Cienījamie jelgavnieki!
Sveicu Jūs svētkos, kad kristīgajā
pasaulē un dabā svinam gaismas
uzvaru pār tumsu. Lieldienās
veltīsim viens otram labus, gaišus
un prieka pilnus vārdus!
Lai saules klātbūtne vairo mūsu
iekšējo gaismu un dzīves sparu!
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Svētdien dosimies
Lieldienu pastaigā

Priecīgas Lieldienas!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Lieldienu brīvdienās –
izmaiņas autobusu
kustības sarakstā
 Sintija Čepanone

Saistībā ar Lieldienu
brīvdienām pasažieriem jārēķinās ar izmaiņām autobusu kursēšanas grafikā, informē
SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP).
Lielajā Piektdienā, Pirmajās un
Otrajās Lieldienās, 25., 27. un 28.
martā, Jelgavas pilsētas autobusi
kursēs pēc svētdienas kustības
saraksta, bet sestdien, 26. martā,
– bez izmaiņām pēc sestdienas
kustības saraksta.
Savukārt reģionālie starppilsētu
nozīmes maršrutu reisi, kurus
apkalpo JAP, svētku dienās kursēs
pēc brīvdienu kustības saraksta,
bet atsevišķi reisi tiks slēgti.

25. un 28. martā maršrutā
Jelgava–Rīga netiks izpildīti mikroautobusu reisi pulksten 4.55 un
11, bet maršrutā Rīga–Jelgava
– reiss pulksten 6 un 12.35, kā
arī autobusu reisi Jelgava–Auce
(pulksten 7.30), Auce–Jelgava
(pulksten 9.10), Rīga–Jelgava
(pulksten 9.10), Eleja–Jelgava–
Rīga (pulksten 6.45), Jelgava–
Eleja–Bauska (pulksten 7), Bauska–Eleja–Jelgava (pulksten 9),
Jelgava–Šķibe–Dobele (pulksten
7), Dobele–Šķibe–Jelgava (pulksten 8.15), Jelgava–Iecava–Bauska
(pulksten 7) un Bauska–Iecava–
Jelgava (pulksten 8.40).
25. un 27. martā nekursēs
autobusu reiss pulksten 16.55
maršrutā Jelgava–Rīga un autobuss pulksten 18.05 maršrutā
Rīga–Jelgava–Eleja.

Pieminot komunistiskā genocīda
upurus, Svētbirzī noliks ziedus
 Sintija Čepanone

Rīt, 25. martā, pulksten
11 Svētbirzī notiks atceres brīdis, pieminot
komunistiskā genocīda
upurus.
Foto: JV

 Egija Grošteine

27. martā jelgavnieki
Lieldienu pastaigā aicināti doties jau 23.
reizi – kā ierasts, arī šogad Jelgavas pils parkā pilsētas iedzīvotāji
un viesi no pulksten
11 līdz 15 pavasarīgā
un ģimeniskā gaisotnē
varēs iesaistīties dažādās Lieldienu aktivitātēs un rotaļās.
Kā stāsta LLU Studentu kluba
vadītāja Anita Prūse, šā gada
jaunums Lieldienu pastaigā būs
netradicionālās spēles – olu golfs,
olu labirints, kā arī iespēja doties
nelielā pastaigā ar koka kājām.
Būs arī aktivitāte, kas Lieldienu
pastaigā bijusi jau agrāk, tomēr
jau vairākus gadus pasākuma

plānā netika iekļauta. Proti,
atgriešanos piedzīvos «Podu dauzīšana», kas palīdzēs aizdzīt prom
visas negācijas un nebūšanas. Vēl
pils parkā varēs iesaistīties olu ripināšanā, zīmēšanā uz asfalta un
keramikas traukiem, olu mešanā
grozā, olu vārīšanā kopējā katlā,
pirms tam oliņu ietinot dažādos materiālos, lai tās padarītu
raibas. Ikvienam būs iespēja arī
izšūpoties Lieldienu šūpolēs un
apskatīt trušus, zirgus, ponijus
un citus dzīvnieciņus. Jāpiebilst,
ka Lieldienu pastaigas atbalstītājs
– akciju sabiedrība «Balticovo» –
pasākuma norisei jau ir sarūpējis
1100 olas.
Pasākumā paredzēti arī priekšnesumi. No pulksten 11.30 dejos
tautas deju kolektīvi «Laipa»
un «Laimes lāči». Pulksten 12
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš sveiks jaundzi-

mušos jelgavniekus. Piemiņas
karotītes ar Jelgavas simboliku
tiks pasniegtas 139 mazuļiem,
kuri nākuši pasaulē no 12. janvāra
līdz 15. martam. Viņu vidū ir arī
četri dvīņu pāri – septiņi puikas
un viena meitenīte. Pēc mazo
jelgavnieku sveikšanas dejos
«Ritums», «Laimes lāči», kā arī
ar priekšnesumiem uzstāsies
folkloras kopa «Dimzēns».
Paralēli visām aktivitātēm pils
parkā būs arī Lieldienu tirdziņš.
Lieldienu pastaigu tradicionāli
organizē pašvaldības iestāde «Kultūra» sadarbībā ar LLU Studentu
klubu. Pasākums iedzīvotājiem
būs bez maksas, vien ņemot līdzi
trīs krāsotas olas – draugam, sev
un jaunajam jelgavniekam.
Jāpiebilst, ka pilsēta, izmantojot iepriekšējo gadu rotājumus
– salmu zaķus, dekoratīvās olas,
taureņus un vāzes ar dekora-

tīviem zariem un pūpoliem –,
Lieldienām jau ir saposta. Pasta
un Rūpniecības ielas satiksmes
rotācijas apļa zālienu rotā stiklplasta olas ar spoguļvirsmu un
dekoratīvie metāla zāles stiebri
akcentam, Stacijas ielas satiksmes
apļa zālienu – dekoratīvie metāla
zāles stiebri, Raiņa parkā izvietoti
salmu zaķi un putuplasta olas,
Pasta salā – salmu zaķi un vāzes
ar tonētiem zariem un pūpoliem,
Hercoga Jēkaba laukumā – dekoratīvie metāla taureņi un stiklplasta olas, Driksas gājēju ielas
puķu dobes rotā stiklplasta olas,
dekoratīvā mulča un metāla zāles
stiebri, savukārt Jāņa Čakstes
bulvāri – vāzes ar tonētiem zariem
un pūpoliem. Šogad Lieldienu noskaņa valda arī Vecpilsētas ielā un
Rīgas ielā RAF mikrorajonā – tur
izvietotas dekoratīvās putuplasta
olas un metāla zāles stiebri.

Aprīlis – Spodrības mēnesis; sākas pieteikšanās Lielajai talkai
 Sintija Čepanone

Aprīlis tradicionāli Jelgavā izsludināts par Spodrības mēnesi un Meža dienām, kad apkārtnes
sakopšanas un labiekārtošanas darbiem pēc ziemas tiek pievērsta īpaši liela uzmanība. Arī šogad
Spodrības mēneša kulminācija būs Lielā talka, kas
ar saukli «Latvijai būt zaļai!» visā Latvijā notiks 23.
aprīlī. Vakar Lielās talkas mājas lapā www.talkas.
lv sākusies oficiālo talkošanas vietu reģistrēšana.

SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis un Lielās talkas koordinators Jelgavā Aleksejs Jankovskis
norāda, ka Spodrības mēneša
galvenās aktivitātes saistītas ar
pilsētas teritorijas sakopšanu,
likvidējot nelegālās izgāztuves, kā
arī veidojot jaunus un papildinot
jau esošos apstādījumus. «Kaut
arī galvenais akcents likts tieši uz

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

pilsētas teritorijas sakārtošanu, arī
šogad atsevišķās vietās pilsētā tiks
izvietoti lielie septiņu kubikmetru
ietilpības atkritumu konteineri,
kuros no vairs nevajadzīgām
lietām varēs atbrīvoties apkārtnes iedzīvotāji, tīrot savas mājas
apkārtni, pagrabus un šķūnīšus,»
tā A.Jankovskis.
Turpinājums 3.lpp.
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Piemiņas pasākumā ikviens aicināts atcerēties 1949. gada deportācijas un, pieminot komunistiskā
genocīda upurus, nolikt ziedus uz
memoriālās sienas «Ciešanu ceļš»
un pie piemiņas akmens. Piemiņas
pasākumā piedalīsies arī Jelgavas
pilsētas domes vadība, informē
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.
1949. gada 25. marts ir viens

no sēru datumiem, kas lauza lielas tautas daļas likteni, atņemot
mājas, ģimeni, dzimteni. Šajā
laikā tika izsūtīts vairāk nekā 41
tūkstotis mierīgo civiliedzīvotāju.
No Jelgavas apriņķa 1949. gada
25. martā uz Sibīriju un citiem
attāliem Padomju Savienības reģioniem tika izsūtīti vairāk nekā
2000 cilvēku, no kuriem 688 mājās
neatgriezās. Šo zīdaiņu, skolēnu,
strādājošo un sirmgalvju vārdi
iegravēti uz piemiņas memoriāla
«Ciešanu ceļš» granīta plāksnēm
Svētbirzī.
25. martā Latvijā tiek atzīmēta
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena, kad jāpaceļ valsts
karogs sēru noformējumā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Zemgales INFO» (reģ.Nr.LV90002314238)

aicina darbā fotogrāfu(-i) laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis».
Pienākumi:
- veidot fotomateriālus laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» un portālam
www.jelgavasvestnesis.lv;
- uzturēt iestādes fotoarhīvu;
- veidot videomateriālus portālam www.jelgavasvestnesis.lv;
- piedalīties citos iestādes projektos un iespieddarbu sagatavošanā.
Prasības:
- iepriekšēja darba pieredze fotomateriālu
veidošanā (priekšroka kandidātiem ar
pieredzi darbā plašsaziņas līdzekļos);
- spēja elastīgi plānot savu darba laiku.
Piedāvājam:
- iespēju sevi radoši apliecināt;
- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
birojs@info.jelgava.lv līdz 17. aprīlim.
Biroja adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Minimālā alga ir par zemu,
lai cilvēks varētu nodrošināt
savas minimālās vajadzības»
 Jānis Kovaļevskis

«Trūcīgo personu skaits
pēdējos gados ir samazinājies, tādēļ pašvaldībai
bijusi iespēja palielināt
atbalsta apjomu gan
ģimenēm ar bērniem,
gan pensionāriem. Šim
mērķim ik gadu tiek izlietots aptuveni miljons
eiro. Tas ir veids, kā varam palīdzēt ģimenēm
un cilvēkiem ar zemiem
ienākumiem,» uzsver
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietniece
Rita Vectirāne, kuras
pārziņā ir sociālie, veselības un kultūras jomas
jautājumi.
«Novērtējums paveiktajam ir
tas, ka ne viena vien ģimene tieši
pēdējā laikā par savu dzīvesvietu
izvēlējusies Jelgavu pašvaldības
sniegtā atbalsta dēļ. Pilsētas piedāvājums izglītībā, profesionālās
ievirzes programmās un pakalpojumu pieejamības ziņā ir viens
no labākajiem valstī,» uzsver
R.Vectirāne, norādot, ka lielākais
izaicinājums iedzīvotāju piesaistes
ziņā ir mājokļu pieejamība, jo īres
tirgus ir dārgs, bet mājokļu būvniecība no privātā sektora puses
tikpat kā apstājusies.
Šogad Jelgava ir nominēta
par Latvijas jauniešu galvaspilsētu – ko tas īsti nozīmē,
un kādas aktivitātes plānotas
pilsētā?
Ideja nāca no Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas
Komisijas pārstāvniecības Latvijā.
Tika organizēts balsojums par
pirmo jauniešu galvaspilsētu, kurā
uzvarēja Jelgava. Savā ziņā tas
nebija pārsteigums, jo, lielā mērā
pateicoties LLU, vienmēr esam
jutušies kā jauniešu pilsēta. Ne
velti Jelgavas devīze ir «Pilsēta
izaugsmei». Mērķis šai iniciatīvai
ir popularizēt darbu ar jaunatni
pašvaldību vidū. Oficiālais jauniešu galvaspilsētas atklāšanas
pasākums notiks 2. aprīlī kultūras namā ar grupu «Musiqq» un
citām aktivitātēm, bet pasākumi
turpināsies visa gada garumā.
Apzināmies, ka darbs ar jaunatni
nav tikai ballītes un izklaide, tādēļ
īpašu uzmanību pievērsīsim arī
tādiem jautājumiem kā karjeras
izvēle, brīvprātīgais darbs, darbs ar
jauniešiem no sociāli nelabvēlīgām
ģimenēm, uzsvaru liekot uz saiknes veidošanu starp jauniešiem un
uzņēmējiem, lai jaunieši apzinātos
savu vietu darba tirgū ne tikai kā
darba ņēmēji, bet arī kā topošie
darba devēji.
Pēc statistikas datiem, trūcīgo skaits pilsētā ik gadu
samazinās. Vai to izjūtat arī,
ikdienas darbā saskaroties ar
sociālajiem jautājumiem?
Trūcīgo iedzīvotāju skaits patiešām ir samazinājies. Ja tā sauktajos
treknajos gados mūsu pilsētā bija
ap 2300 trūcīgo personu, tad 2015.
gadā kā trūcīgie reģistrējušies 1965
iedzīvotāji. Ja salīdzinām ar laika
periodu pirms desmit gadiem, tad
trūcīgo bija teju divas reizes vairāk
nekā šobrīd. Iedzīvotāju ienākumi ir pieauguši, tomēr arvien

«Galvenie iemesli, kādēļ cilvēki
nevar pilnvērtīgi iekļauties
darba tirgū, ir atkarības un
nepietiekamais atalgojums.
Minimālā alga mūsu valstī
ir par zemu, lai cilvēks
varētu nodrošināt savas
minimālās vajadzības,»
uzsver Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja
vietniece Rita
Vectirāne.
Foto: Raitis Supe

redzam, ka ir pietiekami daudz
pilsētnieku, tostarp strādājošu,
kuriem atbalsts ir nepieciešams.
Tādēļ esam palielinājuši slieksni,
no kāda ienākumu līmeņa cilvēki
var vērsties Sociālo lietu pārvaldē,
lai saņemtu atbalstu gan komunālo pakalpojumu segšanai, gan
bērnu brīvpusdienām vai skolas
piederumu iegādei. Atbalstu var
saņemt ģimenes, kuru ienākumi
nepārsniedz 180 eiro uz vienu
personu, kā arī pensionāri, kuru
ienākumi nepārsniedz 232 eiro
(atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem šis slieksnis ir 261 eiro – red.).
Zīmīgi, ka pabalstu saņēmēju lokā
samērā daudz ir tieši strādājošu
cilvēku.

ik gadu pieaug. Kopumā šim mēr- kuriem varēsim piedāvāt dienesta
ķim tiek izlietoti apmēram 300 dzīvokļus. To vidū noteikti būs
tūkstoši eiro gadā.
eksakto priekšmetu pedagogi,
sociālie darbinieki un ārstniecības
Pilsētā līdz šim nav izstrā- personāls tajās jomās, kurās trūkst
dāta mājokļu politika, tomēr speciālistu. Tie varētu būt arī
no tās lielā mērā ir atkarīgs, pilsētai svarīgu valsts struktūru
vai spēsim piesaistīt un no- darbinieki, piemēram, policijas
turēt jaunās ģimenes ilgter- vai glābšanas dienesta darbinieki.
miņā. Jelgavas dzīvojamais Par to, cik plašs būs speciālistu
fonds strauji nolietojas. Vai loks, kuriem piedāvāsim iespēju
šajā ziņā ir kādas ieceres?
īrēt dienesta dzīvokli, vēl lemsim,
Pašvaldība brīvi var rīkoties bet apzināmies, ka tas būs būtisks
tikai ar tām ēkām, kas pilnībā arguments, lai piesaistītu cilvēkus
pieder pilsētai. Citos gadījumos Jelgavai.
jārēķinās ar dzīvokļu īpašnieku
interesēm, kuras ir dažādas. Šogad
Valstī šobrīd ir daudz diskutiks izstrādāts pārbūves tehniskais siju par veselības aprūpes jauprojekts ēkai Stacijas ielā 13. Šai tājumiem – kā pašvaldība var
ēkai esam iecerējuši mainīt funkci- iesaistīties, lai iedzīvotājiem
Kas ir tie iemesli, kādēļ pat ju un izbūvēt dažāda pielietojuma būtu pieejama pēc iespējas
darbspējīgi cilvēki nonāk dienesta un servisa dzīvokļus. labāka veselības aprūpe?
palīdzības lūdzēju statusā un Tāpat esam gatavi izskatīt arī
Veselības aprūpe ir valsts funkpārtiek no sociālās palīdzības? privātā sektora piedāvājumus cija, bet pašvaldības pienākums
Situācijas ir dažādas, tomēr gal- attiecībā uz nekustamā īpašuma ir rūpēties par veselības aprūpes
venie iemesli, kādēļ cilvēki nevar attīstības projektiem. Kopumā pakalpojumu pieejamību un sapilnvērtīgi iekļauties darba tirgū, pašvaldības īpašumā šobrīd ir 809 biedrības veselības jautājumiem.
ir atkarības un nepietiekamais labiekārtoti, 331 nelabiekārtots un Jelgavā ir trīs pašvaldības kapitālatalgojums. Minimālā alga mūsu 106 sociālie dzīvokļi. Tas nav maz, sabiedrības, kas sniedz veselības
valstī ir par zemu, lai cilvēks varētu un savu likumā paredzēto funkci- aprūpes pakalpojumus: slimnīca,
nodrošināt minimālās vajadzības. ju, kas attiecas uz palīdzību dzī- poliklīnika un tā sauktā bērnu poTas demotivē. To
vokļa jautājumu liklīnika. Piedāvāto pakalpojumu
spilgti var redzēt
risināšanā, varam klāsts ir samērā plašs, bet, tāpat
«Šogad
tiks
pēc tā, ar kādu
izpildīt. Problēma kā citviet, pie tādiem speciālistiem
«degsmi» cilvēki
ir tā, ka pilsētā kā radiologs un endokrinologs
izstrādāts pārbūves
iesaistās pagaidu
ir nepietiekami veidojas pieraksts divus un pat
tehniskais projekts
sabiedriskajos
attīstīts īres tirgus trīs mēnešus uz priekšu. Pat tad,
darbos. Daļa uz
un dzīvokļa īre ja mēs piesaistīsim vairāk speciāēkai Stacijas ielā
darbu nāk tikai
ir samērā dārga, listu, šī problēma nebūs atrisinā13. Šai ēkai esam
līdz pirmajai algai.
bieži vien lielāka ta, jo kvotu skaits ir ierobežots.
Ja cilvēks ilgāku
par kredīta mak- Tam nepieciešams risinājums
iecerējuši
mainīt
laiku ir bijis ārsājumu, bet kredī- valsts līmenī. Vairāk varam darīt
pus darba tirgus,
ti dažādu iemeslu sabiedrības veselības labā, tādēļ
funkciju un izbūvēt
nepieciešama
lielai daļai šobrīd strādājam pie konkrēta
dažāda pielietojuma dēļ
motivācijas pro
iedzīvotāju nav aktivitāšu plāna, kā pēc iespējas
gramma, jo prapieejami. Jāņem vairāk pilsētnieku piesaistīt vedienesta un servisa
sības pret dzīvi
vērā arī tas, ka selīgam dzīvesveidam. Jau šobrīd
dzīvokļus.»
ir samazinājušās
no tiem iedzīvo- pirmsskolas izglītības iestādēs bērtiktāl, ka vieglāk
tājiem, kuriem ir niem tiek piedāvātas bezmaksas
ir vienkārši neko nedarīt. Samērā tiesības pretendēt uz palīdzību peldētapmācības nodarbības, tiek
izplatīta ir arī dažādu pakāpju dzīvokļa jautājumā, pieprasīti ir organizēti skriešanas koptreniņi,
invaliditāte. Šiem cilvēkiem būtu tieši nelabiekārtoti dzīvokļi, kuru senioru vingrošanas nodarbības
nepieciešamas īpaši piemērotas skaits nolietojuma dēļ pakāpeniski un daudzas citas aktivitātes. Mēs
darbavietas.
samazinās.
esam vienīgā pašvaldība ārpus
Rīgas, kurā Sociālo lietu pārvaldē
Atbalsts tiek sniegts arī
Ik pa laikam dome lemj par ir izveidota Veselības veicināšanas
daudzbērnu ģimenēm.
dienesta dzīvokļu izīrēšanu nodaļa. Šogad aprīlī izsludināsim
Jā, tā ir viena no prioritātēm. pedagogiem un mediķiem – Veselības mēnesi, bet veselīga
Atbalstu kopumā saņem 574 vai arī citu jomu speciālisti dzīvesveida aktivitātes turpināsies
daudzbērnu ģimenes. Bērniem var pretendēt uz šādu atbal- visa gada garumā.
tiek apmaksāti ēdināšanas pakal- stu?
pojumi bērnudārzā, sabiedriskais
Pagājušajā nedēļā Saeimā tika
Kāda šobrīd ir situācija
transports un profesionālās ievir- pieņemti likuma grozījumi, kuri ar speciālistu pieejamību
zes izglītības programmas. Varam pašvaldībām dod plašākas iespē- pašvaldības kapitālsabiedbūt gandarīti, ka šo ģimeņu skaits jas noteikt to speciālistu loku, rībās SIA «Jelgavas pilsētas

slimnīca» un SIA «Jelgavas
poliklīnika»?
Jelgavā salīdzinājumā ar citām
vietām speciālisti ir pieejami. Te
palīdz Rīgas tuvums, jo virkne
galvaspilsētā praktizējošu ārstu
sniedz savus pakalpojumus arī
mūsu pilsētā. Cits jautājums ir par
to, vai iespējams saņemt speciālista
konsultāciju valsts apmaksāto kvotu ietvaros saprātīgā termiņā. Īpaši
aktuāli šajā ziņā ir rehabilitācijas
pakalpojumi. Tāpat vairākās jomās
valsts noteiktā samaksa par speciālista sniegto pakalpojumu nesedz
faktiskās izmaksas, kā tas, piemēram, ir ar bērnu zobārstniecību.
Valsts līmenī pieņemts lēmums veikt deinstitucionalizācijas procesu bērnu aprūpes
centros un citās sociālās aprūpes iestādēs. Kā to plānots
īstenot Jelgavā?
Tas ir pietiekami plašs pasākumu kopums, kas attiecas gan
uz jaunu sociālo pakalpojumu
attīstību, gan uz aprūpes iestādēs
esošo bērnu nodošanu audžuģimenēm. Pirmo soli jau esam spēruši,
un no šī gada septembra pilsētā
darbu uzsāks dienas centrs cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem. Tā mēs atslogosim
šo cilvēku piederīgos, kuri varēs
pilnvērtīgāk iekļauties darba tirgū.
Savukārt līdzšinējo bērnu aprūpes
centru līdz 2018. gadam plānots
pārveidot par multifunkcionālu
sociālo pakalpojumu centru. Ideja
ir pavisam vienkārša – bērniem
jādzīvo ģimenēs, tādēļ ļoti ceram,
ka izdosies iedzīvināt audžuģimeņu kustību. Šobrīd viens bērns
mūsu aprūpes centrā izmaksā
aptuveni 1000 eiro mēnesī. Ja
vismaz trešdaļu no šīs summas
novirzīsim potenciālajām audžuģimenēm, programmai vajadzētu
izkustēties. Saikne ar ģimeni vai
audžuģimeni ir ārkārtīgi svarīga, jo
pat pēc pilngadības sasniegšanas,
kad piešķiram šiem bērniem pašvaldības dzīvokli, redzam, ka viņi
meklē šo saikni. Ir pat gadījumi,
kad viņi piedeklarē dzīvoklī savus
bioloģiskos vecākus, kuri viņus
atstājuši aprūpes iestādē.
Pašvaldība ir pārņēmusi
savā īpašumā ēkas Vecpilsētas ielā 14 un 2 – kad varētu
sākties šo ēku sakārtošanas
darbi?
Jelgavai nav un, visticamāk, arī
nebūs sava vēsturiskā centra tādā
izpratnē, kā tas ir citviet. Tomēr
neliela daļa no vēsturiskās Jelgavas ir saglabājusies. Tādēļ esam
iecerējuši te veidot radošo kvartālu,
kurā apvienotos dažādu radošo
profesiju pārstāvji, amatnieki un
mājražotāji. Vecpilsētas iela sniedz
zināmu ieskatu, kā izskatījusies 19.
gadsimta Jelgava. Vēlamies te atgriezt amatnieku rosību. Vecpilsētas ielā 14 tiks veidots restaurācijas
centrs, kur strādās ar arheoloģiskajiem materiāliem, gleznām un
vēsturiskiem dokumentiem, bet
perspektīvā – arī ar mēbelēm un
metāla izstrādājumiem. Savukārt
ēkai Vecpilsētas ielā 2 vēl meklējam
labāko izmantošanas mērķi. Darbi
pie šo ēku atjaunošanas visdrīzāk
varētu sākties šī gada nogalē vai
2017. gada sākumā, un tā būs lieliska dāvana jelgavniekiem, sagaidot
valsts simtgadi.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs izmantojat
galdnieka
pakalpojumus?
Velta, šuvēja:
– Pie galdnieka esmu pasūtījusi durvis
dzīvoklim un
garāžai. Man
ir pazīstams
galdnieks, tāpēc meklēt citu speciālistu, kurš izgatavos durvis, nebija vajadzības. Ar paziņām vienmēr
var sarunāt kādas atlaides un būt
drošs, ka darbs tiks izdarīts, kā
nākas, nevis pa roku galam. Durvis kalpo labi, tāpēc ar galdnieka
paveikto esmu ļoti apmierināta.
Ivo, strādā
kokapstrādē:
– Jā, pie galdnieka esmu
«pieaudzējis» galdam
kājas, lai tas
būtu augstāks. Vēl galdnieka
pakalpojumus vajadzēja, kad
pasūtīju logu un durvju rāmjus.
Meistaru sameklēju internetā. Ar
viņa darbu esmu apmierināts.
Tatjana,
pasniedzēja
augstskolā:
– Līdz šim nav
nācies izmantot profesionālu galdnieku pakalpojumus, jo šajā jomā
vienmēr izlīdzēja tēvs, kurš, piemēram, izgatavoja man siltumnīcu.
Tagad tēva vairs nav, bet vajadzība
pēc galdnieka pakalpojumiem ir,
tāpēc plānoju uzmeklēt kādu, kurš
man varētu palīdzēt uzpost vasarnīcu un salabot vairākas mēbeles.
To darīšu, kad kļūs nedaudz siltāks
– aprīlī vai maijā. Vajadzēs arī kādu,
kas izgatavos jaunu siltumnīcu.
Ilze, pensionāre:
– Galdnieka
pakalpojumus izmantoju, kad
iekārtoju virtuvi. Kādā ciemošanās reizē pie
paziņām tik ļoti iepatikās viņu
virtuves iekārta, ka izdomāju –
man arī ko līdzīgu gribas savā
virtuvē. Pasūtījumu veicu pie tā
paša galdnieka, kas paziņām izgatavoja virtuves iekārtu. Pārējās
mēbeles gan esmu nopirkusi veikalā jau gatavas, tā ir vienkāršāk.
Raimonds,
apsargs:
– Trīs gadus
esmu nostrādājis galdniecībā, tāpēc šo
to pats protu,
lai gan pēc profesijas neesmu
galdnieks. Protu uztaisīt galdus,
plauktus, bet, tāpat kā stāstā
par kurpnieku bez kurpēm, pats
savām vajadzībām neko neesmu
uztaisījis. Visu, kas nepieciešams
no mēbelēm, nopērku veikalā. Pats
vienīgi kaut ko pielaboju, ja vajag.
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Aprīlis – Spodrības
mēnesis; pieteikšanās
Lielajai talkai sākas
No 1.lpp.

Savukārt kopš vakardienas,
23. marta, arī jelgavnieki mājas
lapā www.talkas.lv izveidotajā
piesārņoto vietu kartē aicināti
atzīmēt vietas, kuras vajadzētu
sakopt Lielās talkas laikā, kā
arī pieteikties talkošanai, jo
par oficiālām talkas vietām
tiks uzskatītas tikai tās, kas
reģistrētas Lielās talkas mājas lapā. «Jau līdz šim vēlmi
piedalīties talkā izteikušas
septiņas organizācijas, tāpat
esam saņēmuši informāciju
par vairākām piesārņotām
vietām pilsētā, kuras vajadzētu sakopt Lielajā talkā,» tā
A.Jankovskis, pirms reģistrēt
talkošanas vietu kartē, iedzīvotājus gan aicinot sazināties
ar SIA «Zemgales Eko», lai
pārliecinātos, ka piesārņotā
vieta ir pašvaldības teritorija,
nevis privātīpašums. To var
izdarīt pa tālruni 63023511,
29357119 vai e-pastu aleksejs.
jankovskis@eko.jelgava.lv.
Iedzīvotāji tiek aicināti maksimāli precīzi kartē atzīmēt
gan piesārņotās vietas, gan
arī izvēlēto vietu, kur 23. aprīlī notiks talka, uzsver Lielās
talkas organizatori. Atkritumi
pēc talkas tiks izvesti tikai no
tām vietām, kas būs oficiāli
reģistrētas talkas kartē.
A.Jankovskis piebilst, ka
kopumā Jelgavai paredzēti
ap 4000 īpašo Lielās talkas
maisu, taču, ņemot vērā lielo
iedzīvotāju atsaucību iepriekšējos gados, SIA «Zemgales
Eko» atkritumu savākšanai
talciniekiem iegādājusies arī
papildu maisus. «Tāpat iespēju
robežās atbalstīsim iedzīvotāju
iniciatīvu par kādas teritorijas
labiekārtošanu un apzaļumošanu, sagādājot darbam nepieciešamo materiālu,» piebilst
A.Jankovskis. Lai vienotos par
nepieciešamo atbalstu, iedzīvotāji aicināti sazināties ar Lielās
talkas koordinatoru Jelgavā.
Savukārt Meža dienu gaitā
plānotie darbi vistiešākajā
mērā atkarīgi no laikapstākļiem, tādēļ arī šogad aktīvākais
darba cēliens sagaidāms tieši

aprīļa otrajā pusē, kad būs
piemērots laiks stādīšanai
un būs apžuvuši meža ceļi.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mežzinis Pēteris
Vēveris stāsta, ka šopavasar
kopumā pilsētas stādījumus
plānots papildināt ar 35 – 40
jauniem kociņiem. Arī līdz
šim fiksēto nelegālo izgāztuvju
mežos likvidēšana paredzēta
mēneša beigās, kad meža ceļi
būs kļuvuši sausāki un pa tiem
varēs iebraukt smagā tehnika.
«Diemžēl pēdējā laikā situācija
ir būtiski pasliktinājusies, jo
līdztekus sadzīves atkritumiem
arvien biežāk mežos lielos
apjomos sastopami būvgruži.
Šādas būvniecības atkritumu
nelegālās izgāztuves īpaši raksturīgas mežos 4., 5., 6. līnijā,
taču arī citviet tā ir aktuāla
problēma,» stāsta P.Vēveris,
piebilstot, ka, tā kā vainīgos
pagaidām nav izdevies noskaidrot, mežu sakopšanai tiks
izlietoti pašvaldības līdzekļi.
Jāpiebilst, ka Jelgavā turpinās akcija «Pieķer pilsētas
piegružotāju», kuras laikā
iedzīvotāji aicināti nofotografēt
vai nofilmēt atkritumu izbēršanu tam neparedzētās vietās pilsētā. Vizuālajās liecībās vēlams
fiksēt pārkāpēju pārkāpuma
izdarīšanas brīdī, transporta
reģistrācijas numuru un citu
informāciju, pēc kuras varētu
identificēt pārkāpēju. Vizuālās
liecības ar īsu aprakstu un savu
kontaktinformāciju jānosūta
pa e-pastu eko@eko.jelgava.
lv, poic@poic.jelgava.lv vai
izmantojot mobilo aplikāciju
«Jelgavas pilsētsaimnieks».

Lielo konteineru izvietojums
Spodrības mēneša laikā
Bauskas/Staļģenes ielā – 2. aprīlī
Sieramuižas/Staļģenes ielā – 2. aprīlī
Vēja ceļā – 9. aprīlī
1. līnijā – 9. aprīlī
Prohorova/Cepļu ielā (pie
garāžām) – 16. aprīlī
Kārniņu ceļā
pie Veselības ielas – 16. aprīlī
Būriņu ceļā – 16. aprīlī

SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
aicina pievienoties savai komandai

PĀRDOŠANAS PROJEKTU VADĪTĀJU.
Darba pienākumi:

• nodrošināt kvalitatīvu «Nordic Homes» produktu pārdošanu Latvijā un ārpus tās robežām;
• plānot pārdošanas aktivitātes, apkalpot un vadīt ienākošos klienta pieprasījumus;
• piesaistīt jaunus klientus;
• koordinēt projektu visu pārdošanas ciklu līdz veiksmīgai darījuma noslēgšanai;
• sekot līdzi nozares attīstības tendencēm Latvijā un citu valstu tirgos;
• aktīvi piedalīties jaunu pārdošanas kanālu attīstīšanā, ģenerēt un ierosināt idejas pārdošanas
un mārketinga aktivitāšu efektīvai ieviešanai un īstenošanai;
• veicināt sadarbību starp uzņēmuma iekšējām struktūrvienībām un sadarbības partneriem;
• sniegt atskaites uzņēmuma vadītājam par plānoto un paveikto;
• pārstāvēt uzņēmumu nozares pasākumos, konferencēs, izstādēs un citos pasākumos Latvijā
un ārpus tās robežām.

Prasības:

• zināšanas par nekustamā īpašuma tirgu;
• augsta atbildības izjūta, mērķtiecība, komunikabilitāte, neatlaidīgums;
• izcilas argumentācijas prasmes un spēja pārliecināt klientu;
• spēja brīvi kontaktēties latviešu, angļu, krievu valodā, vēlamas vācu valodas zināšanas;
• spēja patstāvīgi strādāt, plānot un organizēt savu darba laiku;
• darba pieredze aktīvā pārdošanā. Iepriekšēja darba pieredze nekustamo īpašumu jomā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• izpratne par ēku būvniecības procesu;
• tehniskā domāšana, vēlme apgūt produkta ražošanas tehnoloģijas galvenos principus;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 17.04.2016. ar norādi «Pārdošanas projektu vadītājs»
pa e-pastu info@nordichomes.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Zirgu ielā uzstādītas
jaunas laternas
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Īsi
 Lieldienu laikā pilsētas bibliotēkās mainīts darba laiks: 24.
martā Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
strādās no pulksten 10 līdz 17, tās filiāles – bibliotēka «Pārlielupe», Miezītes bibliotēka un bērnu bibliotēka
«Zinītis» – būs atvērtas no pulksten
10 līdz 16. Piektdien, 25. martā,
bibliotēkas nestrādās. 26. martā būs
slēgta Zinātniskā bibliotēka, bet tās
filiāles strādās no pulksten 10 līdz
14, savukārt Pirmajās un Otrajās
Lieldienās, 27. un 28. martā, visas
pilsētas bibliotēkas būs slēgtas.
 Pirmajās Lieldienās, 27. martā,
un Otrajās Lieldienās, 28. martā,
Jelgavas tirgus apmeklētājiem
būs slēgts, informē SIA «Jelgavas
tirgus».

Foto: Raitis Supe

 Ilze Knusle-Jankevica

Zirgu ielas labajā
pusē posmā no Lauku ielas līdz Eduarda
Veidenbauma ielai
uzstādītas sešas jaunas laternas. Tuvāko
mēnešu laikā jaunas
laternas būs arī Vaļņu
un Lauku ielā.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders stāsta, ka šis Zirgu ielas
posms bija apgaismots arī līdz
šim, bet laternas bija piestiprinātas koka elektrības stabiem.
AS «Sadales tīkls» šogad
Jelgavā veiks vairākus elektrotīkla uzlabojumus, un viens
no plānotajiem darbiem ir 1,9
kilometrus garas gaisa elektrolīnijas demontāža un pazemes

elektrolīnijas izbūve Pētera,
Vaļņu, Zirgu, Ūdensvada, Dārza un Lauku ielā. «Sadales
tīkls», izstrādājot spēka tīkla
projektu, izstrādāja arī ielu apgaismojuma elektriskās daļas
projektu, savukārt pašvaldība
par saviem līdzekļiem iegādājas jaunos laternu balstus
un izbūvē ielu apgaismojuma
kabeļu tīklu.
Pavisam tiks uzstādīti 13
jauni laternu balsti Zirgu, Vaļņu un Lauku ielā. Zirgu ielā
darbi jau pabeigti, tagad tie
notiek Vaļņu ielā. «Darbi notiek secīgi. Vispirms «Sadales
tīkls» demontē gaisvadu līnijas,
tad kopā ar pašvaldību izbūvē
komunikācijas un iegulda zemē
kabeļus. Tikai tad var uzstādīt
jaunos laternu balstus,» skaidro I.Auders, prognozējot, ka
Vaļņu ielā jaunās laternas varētu tikt uzstādītas līdz maijam,

Lauku ielā – vēlāk. Jāpiebilst,
ka šajos ielu posmos «Sadales
tīkls» atjaunos arī ietvju segumu, asfaltbetonu aizstājot
ar bruģi.
«Sadales tīkla» komunikācijas speciāliste Tatjana Smirnova informē, ka uzņēmums
šogad realizēs piecus projektus,
lai uzlabotu elektroapgādi.
Līdztekus Zirgu ielas apkārtnes darbiem vēl Pulkveža
Oskara Kalpaka, Rūpniecības,
Dzelzceļnieku, Stacijas un
Veidenbauma ielā gaisvadu
elektrolīnija tiks pārbūvēta
par kabeļu līniju; Dambja,
Asteru un Sarmas ielā tiks
veikta divu transformatoru
apakšstaciju rekonstrukcija un
jaunas kabeļu līnijas izbūve; 6.
līnijā gaisvadu elektrolīnija tiks
pārbūvēta par kabeļu līniju.
Kopējie ieguldījumi plānoti
vairāk nekā 247 tūkstoši eiro.

Par atkritumu izvešanu maksāsim mazāk
 Sintija Čepanone

Sākot ar 1. aprīli, par
pieciem centiem samazināsies atkritumu izvešanas maksa
daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem – līdzšinējo 2,30 eiro vietā viens iedzīvotājs
turpmāk maksās 2,25
eiro mēnesī. To paredz marta domes
sēdē deputātu apstiprinātās izmaiņas
atkritumu apsaimniekošanas tarifā.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
Grīnfelds skaidro, ka līdz ar
faktisko izmaksu samazinājumu
saruks arī apsaimniekošanas tarifs – turpmāk par atkritumiem
mazāk maksās kā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem
sadzīves atkritumu normatīvais
daudzums gadā noteikts 1,5
kubikmetri, tā arī tie klienti,
kuri par atkritumiem norēķinās
atbilstoši faktiskajam atkritumu
apjomam, tostarp privātmāju
īpašnieki. «Iepriekš privātmāju
īpašnieki par kubikmetru izvesto
atkritumu maksāja 18,39 eiro,
savukārt no 1. aprīļa maksa
būs 18,04 eiro, ieskaitot PVN,
jeb par 35 centiem mazāka,» tā
A.Grīnfelds.
Jāpiebilst, ka visi atkritumi
vispirms tiek sagatavoti apgla-

bāšanai un nonāk šķirošanas
stacijā – pagājušajā gadā poligonā «Brakšķi» apglabāti 28
procenti no visiem ievestajiem
sadzīves atkritumiem.
Vienlaicīgi SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai iesniegusi sadzīves
atkritumu apglabāšanas atkritumu poligonā «Brakšķi» tarifa
projektu. Tas paredz sadzīves
atkritumu apglabāšanas maksu
noteikt 33,70 eiro par tonnu.
«Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņas saistītas
ar to, ka no 1. aprīļa tiek slēgta
sadzīves atkritumu poligona
«Brakšķi» 1. kārtas krātuve,
ko apsaimnieko SIA «Zemgales
Eko». Tā kā turpmāk atkritumi
tiks apglabāti sadzīves atkritu-

mu poligona 2. kārtas krātuvē,
kuras apsaimniekotājs ir SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi», nepieciešams apstiprināt
jaunu tarifu,» tā A.Grīnfelds,
akcentējot, ka šobrīd spēkā
esošais tarifs ir 27,90 eiro par
tonnu, savukārt jaunais sadzīves
atkritumu apglabāšanas tarifa
projekts, kas iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijai un ietver arī atkritumu sagatavošanu apglabāšanai
(šķirošanu), plānots 33,70 eiro
apmērā par tonnu.
«Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 1. septembra, taču
jāuzsver, ka tā apstiprināšanas
gadījumā iedzīvotājiem maksa
par atkritumu savākšanu un
izvešanu nemainīsies,» akcentē
A.Grīnfelds.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas
karogu» rezultāti
Paldies 229 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas karogu ir publicēti 17. marta numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas karogi. Pareizi atbildēja
166 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Sigita Graudiņa, Arnis
Šenkevics, Maruta Hippe, Atis Dumpis, Sandra Īriste, Loreta Neusa-Luca, Natālija
Rozentāle, Aleksandrs Voitešonoks, Ruta Āboliņa, Kristīne Gernere-Dunce, Santa
Kuzmika, Valentīna Stepiņa, Viva Grase, Mirdza Blūma, Guna Rampāne, Anna
Verškova.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties pa tālruni
63005556 vai 63005574.

 Naktī no sestdienas uz svētdienu
– 27. martā pulksten 3 – Latvijā
notiks pāreja uz vasaras laiku,
kad pulksteņa rādītāji jāpagriež
par vienu stundu uz priekšu,
informē Ekonomikas ministrija.
Savukārt pāreja atpakaļ no vasaras
laika notiks 30. oktobrī pulksten 4
jeb naktī no 29. uz 30. oktobri, kad
pulksteņa rādītāji būs jāpagriež par
vienu stundu atpakaļ. Latvijā vasaras
laiks pirmo reizi tika ieviests 1981.
gadā. Sākot no 1997. gada, vasaras
laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai
svētdienai.
 Turpinot mēneša labāko SIA
«Jelgavas autobusu parks» (JAP)
autobusu vadītāju noteikšanu,
uzņēmums paziņojis tos šoferus,
kas labākā autobusa vadītāja titulu
ieguvuši februārī. Izvērtējot darba
rezultātus vairākās kategorijās visa
mēneša garumā, par labāko JAP
autobusu vadītāju reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos atzīts Dzintars Namnieks,
savukārt par izciliem darba rezultātiem Jelgavas pilsētas pārvadājumos sumināts Agris Špers.

 15. aprīlī pulksten 17 Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas K.Barona
zālē Akadēmijas ielā 26 notiks Jelgavas Latviešu biedrības kopsapulce.
«Aicinām piedalīties visus biedrības
biedrus,» informē Jelgavas Latviešu
biedrības priekšsēdētājs Paulis Rēvelis.

Sintija Čepanone
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» organizē sanāksmi par pieteikumu iesniegšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašnieku kopības līdz 2016. gada
31. maijam (ieskaitot) var iesniegt
pieteikumus saskaņā ar Jelgavas
pilsētas domes 2016. gada 18. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-7
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai».
Ieinteresētas personas tiek aicinātas
apmeklēt sanāksmi par pieteikumu
iesniegšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
2016. gada 4. aprīlī pulksten 18
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā.
Jautājumus lūdzam iesūtīt līdz 2016.
gada 3. aprīlim elektroniski pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv vai arī iesniegt personīgi
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība», 9. kabinetā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā.
Informācija par sanāksmi –
pa tālruni 63084475.
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Arī pelnošākajā nozarē nav kas
strādā
 Ilze Knusle-Jankevica

Kokapstrāde ir valstī pelnošākā nozare, bet, neraugoties uz
to, Jelgavas kokapstrādes uzņēmēji jau labu laiku sapratuši
– jaunieši nelabprāt apgūst
kokapstrādes profesijas un, ja
arī apgūst, tas vēl nenozīmē,
ka nākotnē izvēlas strādāt šajā
jomā. Un tas viss, neskatoties
uz to, ka Jelgavas tehnikumā
ieguldīts miljons eiro, lai modernizētu tieši kokapstrādes
apmācības jomu. Mācību
vide ir modernākā Baltijā,
perspektīvās darbavietas ir,
nopelnīt var, bet cilvēku, kas
strādā, nav.
Jelgavas kokapstrādes uzņēmumi ir
apvienojušies, lai risinātu nozares problēmas, aktīvi iesaistās arī tehnikums, bet
joprojām neatbildēts ir jautājums, kāpēc
jaunieši labprātāk izvēlas apgūt, piemēram, klientu apkalpošanas speciālista,
automehāniķa vai viesmīlības speciālista
profesiju – uz šīm programmām tehnikumā veidojas pat konkurss.

11 audzēkņi kursā

Jelgavā ir visi priekšnoteikumi, lai šādi
speciālisti būtu. Rekonstruējot Jelgavas
tehnikumu, vairāk nekā miljons eiro
atvēlēts tieši kokapstrādes programmas
aprīkojuma iegādei. Tagad tehnikums ir
modernākā mācību iestāde Baltijā, bet
šajā programmā pēdējos gados audzēkņu
skaits sarūk. Piemēram, patlaban mēbeļu
galdnieka profesiju Jelgavas tehnikumā
apgūst 48 audzēkņi: 1. kursā – 12; 2.
kursā – 11; 3. kursā – 14; 4. kursā – 11.
Valstī kopumā ir 19 profesionālās mācību
iestādes, kurās var iegūt ar kokapstrādi
saistītu profesiju, bet, kā norāda Jelgavas
tehnikuma pasniedzējs Māris Blumbergs, šajā mācību gadā kokapstrādes
programmā kādā no profesionālajām
skolām visā valstī mācības uzsāka vien 68
audzēkņi. «Ja šāda tendence saglabāsies,
pēc gadiem pieciem mums vairs nebūs
darbinieku, tāpēc visiem kopā jādomā, kā
situāciju uzlabot,» uzskata kokapstrādes
uzņēmuma «Urbix» vadītājs Normunds
Štefenhagens. Viņš ir arī kokapstrādes
uzņēmēju kopā nākšanas idejas iniciators.

Labāk strādās par bārmeni
vai policistu

Lai noskaidrotu, ko par savu izraudzīto
profesiju domā jaunieši un kādas perspektīvas viņi saredz, laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» uzrunāja Jelgavas tehnikuma
3. un 4. kursa topošos mēbeļu galdniekus.
Tikai viens no viņiem ir pilnīgi pārliecināts, ka veidos pats savu uzņēmumu, daļa
spriež, ka labāk ir strādāt pie kāda cita,
jo tas ļauj labāk iepazīt nozari, nav arī tik
lielas atbildības, ir vairāk brīva laika un
var veidot privāto dzīvi. Uz vienas rokas
pirkstiem saskaitāmi arī tie, kuri plāno
studēt, bet vairāki jaunieši jau tagad zina:
kokapstrādē nestrādās. Viņi apsver domu
par bārmeņa darbu, dienestu policijā,
sportista gaitu uzsākšanu. Iemesli tam
ir dažādi: nepatīk putekļainais darbs,
zudusi interese (ja vispār tāda bijusi) par
izraudzīto jomu, vieglas naudas meklējumi. «Jauniešiem trūkst motivācijas.
Būsim reāli: iemesls, kāpēc jaunieši stājas
tehnikumā, reti ir konkrētas profesijas
izvēle. Biežāk tā ir iespēja tikt uz pilsētu
un saņemt stipendiju. Programmas un
profesijas izvēle ir sekundāra,» norāda
Jelgavas tehnikuma direktores vietnieks
Uldis Sokolovs.

«Ar divām zelta rokām nepietiek»

Tehnikuma 3. kursa audzēknis Mairis
Maldžus jau sācis darbu pie sava kokapstrādes uzņēmuma izveides un ir pārliecināts, ka, izgatavojot produktus ar pievienoto vērtību, var nopelnīt. «Pievienotā

Apstrādes rūpniecība nodrošina
64 procentus no kopējā valsts
eksporta, turklāt trīs ceturtdaļas
no šī apjoma veido tieši kokapstrāde. Šajā nozarē jau no 2010.
gada vērojams ražošanas apjoma
pieaugums, piemēram, 2015.
gada 11 mēnešos tas pieauga par
6,3 procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, liecina jaunākais
Ekonomikas ministrijas ziņojums
par Latvijas tautsaimniecības
attīstību (sagatavots 2015. gada
decembrī). Līdz ar to palielinās
arī darbavietu skaits: prognozētais nodarbinātības piegums
apstrādes rūpniecībā ir vidēji 1,1
procents gadā līdz 2020. gadam.

vērtība ir masīvkoka mēbeles. To var celt
ar mēbeles sarežģītību, konstrukcijām,
apdari, detaļām. Piemēram, mēbeli var
saskrūvēt ar skrūvēm, bet var arī izmantot koka tapas. Augstākā pilotāža jau ir
dizains un funkcionāli stila priekšmeti,»
spriež jaunietis. Par to viņš pārliecinājās
Itālijā, kur bija devušies 12 tehnikuma
audzēkņi kopā ar pasniedzējiem. «Itālijas
brauciens bija vērtīgs, jo guvu vairākas
atziņas, piemēram, ka ne vienmēr sarežģītākais ir tas labākais. Redzēju arī, ka
koka izstrādājumus var pacelt citā līmenī,
pievienojot gaismas, skaņas un citus elementus. Vēl Itālijā dominē roku darbs un
kokapstrādes uzņēmumi kooperējas, nevis kā pie mums – te katrs ir pats par sevi
un grib visu darīt no nulles līdz beigām,»
stāsta topošais mēbeļu galdnieks. Viņš jau
ir pārliecinājies, ka «biznesam ar divām
zelta rokām vien nepietiek» – vajag arī
smadzenes, drosmi, labas valodu prasmes
un spēju pielāgoties. Izaicinājums Maira
radošumam bija vecmāmiņa: tā kā viņai
ir grūti uzvilkt zeķes, mazdēls vēlējās uztaisīt ierīci, kas palīdzētu. Pēc divu nedēļu
darba izdevies izgatavot ierīci, kas savu
funkciju pilda, bet nu jāturpina darbs pie
tās vizuālā izskata uzlabošanas.
Pēc viņa gatavotajām koka dārza mājiņām jau ir interese Anglijā, un Mairis
ir pārliecināts, ka uzņēmumam jāstrādā eksporta virzienā. «Bet tas nav tik
vienkārši. Veselu mājiņu jau uz Angliju
nevedīsi. Tas nozīmē, ka tur jābūt cilvēkiem, kas produktu samontē, uzstāda un
turklāt izdara to kvalitatīvi,» tā viņš, lēšot,
ka labam strādniekam Latvijā jāmaksā kā
minimums 50 eiro dienā.

Jāceļ nozares prestižs

Uzņēmēji atzīst, ka darbinieku trūkums nav tikai kokapstrādes nozares
problēma – ar to saskaras visi. Ko darīt,
lai tieši viņu nozarē būtu cilvēki? Jelgavas
uzņēmēji uzskata, ka situāciju varētu
uzlabot, ceļot nozares prestižu. Tieši tāpēc
šogad rūpīgi tiek domāts, ko un kā stāstīt
un rādīt izstādē «Uzņēmēju dienas Zemgalē», kas aprīļa beigās notiks Jelgavā un
kurā kokapstrādes uzņēmēji piedalīsies
vienā stendā ar Jelgavas tehnikumu.
«Mūsu koncepcija ir parādīt saikni starp
izvēlēto profesiju un potenciālo darba
vietu,» atklāj N.Štefenhagens. Jelgavas
tehnikuma direktore Janīna Rudzīte
uzsver vēl vienu būtisku aspektu: galdnieka profesija dod iespēju strādāt arī
individuāli.

Noslēdzot līgumu, justos drošāk

Vēl, pēc uzņēmēju domām, viens no
virzieniem varētu būt darba vidē balstīta
izglītības modeļa ieviešana kokapstrādes
programmās. «Es esmu ar abām rokām
par, tikai pagaidām nav neviena kokapstrādes uzņēmuma, kas būtu gatavs
piedalīties,» norāda tehnikuma direktore.
Darba vidē balstīta izglītības modeļa
pamatā ir trīspusējs līgums starp uzņēmumu, skolu un audzēkni, kurā skola
nodrošina teorētiskās zināšanas, prakses
programmu un zināmu audzēkņa sekmju
kontroli, audzēknis apņemas sekmīgi
mācīties un iziet praksi konkrētā uzņēmumā, savukārt uzņēmums nodrošina
prakses vietu atbilstoši programmai un

Jelgavas tehnikuma sadarbība ar līdzīgu skolu Itālijā, kur mācās topošie mēbeļu galdnieki un dizaineri, ļauj
plašāk paskatīties uz galdnieka profesiju un iespējām, ko piedāvā kokapstrādes nozare. Piemēram, Jelgavas
tehnikuma audzēkņi Itālijā izzināja dizaina nozīmi un meklēja jaunas idejas, bet itāļu jaunieši tehnikumā
demonstrēja radošumu, izgatavojot dekoru, «bezdelīgas asti» un koka karoti. Tehnikuma pasniedzējs Māris
Blumbergs cer, ka pieredzes apmaiņa mudinās mūsu jauniešus meklēt jaunas tigus nišas, kā arī būs par pamatu
Foto: Raitis Supe
tālākai sadarbībai starp abu valstu audzēkņiem jau pēc skolas beigšanas.

noteiktu stipendiju mācību laikā. «Arī
tagad audzēkņi iziet praksi uzņēmumos,
bet šī modeļa galvenā priekšrocība ir drošība: uzņēmums apmācīs savu potenciālo
darbinieku, tāpēc audzēknis būs ieinteresēts sevi parādīt pēc iespējas labāk, jo no
viņa spējām būs atkarīgs atalgojums un
iespējamais darba līgums. Un arī skola iegūst, jo ir sasniegts rezultāts – sagatavots
konkrētā uzņēmuma prasībām atbilstošs
un nepieciešams darbinieks,» stāsta J.Rudzīte, aicinot uzņēmumus, kas būtu gatavi
iesaistīties šī modeļa ieviešanā, sazināties
ar tehnikumu.

Ja gribēs strādāt,
uzņēmumi nianses iemācīs

Kokapstrādes uzņēmuma «Flora» (tajā
ir vairāk nekā 100 darbinieku) vadītājs
Juris Bušs uzskata, ka galvenās problēmas, kāpēc trūkst darbinieku, ir zemā
demogrāfija un jauniešu attieksme, kā arī
zemais profesionālās izglītības prestižs
valstī kopumā vēl no tiem laikiem, kad
uz profesionālajām skolām mācīties gāja
jaunieši ar ne tām labākajām sekmēm.
«Jauniešu pašu attieksme ir problēma,
jo daudzi vienkārši negrib strādāt, bet
grib tikai naudu saņemt. Pagājušajā
vasarā mums bija trīs praktikanti, divi
no viņiem praksi pie mums neizgāja, jo
viņu attieksme bija nekāda – viņi varēja
atļauties neierasties darbā, iet prom, kad
grib, un tamlīdzīgi. Vienkārši negribēja
strādāt,» pieredzē dalās J.Bušs, piebilstot:
ja jauniešiem būs pareizā attieksme, tad
Jelgavas tehnikumā faktiski var apgūt
visu, kas nepieciešams mūsdienīgā kok
apstrādes uzņēmumā. «Ar tagadējo
tehnikuma tehnisko nodrošinājumu
audzēkņiem ir jābūt konkurētspējīgiem
darba tirgū, ja vien pašiem gribēsies
strādāt. Ja būs attieksme, uzņēmējs
iemācīs visu, ko papildus vajag,» uzskata
«Floras» vadītājs.

Tehnikuma direktore J.Rudzīte norāda, ka skola nepārtraukti domā par piedāvājuma dažādošanu un paplašināšanu,
piemēram, šajā mācību gadā bija iecerēts
uzņemt audzēkņus kokapstrādes dizaina
programmā, bet pieteicās tikai viens
interesents. Tomēr jauniegādātais aprīkojums ļaus audzēkņiem mācīt mēbeļu
tapsēšanas pamatus.

Jāstudē

Domājot par nākotni un attīstību, pēc
tehnikuma absolvēšanas ir iespēja studēt.
Tepat Jelgavā ir LLU Meža fakultāte. Un
tas nav tikai zemē nomests laiks, kā daži
jaunieši uzskata. Masīvkoka paneļu rūpnīcas «Cross Timber Systems» īpašnieki
Roberts Dlohi un Māris Avotiņš uzsver, ka
rūpnīcā strādā pieci operatori un visiem ir
augstākā izglītība. «Mūsu rūpnīcā cilvēki
bez augstākās izglītības strādāt nevar,»
viņi norāda, skaidrojot, ka uzņēmumam
vajadzīgi darbinieki, kas saprot koku un
mašīnas, jūt mašīnu un koka mijiedarbību, prot apkopt mašīnu. Tomēr vienlaikus
viņi nenoniecina profesionālo izglītību:
labs amata meistars vienmēr ir cieņā, jo ne
vienmēr inženieri zina, kā panākt rezultātu, tāpēc ir svarīgi, ka var pakonsultēties
ar meistariem, kuri to dara.

Kad rokas darba nebijās

Edgars Bērziņš Jelgavas tehnikumu
absolvēja 2011. gadā un jau ir izveidojis
savu uzņēmumu «Mēbeles Delux». Ideja
par sava uzņēmuma veidošanu viņam
radās, strādājot kokapstrādes uzņēmumā,
kur satikts arī biznesa partneris Kaspars
Eglītis. «Mēs sapratām, ka tāpat divatā izdarām lielāko daļu darbu un visa atbildība
gulstas uz mums. Mums bija arī savi pasūtījumi, ko veicām pēc darbalaika beigām,
un tā nonācām pie sava uzņēmuma,»
stāsta E.Bērziņš. Puiši paši krājuši naudu,
lai varētu iegādāties pirmās iekārtas un

«Te top aizslietnis mākslinieku
darbnīcai Vecrīgā,» saka
Edgars Bērziņš, kurš 2011.
gadā pabeidza Jelgavas
tehnikuma mēbeļu galdniekus,
bet tagad viņam jau ir
pašam savs kokapstrādes
uzņēmums. Viņš pārliecināts, ka
tehnikums sagatavo pietiekami
profesionālus galdniekus, bet
tas, kāda izvērtīsies karjera,
atkarīgs no katra paša – viņa
vēlmes strādāt, radošuma, spējas
pielāgoties un apgūt jauno,
precizitātes, atbildības izjūtas un
arī dzīves uztveres.
instrumentus, jo nolēmuši kredītos nelīst.
«Mazam uzņēmumam nav nepieciešamas
visas iekārtas. Daudz ko var izdarīt ar
rokas instrumentiem. Un var arī sarunāt
ar citiem. Piemēram, mums ir partneri,
kas izgatavo lamināta detaļas, ja tādas ir
pasūtījumā, pie konkurentiem izmantojam vakuumpresi, kalibrēšanu, jo mums
pašiem vēl nav,» stāsta jaunais uzņēmējs.
Viņi izgatavo, kā paši saka, visu, izņemot
logus un durvis.
Lai gan uzņēmums ir jauns, tas jau
saskāries ar darbinieku trūkumu. «Jaunie negrib strādāt ne ar rokām, ne ar
galvu, negrib uzņemties atbildību,» saka
E.Bērziņš. Viņiem bijuši darbinieki, kas
«nevarēja pat stiklu notīrīt» un ko «pie
zāģa laist nevarēja», tāpēc ilgi viņi nav noturējušies. Līdz ar to uzņēmumam, lai gan
tas ir mazs un to nevar atļauties, nācies
nodarboties ar darbinieku apmācīšanu un
audzināšanu un eksperimentiem. Tagad
uzņēmumā pavisam ir četri darbinieki,
viens no viņiem – ar augstāko izglītību
ekonomikā. Viņš norāda, ka nopelna
pietiekami, lai varētu uzturēt ģimeni.
Jaunais uzņēmējs piebilst, ka daudzi
domā tā: man būs sava firma, būs arī
nauda. Bet neesot tik vienkārši. «Tev ir
jādomā par visu: kur dabūt pasūtījumus,
kā tos veikt laikā, kā samaksāt darbiniekiem normālas algas, kur iegādāties materiālus, arī attīstīties vajag. Jāiet maziem
solīšiem,» spriež E.Bērziņš.
Tā kā Edgars pats ir absolvējis Jelgavas
tehnikumu, viņš uzskata, ka šajā skolā
tiek sagatavoti pietiekami augsta līmeņa
speciālisti, turklāt tas nav atkarīgs tikai
no modernām iekārtām, jo tolaik, kad
viņš mācījās, skola vērienīgo rekonstrukciju un modernizāciju tikai gaidīja. Viņš
pārliecināts: galvenais ir paši jaunieši un
viņu attieksme pret izraudzīto profesiju
un pret darbu kopumā. Ja būs vēlme
strādāt, tad arī nopelnīt varēs.

Ceturtdiena, 2016. gada 24. marts

Zināmi februāra
labākie sportisti

Trešdien Jelgavas domē sveikti februāra
labākie sportisti. JLSS daiļslidotājai Diānai
Ņikitinai pasaules jaunatnes olimpiskajās
spēlēs izdevās izcīnīt sudraba medaļu
jaukto komandu konkurencē un 5. vietu
individuālajā slidojumā. Peldētājiem
Jevgeņijam Boicovam, Aleksim Naumo
vam un Kristiānai Kalniņai panākumi
Latvijas Republikas ziemas čempionātā.
Skvoša spēlētāja Elīza Dombrovska izcīnīja 1. vietu Latvijas junioru čempionātā.
Ziemas peldētājs Aleksandrs Jakovļevs
sasniedzis augstus rezultātus vairākās
starptautiskās sacensībās. Par labāko
komandu atzīta jauktā kērlinga komanda JKK/Rudzīte, Zentelis, kam izdevās
uzvarēt Latvijas čempionātā.

Izpilda Riodežaneiro
paralimpisko spēļu
normatīvu

14. martā Apvienoto Arābu
Emirātos notikušajās starptautiskajās sacensībās lielisks
starts izdevās Jelgavas diska metējai
Ingrīdai Priedei, kura, sasniedzot rezultātu
29,04 metri, izpildīja Riodežaneiro paralimpisko spēļu normatīvu un ieguva tiesības pārstāvēt Latviju šī gada paralimpiskajās spēlēs. Vasaras paralimpiskās spēles
norisināsies no 7. līdz 18. septembrim – tās
plānotas uzreiz pēc olimpiskajām spēlēm
un pulcēs vairāk nekā 4000 pasaulē labāko
sportistu no 165 pasaules valstīm.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
FK «Jelgava» laimīgi
izglābjas pret «Riga» FC

20. martā FK «Jelgava» aizvadīja
«Synottip» Latvijas futbola Virslīgas
2. kārtas spēli, kurā tikai kompensācijas laikā spēja izlīdzināt rezultātu
pret «Riga» FC futbolistiem – 1:1.
Vārtus mūsējo labā guva uzbrucējs
Daniils Turkovs. Pēc divām kārtām
jelgavnieki turnīra tabulā ar sešiem
izcīnītiem punktiem atrodas 2. vietā,
par diviem vairāk ir Jūrmalas «Spartakam», bet trešajā un ceturtajā
vietā ar trīs punktiem ir FS «Metta/
LU» un «RFS» futbolisti. Nākamo
spēli «Jelgava» aizvadīs pēc izlašu
pauzes 4. aprīlī Olaines stadionā pret
čempioni «Liepāju». Spēles sākums –
pulksten 18.

«Jelgava/LU» sasniedz
Latvijas čempionāta finālu

Sezonu atklās
ar fotoorientēšanos

3. aprīlī ar fotoorientēšanos pilsētā jauno
sezonu atklās OK «Alnis». Sacensību centrs
būs pie Jelgavas novada Sporta centra
Aviācijas ielā 8. Pulcēšanās – no pulksten
11, starts – pulksten 12. «Kontrollaiks būs
100 minūtes, un būs sagatavoti 20 objekti, kas jāatrod un pie kuriem jānofotografējas,» norāda pasākuma organizatore
Māra Bolšteina. Sacensībās piedalīsies
komandas 2 – 5 cilvēku sastāvā, kas tiks
dalītas trīs grupās: ģimenes (vismaz viens
bērns līdz 14 gadiem), jaunieši, pieaugušie. Dalība ir bez maksas, bet līdzi jābūt
ierīcei, ar ko fotografēt. Apbalvošana plānota ap pulksten 14 – 14.30. Komandām
dalība jāpiesaka līdz 31. martam, zvanot
pa tālruni 29376115 (Māra).

Diāna sezonu
noslēdz ar 10. vietu
pasaules junioru
čempionātā

Jelgavas sieviešu volejbola klubs
«Jelgava/LU» 20. februārī Latvijas
čempionāta pusfināla sērijas trešajā
spēlē piecos setos uzvarēja SK «Babīte». Finālā «Jelgava/LU» cīnīsies
pret «Zeltalejas/MSĢ» volejbolistēm, un par Latvijas čempionēm
kronēs komandu, kas pirmā izcīnīs
divas uzvaras. Mači sāksies 10. aprīlī. «Pēc Baltijas mačiem bija jūtams
morāls atslābums, kas ir loģiski,
jo viens svarīgs etaps sezonā bija
noslēdzies. Tas spilgti atspoguļojās
Foto: jwc2016debrecen.hu/en
mūsu sniegumā pirmajā zaudētajā
mačā pret «Babīti». Sasaucām sa-  Ģirts Pommers
pulci un izrunājāmies, kas deva rezultātu turpmākajās spēlēs. Prieks,
Jelgavas Ledus sporta skolas
ka izdevās uzvarēt un iekļūt finālā,
Foto: Mareks Matisons
(JLSS) daiļslidotāja Diāna Ņikurā gaidāmas sīvas cīņas. Esmu
kitina pasaules junioru čempārliecināts, ka uzvarētājs tiks noskaidrots finālsērijas trešajā spēlē, jo meistarības līmenis abām komandām
pionātā izcīnīja 10. vietu, kas
ir līdzīgs. Uzvarēs tā vienība, kurai būs vairāk morālā spēka. Mūsu mērķis paliek nemainīgs – zelta medaļas,»
ir atkārtots pagājušā gada patā jelgavnieču treneris Jānis Leitis.
nākums. Kā atzīst jelgavnieces

Jaunajiem džudistiem – 10 zelta
medaļas
 Ģirts Pommers

Ar mērķi popularizēt džudo
un iegūt starptautisku pieredzi Jelgavas Sporta hallē
19. martā jau sesto reizi
norisinājās starptautiskās
sacensības «Džudo olimpiskās cerības», kurās sacentās
džudisti vecumā no 10 līdz
14 gadiem. Jelgavnieki izcīnīja 10 zelta medaļas.
Sacensībās trīs vecuma grupās
startēja ap 200 sportistu no Latvijas,
Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas un
Vācijas. Jelgavu šajās cīņās pārstāvēja
cīņas sporta kluba «Jelgavas džudo»
un Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas sportisti. «Ar sacensībām esmu
apmierināts. Prieks, ka tajās piedalījās
arī tie sportisti, kuri ikdienā nepiedalās
šāda līmeņa sacensībās. Vienīgais sarūgtinājums ir par dalībnieku skaitu,
kas ir par kādiem divdesmit procentiem mazāks nekā plānotais. Pavasaris
džudistiem ir ļoti noslogots laiks,» tā
sacensību organizators un kluba «Jelgavas džudo» treneris Sergejs Vasjkovs.
Apmierināts ar savu audzēkņu

U-14 grupā svara kategorijā līdz 73 kilogramiem finālā cīnījās divi jelgavnieki – šoreiz pārāks izrādījās Aleksis Deviķis (no kreisās), kurš aizraujošā
Foto: Ivars Veiliņš
cīņā pārspēja Ņikitu Jaroševiču.
sniegumu ir arī BJSS Džudo nodaļas
treneris Kims Usačevs, norādot, ka šādas sacensības Jelgavai ir nepieciešamas: «Prieks, ka tiek organizētas šādas
sacensības, kurās mūsu sportistiem ir
iespēja cīnīties pret citu valstu džudistiem. Tas dod pieredzi un entuziasmu
turpmākiem treniņiem.»
Izvērtējot konkrētu sportistu varējumu, S.Vasjkovs atzīmē Vladas

Konkursa «Par tiesībām nomāt daļu no zemesgabala Paula Lejiņa ielā
6, Jelgavā, un būvēt uz tā patstāvīgu īpašuma objektu» izsludināšana
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu «Par tiesībām nomāt daļu no zemesgabala Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā,
un būvēt uz tā patstāvīgu īpašuma objektu».
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 25.04.2016. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru dienu – pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14 Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005583.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā internetā www.jelgava.lv.

Baranovas zaudētās cīņas, kā arī jaunā
talanta Artjoma Grigorjeva uzvaru
sēriju. «Nedaudz žēl par Vladu, kura
mūs bija pieradinājusi pie uzvarām,
– šoreiz viņai nācās samierināties ar
trešo vietu, zaudējot sportistēm no
Alūksnes un Rīgas, bet sacensībās
priecēja Artjoma sniegums. Viņš mums
uzvar katrās sacensībās, ir redzams
milzīgs potenciāls,» tā S.Vasjkovs.
Kopumā Jelgavas džudisti izcīnīja 10 zelta, deviņas sudraba un 15
bronzas godalgas. U-14 grupā zelta
medaļu spraigā cīņā ieguva Aleksis
Deviķis, kurš finālā uzvarēja citu
jelgavnieku – Ņikitu Jaroševiču. Vēl
pie zelta medaļas katrs savā svara
kategorijā tika Justīne Petrauskaite,
A.Grigorjevs, Maksims Solovjovs,
Kirils Bondars, Marks Sutika, Artis
Skuridins, Artūrs Gorniks, Rolands
Skuja un Maksims Romanovs.

treneris Romāns Panteļejevs,
šoreiz no rupjākām kļūdām izvairīties nav izdevies: «Principā
abos slidojumos tika pieļautas
kļūdas, kuras tiesneši pamanīja, tādēļ arī loģiski, ka iegūtā
punktu summa ir tāda, kāda
tā ir. Sacensību tiesneši pret
Latvijas delegāciju izturējās
skrupulozi, lai gan, jāatzīst,
paši devām viņiem iespēju
mūs sodīt.»

Diāna startu Ungārijas pilsētā Debrecenā uzsāka ar īso programmu, kurā izdevās
iegūt 54,59 punktus, kas bija 10. labākais
rezultāts. Jelgavniecei neizdevās viens no
lēcieniem, pēc kura piedzīvots nepatīkams
kritiens. Otrai Latvijas daiļslidotājai
Angelikai Kučvaļskai sacensības sākās
veiksmīgāk, un viņa pēc īsās programmas
ierindojās 6. vietā.
Dienu vēlāk notika sacensības garajā
programmā, un Diāna par savu slidojumu
ieguva 94,43 punktus, kas neļāva būtiski
uzlabot savu pozīciju kopvērtējumā. Arī
A.Kučvaļskai neizdevās uzlabot savu
pozīciju – kopvērtējumā izcīnīta 7. vieta.
Jāpiebilst, ka Latvijas labākais daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs pēc īsās programmas
bija trešais, taču rezultātā izcīnīta tikai 8.
vieta. Junioru sacensībās piedalījās arī
JLSS audzēknis Gļebs Basins, kurš īsajā
programmā ieguva 41,93 punktus un garajai programmai nekvalificējās.
Kā atzīmē D.Ņikitinas treneris, daiļslidotājai nav izdevies nodemonstrēt labāku
slidojumu par jaunatnes olimpiskajās
spēlēs Lillehammerē parādīto: «Ja salīdzina izcīnītās vietas, tad, protams, šogad
vēlējāmies tikt augstāk par desmito vietu,
taču slidojuma kvalitātes ziņā ir panākts
liels progress. Skaidrs, ka, salīdzinot ar
olimpiskajām spēlēm, pasaules čempionātā līmenis ir vēl augstāks, tajā piedalās
tikai elite.»
Tuvākie jelgavnieces mērķi jau ir
zināmi: Diāna apgūs jaunu senioru pro
grammu, kura tiks demonstrēta sacensībās nākamajā sezonā. Šī sacensību sezona
mūsu daiļslidotājai ir beigusies.

5

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas
dienas darbs. T.29656208.

Piedāvā darbu
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā vecāko medicīnas māsu. Galvenās prasības:
medicīniskā izglītība un reģistrācija ārstniecības personu (māsu) reģistrā. Stabils
atalgojums. CV sūtīt pa e-pastu Maija.Neilande@aprupescentrs.jelgava.lv vai zvanīt
pa tālruni 63026313 (darba dienās).
Privātā PII «Pūčuks» (reģ.
Nr.43602010511) aicina kolektīvam
pievienoties jauku, aktīvu un radošu
pirmsskolas izglītības skolotāju. Zvanīt
vadītājai Kristīnei pa tālruni 28847139.
CV sūtīt pa e-pastu kristl2@inbox.lv.
SIA «Viktorija B» (reģ.Nr.43603036429) aicina darbā bistro pārdevēju. T.29834983.
SIA «Viktorija B» (reģ.Nr.43603036429)
aicina darbā trauku mazgātāju/apkopēju.
T.26535160.
Restorāns bārs «Plate» viesnīcā «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150) aicina darbā
pavāru(-i) (pusslodze) un bārmeni/viesmīli. CV ar amata norādi sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. T.63007719.

Pērk
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Dzintara izstrādājumus, porcelāna figūriņas, gleznas, monētas, ordeņus. Raiņa
iela 23, 26652388.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9, t.22182220
Dzīvokļus. T.29684969.

Izīrē
Vasaras dārza māju (61,3 m², siltināta,
zeme 628 m²) Lediņos. T.25966209.

Pārdod
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
Tel.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granti, šķembas, smilti. T.22353169
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde, tel.28828288
Bērza skaidu briketes, 125 EUR/t ar piegādi. T.27029553.
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
2-ist. dzīvokli centrā. T.25853933.

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez
maksas. T.28262407
Veicam visu veidu būvniecības darbus,
t.sk. dzīvokļu iekšdarbus. T.27579193.
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu
eiro. Raiņa 14, t.29179847
Juridiskie pakalpojumi: prasības par darba
samaksu, laulības šķiršanu, uzturlīdzekļiem, maksātnespēju, konsultācijas. RAF
dzīv. masīvs, Rīgas iela 53a, t.26406466.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Kravu pārvadājumi. Tālrunis: 25446667.
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

Aizsaulē aizgājuši
RAISA KOLBENKOVA (1954. g.)
BIRUTA REMEŅUKA (1939. g.)
ALMA BIEZĀ (1942. g.)
ŅINA SAMUSENKOVA (1946. g.)
VALENTĪNA SOKOLOVSKA (1929. g.)
RAISA KONSTANTINOVA (1947. g.)
KRISTAPS ŠMITS (1927. g.).
Izvadīšana 24.03. plkst.15 no Baložu
kapsētas Sēru nama.
INĀRA ŠMAUKSTELE (1971. g.).
Izvadīšana 24.03. plkst.16 Zanderu kapsētā.
MIRDZA BARKĀNE (1922. g.).
Izvadīšana 26.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 28. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Bīskapu apsveikumi Lieldienās».*
6.50 «Zaķu lielā diena». Animācijas filma.
7.00 «Surikāti». Lielbritānijas dokumentāla filma.
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2198.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 48.sērija.
10.30 «Ķepa uz sirds».*
11.00 «Karaļa runa». Lielbritānijas vēsturiska drāma. 2010.g.
13.15 ««Urbi et Orbi»». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.50 «Es – savai zemītei».*
14.20 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
15.20 «Dailes teātra svētku koncerts».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.40 «Cilvēka bērns». Studijas «Trīs» ģimenes filma (ar subt.). 1991.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Musketieri». Seriāls (ar subt.). 2014.g. 9.sērija.
23.15 «De facto».*
23.50 «Surikāti». Lielbritānijas dokumentāla filma.
1.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Aculiecinieks».*
7.20 «Balss pavēlnieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 39.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 530.sērija.
11.50 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
12.25 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015»».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 1.brauciens
vīriešiem. Sezonas noslēguma posms Kēnigszē.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens vīriešiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 531.sērija.
17.00 «Spārnotie pavedinātāji paradīzes putni». Dokumentāla filma.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.20 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
18.55 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
20.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 4.sērija.
20.55 «Pirmkods». ASV un Francijas trilleris. 2011.g.
22.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.25 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Ticīgo uzvaras balss».
5.45 «Karamba!» Humora raidījums.
6.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
7.05 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
8.35 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 TV PIRMIZRĀDE. «Neprātīgās sirdis». Melodrāma. 2013.g.
12.10 «Radu būšana 3». Komēdija (ar subtitriem). 10.–12.sērija.
15.50 «Dzintara dziesmas».
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Voltera Mitija slepenā dzīve». Piedzīvojumu filma. 2013.g.
23.25 «Neprātīgās sirdis». Vācijas melodrāma. 2013.g.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Attīstības kods 2».
2.00 «LNT ziņu «Top 10»».
2.40 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
3.25 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 16.sērija.
4.05 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
5.45 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.10 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
8.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pīlēns Smaidiņš». Animācijas filma. 2014.g.
8.50 «Ledus laikmets. Lieldienas». ASV animācijas filma. 2016.g.
9.20 «Atlantīda: zudusī pasaule». ASV animācijas filma. 2001.g.
11.10 «Mans mazais eņģelis». Lielbritānijas komēdija. 2011.g.
13.05 «Pērsijs Džeksons un olimpieši: Zibens nolaupītājs».
Kanādas un ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
15.30 «Avatars». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
21.00 «Kāzu gūstā». TV šovs.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pērsijs Džeksons: Monstru jūra».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
0.10 «Nekā personīga».
1.10 «Mans mazais eņģelis». Lielbritānijas komēdija. 2011.g.
2.45 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 29. marts
LTV1
5.00 «400 dienas, kas mainīja dzīvi».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2199.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 49.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
11.20 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
13.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 48.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2199.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Ieva Segliņa.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Velosipēdi pret automašīnām». Dokumentāla filma (ar subt.).

23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Karš un miers». Daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
1.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Vienā valodā». Dokumentāla filma.
7.30 «Dzimtas detektīvs».* Tontegodes dzimta.
8.30 «Tango».* Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 40.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 531.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 4.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens divniekiem. Sezonas noslēgums Kēnigszē.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 532.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Aculiecinieks».*
19.20 «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». Finālspēle.
21.55 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 5.sērija.
22.50 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
23.45 «Britu dārza slepenā vēsture». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
0.55 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Galileo 2».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 97.sērija.
11.50 «Es nebūšu tava mīļotā». ASV komiska melodrāma. 2007.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 46.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Brauciens pretī laimei. Dubaija». Melodrāma. 2014.g.
23.10 «Apmierini mani». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 6.sērija.
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
2.05 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
5.45 «Pīlēns Smaidiņš». ASV animācijas filma. 2014.g.
6.30 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
6.55 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Pērsijs Džeksons: monstru jūra». Piedzīvojumu filma. 2013.g.
9.50 «Māmiņu klubs».
10.25 «Gatavo 3».
11.00 «Par puiku». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
15.40 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 1.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Seriāls. 2016.g. 33. un 34.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 12.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 6.sērija.
0.10 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
1.05 «Par puiku». ASV seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
1.50 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 37. un 38.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 30. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2200.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 50.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Personība. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 49.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2200.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Viss sākās Liepājā». Dokumentāla filma.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*

TV PROGRAMMA
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 41.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 532.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 5.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 533.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.50 «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». Finālspēle.
22.25 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 6.sērija.
23.20 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
23.55 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
0.30 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli». Dok. f. 5.sērija.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 98.sērija.
11.50 «Brauciens pretī laimei. Dubaija». Melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 14.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dzimuši policisti 5». Seriāls. 2014.g. 1.sērija.
22.05 «Laika cilpa». Spraiga sižeta fantastikas trilleris. 2012.g.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Nikita 3». ASV seriāls. 16.sērija.
1.30 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
2.15 «Dzīves krustcelēs 5».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 1.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 12.sērija.
11.00 «Par puiku». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 14.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
15.40 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Seriāls. 2016.g. 34. un 35.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
23.40 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
0.35 «Par puiku». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
1.25 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
2.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 31. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2201.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 51.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». 2010.g. 1. un 2.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 50.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2201.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Takos» Meksikā.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 12.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Velosipēdi pret automašīnām». Dokumentāla filma.
1.35 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 42.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 533.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 6.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
13.15 «Nezināmie brīnumi. Japāna».
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 24. marts
13.50 «Tas ir Igo. Dzied R.Fomins».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 534.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 8.sērija.
20.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ūdens stāsti». Dokumentāla filma.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
23.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
0.00 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
0.50 «Zebra».* (ar subt.).
1.05 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Šaubu ēnā». 1.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 99.sērija.
11.50 «Cerība pie jūras». Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 15.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 50.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 11.sērija.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
1.55 «Šaubu ēnā». 1.sērija.
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Par puiku». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 15.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
15.40 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 3.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 35. un 36.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Citādie». Piedzīvojumu filma. 2014.g.
0.50 «Kinomānija».
1.20 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 41.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 1. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 52.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Seriāls. 2014.g. 4.sērija.
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 3. un 4.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 51.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Skutelis ir studijā».*
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.25 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 12.sērija.
1.25 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
2.25 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 4.sērija.
4.10 ««Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «Sporta studijas diskusija».*
9.25 «Anekdošu šovs».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 1. un 2.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 534.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Z.Romanovskis.
15.00 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 535.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija.

19.35 «Aculiecinieks».*
20.00 «Putina apslēptā manta». Dokumentāla filma.
21.05  «Tās tik ir operas! Nabuko». Dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Bērtons un Teilore». Biogrāfiska drāma (ar subt.). 2013.g.
23.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.30 «Ūdens stāsti». Dokumentāla filma.
1.30 «Imanta–Babīte pietur...»*
3.35 «Anekdošu šovs».*
4.00 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Šaubu ēnā».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 100.sērija.
11.50 «Mūža loma». ASV ģimenes filma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 16.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 51.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 52.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 12.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
2.00 «Šaubu ēnā».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 15.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 3.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
11.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 16.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
15.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 4.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 8.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Ķeriet Smārtu!» ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
23.10 «Amerikāņu pīrāgs 5: Kailā jūdze». Komēdija. 2006.g.
1.15 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
2.10 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
3.00 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 2. aprīlis
LTV1
5.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Zilā lampa». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2010.g.
11.40 «Dardarija».*
12.10 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
12.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 7.sērija.
13.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Takos» Meksikā.
14.35 «Deviņdesmitie».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Skarbā kontrastu zeme Patagonija». Dok. f. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». K.Valdemāra iela. 2.daļa.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 8.sērija.
22.30 «Mīlas afēra». Lielbritānijas un Francijas komēdija. 2013.g.
0.15 «Bērtons un Teilore». Biogrāfiska drāma (ar subt.). 2013.g.
1.50 «Atziedi, dvēsele!»* Dzejnieka Leona Brieža jubilejas koncerts.
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.45 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
5.15 «Ciemos». TV spēle.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 1.sērija.
6.40 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
7.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
11.00 «Aculiecinieks».*
11.15 «Sporta leģenda».* Uļjana Semjonova.
12.15 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.35 «Kā tev klājas, Rūdolf Ming?» Dokumentāla filma.
14.50 «Putina apslēptā manta». Dokumentāla filma.
15.50 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 8.sērija.
16.50 «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 3.finālspēle.
18.55 «Latvijas sporta leģendas».* Jānis Lūsis.
19.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.50 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.40 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.25 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls. 4.sērija.
1.10 «Nezāles neiznīkst. Grupas «Līvi» piemiņas koncerts».*
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
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5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 12.sērija.
5.50 «Karamba!» Humora raidījums.
6.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 17.sērija.
7.05 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.15 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Seriāls. 11.sērija.
12.30 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
14.55 «Mīlestības vārdā». ASV melodrāma. 2006.g.
16.50 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls.
2015.g. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.50 «Sievietes smarža». ASV drāma. 1992.g.
1.40 «Detektīvs Valanders 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
3.10 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
3.55 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
5.45 «Par puiku». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
6.35 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.15 «Vissliktākais, kas var būt». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
13.20 «Kāzu gūstā». TV šovs.
14.25 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
16.45 «Ķeriet Smārtu!» ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 9.sērija.
20.10 «Rio». ASV animācijas filma. 2011.g.
22.10 «Itālijas variants». ASV spraiga sižeta trilleris. 2003.g.
0.25 «Citādie». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2014.g.
2.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Svētdiena, 3. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.

8.30 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 1.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 TV PIRMIZRĀDE. «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls 9.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bangkoka, eņģeļu pilsēta». Dok. f.
12.00 «Dievkalpojums». Tiešraide no Saulkrastu Romas katoļu
Dieva žēlsirdības baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Selfridžs 4». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Vasara Ungārijā». Melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Ardievu, nevainība!» Drāma. 2014.g.
23.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.30 «Skarbā kontrastu zeme Patagonija». Dok. f. 3.sērija.
1.30 «Mīlas afēra». Francijas komēdija. 2013.g.
3.10 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
4.40 «Momentuzņēmums».*
4.55 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Balss pavēlnieks».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Zilā lampa». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
13.35 «Laimes kruīzs. Medusmēnesis Provansā». Melodrāma. 2014.g.
15.20 «Tās tik ir operas! Nabuko». Dokumentālu filmu cikls.
16.15 «Ceļš uz UEFA. Euro 2016 apskats».
16.50 «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 4.finālspēle.
19.25 «Bernhards Gržimeks. Rūpes par apdraudēto». 2015.g. 1.sēr.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Lielais Gregs». Seriāls. 2004.g. 1.sērija.
22.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 1.sērija.
23.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Kā tev klājas, Rūdolf Ming?» Dokumentāla filma.
1.10 «Anekdošu šovs 3».*
2.05 «Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums»».*
3.05 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2010»».
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.

5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 18.sērija.
7.10 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Suņu slepenā dzīve». Lielbritānijas raidījums.
11.35 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 1.–5.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 2». Seriāls. 2010.g. 19. un 20.sērija.
Kad benzīna cenas kāpj un kāpj, nekas cits neatliek, kā
protestēt. Ir cilvēku grupa, kas protestē, iepērkoties kaili.
Policija ir bezspēcīga, lai arī protestētāju grupā ir tikai četri
cilvēki. Mikam ar palīgiem ir jāķeras pie darba. Nogalināta
nākotnes pareģotāja un dziedniece. Izmeklējot šo lietu,
Miks atrod jaunu sievieti, kura dziedniecei samaksājusi
bargu naudu, lai tā izārstētu viņas auru un neauglību.
Aizdomas krīt arī uz dziednieces asistenti, kurai nu ir
radusies izdevība pieņemt viņas pacientus.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Karalis Kongs». Piedzīvojumu drāma. 2005.g. Lomās:
N.Votsa, Dž.Bleks, E.Brodijs, T.Krečmans u.c. Filmas darbība risinās 30. gados. Bariņš pētnieku un dokumentālo
filmu veidotāju dodas uz noslēpumaino Galvaskausa
salu, lai pētītu teiksmas par milzu gorillu, kas iedēvēts
par Kongu. Nonākuši salā, viņi konstatē, ka Karalis
Kongs ir dzīvs un mitinās džungļu biezoknī. Kad pētnieki
sāk milzu pērtiķa meklējumus, viņi nejauši sastopas
gan ar Kongu, gan ar naidīgi noskaņotiem dinozauriem.
Galu galā Kongu apvalda skaistas sievietes klātbūtne –
pietiekami ilgi, lai pētnieki viņu sagūstītu un aizvestu uz
Ņujorku. Tur neparasto būtni gaida drūma nākotne – viņu
paredzēts izrādīt cilvēkiem....
0.45 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
1.25 «Vientuļais vilks». ASV šausmu filma. 2005.g.
2.45 «Policists no pagātnes 2». Seriāls. 2010.g. 19. un 20.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
5.45 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».

Somijas meitas uzņēmums «Ferroplan»
(reģ.Nr.40003721640)

piedāvā darbu Jelgavā MIG/MAG
metinātājiem(-ām).
Prasības kandidātam:
• pieredze metināšanā;
• kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;
• prasme patstāvīgi strādāt pēc rasējumiem, brīvi
lasīt rasējumus.
CV sūtīt pa e-pastu mareks.kavickis@ferroplan.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kas izturējuši pirmo
atlases kārtu.

Jelgavas pilsētas
pašvaldības
profesionālās ievirzes
un interešu izglītības
iestāde «Jelgavas
Ledus sporta skola»
no 1. līdz 8. aprīlim uzņem audzēkņus
šorttrekā ar slidošanas iemaņām
vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Pirmais
treniņš – 9. aprīlī.
Kontaktinformācija: Jelgavas Ledus
sporta skola Rīgas ielā 11, Jelgavā, LV3002, tālrunis 63007222, 20384690.
Šorttreka treneri: Evita Krievāne,
tālrunis 20004004; Ivita Krūmiņa,
tālrunis 26742729.
SIA «Būvenergo A» (reģ.Nr.43603014154)
aicina darbā

piedāvājuma sagatavošanas speciālistu(-i).
Darba pienākumi:

• pretendenta piedāvājumu sagatavošana iepirkumu procedūrām;
• komunikācijas nodrošināšana ar nolikumu izstrādātājiem, pasūtītājiem, sadarbības partneriem,
apakšuzņēmējiem;
• sekošana līdzi izmaiņām/aktualitātēm būvniecības un iepirkumu likumdošanā;
• iepirkumu dokumentācijas uzturēšana atbilstīgi
lietu nomenklatūrai.

Prasības kandidātiem:

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā

(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības martā, aprīlī un maijā
Vizāžas tehnoloģijas
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains
Nodarbības notiek nelielās grupās.
Ir iespējams mācīties individuāli.

29.03., 05.04., 12.04.
30.03., 13.04., 27.04.
01.04., 08.04., 15.04.
04.04., 18.04., 02.05.
04.04., 18.04., 02.05.
30.03., 06.04., 13.04.
30.03., 06.04., 13.04.
06. – 07.04., 17. – 18.05.
05.04., 03.05., 14.06.
04.04., 18.04., 09.05.
11.04., 25.04., 09.05.

Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

• lietvedības pamatprincipu pārzināšana;
• precizitāte darba izpildē, augsta atbildības izjūta,
atjautība, organizatora prasmes;
• ļoti labas datorzināšanas («MS Office»);
• iepriekšēja darba pieredze piedāvājumu sagatavošanas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.
SIA «Būvenergo A» pieteikumu un CV lūdz sūtīt
pa e-pastu birojs@buvenergoa.lv ar norādi
«Piedāvājumu sagatavošanas speciālista amatam»
līdz 2016. gada 4. aprīlim.

Jaunums!

piedāvā B kategorijas apmācību
tagad arī krievu valodā!
Info: 26950404, 63050777;
info@citaautoskola.lv
vai mūsu mājas lapā citaautoskola.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Taisnīguma līgas piedzīvojumi. Laika slazdā».
Animācijas filma. 2014.g.
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12.10 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
13.10 «Itālijas variants». ASV spraiga sižeta trilleris. 2003.g.
15.20 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.00 «Rio». ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Savējais». ASV krimināldrāma. 2006.g.
0.55 «Edisona». ASV krimināldrāma. 2005.g.
2.45 «Vissliktākais, kas var būt». Kriminālkomēdija. 2001.g.
4.15 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
25. martā pulksten 11 – komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
Svētbirzī.
26. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Sauleskalns
«Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
27. martā pulksten 11 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Jelgavas pils pagalmā: pulksten 12 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš sveiks
mazos jelgavniekus. Pavasari iedejos Jelgavas deju kolektīvi. Jelgavas pils parkā:
šūpoles, olu krāsošana, meklēšana un ripināšana, pavasara veiklības spēles un
parka mīļumi, Lieldienu mazais tirdziņš ar kārumiem, prieciņiem un nieciņiem.
Līdzi jāņem trīs krāsotas olas – draugam, sev un jaunajam jelgavniekam.
27. martā pulksten 17 – Ariel Ramirez «Misa Criolla». Muzicēs jauktais koris
«Svīri», LNO dziedātājs Guntars Vētra (tenors), instrumentālā grupa – Inita Kuģe (klavieres), Ingus Feldmanis (ģitāra), Aleksandrs Akimovs (perkusijas), diriģents Farhads
Stade (Sv.Annas baznīcā).
30. martā pulksten 19 – teātra sporta mačs: improvizācijas vakars kopā ar
trupu «Ārprāts» no Rīgas un TSP senioriem. Biļešu cena – € 4; 5 (Jelgavas Studentu
teātrī Čakstes bulvārī 5a).
31. martā pulksten 18 – ikmēneša tematiskais tūrisma vakars «Ceļojums pa
Latvijas enerģētiskajām vietām». Vakara viesis – Dainis Ozoliņš (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
2. aprīlī pulksten 17 – «Jelgava – Latvijas jauniešu galvaspilsēta»: atklāšanas
pasākums. Piedalās mūsdienu deju studija «Benefice», grupa «Musiqq», Dj [EX]
da Bass. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
3. aprīlī pulksten 16.30 – Jelgavas pilsētas un Jelgavas, Ozolnieku, Olaines
novadu koru skate (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
8. aprīlī pulksten 19 – koncerts «Frank Sinatra 100». Piedalās Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā, Jelgavas Kamerorķestris Aigara Meri vadībā. Solists
– Daumants Kalniņš. Biļešu cena – € 5 – 7 (kultūras namā).
9. aprīlī pulksten 17 – JPPI «Kultūra» VPDK «Zemgaļi» desmit gadu jubilejā aicina
uz koncertuzvedumu «Jelgavas stāsti». Piedalās arī «Zemgaļu» draugi: VPDK «Daiļrade», «Dzīpars», «Gatve», «Kalve Zelta smiltis», «Ūsa», JDK «Laismeņa», «Zemgaļi»,
BDK «Ieviņa». Koncerta režisors un mākslinieciskais vadītājs U.Ozols. Biļešu cena –
€ 2 – 3 (kultūras namā).
10. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
14. aprīlī pulksten 19 – Dzintars Čīča solokoncertā «Dvēsele vaļā». Piedalās
pianista Anatolija Livčas instrumentālā grupa. Biļešu cena – € 6 – 10 (kultūras
namā).
15. aprīlī pulksten 19 – diplomdarbs: koncerts «Tur saulīte pērties gāja». Piedalās TDA «Diždancis», JDK «Mazais diždancis», TDA «Ritums» (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 30. martam – Māra Grīnberga bilžu izstāde «Parīzieši 2015» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
31. martā pulksten 18 – gleznotāja Raita Junkera gleznu izstādes «Atbraukt,
iepazīt, iemīlēt!» atklāšana un tikšanās ar mākslinieku. Izstāde apskatāma līdz
8. jūnijam (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 31. martam – fotogrāfa Rinalda Vācera darbu izstāde «Putni» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37).
Līdz 31. martam – Zīles Ziemeles darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 1. aprīlim – fotogrāfiju izstāde «Ar vējiem krēpēs», kurā var iepazīt
Jelgavas Pils salā mītošo savvaļas zirgu dzīvi caur fotoobjektīvu (Zinātniskās
bibliotēkas Izstāžu zālē).
Līdz 3. aprīlim – Agra Kuestrova fotoizstāde (Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā).
Līdz 4. aprīlim – fotoizstāde «Jelgavnieki teātra pasaulē». Izstāde veltīta
Teātra svētkiem un jelgavniekiem, kas strādā Latvijas profesionālajos teātros
(kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
Līdz 5. aprīlim – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» izstāde «Māju
sajūta». Studijas vadītāja I.Ozolniece (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
No 7. aprīļa – Maija Meijere un Valda Kronberga: gleznas (kultūras nama
1. stāva lielajā foajē).
No 7. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums Mākslas dienām. Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama
1. stāva garderobes foajē).
Līdz 10. aprīlim – Eduards Rjabikins «Varavīksne stiklā»: vitrāžas (kultūras
nama 2. stāva foajē).

Teātra svētki Jelgavā
1. aprīlī pulksten 19 – muzikāls uzvedums «Jelgavas leģendas rampas gaismās». Piedalās: Jelgavas aktieru festivāla koris un solisti, pavadošā grupa «Rampa
Band», TDA «Ritums», deju studija «Intriga». Īpašie viesi: J.Kurševs, V.Lapčenoks,
Ž.Siksna. Režisore D.Vilne. Scenogrāfs I.Pirvics. Muzikālā vadītāja G.Minkevica.
Kustību konsultante I.Ose. Biļešu cena – € 2 – 4 (kultūras namā).
2. aprīlī pulksten 11, 14 un 17 – izglītojošs un izklaidējošs pasākums bērniem
ar izrādi, rotaļām un radošām darbnīcām «Teātra gaismā». Piedalās Jelgavas
Jaunais teātris. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā «Rota»).
6. aprīlī pulksten 14 – «No idejas līdz tērpam». Leģenda: teātra kostīmu
māksliniece Marga Spertāle. Pasākums sadarbībā ar Jelgavas Amatu vidusskolas topošajiem tērpu stila speciālistiem (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 24. marts

Uz lauriem nav gulējuši

LLU jauniešu
deju kolektīvs
«Skalbe» tautas
deju kolektīvu
skatē izdejoja
«Gāju, gāju
šo celiņu» un
«Kas tur mežā
rībēja?».
Foto: Ivars Veiliņš

 Egija Grošteine

«Lai gan nepiedalījās A grupas
kolektīvi, kas skaitās spices jeb
labākie kolektīvi, mēs, žūrija,
pat lāga to nepamanījām.
Visi kolektīvi skatē dejoja ar
tādu aizrautību, ka novēlam,
lai arī A grupas kolektīviem
veiktos tikpat labi koprepertuāra skatē Rīgā,» raksturojot
Jelgavas tautas deju kolektīvu
sniegumu skatē, kas notika
19. martā, saka Jelgavas deju
kolektīvu virsvadītājs Rolands
Juraševskis.
Šoreiz kolektīviem tika dota iespēja skatei gatavot dejas, kuras tiem ir vismīļākās,
tuvākās un ar ko, viņuprāt, varētu sevi apliecināt vislabāk. R.Juraševskis skaidro –
tas darīts tāpēc, ka obligātais repertuārs
ne visiem deju kolektīviem var būt «pa
kājai». «Dejas kolektīviem var būt par
sarežģītu vai, pretēji, par vieglu. Ir dažādi.
Šajā reizē kolektīvi varēja sevi apliecināt,
parādot to, kādi tie ir, un tas viņiem ļoti
labi izdevies. Katrs kolektīvs parādīja
savu sniegumu, savu seju. Vērojot priekš-

nesumus, varējām iepazīt kolektīvus, uz
ko katrs no tiem ir spējīgs. Izdejojot pašu
izvēlētas dejas, kolektīvi atklājās jaunās
krāsās, ko ne vienmēr mēs redzam un
spējam novērtēt obligātā repertuāra dejās.
Jāteic, ka pilsētas kolektīvu līmenis atkal
ir ļoti audzis, tas iepriecina. Skatē varēja
just, ka kolektīvi lielajiem deju svētkiem
jau ir sākuši gatavoties,» tā viņš.
Vaicāts, kura kolektīva sniegums jo
īpaši pārsteidza žūriju, R.Juraševskis
stāsta, ka ikvienam kolektīvam ir kāda
spilgta iezīme, tādēļ kādu īpaši izcelt
nebūtu pareizi, jo katram ir kādas ļoti pozitīvas iezīmes, piemēram, daži kolektīvi
izcēlās ar savu aktiermeistarību, citiem
bija raitāks un asāks solis. Visi dejotāji,
veidojot priekšnesumu, acīmredzami bija
piedomājuši un nopietni gatavojušies pēc
iespējas labāk parādīt sava kolektīva seju.
Žūrijas komisijā strādāja arī Deju
svētku goda virsvadītājas, horeogrāfes
un deju pedagoģes Rita Spalva un Marga
Apsīte, kā arī deju pedagoģe Sandra Vītola. Vērtējot dalībnieku sniegumu, žūrija
pievērsa uzmanību vairākiem kritērijiem,
piemēram, tautas tērpu valkāšanas kultūrai un pareizībai, kolektīva skatuves
kultūrai un radītajam kopiespaidam. Jo

īpaši tika izvērtēts kolektīvu mākslinieciskais sniegums, kā arī tas, kā kolektīvs
izraudzījies repertuāru – saviem spēkiem
atbilstošu vai tomēr ne. «Jāteic, ka visiem
kolektīviem repertuārs bija atbilstošs.
Bija redzams, ka tie nav gulējuši uz agrāk
iegūtiem lauriem un sacensību gars viņu
starpā visu laiku ir pastāvējis, kas ir ļoti
labi, jo dejotājiem ir dzinulis censties un
pilnveidoties. Esmu pārliecināts, ka nākamgad, kad sāksies lielo svētku skates,
Jelgavas kolektīvi būs teicamā formā un
gatavi veikt uzdevumus, kādi izvirzīti
svētkiem,» tā R.Juraševskis.
Skatē piedalījās 12 deju kolektīvi,
tostarp viens no Ozolniekiem. Izvērtējot
dejotāju sniegumu, kolektīviem tika
piešķirta kvalitātes pakāpe. Augstāko
pakāpi saņēma «Lielupe» (E grupa), «Vēja
zirdziņš» (C), «Mazais diždancis» (B),
«Skalbe» (B), «Kalve Zelta smiltis» (D),
«Lielupe» (D) un «Laipa» (D), savukārt
pirmo pakāpi – «Zemgaļi» (C), «Zemgaļi»
(E), «Rota» (E) un «Ritums» (E).
A grupas kolektīvi šajā skatē nepiedalījās, jo gatavojas svētku deju uzvedumam
«Gredzenus mijot», kas 28. maijā norisināsies Cēsīs. Koprepertuāra pārbaude šim
pasākumam notiks 15. maijā Rīgā.

Jelgavā izskanēs pasaulslaveni skaņdarbi
 Egija Grošteine

28. martā pulksten 16 Jelgavas
kultūras namā notiks Jelgavas
Kamerorķestra un Jelgavas
Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu orķestra koncerts.
Tajā skanēs Džona Tavenera koncerts čellam un stīgu instrumentu
orķestrim «The Protecting Veil», argentīniešu tango karaļa Astora Piacollas
koncerts bandoneonam, stīgu instrumentu orķestrim un sitaminstrumentiem «Aconcagua» un Gijas Kančeli «A
Little Daneliade» vijolei, klavierēm un

stīgu instrumentu orķestrim.
Britu komponists Dž.Taveners ir viens
no izcilākajiem laikmetīgās mūzikas autoriem, stāsta koncerta mākslinieciskais
vadītājs Aigars Meri, atklājot, ka komponists, sacerot «Protecting Veil», vēlējies
radīt skanisku svētbildi jeb kokgriezuma
ikonu skaņā. Skaņdarbu caurstrāvo grieķu pareizticīgās baznīcas dziedājumu
stilistika, tas ir ar ģeometrisku uzbūvi
un tomēr meditatīvs raksturā, tādējādi
atklājot Dievmātes spēku. Dievmāte
skaņdarba gaitā ir raksturota ar čella
solo, kas caurvij skaņdarbu. Savukārt
stīgu instrumentu orķestris ir kā gigantiska atbalss Dievmātes mūžīgajai dzies-

mai. Čella solo izpildīs Maksims Beitāns.
««Aconcagua» savu nosaukumu ieguva, pateicoties mūzikas izdevējam Aldo
Pagani, kurš uzskatīja, ka šis skaņdarbs
ir augstākā virsotne komponista daiļradē.
Akonkagva ir Dienvidamerikas augstākā virsotne Andu kalnu grēdā,» stāsta
A.Meri. Jāpiebilst, ka šajā koncerta daļā
akordeona solo spēlēs Inita Āboliņa.
«A Little Daneliade», kas veltīts slavenajam gruzīnu kinorežisoram Georgijam
Danelijam un vijolniekam Gidonam
Krēmeram, solisti būs Ivars Brīnums
(vijole) un Mārtiņš Zilberts (klavieres).
Koncerta vadīs Liene Jakovļeva.
Biļešu cena – no 3 līdz 5 eiro.

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

dienas dievkalpojums.
zz 27. martā pulksten 10 – Lieldienu
zz 24. martā pulksten 18 – Zaļās Ce- dievkalpojums; pulksten 12.15 – bērnu
turtdienas dievkalpojums.
dievkalpojums.
zz 25. martā pulksten 10 – Lielās PiektRomas Katoļu katedrālē
dienas dievkalpojums.
(Katoļu ielā 11)
zz 26. martā no pulksten 22 līdz 1 –
zz 24. martā – Lielā Ceturtdiena. Pulksten
nakts vigīlija.
zz 27. martā pulksten 10 – Lieldienu 10 – hrizmas Svētā Mise. Piedalās diecēzes
priesteri; pulksten 17 – Kunga pēdējo vadievkalpojums.
zz 28. martā pulksten 12 – Otro Liel- kariņu Svētā Mise. Adorācija līdz pusnaktij.
zz 25. martā – Lielā Piektdiena. Pulksten
dienu dievkalpojums.
14 – draudzes Krusta ceļš; pulksten
Svētā Jāņa evaņģēliski
15 – Kristus ciešanu un nāves piemiņas
luteriskajā baznīcā (Jāņa ielā 1) dievkalpojums. Adorācija pie Kristus kapa
zz 24. martā pulksten 18 – Zaļās Ce- līdz pusnaktij.
turtdienas dievkalpojums.
zz 26. martā – Lielā Sestdiena. Pulksten
zz 25. martā pulksten 18 – Lielās Piekt- 16 – Kunga augšāmcelšanās svētku vigīlija;

pulksten 11, 12, 13, 14 – Lieldienu produktu svētīšana. Adorācija līdz pusnaktij.
zz 27. martā – Kunga augšāmcelšanās
diena. Pulksten 8 – Svētā Mise. Euharistiskā procesija pa Jelgavu; pulksten 11
– Svētā Mise.
zz 28. martā – Otrās Lieldienas. Pulksten
9 – Svētā Mise poļu valodā; pulksten
11 – Svētā Mise latviešu valodā; pulksten
18 – Svētā Mise krievu valodā.
zz 3. aprīlī – Dieva žēlsirdības svētdiena.
Pulksten 11 – bērnu kristības. Viesosies
pāvesta Franciska nozīmētais žēlsirdības
misionārs.

dienas dievkalpojums.
zz 27. martā pulksten 8.30 – Lieldienu
zz 27. martā pulksten 7 – Lieldienu rīta rīta dievkalpojums; pulksten 11 – Lieldievkalpojums; pulksten 11 – Lieldienu dienu dievkalpojums.
dievkalpojums.

Vasarsvētku draudzē
(Jāņa Asara ielā 8)

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

zz 27. martā pulksten 10.30 – Lieldienu
zz 25. martā pulksten 18 – Lielās Piekt- dievkalpojums.
dienas dievkalpojums.
Jelgavas Krievu baptistu
zz 26. martā pulksten 18 – dievkalpojums. draudzē (Mātera ielā 56a)
zz 27. martā pulksten 11 – Lieldienu
zz 27. martā pulksten 10 – svinīgais
dievkalpojums
dievkalpojums (krievu valodā); pulksten
Latvijas Apvienotās metodistu
16 – bērnu pasākums (latviešu valodā);
baznīcas Jelgavas draudzē
pulksten 18 – bērnu pasākums (krievu
Jelgavas Baptistu draudzē
(Zemgales prospektā 3)
valodā).
(Mātera ielā 54)
zz 24. martā pulksten 18 – Zaļās Ceturt- zz 28. martā pulksten 18 – jauniešu
zz 25. martā pulksten 11 – Lielās Piekt- dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. vakars.

