā konkrētā jomā. Piemēram, ZRKAC jauniešiem piedāvāja
iepazīt rīku «YouRock», kas ļauj sevi labāk prezentēt darba devējam, tāpat jaunie un topošie uzņēmēji varēja uzzināt, kā uzsākt pārdošanu e-vidē ar mazu
budžetu, kā arī mācīties veidot infografikas ar rīka Infogr.am palīdzību.

Ātros kredītus
noformēt
nepalīdz
Kaut arī šī ir E-prasmju nedēļa,
kad ikviens bez maksas var apgūt interneta lietošanas iemaņas,
pilsētas bibliotēkas ir tās vietas,
kur cilvēkam arī ikdienā neatsaka
palīdzību, ja rodas jautājumi, ko un
kā izdarīt internetā. Kopā visās Jelgavas bibliotēkās ir vairāki desmiti
brīvpieejas datoru, kurus ikdienā
var izmantot ikviens jelgavnieks. Izrādās, ka vīrieši esot tie, kuri biežāk
internetu izmanto datorspēlēm, bet
sievietes esot praktiskākas – viņas
internetā meklē noderīgu informāciju, nevis vienkārši nosit laiku.
Kā atzīst Pārlielupes bibliotēkas
vadītāja Veneranda Godmane, laiks,
kad varēsim teikt, ka E-prasmju
nedēļa sevi ir izsmēlusi un mēs katrs
protam apieties ar datoru, tik ātri
vis nepienāks. «Jā, dators ir mūsu
ikdiena, tikai jautājums, kādām
vajadzībām mēs protam to lietot.
Joprojām daļa iedzīvotāju datoru
izmanto tikai izklaidei – atrast vajadzīgo informāciju, apmaksāt rēķinus, pat izdrukāt tekstu daudziem
sagādā problēmas. Bibliotēkā mēs
redzam cilvēku ikdienas iemaņas.»
Arī šoreiz uz E-prasmju nedēļas
aktivitātēm teju katrs atnākušais
uzrunāts individuāli, lai beidzot
pamēģinātu uzlabot savas prasmes.
«Cilvēkus izkustināt nav viegli – atsaucīgāki ir pensijas vecuma cilvēki.
Šonedēļ pat bijām pierunājuši nākt
mācīties kādu māmiņu, bet dienā,
kad sākās nodarbība, viņai bērns
apslima, citam atkal savas darīšanas,» atzīst V.Godmane.
Līdz ar to bibliotekāri zina – vēl
pietiekami ilgu laiku viņu padomi
ikdienā būs nepieciešami daudziem
jelgavniekiem, kuri pagaidām nevēlas apgūt interneta lietošanas
prasmes. «Jautājumi ir dažādi, jā, ir
bijuši arī lūgumi palīdzēt noformēt
ātro kredītu internetā. Tam gan
mēs sakām kategorisku nē. Taču
nekad neatsakām palīdzēt izdrukāt
rēķinus, apieties ar e-pastu, atrast
informāciju,» stāsta V.Godmane.
Bibliotēkās atzīst, ka daļa no tiem,
kuri apgūst datorprasmes, turpmāk
bibliotēkas durvis ver krietni retāk.
«Ir lasītāji, kuri mums ir zuduši. Satiekam uz ielas un jautājam, kur tad
jūs esat pazuduši, un tad visbiežākā
atbilde ir: «Mēs nopirkām datoru.
Visu varam izlasīt, apskatīt.» No
vienas puses, protams, prieks,
bet, no otras, ir žēl. Taču šādu
cilvēku nav vairums – daļai dators
grāmatas nespēj aizstāt. Tajā pašā
laikā ir arī otra kategorija, it sevišķi
gados vecāki cilvēki, kuri apguvuši
internetu, bet datoru mājās neiegādājas, sakot, kam lieki izdevumi, ja
bibliotēka tepat pāri sētai. Cilvēki
un viņu paradumi ir dažādi,» atzīst
bibliotekāre Maija Zēberga.
Par bērniem, kuri vecākiem saka,
ka sētā ar draugiem tiekas, bet
patiesībā bibliotēkā spēlītes spēlē,
bibliotēkā saka tā: aizliegt nevaram,
taču, ja vecāki ir pret, viņiem jāuzraksta iesniegums bibliotēkai – tad
arī būs iemesls konkrētam bērnam
liegt datorspēles bibliotēkā. Pagaidām šādu vecāku iesniegumu nav.

«Es joprojām pastā
stāvu garajā rindā»
Pēc pirmajām divām stundām
pie datora jelgavnieks Vladimirs
Pavlovskis atzīst, ka interese
ir radusies un nu viņš pārliecināts, ka apieties ar datoru
var iemācīt pat viņam. «Esmu
jautājis māsas bērnam – nu,
parādi, kā tas darāms, bet, ziniet, viņi apsēžas pie datora, tik
ātri noklabina tās pogas, ka es
neko nesaprotu. Esmu pārliecināts, ka mājinieki man iemācīt
datorprasmes nevar, tāpēc arī
pieteicos nodarbībām bibliotēkā
E-prasmju nedēļas laikā, kur ir
gatavi apmācīt tādus kā es – bez
priekšzināšanām.»
Vladimirs nu jau ir pensionēts
inženieris. Ja šodien inženieris
bez datora nav iedomājams, tad
Vladimirs atzīst, ka viņa laikā
datorzināšanas darbam vajadzīgas nebija. «Tagad jūtu, ka bez
interneta kļūst arvien grūtāk.
Visi jau sen rēķinus apmaksā

internetbankā,
bet es eju uz
pastu, stāvu garajā rindā… Vai
tad es Jelgavas
pili nezinu, Jelgavas baznīcas?
Bet nupat pasniedzēja mums
šīs lapas atvēra
internetā, un es
redzu, cik daudz
jaunas informācijas par it kā
labi zināmām
vietām var iegūt. Esmu no tā
visa atpalicis, un
tā tas nevar palikt,» apņēmies
ir Vladimirs.
Tāpat arī Vera un Viktors
Timošenkovi ir nolēmuši, ka
jāiemācās lietot datoru. «Datoru jau esam nopirkuši, tagad

nākam mācīties. Mēs esam optimisti – tiksim galā ar jaunajām
tehnoloģijām. Ja savulaik mūsu
vecmāmiņas mācījās, kā lietot

telefonus, tad kāpēc mēs tagad
nevaram iemācīties, kā lietot
datoru? Nekad nav par vēlu
sākt,» spriež Vera.

Ekskursija uz Marsu un Mēnesi

Zoja Dolgušina ir kaislīga ceļotāja ar 15 gadu «stāžu». Gadā
viņa dodas vismaz vienā tālākā
ceļojumā un vairākos tuvākos

tepat pa Latviju vai Baltijas
valstīm. «Ceļošana ir mana
aizraušanās, esmu pabijusi ļoti
daudzās valstīs: Itālija, Austri-

ja, Horvātija, Čehija, Bulgārija,
Tunisija, Turcija, Vācija, un
uzskaitījumu varētu turpināt.
Tūlīt pat došos uz Pērnavu,
šogad vēl gribu aizbraukt uz
Maltu. Bet jūtu jau, ka ilgs vairs
nebūs tas mans aktīvais ceļošanas periods, tāpēc novērtēju, ka
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā tiek piedāvāta bezmaksas
lekcija «Virtuālie ceļojumi un
ekskursijas internetā». Tad,
kad vairs nevarēšu pati tik aktīvi ceļot, gribēšu to darīt vismaz
virtuāli – internetā.»
Zoja un vēl daži interesenti
varēja izbaudīt pāris stundu
garu virtuālu ceļojumu pa
visu pasauli, apceļojot visus
kontinentus, un beigās kā «rozīnīti» pasniedzēja Viktorija
Agafonova piedāvāja virtuālu
pastaigu pa Mēnesi un Marsu. «Tik plašas ir interneta
iespējas. Cilvēkam varbūt nav

Iepirkties var ne tikai veikalā
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā E-prasmju nedēļas laikā viena no lekcijām bija
«E-pakalpojumi ikdienai», kur detalizēti varēja uzzināt, kā dažādas
preces un pakalpojumus iegādāties
internetā. «Man galvenais, lai tas
būtu droši, un tieši šādu pārliecību
šodien gribētu gūt,» saka Ilze, kura
ikdienā aktīvi izmanto internetu,
bet šādā veidā iepērkas vēl reti.
«Lasu ziņas, esmu draugos un
feisbukā, tviterī gan vēl ne, sūtu
virtuālus apsveikumus draugiem,
maksāju rēķinus, meklēju ceļojumus, rezervēju grāmatas bibliotēkā. Datoru no pašiem pamatiem
sāku apgūt pirms kādiem gadiem

septiņiem, un šķiet, ka tagad
jau esam uz «tu». Nevaru pat
iedomāties, ka kādu dienu varētu
neieslēgt datoru. Taču, ja bez
maksas tev tiek piedāvāta iespēja
uzzināt vēl ko jaunu, ir muļķīgi to
neizmantot. Žēl, ka tik maz cilvēku
izmanto šādu iespēju. Noteikti
varētu iegādāties biļetes uz pasākumiem internetā, bet pārtiku jau
nu gan internetā nepirktu. Tomēr
ir pakalpojumi, kurus izdevīgāk
un ātrāk ir iegādāties attālināti,»
spriež Ilze.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Raitis Supe

laika un rocības, lai to visu izbaudītu klātienē, bet internetā
ceļot mēs varam katrs – pat uz
Mēnesi! Nepieciešamas tikai zināšanas, kur un ko var atrast,»
uzsver pasniedzēja.
Tieši pēc šīm zināšanām uz
nodarbību bija ieradusies Zoja,
kura labprāt virtuāli izstaigātu
pasaules slavenākos muzejus
3D formātā, kuros pati vēl nav
pabijusi, sajūtas maksimāli
pietuvinot realitātei. «Ja man
būtu jānovērtē piecu ballu sistēmā, tad es teiktu, ka manas
datorlietošanas prasmes ir uz
4. Cilvēks jau nekad nevar
zināt visu. Protams, lietoju internetbanku, maksāju rēķinus
internetā, ir e-pasts, lasu ziņas,
sazinos ar draugiem, bet zinu,
ka ir arī iespējas, ko es varētu
izmantot, bet savas nezināšanas dēļ vēl neizmantoju,»
spriež Zoja.

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat savas
datorprasmes?
Natālija, kasiere:
– Tās noteikti
nav spīdošas,
taču arī sliktas
ne. No datora
nebaidos, lasu
internetā ziņas, skatos filmas, spēlēju
spēles. Zinu, ka šobrīd daudzi cilvēki
ar datora un interneta starpniecību
apmaksā rēķinus, taču es neuzticos internetbankām. Pat neesmu
mēģinājusi apmaksāt rēķinus internetā – labāk aizeju un samaksāju
klātienē.
Gunita, topošā
datorsistēmu
tehniķe:
– Šobrīd Jelgavas tehnikumā
mācos par datorsistēmu tehniķi un domāju, ka ar datoru esmu
vairāk nekā uz «tu». Ar mājiniekiem
gan ir citādāk. Mamma māk tikai
ieslēgt un izslēgt datoru, ieiet draugiem.lv, tētis, ja ko parādu, izdara,
bet to arī ātri aizmirst. Lai gan liela
sabiedrības daļa apgalvo, ka viņiem
ir labas datorprasmes, manuprāt,
kopumā zināšanas diemžēl ir gaužām niecīgas. Labākajā gadījumā
zina, kā datoru izklaidei izmantot,
bet ne vairāk.
Ilze, mājsaim
niece:
– Jāatzīst, ka
septiņgadīgā
meita šajās
lietās ir daudz
zinošāka par
mani. Es tikai māku ieiet internetā,
atvērt draugiem.lv, paskatīties darba
sludinājumus atsevišķās interneta
lapās, ar palīdzību arī esmu sūtījusi
dažas preces no internetveikala. Jā,
arī visus rēķinus esmu iemācījusies
apmaksāt internetā. Taču noteikti
nevaru apgalvot, ka manas datorprasmes ir labas.
Artūrs, bezdarbnieks:
– Kaut ko no
datora saprotu, taču ne ļoti
daudz. Domāju, ka man noderētu kursi. Nekādas prezentācijas
nevaru veidot, arī ar dokumentu
rakstīšanu būtu lielas problēmas.
Bet internetā es māku ieiet, lai paklausītos mūziku, noskatītos kādu
filmu. Arī rēķinus šobrīd maksāju
ar interneta starpniecību, bet tas
arī viss.
Renārs, agronoms:
– Manuprāt,
ļoti labas. Dators ir neatņemama sastāvdaļa ikdienas
darbā, kur nepieciešams veidot
dažādas prezentācijas, grafikus – to
pārvaldu labi. Tāpat arī internetā
skatos, kas jauns Latvijā un pasaulē,
apmaksāju rēķinus. Šķiet, ka datoru
pārzinu labi, vismaz tādā līmenī, cik
man tas nepieciešams.
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Aprīlī – Spodrības mēnesis,
Meža dienas un Lielā talka
No 1.lpp.

«Tā tomēr ir lielāka garantija,
ka vairs nevajadzīgās lietas netiks
izmestas kaut kur mežmalā,» spriež
A.Jankovskis, norādot, ka šogad
lielie konteineri tiks izvietoti septiņās vietās pilsētā, kuru apkārtnē
ir tendence veidoties nelegālajām
izgāztuvēm.
Jāatgādina, ka šogad Lielā talka
ar devīzi «Pastāvēs, kas pārvērtīsies» vienlaicīgi visā Latvijā norisināsies 25. aprīlī, un, kā norāda
A.Jankovskis, atkritumu savākšanai Jelgavai pasūtīti 5500 maisi – šogad tie būs zili, un maisus talcinieki
varēs saņemt, iepriekš sazinoties ar
talkas koordinatoru. Viņš uzsver, ka
līdz ar to arī pēc talkas uz atkritumu
poligonu «Brakšķi» bez maksas
tiks nogādāti tikai tie atkritumi,
kuri būs savākti iepriekš pieteiktos
objektos un Lielās talkas zilajos
maisos. «Lai Lielā talka neizvērstos
tikai par atkritumu savākšanu vien,
iespēju robežās atbalstīsim arī jelgavnieku iniciatīvu veikt labiekārtošanas darbus, gan izcērtot krūmiem
aizaugušās teritorijas, gan ierīkojot
jaunus stādījumus vai kā citādi
padarot apkārtējo vidi skaistāku,»
piebilst A.Jankovskis.
Tieši ar šādu galveno mērķi
– papildināt pilsētas stādījumus
– Jelgavā tiks aizvadītas Meža
dienas. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mežzinis Pēteris

Vēveris stāsta, ka Meža dienu gaitā
lielākie darbi iecerēti aprīļa beigās.
«Kad mežu ceļi būs pietiekami
apžuvuši, lai pa tiem pārvietotos
smagais transports, tiks likvidētas
mežos apzinātās nelegālās sadzīves
atkritumu izgāztuves. Mežus ar
jauniem stādījumiem šopavasar
nepapildināsim, toties jaunus kokus aprīlī plānojam iestādīt Raiņa
parkā, pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa un Robežu ielā,» tā
P.Vēveris.
Jāatgādina, ka šomēnes pilsētā
arī sākās akcija «Pieķer pilsētas piegružotāju!», iedzīvotājus aicinot foto
vai video fiksēt cilvēkus, kuri savus
atkritumus nesankcionēti izmet
pilsētas teritorijā. Vizuālās liecības
ar īsu aprakstu jānosūta akcijas
organizatoriem pa e-pastu eko@
eko.jelgava.lv, poic@poic.jelgava.
lv vai izmantojot mobilo aplikāciju
«Jelgavas pilsētsaimnieks».

Turpina apmācīt strādājošos
Šonedēļ diplomu saņēma deviņi jaunieši, kuri
duālās izglītības sistēmā, teoriju apgūstot
Jelgavas Amatu vidusskolā, bet praksi – izplūdes sistēmu ražošanas uzņēmumā «Dinex
Latvija», ieguvuši CNC
darbagaldu iestatītāja
kvalifikāciju. Septiņi no
viņiem ir uzņēmuma
darbinieki, tostarp Igors Gasparaitis (no kreisās), Rinalds Pētermanis
un Silvestrs Skrūvmanis. Absolventi atzīst, ka nebija viegli darbu
apvienot ar mācībām, taču iespēja paaugstināt kvalifikāciju un līdz
ar to arī nodrošināt labāku amatu likusi piespiesties. Būtisks bijis arī
dokuments, jo visi uz uzņēmumu atnākuši strādāt bez atbilstošas
izglītības. «Man ir vidējā profesionālā izglītība celtniecībā, un pirms
trim gadiem atnācu strādāt uz «Dinex», sākot kā atslēdznieks. Bija
piedāvājums iegūt CNC darbagaldu iestatītāja diplomu, ko arī izmantoju, jo papildu izglītības dokuments nenāk par ļaunu. Turklāt atzinīgi
vērtēju to, ka zināšanas ieguvu darba vidē, teoriju reāli pārbaudot
praksē,» tā Igors. Amatu vidusskola sadarbību ar «Dinex Latvija»
turpina – šobrīd tiek apmācīti atslēdznieki, bet drīz tiks veidota jauna
Foto: Raitis Supe
CNC darbagaldu iestatītāju grupa.

Iegādāties autobusu biļetes
starppilsētu maršrutos var arī,
izmantojot «Mobilly» aplikāciju
 Sintija Čepanone

Šobrīd iegādāties biļetes
starppilsētu autobusu
reisiem iespējams arī
ar «Mobilly» norēķinu
sistēmas starpniecību.
SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) Pārvadājumu nodaļas vadītājs
Gatis Dūmiņš norāda,
ka tādējādi iespējams samazināt skaidras naudas
norēķinus autobusos,
kas ir ērtāk gan šoferiem, gan pasažieriem.
«Jau vairākus gadus JAP autobusu pasažieri kā alternatīvu
biļešu iegādei kasē vai sabiedriskajā transportā izmanto iespēju iegādāties biļetes lietotnē bezrindas.lv.
Šis pakalpojums ir guvis popularitāti, jo liela daļa pasažieru ir gados
jauni un savā ikdienā izmanto
modernās tehnoloģijas. «Mobilly»
piedāvā līdzīgu iespēju – tikai var
atšķirties komisijas maksa par

Pasta sala – labākais
publiskās ārtelpas
objekts Latvijā

Lielo konteineru
izvietojums Spodrības
mēneša laikā
• Bauskas/Staļģenes ielā – 4. aprīlī
• Sieramuižas/Staļģenes ielā – 4. aprīlī
• Vēja ceļā – 11. aprīlī
• 1. līnijā (2 vietās) – 11. aprīlī
• Prohorova/Cepļu ielā
(pie garāžām) – 18. aprīlī
• Kārniņu ceļā pie Veselības ielas
– 18. aprīlī
• Būriņu ceļā – 18. aprīlī

pakalpojumu –, un šobrīd to jau
izmantojuši vairāki desmiti cilvēku,» norāda G.Dūmiņš, uzsverot,
ka šāda iespēja attiecas tikai uz
starppilsētu pasažieru pārvadājumiem – par pilsētas autobusu biļeti norēķināties, izmantojot mobilo
aplikāciju, nav iespējams.
Plašāku informatīvo kampaņu
uzņēmums plāno izvērst, autobusos un mikroautobusos izvietojot
informāciju par iespējām biļetes
iegādāties attālināti arī «Mobilly»
norēķinu sistēmā. Kā būtiskākās
e-biļetes priekšrocības G.Dūmiņš
min iespēju samazināt skaidras
naudas norēķinus, kas atslogo gan
autobusu šoferi, gan pasažierus,
kā arī iespēju braucējam iegādāties biļeti sev ērtā laikā, izmantojot
datoru vai mobilo telefonu.
Detalizētu informāciju par «Mobilly» piedāvātajām iespējām,
tostarp iespēju iegādāties e-biļetes starppilsētu autobusiem un
vilcieniem, kā arī lejupielādēt
mobilo aplikāciju var mājas lapā
mobilly.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

Rekonstruētā Pasta sala,
kura pēc pārvērtībām
pilsētniekiem pieejama
no pagājušā gada novembra, atzīta par 2014.
gada labāko publisko
ārtelpas objektu Latvijā.
To apliecina uzvara konkursa «Latvijas Būvniecības gada balva 2014»
nominācijā «Publiskās
ārtelpas objekts».
«Esam ilgtermiņā mērķtiecīgi
strādājuši, lai pilsētas centrā starp
divām upēm būtu unikāla atpūtas
zona, kur realizētas radošas un
inovatīvas idejas. Vispirms tā bija
Lielupes labā krasta promenāde
ar pludmali, tad – Čakstes bulvāra
rekonstrukcija, Driksas promenāde un Mītavas tilts, tagad – Pasta
sala. Esmu priecīgs, ka jau tagad
Pasta salā labprāt pastaigājas un
atpūšas jelgavnieki un pilsētas
viesi, un ceru, ka Jelgavas 750.
jubilejas gadā aktīvi piedalīsimies
salā plānotajos pasākumos,» tā
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, vēlreiz sakot paldies ikvienam, kurš iesaistījās idejas par Pasta salas rekonstrukciju
realizācijā. Jāatgādina, ka Pasta
sala pēc rekonstrukcijas pilsētnie-

kiem pieejama no novembra. Tajā
jau notikusi Jaungada sagaidīšana un Ledus skulptūru festivāls,
kā arī Pasta salā atrodas publiskā
slidotava. Šogad arī pirmo reizi
Smilšu skulptūru festivāls notiks
Pasta salā.
Konkursa «Latvijas Būvniecības
gada balva 2014» uzvarētāji tika
paziņoti pagājušās ceturtdienas
vakarā Rīgā, Mazajā ģildē. Balvu
nominācijā «Publiskās ārtelpas
objekts» saņēma Jelgavas domes
priekšsēdētājs, projekta autori
Vents Grietēns un Diāna Zalāne,
kā arī būvdarbu veicēja SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»»
pārstāvji. «Žūrijas komisijas locekļi par Pasta salu izteicās pozitīvi.
Piemēram, arhitekts Jānis Dripe
norādīja, ka Jelgavai izdevies radīt iespaidīgu, skaistu un loģisku
turpinājumu Čakstes bulvārim un
Mītavas tiltam, kāda arī bija viena
no mūsu pamatiecerēm,» stāsta
arhitekts V.Grietēns. Viņš norāda,
ka šobrīd ir tikai Pasta salas attīstības procesa pats sākums un tā
vēl tiks labiekārtota, papildināta
un savu īsto «seju» iegūs apmēram piecu gadu laikā. Tāpēc viņš
aicina iedzīvotājus un uzņēmējus
paust savas idejas un redzējumu
salas tālākai attīstībai. Jāpiebilst,
ka šajā nominācijā starp laureātiem bija rekonstruētais J.Čakstes

laukums Liepājā, jaunizveidotā
Alekšupītes promenāde Kuldīgā
un labiekārtotā J.G.Herdera
Rīgas Grīziņkalna vidusskolas
teritorija.
Pašvaldība, lai Pasta salu izveidotu par mūsdienīgu un dzīvu
pilsētvides objektu, tās labiekārtošanā investēja vairāk nekā trīs
miljonus eiro, piesaistot ES finansējumu un īstenojot divus projektus – «Pasta salas labiekārtošana
un upju kā tūrisma un aktīvās
atpūtas produkta veidošana Jelgavā» un «Vides izpratnes veicināšana Jelgavas un Šauļu pilsētās».
Nu deviņus hektārus plašā salas
teritorija no degradētās zonas
pārtapusi par pievilcīgu atpūtas
zonu ar dažādām atrakcijām bērniem, gājēju un velo celiņiem, ko
labprāt apmeklē jelgavnieki, īpaši
ģimenes, un pilsētas viesi. Būtiski,
ka projekta laikā tika nostiprināti
salas krasti, lai pasargātu to no
applūšanas.
Konkursam «Latvijas Būvniecības gada balva 2014» bija pieteikti
divi Jelgavas objekti – Pasta sala
un bērnudārzs «Kāpēcīši» nominācijā «Rekonstrukcija».
Jāatgādina, ka arī Mītavas
tilts ir guvis atzinību konkursā
«Latvijas Būvniecības gada balva»
– tas 2012. gadā ieguva 1. vietu
nominācijā «Inženierbūve».

Pašvaldība finansiāli atbalstīs daudzdzīvokļu
māju pagalmu labiekārtošanu
No 1.lpp.

Līdztekus iesniegumam par
gatavību startēt pašvaldības
līdzfinansētajā pagalmu labiekārtošanas programmā dzīvokļu
īpašniekiem būs jāiesniedz arī
citi dokumenti, tostarp atbilstoši
Būvniecības likumam izstrādāta
dokumentācija par plānotajiem
būvniecības darbiem, izdevumu
tāme, kā arī jānorāda plānotais
pašu ieguldījums un vēlamais
pašvaldības līdzfinansējuma
apmērs.
Visus korekti noformētos
dzīvokļu īpašnieku pieteikumus
pēc noteiktiem kritērijiem izvērtēs īpaši izveidota komisija, un
prioritāri uz pašvaldības līdzfinansējumu varēs pretendēt tie,
kuros paredzēts izbūvēt, pārbūvēt vai atjaunot lietusūdens
kanalizāciju. Otrā prioritāte būs
iesniegumiem, kurus iesnieguši
vismaz divu daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašnieki, labiekārtošanas darbus paredzot
veikt kopā, savukārt pēc tam
atbalstīšanai tiks izskatīti pārē-

jie saņemtie pieteikumi.
«Lai šim mērķim paredzētā
finansējuma ietvaros varētu
atbalstīt pēc iespējas vairāku pagalmu labiekārtošanu,
priekšroka tiks dota tiem pieteikumiem, kuros jau sākotnēji
paredzēts mazāks pašvaldības
līdzfinansējums,» tā J.Strods,
uzsverot, ka pašvaldība iesniegtā pieteikuma apstiprināšanas
gadījumā nodrošinās atbalstu
līdz 50 procentu apmērā no kopējām pagalma labiekārtošanas
izmaksām, taču ne vairāk par
5000 eiro darbiem, kuru īstenošanai atbilstoši Būvniecības
likumam nepieciešams izstrādāt
projektu, piemēram, lietusūdens
kanalizācijas, apgaismojuma
izbūvei, un ne vairāk par 2000
eiro vienkāršākiem darbiem,
teiksim, ietves bruģa nomaiņai.
Jāuzsver, ka līdzfinansējums atbalstītajām dzīvokļu īpašnieku
iniciatīvām tiks nodrošināts pēc
visu darbu pabeigšanas.
J.Strods norāda, ka pēc rezultātu paziņošanas konkursu

par būvniecības darbu veikšanu
organizēs daudzdzīvokļu mājas
pārvaldnieks, savukārt pēc tam
tiks noslēgts līgums par darbu veikšanu un varēs sākties
būvdarbi.
Tā kā šis ir pirmais gads, kad
pilsētā plānots īstenot šādu
programmu, domes priekšsēdētāja vietnieks lēš, ka šajā gadā
pēc attiecīgo saistošo noteikumu stāšanās spēkā pieteikumu
iesniegšana varētu tikt izziņota
maijā, savukārt reāli labiekārtošanas darbi pagalmos šīs pro
grammas ietvaros, visticamāk,
tiks uzsākti rudenī.
Jāpiebilst, ka saistošie noteikumi «Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
un piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai» šodien deputātiem
vēl jāapstiprina domes sēdē.
Tie pēc stāšanās spēkā, kā arī
uzaicinājums iesniegt pieteikumus tiks publicēts arī laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis».
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Īsi
 Naktī no sestdienas uz svētdienu jāpagriež pulksteņa rādītāji. Šogad Latvijā un citviet
pasaulē pāreja uz vasaras laiku
notiks 29. martā, kad pulksteņa
rādītāji būs jāpagriež par vienu
stundu uz priekšu. Informācija
Ekonomikas ministrijas mājas lapā
liecina, ka pāreja uz vasaras laiku
šogad notiks 29. martā pulksten 3
– naktī no sestdienas uz svētdienu,
kad pulksteņa rādītāji jāpagriež
par vienu stundu uz priekšu. Pāreja
atpakaļ no vasaras laika notiks 25.
oktobrī pulksten 4 – naktī no sestdienas uz svētdienu, kad pulksteņa
rādītāji būs jāpagriež vienu stundu
atpakaļ.
 28. martā pulksten 20.30
Jelgavas pilsēta jau septīto gadu
pievienosies Pasaules Dabas
fonda rīkotajai akcijai «Zemes
stunda», kuras laikā katrs ir
aicināts uz vienu stundu izslēgt
apgaismojumu, lai simboliski
pievērstu uzmanību enerģijas un
resursu taupīšanai. Jelgavā tiks
izslēgts Annas baznīcas, Romas
Katoļu katedrāles, Svētā Simeona
un Annas pareizticīgo katedrāles,
Svētā Jāņa baznīcas, Vissvētās
Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo
baznīcas, Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, Jelgavas pils, Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja, Krasta ielas promenādes,
Pasta salas un Mītavas tilta apgaismojums. Tāpat pirmo reizi tiks
izslēgts arī atjaunotās Valdekas
pils apgaismojums. Akcija «Zemes
stunda» ir aicinājums mainīt rīcību
un uzsākt iniciatīvas, lai sekmētu
enerģijas un resursu taupīšanu.
 30. martā pulksten 16 Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4 notiks forumteātra
nodarbība par cilvēktirdzniecību.
Gan jauniešiem, gan pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem
praktiski ir iespēja izspēlēt cilvēktirdzniecības procesu, apgūstot
ar to saistītos riskus, un attīstīt
iemaņas savas drošības uzturēšanai. «Forumteātris ir neformālās
izglītības metode. Ar to tiek radīta
droša vide, kurā izspēlēt dažādas
situācijas un pieļaut kļūdas, tās uzreiz labojot. Nodarbībā tiek apgūts
gan pareizās rīcības modelis, gan
attīstītas iemaņas atpazīt nepareizu,
nedrošu un pat nelegālu rīcību,»
skaidro nodarbības vadītājs Reinis
Grāvītis. Forumteātri var apmeklēt
visi interesenti, bet īpaši tiek gaidīti
brīvprātīgā daba veicēji, jauniešu
speciālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Jauniešu speciālistiem
būs unikāla iespēja iepazīties ar informatīvo ekspozīciju un pieredzes
informāciju, ko izmantot savā darbā
ar jauniešiem.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 31. martā pulksten 17
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
notiks biedrības kopsapulce. Sapulcē tiks apspriesti jautājumi par
biedrības 135 gadu jubilejas pasākumiem. Ierasties aicināti visi biedri.
 30. martā pulksten 16 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33 sociālās
kampaņas par atbildīgu pārtikas
patēriņu «Beidz spēlēt pārtikas
cirku!» gaitā bez maksas tiks
demonstrēta dokumentālā filma
«Laimes ekonomika». «Vientuļi
cilvēki nekad nav laimīgi, un globalizācija rada ļoti vientuļu planētu,»
saka aktīviste un filmas autore Vandana Šiva. Filmas centrālā ass iezīmē
mūsdienu globālās krīzes – klimata
pārmaiņas, terorismu, finanšu krahu
–, savijot tās ar ļoti personīgiem
stāstiem par cilvēkiem, kuri jūtas
depresīvi un tukšās patērētāju sabiedrības nomākti. «Iemesls? Globālo korporāciju radīta pasaule, kurā
pirmajā vietā vienmēr ir peļņa un
patēriņa palielināšana, nevis cilvēks.
Kāds tam ir risinājums? Lokalizācija.
Atgriešanās pie kopienu sabiedrības, kurā cilvēki zina, kā klājas
kaimiņam, un pārtiku iegādājas pie
tuvumā dzīvojošā zemnieka, nevis
lielveikalā,» tā autore.

Ritma Gaidamoviča
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Inženieri Tehnoloģiju
vidusskolā dzejoli zīmē
 Ritma Gaidamoviča

Rit trešais mācību gads, kopš
Jelgavas 1. ģimnāzija kļuvusi
par Tehnoloģiju vidusskolu.
Pārmaiņas nebeidzas ar nosaukumu – ir mainīta skolas sistēma, mācību procesā iekļaujot
dažādus priekšmetus, papildu
nodarbības un pasākumus,
lai jau no 1. klases motivētu
skolēnus pastiprināti mācīties
matemātiku, dabaszinātnes un
inženierzinātnes. Skolā atzīst,
ka izvēlētais kurss lēnām nes
augļus: skolēniem matemātika, fizika, rasēšana vairs nav
tabu, viņus vairs nebiedē vārds
«inženieris» un izdevies viņiem
pašiem likt vairāk domāt. Apliecinājums tam ir – pirmo inženieru klašu absolventi izvēlējušies
studēt būvniecību, inženierzinātnes, mehatroniku.
Jau pirms nosaukuma maiņas skolā bija
iestrādes tehnoloģiju virzienā. Inženieru
novirziena klases vidusskolā papildus apguva specifiskus priekšmetus – tehnisko
grafiku jeb rasēšanu, ko nemāca visās
pilsētas skolās, datorizētās projektēšanas
pamatus un ievadu inženierzinātnēs, 12.
klasē apgūstot mehatroniku. Savukārt
sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru vidusskolēni var iegūt
CNC darbgalda iestatītāja, metinātāja vai
«Microsoft IT» sertifikātu, kas apliecina,
ka jaunietis prot strādāt ar mūsdienīgām
tehnoloģijām. Kādu no šiem sertifikātiem
četru gadu laikā saņēmuši vairāk nekā
20 audzēkņu. «Konkurences apstākļos
atskārtām, ka ir jāatrod savs virziens.
Ņemot vērā, ka valstī trūkst inženieru, arī
pilsēta eksaktās zinātnes ir izvirzījusi par
vienu no prioritātēm un mums iestrādes
jau bija, nolēmām, ka jāturpina attīstīties.
Taču, strādājot tehniskajā virzienā tikai ar
vidusskolas klasēm, sapratām, ka 10. klasē
jaunieti motivēt iestāties tieši inženieru
klasē sagādā problēmas. Secinājums – pie
tehniskām lietām jāradina daudz agrāk,»
atzīst skolas direktores vietniece Guna
Stepiņa, piebilstot, ka līdz ar skolas reorganizāciju tehniskā domāšana ar dažādu
priekšmetu un pasākumu starpniecību tiek
mācīta skolēniem jau no 1. klases.

Foto: Kaspars Antonevičs
aforismus tehniskajā rakstā. Lielie inženierklašu skolēni pārējiem mācīja, skaidroja, un
secinājums ir: rasēšana nemaz nav bubulis.
Tiklīdz bailes pārvarētas, kļūst interesanti
un aizraujoši. Tieši pie tā mēs strādājam,
lai inženierzinātnes padarītu skolēniem
personīgi tuvas,» skaidro G.Stepiņa. Arī
vecāki apzinās eksakto priekšmetu nozīmi,
un šobrīd abas 2. klases ir ar matemātikas
novirzienu. «Bērniem nedēļā ir piecas
matemātikas stundas un fakultatīvi robotika, kur reizē apgūst programmēšanu,
tehnisko domāšanu, attīsta sīko motoriku.
Viņi mācās arī netradicionālo matemātiku.
Jau šobrīd jūtam, ka šiem bērniem ir daudz
vieglāk ikdienā uztvert mācību vielu, teksta
uzdevumiem viņiem ir pavisam cita pieeja,
jo bērni ir iemācījušies analizēt,» stāsta
sākumskolas skolotāja Santa Zaremba.

Skolēnu lielākā problēma –
viņi negrib domāt

Matemātikas skolotāja Antra Dunce
uzsver, ka galvenā problēma ir, ka bērns
vienkārši baidās no matemātikas, fizikas,
rasēšanas, jo valda stereotips, ka tie ir grūRadošas inovācijas attaisnojas
Vārds «tehnoloģijas» ir ne tikai skolas no- tie priekšmeti, tāpat viņi neizprot, kas īsti
saukumā, bet vistiešākajā mērā ienācis arī ir inženieris, līdz ar to savlaicīgi nerodas
skolas ikdienā, mainot mācību procesu un interese par šo profesiju. «Labākajā gatā akcentus. Jau minētos specifiskos mācību dījumā skolēni zina, ka inženieris daudz
priekšmetus šobrīd ir papildinājušas fakul- pelna. Netradicionālajā matemātikā
tatīvās vai interešu izglītības nodarbības strādājam tā, lai parādītu, ka matemā3D projektēšanā, robotikā, netradicionālajā tika nav nekas sarežģīts. Tāpat dažādos
veidos izskaidrojam,
matemātikā, kokapLai mainītu stereotipus par
ar ko inženieri nostrādē, mājturībā un
rasēšanu, Jelgavas Tehnoloģiju
darbojas,» stāsta
tehnoloģijās. No 9.
vidusskolā pilnīgi visiem
A.Dunce. Skolotāja
klases skolēni mācās
5. – 12. klašu skolēniem notika
lēš, ka skolēnu lieprogrammēšanu. Intehniskā raksta stunda,
lākā problēma ir tā,
ženierzinātnes tiek
lai iepazītu, kas īsti ir
ka viņi ir kūtri uz dointegrētas arī tradiinženiera valoda.
māšanu. «Ar testiem
cionālajos mācību
tiek galā ātri, bet
Skolēni rakstīja Raiņa aforismus
priekšmetos, piemēnepatīk uzdevumi,
tehniskajā rakstā.
ram, literatūrā, biokur pašiem jādomā.
loģijā, matemātikā.
«Vai varat iedomāties inženieru stundu Tāpēc netradicionālajā matemātikā vairs
literatūrā? Eseju par būvniecību nerakstī- nedarbojamies tikai ar plikiem skaitjām. Ko dara inženieri? Rasē! Tā inženieru ļiem, bet paši griežam, līmējam figūras,
stundā literatūrā skolēni Aspazijas dzejoli būvējam mājas, mašīnas, makaronu
zīmēja ar vārdiem, jo inženieris idejas ra- tiltus, spēlējam prāta un loģikas spēles,
sējumā arī vizualizē ar līnijām. Inženieri lai iekustinātu prātu, liktu domāt. Tāpat
vienmēr meklē jaunus risinājumus, un arī matemātika tiek mācīta ar citu priekššajā gadījumā radoša inovācija attaisnojās. metu starpniecību, piemēram, robotiku,
Bērni ir tik izdomas bagāti, tādēļ sanākuši programmēšanu. Viss tiek sasaistīts, un
fantastiski zīmējumi,» atzīst G.Stepiņa. tas dod rezultātu,» saka skolotāja, kā piePiemēram, bioloģijā, mācoties par putniem, mēru minot kādu puisi, kuram kopumā
skolēni rasēs putnu būrus. «Ja runājam ir mācīšanās grūtības, taču robotikā un
par rasēšanu – līdz šim bieži dzirdējām kokapstrādē – zelta rokas. Tā kā šajās noizsaucienus «ārprāts, tā rasēšana!». Lai darbēs bez matemātikas, loģiskās domāšo stereotipu mainītu, mūsu skolā pilnīgi šanas neiztikt, tieši papildu nodarbības
visiem 5. – 12. klašu skolēniem notika veicinājušas puiša sasniegumu pilnveidi
tehniskā raksta stunda, lai iepazītu, kas īsti kopumā. «Mēs pielietojam taktiku – ar
ir inženiera valoda. Skolēni rakstīja Raiņa specifiskajām fakultatīvajām nodarbībām

un atraktīvām radošām aktivitātēm iein- būvēt, kur stiprinājumi bijuši nepareizi.
teresējam, un tad jau pretestība vairs nav Tā jau ir reālā tehniskā domāšana un
tik liela,» atzīst G.Stepiņa.
dzīvā saskare ar inženierzinātnēm,» atzīst
skolotāja A.Dunce.

Labākajiem –
zinātnes centra apmeklējums

Galvenais mērķis ir panākt, lai bērni
paši domā, izzina, un tas tiek rosināts arī
ar dažādiem citiem pasākumiem. Tā skolā
iedibināta tradīcija katru mēnesi rīkot
Inženieru dienas, iesaistot plašu skolēnu
auditoriju. Līdz šim skolēni tajās būvējuši
robotus un sacentušies, kurš spēcīgāks,
cēluši spageti torņus un pārbaudījuši to
stiprību, veidojuši fotorāmjus, ciemos ir
nākuši inženieri, stāstot par savu darbu.
Nesen skolā 2. klasei nodarbību vadīja
skolnieces tētis avio inženieris, kurš kopā
ar bērniem ražoja elektrību, izzināja, kā
lidmašīnas lido, zīmēja kefīrā. Bet vecāko
klašu audzēkņi dodas ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem, lai klātienē redzētu
reālo darba vidi. Tāpat tiek rīkotas radošās
darbnīcas, ciemos aicinot tehnoloģisko centru pārstāvjus. Tā ir praktiskā fizika, matemātika un inženierzinātnes. Piemēram,
martā 240 skolēniem bija iespēja piedalīties
atraktīvās darbnīcās, veidojot savu flaberi,
būvējot makaronu tiltus un realizējot dzīvē
domino efektu. Skolā norāda, ka šādas darbnīcas labprāt apmeklē ne tikai inženieru vai
matemātikas klašu skolēni, bet arī pārējie
bērni. «Lai motivētu bērnus sasniegt labus
rezultātus eksaktajos priekšmetos visa
gada garumā, labākajiem sarūpējam balvu
– 25 bērniem bija iespēja doties uz zinātnes
centru «Heureke» Somijā, bet nākamgad
viņi brauks uz zinātnes centru Varšavā. Tas
motivē,» tā A.Dunce.

Precīzāks rezultāts
būs pēc laika

Lai gan šobrīd skolu beigušas jau četras
tā sauktās inženieru klases un daļa skolēnu
izvēlējušies studēt tehniskās vai inženierzinātnes, pedagogi lēš, ka patieso rezultātu
varēs just pēc kāda laika. «Pirmie augļi būs
tad, kad vidusskolā sagaidīsim tagadējo 9.m
klasi. Tā ir mūsu pilotklase, kura no 7. klases pastiprināti mācās matemātiku, tehniskos priekšmetus. Tā ir pirmā klase, kas jau
pamatskolā padziļināti apgūst datorzinības,
3D projektēšanu, robotiku, programmēšanu un citus priekšmetus. Esam pārliecināti,
ka te aug daudz vairāk nākamo inženieru.
Viņi grib visu paši izzināt, saprast. Nesen
skolā notika makaronu torņu būvniecība,
un pēc tam pārbaudījām to stiprību. Varēja
redzēt, kuriem ir inženiera domāšana – viņi
visu bija izprojektējuši līdz sīkumam un vēl
pēc sacensībām sprieda, kāpēc citiem tornis
sabruka, kāpēc jumtu vajadzēja citādāk

Pedagogiem sevi jādisciplinē,
lai neteiktu priekšā

«Par to, ka mēs strādājam pareizajā virzienā un skolēniem šeit iemācītais studijās
un dzīvē noderēs, esam vairāk nekā droši,»
tā direktores vietnieks Kaspars Antonevičs,
kā piemēru minot divus inženieru klases
absolventus, kuri dien Nacionālajos bruņotajos spēkos un paralēli mācās inženieros.
«Viņi ir topošie virsnieki. Cēsu instruktoru
skolā viņiem vajadzēja mācīties grupu vadīšanu, taktikas plānošanu, kur nepieciešama
arī rasēšana, lai modelētu ložu trajektorijas.
Puišu atziņa: «Ar savām zināšanām rasēšanā gājām cauri tā, ka maz neliekas!»,» stāsta
K.Antonevičs.
Pedagogi nenoliedz, ka jāmainās ir ne
tikai skolēniem – jāaug arī viņiem pašiem.
Vecie konspekti, pēc kuriem vadītas nodarbības, jau sen kā izmesti un daudz kas sākts
pilnīgi no nulles. Piemēram, mājturības
un tehnoloģiju skolotājas Linda Stepena
un Zanda Jevsina stundām gatavo mācību
filmas, lai bērniem parādītu, kas nodarbībā
jādara. «Bērni paši mācās nolasīt informāciju, strādāt pēc attēliem. Mēs stundās tikai
mazliet konsultējam, nevis norādām, ko un
kā darīt. Lai viņi paši izzina, domā un nonāk pie rezultāta,» tā skolotājas. Pedagogi
atzīst, ka pašiem sevi nākas disciplinēt, lai
neteiktu priekšā.

Kamēr valsts domā, mēs jau darām

Pie iesāktā Tehnoloģiju vidusskola
neapstājas un nepārtraukti domā, kā vēl
attīstīt šo virzienu. Nākamajam mācību
gadam skola plāno pamatīgi izstrādāt
inženieru stundu metodiku, lai šāda veida
nodarbības pilnvērtīgi kļūtu par skolas
īpašo piedāvājumu. Bet, kamēr valstī vēl
tikai plāno datorapmācību ieviest jau no
mazākajām klasēm, šī skola to dara jau
tagad, piemēram, 1. un 2. klasē apgūstot
robotiku, mazie līdztekus apgūst arī datorzinības, īpaši programmēšanu. Tāpat
skolotāji izstrādā dažādus digitālos mācību
līdzekļus, pēc kuriem tālāk strādā arī citi
pedagogi. Drīzumā skola plāno iesaistīties
datorikas apguves pilotprojektā, nodrošinot,
ka IT prasmes varēs apgūt skolēni no 1.
līdz 12. klasei. Savukārt martā Tehnoloģiju
vidusskola iesaistīsies starptautiskā matemātikas projektā «Ķengurs», interneta vidē
pildot Austrālijā sagatavotus matemātikas
uzdevumus, kombinējot figūras, apgūstot
modelēšanu. Skolā norāda, ka padomā vēl
ir daudz citu iniciatīvu.

Cik liela bijusi
Tehnoloģiju
vidusskolas ietekme
topošo un esošo
inženieru dzīvē?
Evelīna Strupule, beigusi pirmo inženieru
klasi, šobrīd studē LLU
3. kursā būvniecību:
«Kad 10. klasē iestājos
inženieru klasē, biju izvirzījusi mērķi mācīties
būvniekos. Tehnoloģiju
vidusskolā apgūstot
«ekstra» priekšmetus, kas bija tikai inženieriem,
guvu lielāku pārliecību. Galvenais ieguvums
– tehniskā grafika jeb rasēšana, ko apguvu
gan uz papīra, gan «AutoCad» programmā jau
vidusskolā, bet citi ar to iepazinās un «cīnījās»
tikai 1. kursā, kā arī mehatronika. Man gan šķiet,
ka mehatronika vidusskolēnam bija mazliet par
grūtu. Pati atskārtu, ka cenšos analoģiski visu
stāstīto izpildīt, bet tā īsti nesapratu, ko daru.
Taču rasēšana man noteikti atviegloja studijas.
Būtisks ieguvums no mācībām inženieru klasē
– es guvu lielāku izpratni, kas vispār inženierzinātnes ir. Lielākā jauniešu problēma ir matemātika. Līdzko izdzird šo vārdu, spalvas saceļas,
taču zinu, ka šobrīd skolā mērķtiecīgi strādā, lai
pārliecinātu skolēnus, ka tā nav.»
Mārcis Silinevičs, beidzis matemātikas klasi,
šobrīd diplomēts mehatronikas inženieris:
«1. ģimnāzijā beidzu
matemātikas klasi.
Tiesa, mums nebija tik
daudz iespēju, kādas
šobrīd skola piedāvā, lai
ieinteresētu skolēnus izvēlēties inženierzinātnes.
Es pats savu nākotnes izvēli atskārtu tikai 12. klases vidū, skatoties radījumu «Discovery». Radās
interese par cilvēkiem, kuri projektē akvaparkā
caurules – mehānikas inženieriem. Meklējot
studiju programmu, atradu mehatronikas inženierus. Tie ir cilvēki, kas izgatavo rūpniecības
robotus, un šķita interesanti, jo mehatronikā ir
ietvertas trīs nozares: mehānika, elektronika,
datorvadība. Zināju, ka matemātikas klasē gūtās
zināšanas noderēs, un nedomājot stājos RTU.
Ne mirkli savu izvēli nenožēloju, taču tas, visticamāk, ir tādēļ, ka man bija ielikti labi pamati
vidusskolā. Viena no manām nodarbēm šobrīd
ir darbs 3D vidē – projektēju iekārtas un detaļas.
Un izrādās, ka 3D projektēšanu šobrīd jau Tehnoloģiju vidusskolā māca! Tā ir liela vērtība, pat
ja tikai pamatus iemāca, jo tas attīsta domāšanu
un cilvēks jau reālajā darbā sāk domāt, kā ātrāk,
operatīvāk visu izdarīt.»
Agnese Nagle, beigusi matemātikas klasi,
studē maģistrantūrā
materiālu dizainu un
tehnoloģijas, strādā
«Nakts mēbelēs» par
produktu dizaineri:
«Laikā, kad es mācījos,
skolā jau bija pirmās
iestrādes, lai izveidotu inženieru klasi. Parādījās papildu priekšmeti, piemēram, rasēšanas pamati. Tieši vidusskolā es sapratu,
kas tās inženierzinātnes vispār ir. Aizejot uz
augstskolu, man jau bija zināma pieredze,
kas viennozīmīgi atviegloja studijas. Nesen
viesojos Tehnoloģiju vidusskolā pie inženieriem un biju patīkami pārsteigta, ka 10. un
11. klases skolēniem jau ir skaidra nākotnes
izvēle. Mans ieteikums gan ir skolēniem ne
tikai mācīt tehniskās lietas, bet arī padomāt,
kā attīstīt radošumu. Kā panākt to, lai jaunieši
uz lietām skatītos radoši, domājot inovatīvus
risinājumus dažādām problēmām. Uzskatu,
ka tehniskai profesijai un inženierzinātnēm ir
liela nākotne un iespēja nepārtraukti attīstīties, ko izjūtu arī savā darbā, izstrādājot jauno
produktu dizainu.»
Artūrs Ilgažs, inženieru
klases absolvents, topošais būvinženieris:
«Diezgan mērķtiecīgi
vidusskolā izvēlējos
inženieru klasi. Man
ļoti patika matemātika,
fizika, arī veicās labi. Tā
vidusskolā uzrakstīju
zinātniski pētniecisko darbu par ūdensapgādi
Jelgavā, uzvarēju konkursā un iekļuvu LLU
būvniekos budžeta grupā. Esmu pārliecināts, ka
vidusskolai bija ļoti liela ietekme manā nākotnes
profesijas izvēlē, jo tieši skolas pedagogi mani
spēja ieinteresēt, parādīt, kas tās inženierzinātnes ir. Man bija tā iespēja jau vidusskolā uzzināt,
ar ko augstskolā rēķināties, jo dažas stundas
pasniedza arī augstskolas pedagogi, mācot
tos priekšmetus, kas nereti studējot sagādā
galvassāpes. Es jau pamatus biju apguvis kaut
vai tai pašai rasēšanai. Tehnoloģiju vidusskolas
lielais pluss noteikti ir tas, ka tur man iemācīja
citādāk domāt.»

Ceturtdiena, 2015. gada 26. marts

Debitē pieaugušo grupā

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra (JCSVC)
bokseris Artjoms Haņevičs (attēlā) debitējis
pieaugušo grupā, starptautiskā turnīrā
Igaunijā izcīnot 1. vietu svarā līdz 75 kg un
saņemot balvu kā turnīra labākais bokseris.
Veiksmīgs starts šajās sacensībās arī JCSVC
junioriem – zelta medaļu izcīnīja Daniils
Tenčs, Edmunds Lindermanis un Viktors
Kogajs, bet sudraba medaļu – Jurijs Radionovs. Aprīļa sākumā bokseri dosies uz
sacensībām Somijas pilsētā Tamperē.

sports

Automātiski iekļūst pusfinālā Klāt izslēgšanas spēles
Latvijas Futbola
federācija aizliegusi klubam Rīgas «Daugava»
piedalīties Latvijas kausa izcīņas
ceturtdaļfinālā.
Tā kā šī komanda bija izlozēta
kā FK «Jelgava»
pretiniece kausa
ceturtdaļfinālā, mūsējie automātiski
iekļūs pusfinālā. Tur mūsu komandas
pretinieki būs «Liepājas» – «Skonto»
pāra uzvarētāji, kas tiks noskaidroti 4.
aprīlī. Latvijas kausa izcīņas pusfināla
spēles paredzētas 25. un 26. aprīlī, bet
fināls plānots 20. maijā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Noskaidroti Jelgavas pilsētas basketbola čempionāta ceturtdaļfināla jeb
izslēgšanas spēļu pāri. Komandām,
kas zaudēs šajā kārtā, turnīrs būs no
slēdzies. Sestdien, 28. martā, laukumā
Elites grupā tiksies «Ekskursija.lv»
– «Armet» (pulksten 12.30), «Doks»
– «Rokiji» (pulksten 16.15), «Ozols»
– «Olaine» (pulksten 17.30) un «Ķepas»
– «Kultūra» (pulksten 18.45). Cīņā par
«mazajām» medaļām jeb gandarījuma turnīrā tiksies «Valauto» – «JRA»
(pulksten 10), «Jelgavas krekli/Peri»
– «Skandijs» (pulksten 15), «Vilki»
– «NĪP» (pulksten 11.15) un «RC Būvnieks» – «Brāļi Ilmāri» (pulksten 13.45).
Spēles notiks Jelgavas Sporta hallē
Mātera ielā 44a.

Izliekas pirmajā cīņā

Karatists Kalvis Kalniņš Eiropas čempionātā
zaudēja otro cīņu un no turnīra izstājās.
«Pirmajā cīņā tikos ar 2014. gada pasaules
vicečempionu no Nīderlandes. Cīņa beidzās
ar 2:2, bet pēc tiesnešu vērtējuma to ar 3:2
vinnēju es. Līdz šim bijām tikušies divreiz
un katram bija pa uzvarai,» tā sportists.
Otrajā cīņā viņa pretinieks bija 2014. gada
pasaules čempionāta
bronzas medaļnieks no
Krievijas. Kalvis viņam
zaudēja – tāpat kā iepriekšējā tikšanās reizē.
Kalvim līdz ar to čempionāts beidzās. «Pārāk
daudz spēku iztērēju
jau pirmajā cīņā,» rezumē sportists.

Eirolīgu nomaina pret
alternatīvu līgu
 Ilze Knusle-Jankevica

Eglīša vadībā pirmajā sacensību kārtā
triumfēja visās trīs spēlēs: pret Madonu
Kā alternatīvu Eiropas Jau– 62:48, pret BC «Tavras» – 79:57, pret
natnes basketbola līgai, kurā
VS «Fakopo» (Helsinki) – 79:67. Otrajā
dalība ir dārga, šogad trīs
kārtā gan vairs tika labi neveicās – uzvalstis – Somija, Igaunija un
varai pār Igaunijas čempioniem (63:60)
Latvija – izveidoja savu līgu.
sekoja zaudējums Somijas čempioniem
Tā kā finansiālu apsvērumu
(52:58), līdz ar to nācās vēl pierādīt
dēļ Jelgavas BJSS basketbola
savas tiesības uz sudraba medaļām.
komandas Eirolīgā nestartēja,
«Šajā cīņā ar 56:59 zaudējām Igaunijas
divas komandas spēļu praksi
komandai un kopvērtējumā izcīnījām
krāja vismaz jaunizveidotajā
3. vietu,» norāda treneris. Komandā
līgā. Vienai no komandām izspēlēja Rolands Opaļevs, Maksims Husdevās izcīnīt bronzas medaļu,
ko, Linards Rezevskis, Niks Kļaviņš,
otra palika ceturtā.
Pāvils Vuškāns, Artis Saušs, Dzintars
Brūveris, Ralfs Dreimanis, Ivars Dille Pagājušajā nedēļā BJSS U-16 basketbola komanda Somijas–Igaunijas–Latvijas līgā izcīnīja bronzas medaļas, bet jau šodien pulksten 17 ZOC tiksies ar
Jelgavas BJSS basketbola treneris un Toms Siliņš.
Ogres komandu Latvijas čempionāta ietvaros.
Foto: Raitis Supe
Jānis Vītols stāsta, ka pirmajā gadā jaunvietu
pārliecinoši
tika
uzvarētas
Somivumi.
Tāpēc,
lai
jaunajiem
basketbolisizveidotajā līgā startēja 12 komandas, Pārspēj sudraba medaļniekus, bet
jas kluba «Honsu C-Boys» un Ogres tiem tomēr nodrošinātu spēļu prasmi un
kas tika sadalītas divās vecuma grupās paši paliek bez medaļām
celtu viņu konkurētspēju, tika nolemts
– pa sešām katrā. Komandas aizvadīja
Jaunākajā grupā 2001. gadā dzimušo komandas un izcīnīta 4. vieta.
Komandā spēlēja Daniels Gersons, iesaistīties jaunizveidotajā līgā. Treneri
apļa turnīru, spēlējot katra ar katru jauniešu komanda pirmajā sabraukumā
vienas grupas ietvaros. «Šajās sacensībās izcīnīja divas uzvaras trīs spēlēs – ar Toms Truksnis, Bruno Zeltiņš, Ri- cer, ka arī nākamgad komandas varēs
tika aicinātas piedalīties visu trīs valstu 54:39 pieveikta Ogres komanda, ar 82:54 mants Eņģelis, Hardijs Švarcs, Roberts piedalīties šajā līgā – paredzēts, ka arī
vadošās komandas 1999. un 2001. gadā pieveikta VS «Honsu C-Boys» komanda Grīnbergs, Kristians Eglītis, Rinalds nākamajos gados šajā līgā startēs 1999.
dzimušo jauniešu grupās,» tā J.Vītols, no- un ar 50:58 zaudējums BC «Raplamaa» Krivošenoks, Toms Mūrnieks, Kristi- un 2001. gadā dzimušo puišu komandas
rādot, ka BJSS 1999. gadā dzimušie puiši komandai. Otrajā sabraukumā mūsu ans Miglinieks, Dāvis Miglinieks, Ralfs līdz U-19 vecumam. Tiesa, ir arī plānots
līgu paplašināt līdz astoņām komandām
pagājušajā sezonā bija otrie spēcīgākie komandai pirmā spēle bija ar Igaunijas Brālēns.
Iespēju mūsu komandām piedalīties katrā grupā, ģeogrāfiskās robežas paplatrešo spēcīgāko komandu no Tallinas
valstī un 2001. gadā dzimušie – trešie.
Turnīrs notika divos sabraukumos. «Kesklina Korpvpalliklubi». Jelgavnieki prestižajās sacensībās nodrošināja Jel- šinot līdz Lietuvai un Krievijas pilsētai
Pirmais sabraukums bija februārī šo komandu, kura vēlāk turnīrā izcīnīja gavas Sporta servisa centra un Jelgavas Sanktpēterburgai.
Jāpiebilst, ka paralēli Somijas–IgauIgaunijas pilsētā Vīlandē, bet otrais sudraba medaļas, pārspēja ar 66:44, bet BJSS sniegtais atbalsts.
nijas–Latvijas līgai Sporta skolas bas– aizvadītajā nedēļas nogalē Igaunijas pēc tam tikai ar viena punkta starpību
ketbolisti startē Latvijas čempionātā
pilsētā Rakverē.
– 50:51 – nācās atzīt Somijas čempionu Piedalīsies arī nākamgad
Līdz šim Jelgavas BJSS komandas un šobrīd šīs abas komandas Latvijā
VS «PUHI Juniors» pārākumu. Kā noSomijas čempioni nav pa zobam rāda komandas treneris J.Vītols, tieši šis piedalījās Eirolīgā, bet, tā kā tur iesais- ir starp līderiem. Latvijas regulārajā
Vecākajā grupā 1999. gadā dzimušo zaudējums neļāva Jelgavas komandai tījušās vairākas valstis, arī pārvaramie čempionātā komandām atlikušas vēl
zēnu komanda (U-16) trenera Alvila cīnīties par medaļām. Spēlē par 4. – 6. attālumi ir lielāki, līdz ar to aug arī izde- dažas spēles.

«Biolars/Jelgava»
cīnīsies par zeltu
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies Latvijas vīriešu
volejbola čempionāts, un
noskaidrots, ka šogad finālā tiksies un par valsts
čempiona titulu cīnīsies
«Biolars/Jelgava» un «RTU/
Robežsardze».
Mūsu komanda finālā iekļuva, jo
pusfināla sērijā ar 3:0 pieveica «Poliurs/Ozolnieki». «Ļoti grūta sērija.
Ozolnieku komanda nekad nav padevusies nevienā spēles epizodē, nevienā
spēlē. Patīkami ir pret viņiem spēlēt,
jo vienmēr ir interesanti,» pēc pēdējās pusfināla sērijas spēles norādīja
«Biolars/Jelgava» volejbolists Ronalds
Ozoliņš, piebilstot, ka pirmajās divās
pusfināla sērijas spēlēs tika izspēlēti
pieci seti un tikai pēdējā spēlē jelgavniekiem izdevās uzvarēt trīs setos.
Finālā mūsu pretinieki būs «RTU/
Robežsardze», kas pusfinālā arī ar 3:0

pieveica DU komandu. Arī pagājušajā
gadā par Latvijas čempionu titulu
sacentās šīs divas komandas, bet tad
pārāki izrādījās rīdzinieki. ««RTU/Robežsardzei» ir labs bloks, laba serve,
laba uzņemšana. Bet mēs cīnīsimies
jebkurā gadījumā, jo iepriekš, arī šajā
sezonā, esam viņus uzvarējuši,» norāda
R.Ozoliņš. Gan finālsērija, gan sērija
par 3. vietu, kurā tiksies «Poliurs/Ozolnieki» un DU, sāksies 4. aprīlī. Finālā
komandas spēlēs līdz trīs uzvarām.
Pirmā spēle notiks Rīgā, Daugavas
sporta namā. Otrā spēle notiks 8. aprīlī
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā,
trešā – 11. aprīlī Rīgā, ceturtā (ja būs
nepieciešams) – 12. aprīlī Jelgavā,
piektā (ja būs nepieciešams) – 16. aprīlī
Rīgā. Abu sēriju spēles tiks pārraidītas
sportacentrs.com. «Šogad mēģināsim
atgūt titulu, kas mums bija 2012. un
2013. gadā. Manuprāt, tā būtu skaista
dāvana Jelgavai lielajā jubilejā,» tā komandas «Biolars/Jelgava» menedžeris
Andrejs Jamrovskis.

Orientieristi atklās sezonu
ar fotoorientēšanos pilsētā
 Ilze Knusle-Jankevica

Orientēšanās klubs «Alnis»
jauno sezonu atklās sestdien, 28. martā, ar fotoorientēšanās sacensībām pa
Jelgavu, kurās aicināts piedalīties ikviens interesents.
«Šis ir jau trešais gads, kad
rīkosim fotoorientēšanās
sacensības, un iepriekšējos
gados no tautas bija liela
piekrišana,» tā organizatore
Māra Bolšteina, norādot, ka
komandas dalību var pieteikt
līdz 26. marta vakaram.
Fotoorientēšanās sacensības notiks
sestdien, 28. martā. Dalībnieku pulcēšanās – pie LLU Meža fakultātes
Akadēmijas ielā 11. «Sacensībās piedalīsies komandas. Minimālais dalībnieku
skaits komandā ir divi – tas, lai būtu
lustīgāk. Komandai jānodrošinās ar
vismaz vienu fotokameru, kas var būt
arī mobilais telefons,» ar noteikumiem
iepazīstina M.Bolšteina, piebilstot, ka
komandai būs jānodrošina, lai bildes

var nolasīt datorā, tāpēc līdzi jāņem
aprīkojums, lai fotogrāfijas var pārnest
uz datoru.
Komandām tiks izdalīta karte ar atzīmētiem pilsētas objektiem un lapa ar
attēliem. Lielākiem skrējējiem – tiem,
kuri divās stundās kādus 15 kilometrus var noskriet – būs papildu lielākas
sarežģītības pakāpes uzdevumi. «Tas
nozīmē, ka spējīgākie varēs apmeklēt
objektus arī pilsētas nomalēs, bet kartē
pilsētas centrā būs norādīti apmēram
30 objekti,» stāsta M.Bolšteina, piebilstot, ka iepriekšējos gadus sacensībās
piedalījās arī ģimenes ar bērniem
ratiņos, kas vienkārši devās pastaigā
pa pilsētu.
Starts tiks dots pulksten 12. Kontrollaiks – divas stundas. Finišs – turpat,
kur starts. Tad tiesneši, izvērtējot,
kura komanda īsākā laikā ir apmeklējusi vairāk objektu, noteiks uzvarētājus. Apbalvošanas ceremonija plānota
ap pulksten 14.30.
Dalība sacensībās ir bez maksas. Komandu pieteikumus organizatori gaidīs
līdz ceturtdienas, 26. marta, vakaram,
pa tālruni 29376115.
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Meklē darbu
Elektromontiera darbu. Tālrunis 26998884.
Meklēju darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Man – 28 gadi. Tālrunis 29660375.
Pieredzējis mūrnieks meklē darbu: podiņkrāšņu mūrēšana, krāšņu, plīšu remonts.
Tālrunis 27114795.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.

Piedāvā darbu
Cilvēkam, kurš uzpirks gliemežus. Tālrunis
26070444 (Andrejs Jenaki).
LLU Sporta centrs (reģ.Nr.90000041898) piedāvā darbu medicīnas laborantam(-ei). CV sūtīt pa
e-pastu sports@llu.lv ar norādi «Vakance».
Ģimene piedāvā darbu spējīgam vīrietim
un sievietei. Par atlīdzību. Dzīvošana laukos. Tālrunis 25564744 (Alla Ivanova).

Pērk
Dārgi pērkam apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Pirmskara monētas, papīra naudu un
dokumentus. T.27166669
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
2-ist. dzīv. 5. stāvā, 15 000 EUR. T.27012185
Pārdod māju. Tel.26743846
Pārdod zemi Jelgavā, Uzvaras ielā 61.
Zemes platība – 6564 kvadrātmetri. Īpašumam blakus ir Driksas upe. Cena – 45 000
EUR. Tālrunis 29513540
Smilti, granti, šķembas, zemi. Ar piegādi.
T.22353169
Kartupeļus stādīšanai ‘Riviera’ (ļoti agri).
Tālrunis 29660598
Pārdod malku. Var zāģēt pats. T.22165668
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
Pārdod 8,5 ha zemi Līvbērzes pagastā.
Ir ābeļdārzs, šķūnis, dīķis, pagrabs.
Cena 28 000 EUR. Tālrunis 29472331.

Izīrē
Izīrējam modernas, saulainas telpas birojiem,
saloniem Jelgavas centrā, Jāņa ielā 4. Telpas
ir aprīkotas ar komunikācijām, ūdens/kanalizācijas pievadiem, un to platība ir no 20 līdz
53 m2. Interesēties pa tālr.25451186

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407.
Meistari no Lietuvas, kuri izgatavo un veic
granīta pieminekļu uzstādīšanu, atsāk
savu darbību. Mūsu biroja adrese: Jelgava,
Skolotāju 1. T.29379052.
IK «Likteņsvece» – visu veidu apbedīšanas pakalpojumi, piederumi, bezmaksas konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Visu diennakti. Tālrunis
22405045 vai ierodoties Raiņa ielā 36, Jelgavā.
SIA «Kreatīvs». Ražotājs piedāvā: visi apbedīšanas piederumi, kapu pieminekļi, skulptūras, apmales, soliņi. Pieminekļu izgatavošana
pēc pasūtītāja skicēm. Kapu labiekārtošana.
Jelgavas novads, Kārniņi, t.29537176,
29140295. Darba laiks: 9 –17, S. 9 – 15
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
Jel neraudiet – mans sāpju ceļš ir galā,
Es upei melnajai nu pāri jau…
Es dusu klusā, aizmigušā salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
/A.Skalbe/
Skumstam, zaudējot Ludmilu Halturinu,
un izsakām līdzjūtību piederīgajiem.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds.
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
/V.Egle/
Esam kopā un izsakām līdzjūtību Mārai
Teikai, no vecmāmiņas atvadoties.
PII «Kamolītis» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALMA PETROLOVIČA (1930. g.)
AUSTRA KUĻIKOVSKA (1922. g.)
LARISA ŅEVEROVSKA (1938. g.)
IVANS KAČURINS (1986. g.)
KONSTANTĪNS GOLOBORODJKO (1986. g.)
KLAVDIJA TARASOVA (1927. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst.16.30 Bērzu kapsētā.
LUDMILA HALTURINA (1965. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst.15 Bērzu kapsētā.
RASMA MEIKŠĀNE (1942. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 30. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1993.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 61.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 5.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma (ar subt.).
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 46.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1993.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 60.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
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 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 4». Seriāls. 3.sērija.
0.20 ««De facto»».*
0.55 «Terēze». Francijas drāma. 2012.g. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 604.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 45.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 15.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
13.30 «UEFA 2016.gada Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle».*
Čehija – Latvija.
15.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 605.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.05 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā».
Finālspēles 2.spēle.
21.25 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «Ņižņij Novgorod»– «VEF Rīga».
23.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 16.sērija.
0.10 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.50 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 33. un 34.sērija.
12.00 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 22.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 46.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.20 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 12.sērija.
23.20 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 14.sērija.
2.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 16.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 8.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». Seriāls (ar subt.). 67. un 68.sērija.
8.55 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
9.55 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 8. un 9.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 171.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 40. un 41.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 310.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.05 «Bēgle 17 gados». Mistikas spraiga sižeta filma.
1.50 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 8.sērija.
2.15 «Nekā personīga».
3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 31. marts
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1994.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 62.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Labās Cerības rags». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 47.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1994.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 61.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Māsas Inga un Jāna Jērumas.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Propaganda». Dokumentāla filma (ar subt.).
Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.00 «Melu laboratorija».*
2.00 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 5.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 605.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 46.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 16.sērija.
11.10 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».*
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
14.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».*
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 606.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 8.sērija.
19.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 17.sērija.
20.00 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
21.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
21.55 «Specvienība». Seriāls. 9.sērija.
22.45 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 9.sērija.
23.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 46.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Svētceļojums uz Paduju». Vācijas traģikomēdija. 2011.g.
11.35 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 23.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 47.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pavasara drudzis». Vācijas drāma.
23.10 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 13.sērija.
1.35 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 15.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 17.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 9.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 9.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 11.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 3.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 172. un 173.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 41. un 42.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
21.00 «Precos ar svešinieku!»
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.05 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
1.55 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 9.sērija.
2.15 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 9.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 1. aprīlis
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1995.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 63.sērija.
10.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 48.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1995.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 62.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
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 Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».* Māsas Inga un Jāna Jērumas.
0.10 «Propaganda». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.10 «Mafijas klans 4». Seriāls. 3.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 606.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 47.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 17.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

tv programma
16.10 «Anekdošu šovs».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 607.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». Finālspēles 3.spēle.
21.50 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.50 «Kalle nāk 4». Seriāls. 18.sērija.
23.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
0.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 44.sērija.
1.00 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 8.sērija.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 47.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Pavasara drudzis». Vācijas drāma. 2013.g.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 2011.g.
12.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 24.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 48.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi».
Krievijas detektīvseriāls. 1980.g.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 16.sērija.
2.20 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 10.sērija.
3.05 «Karamba!» Humora raidījums.
3.20 «Šodien novados».
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 18.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 10.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.35 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 10.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 13.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 4.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 174. un 175.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 42. un 43.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
0.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 9.sērija.
0.55 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 13.sērija.
1.50 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.15 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 10.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 2. aprīlis
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1996.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 64.sērija.
10.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.45 «Daudz laimes!»*
11.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 49.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1996.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 63.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Arvīds Mūrnieks.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.10 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 607.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 48.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 18.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Kalle nāk 4». Seriāls. 19.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 608.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.25 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
18.50 TIEŠRAIDE. ««Euro Hockey Challenge»». Baltkrievija – Latvija.
21.20 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». Finālspēles 4.spēle.
23.20 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
23.40 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.25 «Zebra».* (ar subt.).
0.44 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 48.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Cerība pie jūras». Vācijas melodrāma. 2009.g.
11.45 «Karamba!» Humora raidījums.

Ceturtdiena, 2015. gada 26. marts
12.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 25.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 11.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 49.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
21.55 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
22.55 «Dokumentālists». Latvijas dokumentāla filma. 2012.g.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 17.sērija.
2.30 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 11.sērija.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 19.sērija.
5.45 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 174. un 175.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.35 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 11.sērija.
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 9.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 5.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 176. un 177.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 43. un 44.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nodevējs». ASV trilleris. 2013.g.
0.15 «Kinomānija 6».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.20 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 11.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 3. aprīlis
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Ērģeļbūvnieks no Ugāles». Dokumentāla filma.
7.35 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 10.sērija.
9.30 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 65.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 15.sērija.
11.15 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 1.sērija.
12.05 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
12.30 «Brīnumskapja skola».*
13.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
13.20 «Liela diena».*
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 50.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 64.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Aculiecinieks».*
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.53 Sporta ziņas. 21.00 Laika ziņas.
21.05 «Gaismas ceļā». Dokumentāla filma.
22.15 TIEŠRAIDE. «Krusta ceļš». Pārraide no Vatikāna.
23.50 TV PIRMIZRĀDE. «Tikšanās pirms Dabas koncertzāles».
0.00 «Dabas koncertzāle». Simfonija «Devons».
1.00 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
1.50 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 15.sērija.
2.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 1.sērija.
3.25 «Bīstamā robeža. Pavasara ķibeles». VUGD dokumentāla filma.
3.40 «Robotāda». Dokumentāla filma.
3.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
6.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.05 «Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012». Dižkoncerts».*
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 608.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 49.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 19.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «Pūtēju orķestra «Rīga» 40 gadu jubilejas galā koncerts*
16.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 609.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.20 «Vai Rīga jau gatava?»*
18.35 «Atgriezies!»* Lirisko dziesmu koncerts.
19.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 20.sērija.
20.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «U2»». Dok.filma (ar subt.).
22.00 «Modernie laiki». ASV komēdija. 1931.g. (ar subt.).
23.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
0.20 «Medību sezona». Kanādas un ASV spraiga sižeta drāma.
2.05 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
3.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Spots».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 49.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
7.05 «Galileo 2».
7.35 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
8.40 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Kalpone». ASV drāma. 2011.g.
13.10 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
14.20 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
15.30 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
16.40 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Kara zirgs». ASV kara drāma. 2011.g.
0.10 «Kristus ciešanas». ASV drāma. 2004.g.
2.10 «Dzīvīte».
2.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 18.sērija.
3.55 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 20.sērija.
5.45 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 176. un 177.sērija.

6.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
6.55 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
7.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 1.–4.sērija.
11.10 «Vinnijs Pūks». ASV animācijas filma. 2011.g.
12.35 «Pīters Pens». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2003.g.
14.45 «Pēdējā dziesma». ASV melodrāma. 2010.g.
16.55 «Zobu feja». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Čārlijs Sentklauds». Fantāzijas drāma. 2010.g.
0.10 «Maldonado brīnums». ASV ģimenes drāma. 2003.g.
2.05 «Pēdējā dziesma». ASV melodrāma. 2010.g.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 4. aprīlis
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.25 TV PIRMIZRĀDE. «Meža sargi». Animācijas filma.
8.37 TV PIRMIZRĀDE. «Tornis». Animācijas filma.
8.45 TV PIRMIZRĀDE. «Zaķu lielā diena». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Rūķītis Nilss Karlsons». Filma bērniem. 1990.g. (ar subt.).
11.55 «Ūdensbumba resnajam runcim». Ģimenes komēdija (ar subt.).
13.15 «100 g kultūras. Personība».* Mācītājs Juris Cālītis.
14.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Arvīds Mūrnieks.
14.35 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «MarLenī». Nacionālā teātra izrāde.
23.15 «Koncerts «Rakstītāja», veltīts rakstnieces B.Martuževas piemiņai».*
0.40 «Ērģeļbūvnieks no Ugāles». Dokumentāla filma.
1.40 «Liela diena».*
2.35 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.
3.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 12. un 13.sērija.
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.45 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
8.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
9.15 «Province».* (ar subt.).
9.45 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
10.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.00 «Mīla, mazuļi un ģimenes laime». Vācijas melodrāma.
12.40 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
13.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». Finālspēles 5.spēle.
15.50 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.50 ««Euro Hockey Challenge»». Baltkrievija – Latvija.
19.20 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Kalev».
21.20 «Sirmais. Kulta ēdieni». (krievu val., ar subt.).
21.50 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 52.sērija.
0.25 «Modernie laiki». ASV komēdija.
2.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
2.50 «Medību sezona». Kanādas un ASV spraiga sižeta drāma.
4.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 6.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 37.sērija.
6.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Galileo 2».
11.00 «Amerikas dārgumiņi». ASV romantiska komēdija.
13.10 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 5.–8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 2». Seriāls. 1. un 2.sērija.
0.00 «Mīlestība depresijas laikā». ASV romantiska drāma.
1.25 «Svētceļojums uz Paduju». Vācijas traģikomēdija. 2011.g.
2.55 «Karamba!» Humora raidījums.
3.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 21.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 11.sērija.
6.45 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Skatuves zvaigzne». ASV un Vācijas ģimenes komēdija.
13.10 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
16.55 «Plušķis». ASV komēdija. 2006.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Pilsētas leģendas: Slepenās lietas».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Drošsirde». ASV animācijas filma. 2012.g.
21.55 «Nārnijas hronikas. Princis Kaspiāns». Fantāzijas piedzīvojumu filma.
0.50 «Olgalvji». ASV komēdija. 1993.g.
2.25 «Pīters Pens». Piedzīvojumu filma ģimenei.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Svētdiena, 5. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.20 JAUNUMS. «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.50 «Kas te? Es Te!»
9.20 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
9.50 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
10.20 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.50 TV PIRMIZRĀDE. «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu
Rīvu». Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. «Lieldienu dievkalpojums».
12.35 «Saknes debesīs». (ar subt.).
14.05 «Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās».
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14.25 «Daudz laimes!»
15.20 «Ķepa uz sirds».*
15.50 «Ķīpsalā». Dokumentāla filma.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Vasara Ungārijā». Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TIEŠRAIDE. «Radīti mūzikai». Klasiskās mūzikas šovs. Fināls.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. «Marisa Jansona atvadu koncerts no
Karaliskā «Concertgebouw» orķestra Amsterdamā».
0.45 «Momentuzņēmums».*
1.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
2.00 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
2.55 ««Latvia Open 2014»». Pasaules meistarsacīkstes jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras». Māsas Inga un Jāna Jērumas.

LTV7
4.55 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.25 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
6.50 «Sekotāji».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
11.15 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
13.45 «Mīla, mazuļi un ģimenes laime». Vācijas melodrāma.
15.25 «Ūdensbumba resnajam runcim». Ģimenes komēdija (ar subt.).
16.50 «Sapņu viesnīca. Čhīanmai». Melodrāma.
18.30 «Leģendārie albumi. «U2»». Dokumentāla filma (ar subt.).
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
21.10 «Specvienība». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 10.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
0.05 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».* Grupas «Klaidonis»
jubilejas koncerts.
2.15 «Jauniešu koru koncerts».*
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 7.sērija.
6.05 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Bernards». Animācijas seriāls.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aicina uz

ATVĒRTO DURVJU DIENĀM:

• 8. aprīlī plkst.18 – nākamā mācību gada 5., 6. klašu
skolēnus un viņu vecākus, kā arī potenciālo 7. un 10.
klašu skolēnu vecākus;
• 9. aprīlī – nākamā mācību gada 7. un 10. klašu skolēnus.
Interesentiem tiks piedāvātas atraktīvas
meistardarbnīcas un informācija par
Tehnoloģiju vidusskolas specifiku.
Sīkāka informācija skolas mājas lapā
www.jtv.lv un pa tālruni 63045548.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861)

piedāvā darbu medicīnas māsai
(0,5 slodzes),
vecākajai medicīnas māsai (1 slodze).
CV sūtīt pa e-pastu jbsac@inbox.lv.
SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)

aicina darbā praktikantus(-es),
kas apgūst elektromontiera profesiju.
Vēlams otrā vai trešā kursa studenti.

SIA «Nordic Homes» ir viens no lielākajiem
koka karkasa konstrukciju ražotājiem Baltijā.
Prakses laikā, strādājot mūsu uzņēmumā, studenti iegūst
vērtīgu pieredzi elektromontiera profesijā, un pēc prakses ir
iespēja turpināt darbu uzņēmumā.

CV sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv.
Darba vieta: Ozolnieku novads, Āne, Celtnieku iela 36.

6.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
8.30 «Galileo 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
10.40 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.10 «Dīvainie Ginesa rekordi».
12.10 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
13.10 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
14.20 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
15.30 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
16.40 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12».
Seriāls. 15. un 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 35. un 36.sērija.
23.20 «Noziegums Parīzē».
Francijas un Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
0.25 «Amerikas dārgumiņi».
ASV romantiska komēdija. 2001.g.
2.00 «Cerība pie jūras». Vācijas melodrāma. 2009.g.
3.25 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 22.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 12.sērija.
6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4».
Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
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11.00 «Precos ar svešinieku!»
12.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
12.35 «Nārnijas hronikas. Princis Kaspiāns».
Fantāzijas piedzīvojumu filma.
15.35 «Drošsirde». ASV animācijas filma. 2012.g.
17.30 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
23.25 «Radinieki svešinieki».
ASV un Vācijas komēdija.
1.20 «Zobu feja». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
3.05 «Saikne 2». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
4.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Jauna augstas pievienotās vērtības
produkta ieviešana ražošanā
2014. gada 19. martā SIA «TS RĪGA» noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0066 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr.APV/2.1.2.4.0/13/03/009 «Jauna augstas
pievienotās vērtības produkta ieviešana ražošanā» īstenošanu. (Augstas pievienotās
vērtības investīcijas (3. kārta).)
Projekta ietvaros tika veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA «TS RĪGA»
jauna augstas pievienotās vērtības produkta ieviešanai ražošanā, iegādājoties nepieciešamās ražošanas iekārtas – «Iekārtu komplekts metāla lokšņu un profilu griešanai,
locīšanai un metināšanai».
Projekta kopējās izmaksas ir 232 679,78 EUR. No tām projekta attiecināmās izmaksas
ir 192 297,34 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 86 533,80 EUR.
Projekts realizēts 2014. gada 11. decembrī.

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 27. martā pulksten 19 – muzikāli ironisks uzvedums par mums pašiem «Rampa
mirdz 2». Piedalās Ā.Alunāna Jelgavas teātris, Tirkīzkora ansamblis un deju studija
«Intriga». Režisore Dace Vilne, scenogrāfs Ivars Pirvics, horeogrāfes Inga Ose un Santa
Kanceviča. Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 28. martā pulksten 11 un 14 – pasākums bērniem ar izrādi un radošām rotaļu darbnīcām «Teātra mežs». Piedalās Jelgavas Jaunais teātris. Ieeja – bez maksas
(k/n «Rota»).
 28. martā pulksten 17 – «Zemgaļu» un draugu koncertuzvedums «Mana Jelgava».
Piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvi «Daiļrade», «Dzīpars», «Bānītis», «Teiksma»,
«Kurzeme», «Saime», «Zemgaļi», jauniešu deju kolektīvi «Skalbe», «Zemgaļi» un Jelgavas
Jaunā teātra aktieri. Biļešu cena – € 2; 1 (kultūras namā).
 29. martā no pulksten 12 līdz 15 – Ģimenes diena bibliotēkā. Sīkāka informācija
– www.jzb.lv (Zinātniskajā bibliotēkā).
 29. martā pulksten 16 – koncerts «Requiem». Programmā: Gabriels Forē «Requiem»,
Lūcija Garūta kantāte «Dievs, tava zeme deg», L.Garūta «Elēģija», L.Garūta «Lūgšana».
Piedalās LU kamerkoris «DeCoro», Latvijas Zvērinātu advokātu jauktais koris, Vilces
jauktais koris «Vilce», solisti I.Ezeriete (soprāns), J.Kurševs (tenors), ērģelnieks A.Reinis,
diriģenti Pēteris un Kristiāna Vaickovski (Svētās Annas baznīcā).
 30. martā pulksten 16 – sociālās kampaņas par atbildīgu pārtikas patēriņu «Beidz
spēlēt pārtikas cirku!» gaitā tiks demonstrēta dokumentālā filma «Laimes ekonomika».
Ieeja – bez maksas (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 3. aprīlī pulksten 19 – izrāde A.Čehovs «Mežainis». Pieteikšanās pa tālruni 26323327.
Biļešu cena – € 5 (Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
 4. aprīlī pulksten 12 – radošā nodarbība «Nu atnāca Liela diena ar raibām oliņām!».
Lieldienu zaķa veidošana no salmiem un siena. Ieejas maksa – € 5; pirmsskolas vecuma
bērniem – € 2 (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 4. aprīlī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: K.Goldoni «Divu kungu
kalps». Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 5. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš sveiks mazos jelgavniekus (pils pagalmā). Līdzi
jāņem trīs krāsotas olas (Jelgavas pils parkā).
 7. aprīlī pulksten 18 – Trešo Lieldienu noskaņās tikšanās ar mācītāju Kristu Kalniņu.
Pieteikšanās līdz 1. aprīlim pa tālruni 63012159, 63082101 (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 7. aprīlī pulksten 19 – Arstarulsmirus stand-up comedy izrādē «Iekšējās balsis».
Biļešu cena – € 12 – 8. Biļetes nopērkamas www.ekase.lv un kultūras nama kasē
(kultūras namā).
 8. aprīlī pulksten 18 – Starptautiskajai Romu dienai veltīts pasākums (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 8. aprīlī pulksten 19 – grupas «Otra puse» koncerts «Mana pilsēta». Piedalās:
N.Pauniņš (vokāls, ģitāra), I.Makstnieks (sintezators, klavieres), J.Čubars (ģitāras),
M.Linde (perkusijas, bungas), viesmāksliniece A.Stafecka (vokāls). Biļešu cena – € 12
– 8 (kultūras namā).
 9. aprīlī pulksten 10 – «Miniphänomenta» atvērto durvju diena. Papildinformācija
pa tālruni 63012152 vai e-pastu sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 9. aprīlī pulksten 18 – lekcija «Etnogrāfiskie elementi mūsdienu tērpos». Tikšanās
ar dizaineri modes nama «Tēma» saimnieci Daigu Latkovsku. Ieejas maksa – € 4; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 10. aprīlī pulksten 14 – «NEkonference 2015». Sīkāka informācija un pieteikšanās
– www.junda.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 10. aprīlī pulksten 16 – koncerts veltījums komponistam A.Žilinskim. Uzstājas
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvi (4. vidusskolas Koncertzālē Akmeņu ielā 1).
 10. aprīlī pulksten 18 – Ukraiņu kultūras dienu koncerts. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 11. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Viens pret vienu». Režisors
R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem – € 1 (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).

notikumi
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Alunānieši Raini un Aspaziju
iepazīst caur vēstulēm
 Ritma Gaidamoviča

Aspazijas un Raiņa 150. jubilejas gadā abu literātu daiļradei
un viņu dzīvei uzmanību pievērš arī Latvijas amatierteātri,
tostarp Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris, kas 28. martā
pulksten 12 teātra Kamerzālē
piedāvā Saulcerītes Vieses un
Jūlija Bebriša dokumentālo
drāmu divās daļās «Zvaigzne
iet un deg, un…», izceļot Raiņa
un Aspazijas vēstules.
Pirmizrādi «Zvaigzne iet un deg, un…»
Ā.Alunāna teātrī piedzīvoja pagājušajā
nedēļas nogalē, bet sestdien šī izrāde tiks
vērtēta amatierteātru skatē «Gada izrāde». Jāpiebilst, ka S.Vieses un J.Bebriša
dokumentālā drāma «Zvaigzne iet un
deg, un…» teātrī pirmo reizi iestudēta
1967. gadā, bet grāmata izdota vēl pēc
diviem gadiem. Darba pamatā ir 1894.
gadā aizsācies Aspazijas un Raiņa vēstuļu
romāns, kas visintensīvāk izvēršas Raiņa
trimdas laikā Pleskavā un Slobodskā, kad
Aspazija vien periodiski var uzturēties pie
dzīvesbiedra.
Aspazijas loma izrādē uzticēta Lindai
Baumanei, bet Raiņa lomā iejūtas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Ilmārs
Dūrītis. «Šķiet, katram no mums ir pilnīgi
skaidrs, kas ir Aspazija, kas – Rainis, taču,
veidojot šo izrādi, atskārtām, ka gaužām
maz par viņiem zinām. Tā pa īstam iepazinām viņus tikai tad, kad Lūcija mūsu rokās
nodeva šo apjomīgo materiālu, un tas ir
lielākais ieguvums,» atzīst Aspazijas lomas
atveidotāja L.Baumane. I.Dūrītis nenoliedz,
ka darbs pie šīs izrādes bijis grūts, jo Rainis
ir sarežģīta personība, taču šī loma no visām esot viņam tuvākā un mīļākā. «Tas ir
citādāk, kad mēģini izkost reālas personības
biogrāfiju, nevis kādu abstraktu, izdomātu

Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubilejas gadā
sestdien, 28. martā, pulksten 12 teātra Kamerzālē piedāvā Saulcerītes
Vieses un Jūlija Bebriša dokumentālo drāmu divās daļās «Zvaigzne iet un
deg, un…» jeb Raiņa un Aspazijas vēstuļu romānu.
Foto: Raitis Supe
tēlu. Ir daudz sarežģītāk izlaist caur sevi
reāla cilvēka domas, izjūtas, taču darbs ir
interesants,» atzīst I.Dūrītis.
Par Raiņa un Aspazijas saraksti izrādes
režisore Lūcija Ņefedova saka: «Gribētos sacīt, ka šīs vēstules ir tik bagātas
ar domām un atziņām, ka ir bezgala
grūti izsekot un aptvert domu lielumu.»
Skaidrojot režisore citē Raini: «... Esmu
meklējis patiesību ar visu varu, neesmu
nekā saudzējis. Es domāju, ka tai jābūt
kaut kam pārsteidzošam, impozantam,
ar ko varētu lepoties cilvēku un sevis paša
priekšā. Un tad pacēlās savas miesas lielumā šī patiesība un atbildēja jautājumam,
kur tā jāmeklē, ikdienā, darbā. Glābiņš ir
dienišķā maize, ēd pats un saki, ka visiem
ir jāēd. Vislielākais nebeidzamais darbs
citiem strādāt – ir reizē arī vislielākais
personiskais apmierinājums un laime.»

«Ja no tik daudzajām pērlēm būsiet
paņēmuši kaut vai šo, tad mums tā būs
īstākā laime,» atzīst L.Ņefedova.
Izrāde notiks Ā.Alunāna teātra Kamerzālē, ieeja no Uzvaras ielas. Biļetes iegādājamas Jelgavas kultūras nama kasē. Vietu
skaits ir ierobežots, biļešu cena – 5 eiro.
Jāpiebilst, ka 2015. gads ir Raiņa un
Aspazijas 150. jubilejas gads. Šī nozīmīgā
jubileja ir iekļauta UNESCO svinamo
dienu kalendārā, novērtējot abu dižgaru
mūža darbu izglītībā, kultūrā un zinātnē
ar starptautisku atzinību. Turklāt «Raiņa
un Aspazijas sarakste (1894–1929)» ir iekļauta UNESCO programmas «Pasaules
atmiņas» Latvijas nacionālajā reģistrā
kā unikāla liecība literātu personīgajām
attiecībām, nacionālo kultūras procesu
attīstībai un neatkarīgas Latvijas valsts
izlološanai un tapšanai.

Pirmsskolēni tiekas pirmajos sadziedāšanās svētkos
Jelgavas 4. vidusskolas Koncertzālē notikuši
Foto: Raitis Supe
pirmie bērndārznieku sadziedāšanās svētki
«Mūsu Jelgavai – 750!», kuros piedalījās
16 pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes
un skolu sagatavošanas grupas. Bērni cits
citu iepriecināja ar iestādes individuālajiem
priekšnesumiem, kā arī kopīgi nodziedāja
pirmatskaņojumu – muzikālās pedagoģes
komponistes Ingunas Cines dziesmu, kurā
iekļauti visu pilsētas bērnudārzu nosaukumi, kā arī pirmsskolēni apliecināja, cik labi
viņi zina pilsētas dziesmu «Satiksimies Jelgavā!». Ideja par sadziedāšanās svētkiem
radusies, iedvesmojoties no sporta sacensībām «Lielā balva». Gan uzrunātie bērni,
gan viņu pedagogi atzinīgi vērtē ideju par
sadziedāšanās svētkiem, jo bērniem patīk
dziedāt. «Jebkuri svētki, kuros piedalās,
bērniem rada prieku, atraisa viņus. Tā
ir zināma pieredze, te ir jāparāda sava
drosme, jo skatuve ir daudz lielāka nekā
bērnudārzā, arī skatītāju ir daudz vairāk,» saka pirmsskolas izglītības iestādes «Gaismiņa» muzikālā pedagoģe Agrita Loca.
«Zemenītes» muzikālā pedagoģe Inese Rozenvalde papildina, ka galvenais ir kopā būšanas prieks. «Gan bērni iepazīst cits citu,
gan arī pedagogiem ir iespēja satikties, un tas ienes jaunas vēsmas darbā,» saka I.Rozenvalde. Ja sporta sacensībās bērni cīnījās
par vietām un kausiem, šajā reizē uzvarēja draudzība. Gan bērni, gan pedagogi cer, ka tradīcija tiks turpināta.

Lieldienu laika dievkalpojumi Jelgavas dievnamos
Svētās Annas baznīcā
(Lielajā ielā 22a)

Romas Katoļu katedrālē (Katoļu ielā 11)

• 2. aprīlī – Lielā Ceturtdiena. Pulksten 10 – Hrizmas
• 2. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas diev- Svētā Mise. Piedalās diecēzes priesteri; pulksten 17
– Kunga pēdējo vakariņu Svētā Mise. Adorācija līdz
kalpojums.
• 3. aprīlī pulksten 10 – Lielās Piektdienas diev- pusnaktij.
• 3. aprīlī – Lielā Piektdiena. Pulksten 14 – draudzes
kalpojums.
• 4. aprīlī no pulksten 22.30 līdz 1 – nakts vigīlija. Krusta ceļš; pulksten 15 – Kristus ciešanu un nāves
piemiņas dievkalpojums. Adorācija pie Kristus kapa
• 5. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums.
līdz pusnaktij.
• 6. aprīlī pulksten 12 – senioru dievkalpojums.
• 4. aprīlī – Lielā Sestdiena. Pulksten 16 – Kunga
augšāmcelšanās svētku vigīlija. Pulksten 11, 12,
Svētā Jāņa evaņģēliski
13, 14 – Lieldienu produktu svētīšana. Adorācija līdz
luteriskajā baznīcā
pulksten 22.
(Jāņa ielā 1)
• 2. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas diev- • 5. aprīlī – Kunga augšāmcelšanās diena. Pulksten
8 – Svētā Mise. Euharistiskā procesija pa Jelgavu;
kalpojums.
• 3. aprīlī pulksten 18 – Lielās Piektdienas diev- pulksten 11 – Svētā Mise; pulksten 18 – Svētā Mise
(krievu valodā).
kalpojums.
• 5. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums; • 6. aprīlī – Otrās Lieldienas. Pulksten 9 – Svētā Mise
(poļu valodā); pulksten 11 un 18 – Svētā Mise.
pulksten 12.15 – bērnu dievkalpojums.

Baptistu draudzē (Mātera ielā 54)

• 3. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
• 5. aprīlī pulksten 7 – Lieldienu rīta dievkalpojums;
pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.

Vasarsvētku draudzē (Jāņa Asara ielā 8)

• 3. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
• 5. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.

Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas
Jelgavas draudzē (Zemgales prospektā 3)

• 2. aprīlī pulksten 18.30 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
• 5. aprīlī pulksten 8.30 – Lieldienu rīta dievkalpojums; pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.

Jelgavas kristiešu draudzē «Godība»
(Dambja ielā 26b)

• 5. aprīlī pulksten 10.30 – Lieldienu dievkalpojums.

