Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 23. martā laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005558.
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Jaunas
iespējas

Ar piemiņas brīdi godinās
komunistiskā genocīda upurus
 Jana Bahmane

25. martā pulksten
11, godinot komunistiskā genocīda upuru
piemiņu, Svētbirzē
notiks atceres brīdis.
Piemiņas pasākumā, piedaloties Jelgavas pilsētas domes
vadībai, ikviens aicināts nolikt
ziedus uz memoriālās sienas

«Ciešanu ceļš» un pie piemiņas
akmens, atceroties 1949. gada
deportācijas.
1949. gada 25. martā notika
visplašākā Latvijas iedzīvotāju
izsūtīšana uz Sibīriju un citiem
attāliem PSRS reģioniem.
Prom no mājām tika izsūtīti
vairāk nekā 42 tūkstoši mierīgo civiliedzīvotāju – 13,5
tūkstoši ģimeņu, kurās bija
arī bērni un gados veci cilvēki.

Jaunieši var saņemt
pašvaldības atbalstu savu
ideju realizēšanai
 Ritma Gaidamoviča

 Ilze Knusle-Jankevica

SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) izstrādā
jaunus mobilos pakalpojumus. Mobilās lietotnes «Mobilly» izmantotāji jau var papildināt
braucienu skaitu Jelgavas pilsētas autobusu abonementa biļetē,
izmantojot bezskaidras
naudas norēķinus, un
pakāpeniski pilsētas
pieturvietas tiek aprīkotas ar QR kodiem, kas
ļauj caur mobilo tālruni
tiešsaistē noskaidrot,
cik drīz pieturā piebrauks autobuss un vai
tas kursē pēc grafika un
nekavē. Šobrīd sistēma
darbojas testa režīmā.
JAP valdes loceklis Gints Burks
skaidro: lai izmantotu lietotni
«Mobilly», tā jālejuplādē mobilajā
tālrunī un jāizveido savs konts.
Sadaļā «Abonementi» ir iespējams
papildināt Jelgavas pilsētas autobusu abonementa biļetes braucie-

nu skaitu – par 10, 20, 40 vai 60
braucieniem –, ievadot kartes numuru. «Būtiski, ka, izmantojot šo
lietotni, karti var tikai papildināt,
nevis iegādāties. Ja kartes vēl nav,
tā jāiegādājas kādā no Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes
(JNĪP) norēķinu punktiem, kur
arī turpmāk abonementa biļeti
varēs papildināt, norēķinoties ar
skaidru naudu,» stāsta G.Burks.
Lielākais ieguvums, izmantojot
lietotni, ir tas, ka cilvēks abonementa biļetes braucienu skaitu
varēs papildināt sev ērtā laikā, nedodoties uz JNĪP punktu. Maksa
par braucienu paketi, izmantojot
mobilo lietotni, ir tāda pati kā
JNĪP norēķinu punktos. Pēc JAP
aplēsēm, šobrīd izsniegtas vairāk
nekā 3000 abonementa biļešu.
Papildinot abonementa biļeti
caur mobilo lietotni, apmaksātie
braucieni kartē ielādēsies tajā
brīdī, kad tā tiks pielikta pie
autobusa kases aparāta. Ja kartē
vēl būs atlikuši braucieni no
iepriekšējās braucienu paketes,
vispirms tiks izmantoti tie, bet pēc
tam – no jaunās. Klients atlikušo
braucienu skaitu var redzēt uz

autobusā izdotās papīra biļetes:
vispirms tiks norādīti vecajā paketē atlikušie braucieni, pēc tam
– jaunajā. «Sabiedriskā transporta
biļešu iegāde caur mobilo lietotni
pasaulē kļūst arvien populārāka –
cilvēki, kuri orientējas modernajās
tehnoloģijās, labprāt izmanto šo
risinājumu. Tāpat esam saņēmuši
jautājumus no uzņēmumiem,
kāpēc abonementa biļeti nav iespējams papildināt elektroniski.
Ar lietotnes palīdzību tas būs
iespējams, ja uzņēmums savam
darbiniekam būs to atļāvis,»
norāda JAP vadītājs, piebilstot:
drīzumā lietotnes izmantošanas
instrukcija tiks publicēta arī uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv,
savukārt tās izstrādātāji turpina
pilnveidot produktu, lai drīzumā
tas būtu pieejams arī mājaslapā
www.mobilly.lv.
Turpinot attīstīties mobilajām
tehnoloģijām, JAP sācis ieviest
arī QR kodus autobusu pieturās.
Kods atrodas uz pieturā izvietotā
autobusu saraksta, un, to noskenējot ar mobilo tālruni, kam
ir koda lasītājs, tiek parādīti visi
autobusi, kas šajā pieturvietā pie-

brauks tuvākās pusstundas laikā,
kā arī pēc cik ilga laika autobuss
būs pieturā – vai atbilstoši maršrutam, vai arī ir kādi satiksmes
traucējumi uz ceļa un autobuss
kavēsies. G.Burks stāsta, ka šāda
iespēja jau ir aktivizēta uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv – kartē
izvēloties attiecīgo pieturvietu un
nospiežot zilo pogu «Autobusu
atrašanās vieta», parādās saraksts
ar autobusiem, kuri šajā pieturā
piebrauks tuvākās pusstundas
laikā un pēc cik ilga laika katrs
no šiem autobusiem būs pieturā.
«Šis produkts vēl tiek pielāgots
mobilajai versijai, jo tādā formātā
kā mājaslapā tālrunī tas nav ērti
uztverams un lietojams,» skaidro
uzņēmuma vadītājs. Daļā pieturvietu, piemēram, abās pieturās
«Centrs», sarakstos jau ir iestrādāti QR kodi, bet pārējās tas tiks
izdarīts pakāpeniski, nomainot
sarakstus. «Šis pakalpojums ļaus
cilvēkiem ērti plānot savu laiku un
braucienus ar pilsētas sabiedrisko
transportu,» piebilst G.Burks,
lēšot, ka autobusu sarakstu aprīkošana ar QR kodiem varētu tikt
pabeigta līdz maijam.

Pirms pavasara paliem aicina iztīrīt akas
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs
(POIC) informē, ka līdz ar auksto laiku nedēļas nogalē
ūdens līmenis Lielupē nedaudz krities, taču joprojām
palu iespējamība pastāv. POIC speciālisti turpina sekot
līdzi ūdens līmenim upēs un apsekot teritorijas, kas
visvairāk pakļautas applūšanas riskam.

Vienlaikus POIC aicina iedzīvotājus pirms palu sākšanās iztīrīt
lokālās kanalizācijas akas. Īpaši
būtiski tas ir īpašumos, kas atrodas applūstošajās teritorijās. Kā
skaidro POIC, ir būtiski lokālās
kanalizācijas akas iztīrīt pirms
ūdens līmeņa straujas celšanās, lai

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

izvairītos no vides piesārņojuma
un dažādu infekciju izplatības.
Lai palu gadījumā varētu operatīvi reaģēt, iedzīvotāji par novērojumiem un konstatētajām problēmām aicināti informēt, zvanot
POIC pa bezmaksas iedzīvotāju
atbalsta tālruni 8787.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Jau trešo gadu Jelgavas pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu
«Jaunieši var!», kurā
aicina piedalīties Jelgavas pilsētas neformālās jauniešu iniciatīvu
grupas (vismaz divi
jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem) un
iegūt finansiālu atbalstu līdz 350 eiro sava
projekta realizācijai.
Kopējais šim mērķim
paredzētais finansējums ir 3500 eiro. Projekts jāiesniedz no 23.
marta līdz 23. aprīlim.
Konkursa mērķis ir finansiāli
atbalstīt jauniešu iniciatīvas,
kas veicina Jelgavas jauniešu
iekļaušanos pilsētas attīstības
procesos, sekmē jauniešu brīvā
laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes un pašattīstības
procesus.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) jaunatnes
lietu speciāliste Linda Vovere
norāda, ka projektu konkursā
tiek atbalstītas neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi,
jauniešu saliedētības veicināšanas un līdzdalības pasākumi,
jauniešu iesaiste brīvprātīgajā

darbā, fiziskās aktivitātes, kas
neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšēju sagatavotību attiecīgajā sporta veidā, piemēram,
atklātie treniņi, amatierturnīri,
nepieciešamā sporta aprīkojuma
iegāde, kā arī radošās pašizpausmes, piemēram, radošās
darbnīcas, improvizācijas teātra
nodarbības, izstāžu veidošana.
L.Vovere stāsta, ka šogad ir
veiktas nelielas izmaiņas konkursa nolikumā, par kurām
šodien, 22. martā, Jelgavas
domes sēdē jālemj deputātiem.
«Nolikums ir papildināts ar
punktu, kurā norādīts, ka projekta finanšu līdzekļi netiks piešķirti izglītības iestāžu inventāra
iegādei, ēku un teritorijas labiekārtošanai,» skaidro L.Vovere,
piebilstot, ka šogad nedaudz
mainīts arī projekta īstenošanas
laiks – no 1. maija līdz 31. oktobrim. Iepriekš tas bija no 20. maija
līdz 20. oktobrim.
Projekta pieteikums jāiesniedz
SIP Skolotāju ielā 8 no 23. marta
līdz 23. aprīļa pulksten 19 un
vienlaikus projekta pieteikuma
elektroniskā kopija jānosūta
pa e-pastu linda.vovere@dome.
jelgava.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties SIP mājaslapā
www.sip.jelgava.lv vai sazinoties
ar SIP jaunatnes lietu speciālisti
L.Voveri pa e-pastu linda.vovere@dome.jelgava.lv.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Pilsētas svētku laikā Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu pāriem, kas
2018. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju. Šogad mūsu
pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 22. maijā pulksten 16 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes ielā 22) līdz 11. maijam. Piesakoties līdzi
jāņem pases un laulības apliecība.

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Strādājošie var pieteikties mācībām
Valstī turpinās pagājušajā gadā uzsāktais pieaugušo izglītības
projekts «Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide», ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Vairākās kārtās projekts turpināsies līdz pat 2022. gadam,
piedāvājot strādājošiem cilvēkiem vecumā no 25 gadiem ar ES
atbalstu iesaistīties mācībās, lai iegūtu jaunas kompetences vai
pārkvalificētos. Janvārī interesenti uzsāka mācības projekta 1.
kārtā, izvēloties kādu no piedāvātajām mācību programmām
četrās nozarēs, – daži mācības jau pabeiguši, bet citiem tās vēl
turpināsies pat gadu atkarībā no izvēlētā kursa ilguma.
Paralēli tam jau šobrīd sākas nākamais pieteikšanās posms,
kurā strādājošajiem tiek piedāvāts apgūt jaunas mācību programmas. Projekta 2. kārtā tematiskais loks ir krietni papildināts,
piedāvājot apgūt mācību programmas arī tekstilizstrādājumu
ražošanā, pārtikas rūpniecībā, lauksaimniecībā, ēdināšanas
pakalpojumu un tūrisma jomā, drukas un mediju tehnoloģijas,
transporta un loģistikas, enerģētikas, kultūras nozarē, kā arī ķīmiskajā rūpniecībā. Mācību programmu sarakstu šajās nozarēs,
kā arī detalizētu informāciju par pieteikšanās kārtību jelgavnieki
var atrast mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.
Strādājošo pieteikumu izskatīšana ilgs aptuveni divus mēnešus,
un paredzēts, ka mācības sāksies jūnijā. Ņemot vērā, ka projekta

mērķauditorija ir strādājošie, mācības lielākoties norisināsies brīvdienās vai darba dienu vakaros. Būtiski uzsvērt, ka pirms pieteikšanās rūpīgi jāizvērtē vēlamās programmas saturs, jo piedalīties
strādājošo projektā ar ES finansējumu iespējams tikai vienreiz.
1. kārtā strādājošie jelgavnieki varēja atrast piemērotāko starp
63 mācību programmām, ko piedāvāja apgūt kopumā piecās
pilsētas izglītības iestādēs – Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Jelgavas Amatu vidusskolā, Jelgavas tehnikumā,
mācību centrā «Buts» un «ABC». Lai gan vairumā gadījumu – 54
– izglītības iestādes piedāvāja apgūt īso kursu tematiskās mācību programmas, pieprasītas strādājošo jelgavnieku vidū bija arī
profesionālās tālākizglītības programmas, kuras ilgst gadu un
pat vairāk un kuru noslēgumā var iegūt profesiju. Piemēram,
vairāk nekā 50 strādājošo izvēlējās apgūt lokmetinātāja, metāl
apstrādes darbagaldu iestatītāja, automehāniķa un galdnieka
profesiju. «Latvijas mērogā redzam, ka cilvēki ieinteresēti pabeigt
mācības ātrāk. Tālākizglītības profesionālās mācību programmas
izvēlas apņēmīgākie, kuri patiešām vēlas iegūt profesiju,» stāsta
VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus
Zitmanis. Noderīgas un pieprasītas bija arī dažas neformālās un
profesionālās pilnveides izglītības programmas, piemēram, telpu
noformējuma un interjera programma, transportlīdzekļu vadītāju

periodiskā apmācība, autoiekrāvēja vadītāja, kā arī personas datu
aizsardzības programma.
Jāpiebilst gan – kaut arī piedāvājumā bija 63 mācību programmas, reāli nokomplektētas tikai 18 no tām. «Iemesli bija
dažādi – kādā programmā pieteicās tikai viens vai divi interesenti,
kādā pieteikumi saņemti, bet cilvēki pārdomāja vai lēma par
labu citai mācību programmai. Šādas situācijas piedzīvotas teju
visās izglītības iestādēs ne tikai Jelgavā, bet arī citviet Latvijā,»
uzsver I.Zitmanis. Piemēram, Jelgavas tehnikumā no aptuveni 20
programmām grupas tika nokomplektētas četrās, mācību centrā
«Buts» no vairāk nekā 20 – septiņās, savukārt mācību centrā
«ABC», kurā sākotnēji pieteicās un interesi izrādīja vairāki desmiti
nodarbināto, apmācības neuzsāka neviena grupa. Kā norāda
I.Zitmanis, jaunajā projekta kārtā izmantota cita pieeja, proti,
mācību programmu ir divtik mazāk, tomēr krietni paplašināts
to tematiskais loks. Tādā veidā iespējamība, ka grupas varētu
nenokomplektēt, būs zemāka.
Tie, kuri mācības uzsāka, atzīst, ka tā ir iespēja, kas jāizmanto,
jo projekta laikā kursantam ir jāsedz tikai 10 procenti no mācību
maksas – pārējos izdevumus finansē Eiropas Sociālais fonds un
valsts, bet maznodrošinātām vai trūcīgām personām mācības
ir bez maksas.

Uzlabo izredzes darba tirgū
 Anastasijas Miteniece

Gada sākumā ap 150
jelgavnieku uzsāka mācības dažādās programmās, lai uzlabotu
savas iespējas darba
tirgū, un gandrīz visi
«Jelgavas Vēstneša»
uzrunātie strādājošie
atzīst: ja nebūtu šāda
projekta, viņi, visticamāk, šobrīd skolas solā
nesēdētu. Kā lielākais
ieguvums tiek minēts
minimāls – 10 procentu – līdzfinansējums,
kas ļauj iegūt profesiju,
netērējot simtiem un
dažos gadījumos pat
tūkstošiem eiro. Savukārt papildu privilēģija
ir mācības ārpus darba
laika, kas netraucē veikt
ikdienas darba pienākumus. Projektā iesaistīto
izglītības iestāžu vadītāji
un mācību programmu
pedagogi, rezumējot
pieaugušo apmācību,
uzsver, ka strādājošie ir
ļoti motivēti, tādēļ mācību process norisinās
bez aizķeršanās un ar
entuziasmu.
Projekta dalībnieki atzīst, ka
uzsākt mācības lēmuši dažādu
iemeslu dēļ: kāds – cerot uzlabot
zināšanas vai iegūt profesiju, lai
varētu pretendēt uz labāku darbu,
kāds – lai mācītos jaunu profesiju,
jo tuvojas pirmspensijas vecums
un māc šaubas par to, cik ilgi varēs
nostrādāt pašreizējā profesijā un
cik ilgi tā būs aktuāla darba tirgū.
Tāpat iespēju iesaistīties projektā
atzinīgi novērtējuši pašnodarbinātie, uzsverot, ka viņiem jaunas
iemaņas ir iespēja paplašināt
redzesloku un dažos gadījumos –
palielināt peļņu.

Cer uz labāku darbu, algu

Vairāku programmu dalībnieki
«Jelgavas Vēstnesim» atzīst, ka
apmācībās iesaistījušies, lai savā
darbavietā vai profesijā, papildinot
zināšanas un prasmes, varētu
iegūt labāku amatu. Piemēram,
jelgavnieks Didzis Vidiņš Jelgavas
Amatu vidusskolā (JAV) apgūst
datorizētās ciparu vadības metāl
apstrādes darbagaldu iestatītāja
profesiju. «Uzņēmumā, kas nodarbojas ar metāla būvkonstrukciju
ražošanu, šobrīd esmu montieris,
un tas pārsvarā ir fizisks un gana
smags darbs. Man nav profesijas,
tieši tāpēc esmu šeit, jo ceru, ka
pēc kursiem montiera darbu
varēšu nomainīt pret atbildīgāku

– sākt izstrādāt būvkonstrukciju
risinājumus. Tas būs iespējams,
pateicoties tam, ka JAV mācību
programmā iekļauta arī rasēšana
un ražošanas automatizācijas
priekšmets. Domāju, ka tad es
pat savā pašreizējā darbavietā
varētu tikt pie labāka amata,»
atzīst D.Vidiņš.
Uzlabot savas kompetences
programmas gaitā jau izdevies arī
mācību centra «Buts» autoiekrāvēja programmas dalībniekam
jelgavniekam Matīsam Šēram.
«Strādāju betona ražošanas uzņēmumā. Lai varētu pakāpties
amatā, man bija nepieciešams
iegūt atbilstošu dokumentu darbam ar autoiekrāvēju. Gribēju to
nokārtot Rīgā, bet projekts bija
iespēja to paveikt krietni lētāk,
turklāt savā pilsētā.»
Mācību centra «Buts» personas
datu aizsardzības programmas
dalībniece Margita Veinberga
uzsver, ka aptuveni pirms pieciem
gadiem pēc apmācībām lietvežu
kursos atradusi darbu un sākusi
strādāt par lietvedi, savukārt projektā iesaistījusies, lai kvalitatīvi
varētu turpināt pildīt savus darba
pienākumus. «Maijā tiks piemērota Datu aizsardzības regula, kas
ietekmēs daudzu uzņēmēju darbu.
Redzot piedāvājumu mācīties,
bija skaidrs, ka tā ir lieliska iespēja sagatavoties pārmaiņām, lai
turpmāk varētu pareizi organizēt
un pārvaldīt dokumentācijas apriti, nepārkāpjot Fizisko personu
datu aizsardzības likumu,» tā
M.Veinberga.

metālu, koku. Domāju, ka jaunajā
profesijā mēģināšu strādāt, tiklīdz
tā būs iegūta,» stāsta N.Čipāns, kā
vērtīgāko programmas ieguvumu
minot mācību laiku, kas nepārklājas ar ikdienas darbu. To uzsver
arī Guntis Bērziņš, kurš Jelgavas
tehnikumā apgūst tālākizglītības
programmu «Automehāniķis».
«Man ir programmēšanas inženiera izglītība, un šobrīd strādāju par
«Cik tad ilgi
biroja tehnikas servisa inženieri.
pa jumtiem kāpelēšu?!»
Mūsdienu tendences liecina, ka
Vairāki strādājošie atzīst, ka druka iet mazumā, viss notiek
projektā ieelektroniski, un
saistījušies, lai
nozīmē, ka
«Strādāju apsardzes jomā tas
iegūtu jaunu
nākamajā desjau 20 gadus. Šobrīd, kad mitgadē darba
profesiju. Tā
nepieciešama
alga ir tāda, ka jādomā, apjoms varētu
dažādu iemeskrietni sarukt.
kā savilkt galus, ir pēdē- Par savu nālu dēļ – kādu
neapmierina šā
jais laiks un īstais vecums kotni jādomā
brīža alga, kāds
jau šodien! Un
meklēt alternatīvas. Pro- kādēļ gan nesatraucas par
savas profesijas
jektā izgāju autoiekrāvēja nodrošināties
pieprasījumu
ar aktuālu proprogrammu un tagad pre- fesiju, kuru var
nākotnē. Piemēram, jelgavtendēšu uz labāk atalgotu apgūt 20 mēnenieks Nauris
šu laikā ārpus
darbu kādā no Jelgavas pamata darba
Čipāns JAV apgūst datorizētās
laika, turklāt
ražotnēm.»
ciparu vadības
netērējot tūkmetālapstrādes
stošiem eiro?»
darbagaldu iestatītāja profesiju.
Arī autoiekrāvēja programmas
«Jau vairāk nekā 20 gadus esmu dalībnieks Vitālijs Čepkasovs
jumiķis. Gadi rit, un domāju par to, spriež, ka, gadiem ejot, profesiju
cik tad ilgi varēšu kāpelēt pa jum- pieprasījums mainās, tāpēc laicīgi
tiem. Šobrīd mācos programmēša- jāspēj pieņemt jaunus izaicinājunu, un šīs prasmes varēšu pielietot mus. «Strādāju apsardzes jomā
darbā ar dažādiem materiāliem – jau 20 gadus. Šobrīd, kad alga ir
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tāda, ka jādomā, kā savilkt galus,
ir pēdējais laiks un īstais vecums,
lai meklētu alternatīvas. Projektā
izgāju autoiekrāvēja programmu,
lai atsvaidzinātu zināšanas, jo
ar šo tehniku strādāju jaunībā,
un tagad pretendēšu uz labāk
atalgotu darbu kādā no Jelgavas
ražotnēm – «AKG» vai «Dinex
Latvia»,» ieceri atklāj V.Čepkasovs.

Pelnīt, darot sirdslietu

Daži projekta dalībnieki savukārt mācās, lai apgūtu savu
sirdslietu, kurai nākotnē ir potenciāls kļūt par labi atalgotu darbu.
Piemēram, Lelde Lejiņa stāsta,
ka pēc 20 mēnešu mācībām Jelgavas tehnikumā automehāniķa
programmā cer realizēt bērnības
sapni. «No bērna kājas laiku esmu
pavadījusi garāžā, ar tēti un vectētiņu skrūvējot mašīnas. Principā
tas arī šobrīd ir mans vaļasprieks.
15 gadu vecumā gribēju iestāties
automehāniķos, bet sašaubījos, arī
apkārtējie neatbalstīja – vajagot
kaut ko nopietnāku… Tāpēc kļuvu
par transportlīdzekļu tehnisko
eksperti. Piemērotu darbu savā
specialitātē tā arī neizdevās atrast, un sāku strādāt autoķīmijas
uzņēmumā, kur esmu produktu
eksperte, kas tulko un sagatavo
produktu tehnisko aprakstu,»
stāsta jelgavniece. Viņa uzsver –
projekts ir iespēja iegūt zināšanas
un vēlāk arī darbu profesijā, kas
patiešām interesē.
Savukārt Juris, kurš strādā

apsardzes jomā, bet projektā
mācās galdniecību, atzīst, ka tā ir
iespēja, krasi nemainot savu dzīvi
un ikdienu, mācīties sirdslietu un
iegūt rezerves variantu. «Pēc mācībām neplānoju iet prom no darba
– mani viss apmierina. Pagaidām
galdnieka profesija ir sirdsdarbs,
bet pieļauju, ka vecumdienās tā
var kļūt par rezerves variantu, jo
prasme darbā ar koku nezaudē
aktualitāti jau gadsimtiem.»

2000 eiro vietā – 200

Projektā sev interesējošas programmas apgūst arī uzņēmēji, kuri,
pateicoties jaunajām zināšanām,
plāno optimizēt izdevumus, kā
arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti.
«Piedāvāju autoservisa pakalpojumus, un, ņemot vērā, ka nereti
remontdarbi saistīti ar metināšanu, kas nepieciešamības gadījumā
tiek veikta pie citiem meistariem,
nolēmu to mācīties pats. Tā es
krietni samazināšu izmaksas par
šo pakalpojumu,» stāsta Kārlis
Žīgurs, skaidrojot, ka, izvēloties
metālapstrādes programmu, aprēķinājis ieguvumu. Proti, mācību
maksa ir teju 2000 eiro, bet viņam
par to bija jāsamaksā tikai 10 procentu līdzfinansējums, kas ir 200
eiro. «Ieguvums, pašam veicot metināšanas darbus, atpelnīsies dažu
mēnešu laikā!» uzsver K.Žīgurs.
Papildināt zināšanas, kas varētu
noderēt uzņēmējdarbībā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra programmā «Telpu nofor-

mējums un interjers» izvēlējusies
arī Ilona (vārds mainīts). «Mana
ģimene nodarbojas ar mēbeļu
ražošanu. Es ikdienas darbā pievēršos dažādiem jautājumiem un,
lai turpmāk labāk izprastu tendences, tehniskos risinājumus un
iespējas, nolēmu mācīties,» stāsta
jelgavniece, spriežot: lai noturētos
tirgū un būtu konkurētspējīga,
nemitīgi jāpaplašina redzesloks.
Šo likumsakarību uzsver arī pašnodarbinātais iekšdarbu meistars
Pāvels Stepanovs, kurš pabeidzis
neformālo izglītības programmu
«Flīzētājs» Jelgavas tehnikumā.
«Veicu dažādus iekšdarbus, tostarp uzstādu santehniku, tomēr
flīzēšanai profesionāli iepriekš nebiju pievērsies. Saprotu, ka šobrīd
klienti grib plaša spektra meistarus, tādēļ apgūstu jaunas iemaņas.
Šā brīža objekts ir dēla māja,
kur jauniegūtās iemaņas varēšu
uztrenēt. Ja izdosies gana labi,
varēšu piedāvāt šo pakalpojumu
arī klientiem,» saka P.Stepanovs.
Noslēgumā programmu dalībnieki uzsver: lielākais izaicinājums
nav vis mācības uzsākt, bet gan
izturēt līdz galam, atbildīgi sēžot
skolas skolā kā darba dienu vakaros, tā brīvdienās. Savukārt projekta programmu pedagogi atzīst,
ka pieaugušie, kuri saprot, kādēļ
mācās, ir labākie audzēkņi. Tieši
tāpēc viņi aicina rūpīgi izvērtēt
kursu piedāvājumu un izvēlēties
apgūt to, kas katram būtu gan
noderīgi, gan saistoši.
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Pilsētas vēsturi stāstīs
caur jelgavnieku atmiņām
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar
Jelgavas Izglītības
pārvaldi skolēnus
aicina piedalīties
projektā «Pastāsti
Jelgavai», veidojot
audiointervijas ar
vecvecākiem vai citiem radiniekiem, kas
ilgus gadus dzīvo
Jelgavā un ir gatavi
dalīties savās atmiņās. Audiostāstus
var iesniegt līdz 20.
aprīlim.
Bibliotēkā norāda, ka saruna jāveido kā stāsts par
kādu konkrētu vietu vai ielu
Jelgavā, ar kuru saistās īpašas atmiņas, kāds nozīmīgs
dzīves notikums. Iespējams,
stāsts var veidoties kā dialogs
par Jelgavas vietām, jo katrai
paaudzei ir savs redzējums.
«Sadarbojoties ar skolēniem, vēlamies papildināt
bibliotēkas novadpētniecības
krājumu ar stāstu audioierakstiem, kā arī fotogrāfijām,
kurās redzams jaunietis un,
ja iespējams, arī vecvecāks
pie tā Jelgavas objekta, par
kuru tiek stāstīts. Šāda kolekcija kļūtu par lielisku dāvanu ikvienam jelgavniekam
– tā sniegtu iespēju ieraudzīt
mūsu pilsētu un tās iedzīvotājus cauri laikiem, kā arī
uzzināt un saprast vairāk gan
par savu pilsētu, gan par sev
tuvajiem,» norāda Jelgavas
pilsētas bibliotēkas Informā-

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sākas eksāmenu laiks

cijas nodaļas vecākā bibliotekāre Gundega Kalniņa. Viņa
papildina, ka ikviens saņemtais materiāls tiks izvērtēts
un izvēlētas interesantākās
stāsta daļas, kas tiks iekļautas
novadpētniecības krājumā un
ar laiku publicētas arī bibliotēkas mājaslapā, lai stāsti
būtu pieejami ikvienam.
Intervijas gaitā vēlams
pievērsties šādu jautājumu
pārrunāšanai: cik ilgu laiku uzrunātais cilvēks dzīvo,
strādā Jelgavā; kad ir studējis Jelgavā; kādas spilgtas
atmiņas saistās ar konkrētu
Jelgavas objektu vai ielu; kā
stāstā pieminētais objekts ir
mainījies – varbūt tas mūsdienās atrodas pavisam citā vietā;
kāda gaisotne stāstā minētajā
periodā valdīja pilsētā?
Respondentam pirms in-  Jana Bahmane
tervijas jāaizpilda veidlapa
«Vienošanās par intervijas
Pagājušajā nedēļā ar
ierakstīšanu, transkribēšanu
eksāmenu angļu vaun fotomateriālu izmantolodā 12. klašu skolēni
šanu», kurā intervējamais
sāka kārtot gala pārapliecina, ka neiebilst ieraksta
baudījumus vidējās izpublicēšanai bibliotēkas datuglītības iegūšanai – no
bāzē. Vienošanās veidlapu var
kopumā 570 Jelgavas
atrast bibliotēkas mājaslapā
pilsētas vispārējās izglīwww.jelgavasbiblioteka.lv.
tības iestāžu 12. klašu
Stāstu audioieraksti un foskolēniem un profesiotoattēli projekta dalībniekiem
nālās izglītības iestāžu
jāiesniedz līdz 20. aprīlim.
audzēkņiem eksāmenu
Audioierakstus var sūtīt pa
angļu valodā kārtoja
e-pastu gundega.kalnina@
485 izglītojamie. Taču
biblioteka.jelgava.lv vai aizizvēles eksāmenu vidū
nest uz bibliotēku savā datu
līdzīgi kā pērn visvainesējā. Saņemt papildu inforrāk skolēnu pieteikumāciju un pieteikt dalību prošies kārtot eksāmenu
jektā var pa tālruni 63007747,
Latvijas un pasaules
26429647 vai e-pastu gundega.
vēsturē, informē Jelkalnina@biblioteka.jelgava.lv.
gavas pilsētas Izglītības

pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Lilija Stepanova.

Lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni – latviešu valodā,
svešvalodā un matemātikā – un
vismaz viens izvēles eksāmens.
Pagājušonedēļ aizvadīts arī
eksāmens vācu un krievu valodā.
Eksāmenu vācu valodā šogad
kārtoja tikai viens Jelgavas izglītojamais – pērn tie bija četri –, bet
krievu valodas eksāmenam šogad

Foto: Ivars Veiliņš
bija pieteikušies 104 skolēni.
No izvēles eksāmeniem populārākais ir Latvijas un pasaules
vēsturē – to plāno kārtot 259
skolēni, informātikas eksāmenam pieteicies 231 izglītojamais
(pērn – 163), ekonomikas – 36,
savukārt eksāmenu ģeogrāfijā
šogad kārtos 10 vidusskolēni
(pagājušogad – tikai 2). «Pateicoties pašvaldības mērķtiecīgam
atbalstam dabaszinātņu priekšmetu apguvei, šogad eksāmenus
eksaktajos priekšmetos izvēlējušies kārtot vairāk skolēnu
nekā pērn. Eksāmenam fizikā
pieteikušies 52, bet iepriekšējā
mācību gadā tie bija 45 izglītojamie, ķīmijas eksāmenu kārtos 34
skolēni, pērn – 18, bet bioloģiju
aizvadītajā mācību gadā kārtoja
52 izglītojamie, taču šogad tam
pieteikušies 56 skolēni,» norāda
L.Stepanova.
Jāpiebilst: ja izglītojamais vēlas
mainīt iepriekš izvēlētos eksāmenus vai kārtot papildu eksāmenu,
viņam ne vēlāk kā 6 nedēļas
pirms attiecīgā eksāmena norises
dienas jāiesniedz izglītības iestādes vadītājam iesniegums. Izglītības iestādes vadītājam savukārt
divu darba dienu laikā izmaiņas
jāreģistrē informācijas sistēmā.
Uzrunātie 12. klašu skolēni pēc
pirmā eksāmena – angļu valodā –
atzīst, ka tas nav bijis tik grūts, kā
gaidīts. «Eksāmenam gatavojāmies, pildot pagājušā gada angļu

valodas eksāmena uzdevumus,
un, manuprāt, būtisku atšķirību
uzdevumu uzbūvē nebija. Man
patika, ka uzdevumos tika integrētas jauniešiem aktuālas tēmas,
piemēram, par internetu – uzskatu, ka tas atviegloja pārbaudījumu izpildi. Arī laika bija diezgan
– pat palika pāri,» pārdomās par
angļu valodas eksāmenu dalās
Jelgavas 5. vidusskolas 12. klases
skolnieks Ivans Zotovs. Viņam
piekrīt arī citi skolasbiedri. «Lasīšana un klausīšanās, kā parasti,
sagādāja vislielākās grūtības, jo
šajos uzdevumos būtiska ir katra
nianse, savukārt valodas lietojuma uzdevumi, manuprāt, bija
vienkārši. Piemēram, uzdevumos, kur tekstā jāievieto izlaistie
vārdi, ļoti noder valodas izjūta.
Ja daudz lasi, nav grūtību izdomāt, kāds vārds tekstā iederētos
vislabāk,» saka 5. vidusskolas
skolniece Santa Zābaka.
Daņiils Veržbickis norāda, ka
aktīvi eksāmenam gatavojies
pēdējās divas nedēļas un kopumā
uzdevumi atbilda tam, ko viņš
gaidīja. «Klausīšanās daļa, manuprāt, bija grūtāka nekā 2016.
un 2017. gada eksāmenos, bet domāju, ka ar visu tiku galā labi. Arī
mutvārdu daļa mani nesatrauc, jo
runāšana angliski nesagādā grūtības,» tā 5. vidusskolas skolnieks.
Nākamais eksāmens divpa
dsmitajiem būs 21. maijā – informātikā.

Vecākā jelgavniece nosvin 102. jubileju
 Ritma Gaidamoviča
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16. martā 102. dzimšanas dienu nosvinēja
jelgavniece Marija Kuzmina. «Es jūtos labi un
esmu priecīga, jo man
ir dzimšanas diena –
paliek 102 gadi,» teic
jubilāre. Viņa šobrīd ir
vecākā jelgavniece.
M.Kuzmina dzimusi 1916. gada
16. martā Latgalē, taču lielāko
dzīves daļu pavadījusi Jelgavā un
strādājusi pastā Valgundē. Jau trešo gadu viņa dzīvo sociālās aprūpes
centrā «Zemgale», kur notika arī
svinīgais pasākums, godinot marta
jubilārus, jo īpaši – M.Kuzminu.
«Man šķiet, ka krustmātes
ilgdzīvošanas noslēpums ir tas, ka
viņa visu mūžu, pat neskatoties uz
dažādiem kreņķiem, bijusi pozitīva. Tāpat viņa ir ļoti ticīga,» par
savu krustmāti saka jelgavnieks
Bruno Ažīts, kurš jubilārei bija
sarūpējis rozes viņas mīļākajā –
dzeltenā – krāsā un kliņģeri skaitļa
102 formā. Krustdēls piebilst, ka
viņu dzimtā ir vairāki ilgdzīvotāji
– viņa vecmamma nodzīvojusi 98
gadus, bet viņas māsas – 102 un
104 gadus.

«Zemgales» darbiniece Anita
Savicka stāsta, ka jubilāre ir cilvēks ar raksturu un zina, ko grib.
«Viņai vienmēr ir savs viedoklis
par visu. Man prieks, ka, neskatoties uz cienījamo vecumu, Marija
seko līdzi notikumiem un izsaka
savas domas. Pati var palūgt, kas
viņai nepieciešams, un arī pieskata
mūsu darbiniekus, pārjautājot, vai
nav aizmirsuši viņas lūgumu,»
atzīst A.Savicka.
Sveicēji jubilārei vēlēja labu
veselību, izturību un mīlestību,
dāvinot ziedus un saldumus, bet
ar muzikālu priekšnesumu priecēja Inguna Kanceviča un bērnu
vokālā grupa «Nianse».

Marijas kundzi sveica arī Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes pārstāvji, pasniedzot ziedus, saldumu
grozu un pašvaldības pabalstu 143
eiro apmērā, kas tiek piešķirts
veselības uzlabošanai personām,
kuras sasniegušas 100 vai vairāk
gadu.
Pēc Sociālo lietu pārvaldes datiem, mūsu pilsētā reģistrēti 8
jelgavnieki, kuri šogad atzīmē 100
vai vairāk gadu jubileju. Janvārī
sveiktas divas kundzes, kurām
apritēja 100 un 101 gads, martā sveikta M.Kuzmina, bet vēl
pieciem jubileja priekšā: diviem
jelgavniekiem apritēs 100 gadu,
bet trijiem – 102 gadi.
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Īsi
 24. martā pulksten 20.30 Jelgava
jau 10. gadu pievienosies Pasaules
Dabas fonda rīkotajai akcijai «Zemes
stunda», kuras laikā katrs ir aicināts uz
vienu stundu izslēgt apgaismojumu, lai
simboliski pievērstu uzmanību enerģijas
un resursu taupīšanai. Pilsētā tiks izslēgts ārējais apgaismojums Jelgavas
pilij, dievnamiem, Svētās Trīsvienības
baznīcas tornim, kā arī samazināta
apgaismojuma intensitāte biokoģenerācijas stacijai «Fortum», muzejiem,
abām gājēju promenādēm un izslēgti
prožektori pie Mītavas tilta un dekoratīvais apgaismojums dzelzceļa tiltam.
Akcija «Zemes stunda» ir aicinājums mainīt rīcību un uzsākt iniciatīvas, lai sekmētu
enerģijas un resursu taupīšanu. Tās laikā
miljoniem cilvēku visā pasaulē vienojas,
izslēdzot apgaismojumu uz vienu stundu, lai pieprasītu izlēmīgu rīcību enerģijas
un resursu taupīšanai. Ikviens jelgavnieks
aicināts izslēgt apgaismojumu savā dzīvesvietā, lai veidotu videi draudzīgāku
pilsētnieku dzīvi ikdienā.
 Jelgavas Pensionāru biedrība aicina biedrus uz sapulci, kas notiks 23.
martā pulksten 10 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes
ielā 33. Tās laikā plānota tikšanās ar
Veselības ministrijas pārstāvi, «Norvik»
bankas pārstāvi un alternatīvās medicīnas speciālisti Ināru Geni. Tāpat klātesošie
tiks iepazīstināti ar šī gada pasākumu un
aktivitāšu, tajā skaitā ekskursiju, plānu.
 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Rietumzemgales
nodaļa un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija 27. martā no pulksten
10 līdz 13 viesnīcā «Zemgale» rīko uzņēmēju brokastis par tēmu «Efektīva
pārdošanas komanda». Uzņēmēji varēs
uzzināt praktiskus piemērus, kā padarīt
savu pārdošanas komandu efektīvu un
uz rezultātu orientētu. Pasākuma rīkotāji informē, ka par efektīvu pārdošanas
komandu uzņēmēju brokastīs stāstīs
biznesa konsultants, grāmatu autors,
www.usales.lv dibinātājs Vigants Le
sausks. Viņš strādājis tādos uzņēmumos
kā «Microsoft», «IBM», «Ericsson» un
ieguvis pieredzi kā nelielos, tā lielos
projektos Latvijā un ārzemēs. «Vigants
Lesausks šobrīd profesionāli nodarbojas
ar pārdošanas procesa uzlabošanu
uzņēmumos, pārdevēju apmācībām un
ir izaugsmes mentors vairākiem strauji
augošiem jaunuzņēmumiem Baltijā. Viņš
vada izcilu pārdevēju komandu Austrumeiropā ar vairākkārtēju apgrozījuma
pieaugumu ik gadu,» norāda organizatori, piebilstot, ka lektors ir arī grāmatu
«Pārbaudes laiks. Pārdevēji arī baidās» un
«Alise» autors. Lai piedalītos uzņēmēju
brokastīs, iepriekš jāpiesakās pa tālruni
28646086 vai e-pastu jelgava@chamber.
lv. Dalības maksa: LTRK biedriem vienam
pārstāvim no uzņēmuma – bez maksas,
katram nākamajam – 10 eiro plus PVN,
uzņēmumiem, kuri nav LTRK biedri, – 20
eiro plus PVN.
 Politiski represēto apvienība «Staburadze», pieminot 1949. gada 25.
martu, kad 42 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, tostarp jelgavnieki, tika izsūtīti
uz Sibīriju, aicina atsaukties cilvēkus,
kuri vēlas dalīties savās atmiņās par
šiem notikumiem. «Mūsu paliek arvien
mazāk, tādēļ katrs atmiņu stāsts iegūst
arvien lielāku vērtību. Apzināmies, ka
daudzi represētie dažādu iemeslu dēļ līdz
šim nav dalījušies savā pieredzē, tādēļ gribam apzināt cilvēkus, kuri vēlas, lai viņu
stāstu uzklausa,» tā politiski represēto
apvienības «Staburadze» valdes priekšsēdētājas vietnieks Vitālijs Upenieks, aicinot
šos cilvēkus zvanīt pa tālruni 22827407
vai 29415289.
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No nākamā mācību gada Latvijā sāks ieviest pārmaiņas izglītībā – pirmsskolas izglītībā, 1. un 4. klasē sāks īstenot kompetencēs balstītu izglītības saturu.
«Mūsdienu mainīgajā pasaulē arī izglītības sistēmai ir jāmainās. Lielākā daļa
skolēnu nākotnē strādās profesijās, kādas šobrīd vēl neeksistē, tāpēc ir svarīgi viņos attīstīt prasmes, kas noderēs ikvienā darbā,» pārmaiņu nepieciešamību pamato Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, uzsverot:
otrs būtiskākais aspekts ir zināšanu sasaiste ar praksi, lai skolēns zinātu, kā
un kur iegūtās zināšanas pielietot. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
«Kamolītis» un Jelgavas Valsts ģimnāzija ir iesaistījušās projektā «Kompetenču pieeja mācību saturā» kā pilotizglītības iestādes un meklē labākos risinājumus pārmaiņu ieviešanai. «Jelgavas Vēstnesis», izzinot šo iestāžu gūto
pieredzi, skaidro izglītības reformas būtiskākos aspektus.

Reformas pamatā –
citādāka mācīšana
un vērtēšana
 Ilze Knusle-Jankevica

«Nebūs tā, ka 1. septembrī
tiks ieslēgts slēdzis un sāksies
reforma. Tas būs ilgs process,
kura pamatā būs pedagogu
attieksmes un pieejas maiņa,
mācīšanās sadarboties ar kolēģiem – tikai tad varēs sasniegt
rezultātu,» uzskata Jelgavas
Valsts ģimnāzijas direktore
Inese Bandeniece.
Reformas pamatā ir pieejas maiņa
mācību procesam – no gatavu zināšanu
nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, kur
skolēni mācās iedziļinoties, jo skolotājs
izvirza skolēniem skaidrus un jēgpilnus
sasniedzamos rezultātus, piedāvā daudzveidīgus, kompleksus, personiski nozīmīgus uzdevumus, nodrošina atbilstošu
atbalstu un regulāru atgriezenisko saiti
mācību laikā, rosina skolēnus reflektēt
par savu mācīšanos un domāšanu. «Atšķirība starp skolu un bērnudārzu ir tā, ka
mēs vadāmies pēc bērna attīstības – kad
bērns ir apguvis vienu lietu, tad var mācīt
nākamo,» norāda pirmsskolas izglītības
iestādes «Kamolītis» vadītājas vietniece
mācību darbā Māra Teika.
Jaunā pieeja paredz, ka bērnam jau bērnudārzā māca prasmes, ko attīstīs skolā,
veicinot individuālo izaugsmi. Projektā šīs
prasmes ir nosauktas par caurvijām, un
tādas ir četras: pašizziņa un pašvadība;
domāšana un radošums; sadarbība un
līdzdalība; digitālā prasme. «Varētu teikt,
ka caurvijas ir instrumenti skolēna rokās,
kas ļaus izmantot un pielietot praksē iegūtās zināšanas,» skaidro Valsts ģimnāzijas
angļu valodas skolotāja Agita Ozoliņa.

Prasme sadarboties

«Kamolītis» un Valsts ģimnāzija mērķ
tiecīgi strādā pie tā, lai izprastu, kā
ieviest caurviju pieeju, šajā mācību gadā
akcentējot prasmi sadarboties. Bērnudārzā tiek pielietota darbnīcu metode.
«Skolotāja grupā izveido trīs darbnīcas ar
uzdevumiem. Lai ierobežotu bērnu skaitu
darbnīcās, viņiem tiek izsniegtas ieejas
biļetes. Bērns zina, ka pa nedēļu viņam
jāapmeklē visas darbnīcas, bet pats lemj,
kādā secībā to darīs. Tā bērni mācās gan
sadarbību, gan plānot,» stāsta M.Teika.
Savukārt ģimnāzija izvirzījusi mērķi:
līdz mācību gada beigām 7. un 10. klases
skolēniem jāprot sadalīt un realizēt lomas
grupā, uzņemties atbildību par saviem un
savas komandas darba rezultātiem. Veicot
aptauju, tika noskaidrotas prasmes, kas,
skolēnuprāt, nepieciešamas katras lomas
izpildei – kādam jābūt līderim, rakstvedim, runātājam, informācijas meklētājam,
noformētājam. Skolotāji plāno, kurā mācību priekšmetā konkrēto prasmi attīstīt,
savukārt skolēnu uzdevums ir izmēģināt
visas lomas un izvērtēt savu sniegumu
atbilstoši pašu izvirzītajiem kritērijiem.
Sadarboties mācās arī skolotāji. Piemēram, ģimnāzijā matemātikas pedagogi
pārbaudes darbus izstrādā kopā, lai skolēniem būtu vienotas prasības un skolotāji
savlaicīgāk saskatītu katra skolēna individuālās vajadzības, dažādu mācību priekšmetu skolotāji plāno caurviju ieviešanu.

tiks likts uz starpdisciplinārām mācību stundām, vienojošās satura tēmas
pārnesot no viena priekšmeta uz citu.
Piemēram, kultūras vēsturē apgūto
mākslas stilu var attiecināt arī uz vizuālo
mākslu, mūziku, literatūru, bet procentu aprēķināšanas metodi var izmantot
gan matemātikā, gan ķīmijā, gan fizikā,
gan dažādās sadzīves situācijās. «Arvien
vairāk būs kombinētu uzdevumu, kas
pietuvināti realitātei, lai skolēns iemācītos
pielietot iegūtās zināšanas. Piemēram, tā
kā tagad atrodamies pilī, skolēni var aprēķināt ēkas perimetru, analizēt arhitektūras stilu, pētīt laiku, kad te dzīvoja hercogs
Jēkabs, klausīties tā laika skaņdarbus,»
stāsta ģimnāzijas direktore.
Darbs pie mācību satura izstrādes
vēl turpinās, bet apgūstamie priekšmeti
būtiski nemainīsies – paredzēts ieviest
drāmu un mājturību un tehnoloģijas
aizstāt ar dizainu un tehnoloģijām, bet
esošajos priekšmetos integrēt tādas tēmas
kā veselība, drošība, patriotisms, ekoloģija
un citas. Pamatizglītības pakāpē mācību
satura apguve tiek plānota vienoti visiem
skolēniem, savukārt vidējās izglītības pakāpē saturu mācību jomās būs iespējams
apgūt trīs līmeņos: pamata, optimālajā un
augstākajā līmenī. Tādējādi, piemēram,
skolēnam, kurš savu nākotni saistīs ar
medicīnu, būs iespēja nepieciešamos
priekšmetus apgūt padziļināti, bet kuram
tos nevajadzēs – pamatlīmenī.

Mācīsies iedziļinoties

«Lai gan saturs būtiski nemainīsies,
akcenti būs citi, un svarīga būs mācīšanās
iedziļinoties,» norāda I.Bandeniece. Ģimnāzijas pedagogi skolēnus jau iepazīstina
ar SOLO taksonomiju – teoriju, kas ļauj
mērīt domāšanas dziļumu. «Šobrīd bieži
dominē virspusējais domāšanas līmenis,
kad skolēnam ir jāatrisina algoritmisks
uzdevums vai jāatbild iepriekš iemācīti
fakti. Jāpanāk, lai stundās tiktu risinātas
problēmas, kuras prasa spēju analizēt,
izdarīt secinājumus, saskatīt kopsakarības, izvirzīt jaunas teorijas,» skaidro
ģimnāzijas matemātikas skolotāja Evija
Slokenberga.
Pirmsskolas izglītības iestādē dziļā
mācīšanās izpaužas citādāk. «Nesen trīsgadnieki sēja kressalātus. Lai iemācītos
sēšanas kustību, bērni grūbas, griķus,
lēcas pārlika no viena trauka otrā: uzdevums bija iemācīties satvert, pārcelt,
izkaisīt. Vingrināšanās atkal un atkal un
ar dažādiem materiāliem – tā ir mācīšanās
iedziļinoties bērnudārzā,» stāsta M.Teika.

Vērtējums ballēs nav galvenais

Mainoties mācīšanas pieejai un prasībām, mainīsies arī vērtēšana. Ģimnāzijas
skolotāja A.Ozoliņa norāda, ka jāmainās
uzsvaram no summatīvās vērtēšanas –
vērtējuma 10 ballu sistēmā, kas ir vieglāk
saprotams, – uz vērtēšanu, lai mācītos – tā
nozīmē atgriezenisko saiti starp skolotāju
un skolēnu, starp skolēniem, lai varētu
konstatēt skolēna progresu un izvirzīt
lielākus izaicinājumus atbilstoši viņa
spējām. Viņa uzsver: būtiski skolēniem
ir saprast, ka jāmācās ir nevis vērtējuma,
bet zināšanu dēļ. Tomēr, lai veiksmīgāk
īstenotu pārmaiņas izglītībā, svarīga ir
sabiedrības izpratnes maiņa – ar izglītības
Priekšmeti – bez
attīstības pamatnostādnēm, mācību satubūtiskām izmaiņām
ra izstrādes gaitu un citām aktualitātēm
Līdz ar caurviju pieeju lielāks uzsvars var iepazīties vietnē www.skola2030.lv.
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CAURVIJU PRASMES,
kas bērnā tiks attīstītas no
pirmsskolas līdz 12. klasei

PAŠIZZIŅA UN
PAŠVADĪBA
Izglītojamais ir motivēts patstāvīgi
mācīties un pilnveidot sevi; saprot un
seko līdzi savam mācīšanās procesam.

SADARBĪBA
UN LĪDZDALĪBA

DOMĀŠANA UN
RADOŠUMS
Izglītojamais iztēlojas un rada
jaunas idejas un produktus,
piedāvā inovatīvus
risinājumus un rod jaunus
izpausmes veidus.

DIGITĀLĀ PRASME

Izglītojamais domā un rīkojas kā
atbildīgs sabiedrības pilsonis, sadarbojas
ar dažādiem cilvēkiem dažādās vidēs.

Izglītojamais droši un atbildīgi izmanto
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
un ar to starpniecību rada jaunas zināšanas.

Avots: «Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas apraksts»/skola2030

PIEMĒRI, KĀ JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ UN PAŠVALDĪBAS
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ «KAMOLĪTIS»
JAU MĀCĀS CITĀDĀK
VALODU APGŪST
IKDIENAS
SITUĀCIJĀS
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7.
klašu skolēni angļu valodā pie skolotājas Agitas Ozoliņas pa pāriem
veidoja reklāmu, kas atbilst noteiktiem kritērijiem. Piemēram, kāds
skolēnu pāris reklamēja somu, ko
nevar nozagt, jo tā ir aplīmēta ar
skoču, bet cits prezentēja ekoloģisku dušas želeju, ko var arī dzert.
Skolēni paši izvērtēja savu un klasesbiedru darbu. Divas meitenes
nebija skolā, bet reklāmu atsūtīja
videoformātā, kas ir uzskatāms
skolnieču pašvadības piemērs, jo
viņas uzdoto izpildīja patstāvīgi.
Atziņa: izspēlējot situāciju,
skolēnos attīstās radošums,
un viņi lieto valodu ikdienas
situācijās.

ANGĻU VALODAS
STUNDĀ CEP PANKŪKAS

IZVĒLE RADA
INTERESI

Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Agita Ozoliņa 7. klasei
izvirzīja mērķi trīs mācību stundām:
skolēni zina un lieto atbilstošus darbības vārdus, kā arī darbojas grupās. Lai
to sasniegtu, skolēni grupās pētīja citu
valstu pankūku ēšanas tradīcijas un
uzrakstīja savu pankūku recepti. Beigās
pankūkas tika izceptas un apēstas. Tādējādi skolēni apguva darbības vārdus,
iemācījās tos rakstīt, izmantoja digitālās
prasmes, jo recepte bija jāraksta tiešsaistē (šādi skolotāja vienlaikus varēja
sekot katras grupas darbam), līdzdarbojās, jo paši meklēja informāciju, arī
runāja, rakstīja un lasīja angļu valodā.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Evija Slokenberga vecākiem
demonstrēja matemātikas stundu.
Stundas sākumā skolēniem tiek
definēti mērķi: nolasīt no grafika
datus un mācīt mācīties. Tad tiek
demonstrēts īss video – traukā
tek iekšā ūdens, bet vienlaikus arī
iztek. Pēc tam katram uz lapiņas
jāuzraksta, kādus uzdevumus varētu risināt matemātikas stundā,
ko rosinājusi video noskatīšanās.
Tad skolotāja iepazīstina ar SOLO
taksonomijas teoriju, kas māca
iet domāšanas dziļumā un izšķir
četrus domāšanas līmeņus. Katrs
savam jautājumam atrod atbilstošu
SOLO līmeni. Tālāk katrs risina
uzdevumus brīvi izvēlētā secībā un
individuāli vai brīvi izvēlētā grupā.

Atziņa: mācību priekšmetam zūd
robežas, jo skolēni stundā apgūst ne
tikai vienu priekšmetu, bet arī citas
zināšanas un prasmes un pielieto
tās praksē. Tas motivē skolēnus
mācīties.

VEIDO RUNĀJOŠĀS SIENAS
«Kamolīša» sešgadnieki februārī apguva tēmu «Sporta veidi». Agrāk
nodarbība sākās ar skolotājas teikumu: «Šonedēļ mēs runāsim par…», bet
tagad viņa uz tāfeles uzzīmēja skrienošu cilvēku, kas ieinteresēja bērnus. Tā
kā februāris ir ziemas mēnesis, tēma pārvirzījās uz ziemas sporta veidiem,
bet pēc tam – uz olimpiskajām spēlēm, kas tajā laikā notika Dienvidkorejā.
Runājot par Latvijas olimpiešiem, tika veicināts patriotisms, bet lepoties
vajag arī ar sevi, tāpēc bērni atnesa savas un vecāku sporta trofejas. Katram
pastāstot par savu sporta veidu, paplašinājās bērnu redzesloks. Dažas lietas
tika izmēģinātas arī praksē, piemēram, bērni no kartona izgatavoja slēpes,
ar kurām slēpoja pa grupu. Runājot par sportu, bērniem tika pastāstīts arī
par tādām vērtībām kā drosme un cieņa, jo sportā jābūt drosmīgam, kā arī
jāciena sevi, savs ķermenis un pretinieki. Pēc tam sarunā bērni nonāca pie
veselīga dzīvesveida un uztura, kas ir svarīgi ikvienam.
Atziņa: tēma nebeidzas, bet pāriet citā, papildinot iepriekšējo
(«Kamolītī» tās nodēvētas par runājošajām sienām). Tas ļauj bērnam
saskatīt kopsakarības un nostiprināt to, kas apgūts agrāk.

Atziņa: skolēniem jābūt
iespējai jautāt un izvēlēties, uz
kādu jautājumu atbildēt, jāmāca
strādāt kopā, pareizās atbildes
meklēt, spriežot un diskutējot.

ROTAĻLIETU
VIETĀ – CIMDI
«Kamolītī» divgadniekiem kā
mācību līdzekļi tiek piedāvātas
praktiskas lietas. Martā viņi spēlējas ar cimdiem – dažāda lieluma
un krāsu pirkstaiņiem, dūraiņiem.
Viņi mācās tos uzvilkt, apgūst krāsas, secina, vai cimdiņš der vai ir
par lielu. Vēlāk bērni darbosies ar
zeķēm un apaviem.
Atziņa: visu, ko bērns var,
viņam jāļauj darīt pašam.
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Cīnīsies par 3. vietu

Aizvadītajā piektdienā FK «Jelgava» Virslīgas
kausa pusfināla
spēlē piedzīvoja zaudējumu
«RFS» – 1:2 (vārtus jelgavnieku
labā guva Alans
Siņeļņikovs, realizējot soda sitienu). Līdz ar to
Jelgavas komanda 25. martā cīnīsies par 3. vietu. Spēle
sāksies pulksten 14 «Skonto» hallē, un
jelgavnieku pretinieki būs FK «Metta/LU»,
kas pusfinālā ar 0:1 piekāpās «Spartaks
Jūrmala» komandai. Ieeja – bez maksas.
Foto: FK «Jelgava»/Raitis Supe

Izstājas no Baltijas līgas

«Biolars/Jelgava» volejbolistiem dalība
Baltijas līgā noslēgusies – pusfinālā
līdz vienas komandas divām uzvarām
piedzīvots zaudējums ar 0:2 regulārā
čempionāta līderiem «Saaremaa». Pirmā spēle notika 15. martā Jelgavā, un
tajā «Biolars/Jelgava» piekāpās pretiniekiem ar 0:3 (12:25, 18:25, 19:25). Rezultatīvākais mūsu komandā bija Vitālijs
Cinne ar 7 punktiem. Atbildes spēle
izbraukumā notika 17. martā, un arī
tajā zaudējums ar 0:3 (15:25, 21:25,
16:25). Rezultatīvākais Jelgavas komandas sastāvā – Kārlis Pauls Levinskis ar 10
gūtiem punktiem. Volejbolistiem priekšā vēl Latvijas čempionāta pusfināls
pret «RTU/Robežsardzi» – pirmā spēle
notiks 31. martā pulksten 16 Zemgales
Olimpiskajā centrā.

SPORTS
Sezonu noslēdz
ar pasaules čempionātu

Ar startu pasaules čempionātā, kas
norisinājās Kanādā, sezona
noslēgusies
SK «Zemgale»
šorttrekistam
Robertam Zvejniekam. Viņš
čempionātā startēja trīs disciplīnās – 500,
1000 un 1500 m. Vislabāko rezultātu
R.Zvejnieks uzrādīja 500 m, kur izcīnīja
15. vietu starp 53 sportistiem. 1000 m
distancē viņam 23. vieta, bet 1500 m
distancē – 27. vieta.
Foto: Latvijas Olimpiskā komiteja/
Ilmārs Znotiņš
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Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) džudisti Latvijas meistarsacīkstēs džudo U-14 un U-16 grupā
izcīnījuši vienu zelta un divas bronzas
medaļas. Sacensībās piedalījās ap 300
cīkstoņu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas
un Krievijas, un mūsu pilsētu meistarsacīkstēs pārstāvēja 32 BJSS džudisti,
kuri trenējas pie Marinas Mazures,
Gunta Malēja, Kima Usačeva un Sergeja Vasjkova. Vislabāko rezultātu no
jelgavniekiem uzrādīja Artūrs Gorniks,
kurš U-16 vecuma grupā svarā līdz 55
kg izcīnīja zelta medaļu. Diviem mūsu
džudistiem izdevās iegūt trešo vietu:
U-14 grupā svarā līdz 36 kg bronzas
godalgu izcīnīja Anastasija Isajeva, bet
U-16 grupā svarā līdz 57 kg – Ērika
Tjurina.

Vēsturisks panākums – sudrabs!
HK «Zemgale/LLU» pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē izcīnījis Latvijas čempionāta sudraba medaļas. Finālā
Jelgavas hokejisti tikās ar regulārās sezonas līderiem un
pērnā gada čempioniem HK «Kurbads» un sērijā līdz
vienas komandas četrām uzvarām atzina rīdzinieku
pārākumu ar 0:4 (pirmajā spēlē rezultāts 2:3 papildlaikā,
otrajā spēlē – 1:4, trešajā spēlē – 1:6, ceturtajā spēlē –
0:1). «Lai gan pēc pēdējās spēles sestdienas pievakarē
nepameta sajūta, ka kaut kas nav izdarīts līdz galam,
jāskatās uz visu sezonu kopumā. Un kopumā tā mums
bija veiksmīga, jo bijām ļoti tuvu izvirzītajam mērķim
– čempionu titulam. Mēs laukumā atdevām milzīgu
enerģiju un parādījām lielisku cīņassparu, bet šoreiz
stiprāki bija «Kurbada» hokejisti,» uzskata HK «Zemgale/
LLU» direktors Aivars Zeltiņš, sakot paldies kluba faniem
par atbalstu, jo īpaši izslēgšanas spēļu un fināla sērijā.
Šonedēļ komandai ir atpūta, bet nākamnedēļ mazāk
intensīvā režīmā atsāksies treniņi – jau domājot uz priekšu, par nākamo sezonu. «Pamatkodolu ceram saglabāt,
bet noteikti daļa spēlētāju komandu pametīs, klāt nāks
jauni,» spriež A.Zeltiņš. Zināms, ka arī nākamajā sezonā hokeja komandas vadīšana tiks uzticēta trenerim
Valērijam Kuļibabam, kurš veidos komandas sastāvu.
Foto: Ivars Veiliņš

SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
Aicina darbā METINĀTĀJUS(-AS)
Pienākumi:
• veikt MIG/MAG metināšanas darbus.
Prasības:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• vēlama atbilstoša izglītība.

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)

Prasības:
• vēlme strādāt, mācīties jauno un paaugstināt kvalifikāciju.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
Piedāvājam:
• apmācības un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• iespēju dzīvot dienesta viesnīcā (bez maksas).
Darbavieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni, Ozolnieku novads,
LV-3002. Tālrunis 26849467, e-pasts lpo@dinex.lv.

SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā darbu GRĀMATVEDEI(-IM).
Prasības:
• izglītība grāmatvedības vai finanšu jomā;
• darba pieredze grāmatveža darbā;
• vēlama pieredze darbā ar grāmatvedības programmu «1C»;
• augsta atbildības izjūta un precizitāte, labas komunikācijas un organizatoriskās spējas.
Piedāvājam:
• draudzīgus kolēģus un mūsdienīgu darba vidi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Darbavieta: Dobeles šoseja 34, Jelgava.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu info@kulk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīts
nākamajai atlases kārtai.

SIA «Vispool» (reģ.Nr.40003548179),
akmens masas santehnikas ražošanas uzņēmums,

aicina darbā RAŽOŠANAS DARBINIEKUS(-CES),
kuru galvenie pienākumi ir dažādu ar ražošanas
procesu saistītu darbu veikšana
(pulēšana, krāsošana, apstrāde u.c.).

Prasības:
• vēlama vidējā izglītība;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• precizitāte uzdevuma veikšanā, atbildības izjūta;
• prasme darboties komandā un patstāvīgi.

Bokseri mājās izcīna
piecas zelta medaļas

Basketbolistiem sāksies
izslēgšanas spēles

 Ritma Gaidamoviča

 Ilze Knusle-Jankevica

spēcīgs pretinieks – Lietuvas boksa čempions –, un, jāatzīst, Markuss šobrīd nav
Jelgavā aizvadīts starptautisks
savā labākajā formā, jo ilgāku laiku nebija
boksa turnīrs «Jelgava Open
trenējies. Prieks par Artūru Ivanovu, kurš
2018», kurā par medaļām
aizvadīja šī turnīra labāko un skatāmāko
cīnījās ap 100 sportistu no 9
cīņu. Artūrs šobrīd gatavojas Eiropas
valstīm. Jelgavas bokseriem
čempionātam, kas notiks aprīlī,» stāsta
mājas turnīrs rezultējās ar 5
A.Knohs. Treneris uzteic arī M.Kļavinski,
zelta medaļām, un par čempiokurš no Jelgavas bokseriem šajā turnīrā
niem savā vecuma grupā un
aizvadīja visvairāk cīņu – 3 –, piedaloties
svara kategorijā kļuva Deniss
ceturtdaļfinālā, pusfinālā un finālā. «MārSidorovs, Mārtiņš Kļavinskis,
tiņš ir jauniņais – boksā trenējas mazliet
Edmunds Lindermanis, Maiks
ilgāk nekā gadu –, un viņam klibo tehnika
Podoļskis un Artūrs Ivanovs.
un taktika. Taču puisis ir perspektīvs
bokseris,» atzīst treneris.
«Trīs dienu turnīrs pagājis godam.
Sacensībās piedalījās bokseri no LatviJelgavā bija sabraukuši spēcīgi bokseri, jas, Armēnijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Īriaizvadot līdzīgas cīņas, – to apliecina tas, jas, Igaunijas, Somijas, Polijas, Zviedrijas.
ka no gandrīz 50 cīņām tikai kādas 3 bija
Jelgavas bokseri medaļnieki
ar redzamu pārsvaru,» atzīst sacensību
organizators Jelgavas Cīņas sporta veidu Skolēnu grupa (2004.–2005. dz.g.)
centra treneris Aleksandrs Knohs.
1. vieta – Deniss Sidorovs (līdz 38 kg), Mārtiņš Kļavinskis
Bokseri sacentās 4 vecuma grupās: (līdz 58 kg)
skolēni, juniori, jaunieši un pieaugušie. 2. vieta – Aleksejs Zubovs (līdz 48 kg), Daniils Voicišs (līdz 50 kg)
Mūsu pilsēta visvairāk bija pārstāvēta jau- Junioru grupa (2002.–2003. dz.g.)
niešu grupā, bet pieaugušo grupā neviens 1. vieta – Maiks Podoļskis (līdz 60 kg)
2. vieta – Raivis Zīle (līdz 54 kg), Markuss Tenčs (līdz 57 kg),
mājinieks nestartēja.
Jelgava ar 5 zelta medaļām, tikpat sud- Aksels Kinduris (līdz 60 kg)
3. vieta – Ruslans Miļūns (līdz 54 kg)
raba un vienu bronzas medaļu ir turnīra Jauniešu grupa (2000.–2001. dz.g.)
līdere medaļu skaita ziņā. «Tas ir ļoti labs 1. vieta – Artūrs Ivanovs (līdz 56 kg), Edmunds Lindermanis
rezultāts. Cerējām, ka arī Markuss Tenčs (līdz 81 kg)
tiks pie zelta, taču viņam finālā pretī stājās
«Cīņas bija grūtas, bet interesantas un ļāva man uzkrāt
jaunu pieredzi,» atzīst Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
bokseris Mārtiņš Kļavinskis
(no kreisās). Viņš ir viens no
pieciem Jelgavas bokseriem,
kurš turnīrā «Jelgava Open
2018» izcīnīja zelta medaļu,
turklāt aizvadīja visvairāk
cīņu – trīs. Mārtiņš spriež, ka
pretinieki bijuši vienlīdzīgi, bet
viņam vēl daudz jāstrādā pie
Foto: Ivars Veiliņš
tehnikas.
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Šonedēļ sākas Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
izslēgšanas spēles. Noslēdzot regulāro turnīru otrajā pozīcijā, pārliecinoši
vietu tajās nodrošinājis BK
«Jelgava/LLU», kas pirmo
izslēgšanas spēli aizvadīs
jau šovakar.
Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā
startēs astoņi pāri, un uzvarētāji
tiks noteikti divu spēļu summā.
BK «Jelgava/LLU» pretinieki būs
SC «Mēmele/Bauskas BJSS», kas
regulāro turnīru noslēdza 15. vietā.
«Šosezon ar šo komandu tikušies
neesam un īsti nezinām, ko gaidīt,
bet gatavojamies tāpat kā uz visām
spēlēm, ņemot gan vērā, ka tās ir
izslēgšanas spēles, kurās katrs grib
sevi pierādīt,» teic BK «Jelgava/
LLU» galvenais treneris Gatis Justovičs, piebilstot, ka pērn Bauskas
komanda uzvarēja Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijā un iekļuva pēc
spēka soli augstākā līgā – 2. divīzijā.
«Domāju, ka mūsu gaidāmajiem
pretiniekiem ir ambīcijas, bet tas
arī mums neļauj atslābināties ne
mirkli, citādi – kā atslābināmies, tā
saņemam mācību. Tā bija pēdējās
regulārā turnīra spēlēs, kad ar 75:95
piekāpāmies Gulbenes basketbolistiem, ar 81:90 zaudējām komandai
«Ķekava/Optibet» un tikai ar nelielu
pārsvaru pieveicām komandu «VEF
skola» un «Latvijas Universitāte/BS
Rīga»,» norāda G.Justovičs.
Pirmā astotdaļfināla spēle starp
BK «Jelgava/LLU» un SC «Mēmele/
Bauskas BJSS» notiks jau šovakar,
22. martā, pulksten 20 Jelgavas

sporta hallē. Ieeja skatītājiem – bez
maksas. Atbildes mačs paredzēts 24.
martā pulksten 19.30 Bauskā. Katra
astotdaļfināla pāra uzvarētāji (divu
spēļu summā) iekļūs ceturtdaļfinālā, kur komandas sacentīsies līdz
divām uzvarām. Tāda pati izspēles
kārtība paredzēta pusfinālā un cīņā
par bronzas godalgām – arī tad komandas spēlēs līdz divām uzvarām.
Savukārt Latvijas Basketbola līgas
2. divīzijas čempioni tiks noteikti
sērijā līdz trīs uzvarām.
Jāatgādina, ka BK «Jelgava/LLU»
pērn kļuva par Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas čempioniem, un viņi
centīsies titulu nosargāt. Mūsu basketbolisti parādīja, ka ir tam gatavi
– regulārajā turnīrā izcīnīta uzvara
18 spēlēs un tikai 4 piedzīvots zaudējums. Tomēr, kā norāda treneris,
izslēgšanas spēlēs ir «pavisam cits
basketbols». «Šajā stadijā kļūdas nepiedod – nevar vairs spēlēt ar domu,
ka nākamajā spēlē uzlabosim šo vai
to. Tās ir spēles uz visu vai neko, jo
komandas cīnās par katru laukuma
centimetru. Padoties negrib neviens,
un ar to izslēgšanas spēļu basketbols
ir tik interesants,» tā G.Justovičs.
Gatavojoties izšķirošajiem notikumiem šosezon, BK «Jelgava/LLU»
pastiprināja sastāvu ar pieredzējušo
basketbolistu Miku Sokolovu, kurš ir
spēlējis vairākās Latvijas Basketbola
līgas 1. divīzijas komandās, bet šo
sezonu iesāka 2. divīzijas komandas
«Madona/BJSS» sastāvā. «Viņš ir
ļoti gudrs spēlētājs, un tas ir liels
ieguvums, ka Mikus spēlē mūsu komandā,» piebilst treneris, norādot,
ka basketbolists var spēlēt gan kā
saspēles vadītājs, gan kā uzbrucējs.
Citi sastāva pastiprinājumi BK «Jelgava/LLU» vairs nav plānoti.

Piedāvājam:
• darbu stabilā ražošanas uzņēmumā, kas nepārtraukti attīstās;
• stabilu ikmēneša atalgojumu;
• darbinieku apmācību atbilstoši darba specifikai.
Darba laiks – katru darba dienu no plkst.8 līdz 17.
Atrašanās vieta: «Rožlejas», Pēternieki, Olaines novads.
E-pasts info@vispool.lv; papildu informācija pa
tālruni 29136532.

Piedāvā darbu
Biedrības «Centrs «Elizabete»» (reģ.
Nr.50008032881) Kristīgais bērnu krīzes
centrs Jelgavā meklē audzinātāju un diennakts aprūpētāju darbam ar bērniem. Darbs
maiņās – no plkst.9 līdz 21 vai no 21 līdz
9 – slīdošā grafikā. CV, motivācijas vēstuli
un atsauksmi no iepriekšējās darbavietas
sūtīt pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.
Inga Husko piedāvā darbu matemātikas skolotājam(-ai) ar angļu valodas zināšanām privātstundām 6. klases skolniekam. T.26672686.
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703) piedāvā
darbu strādniekiem(-cēm) galdniecībā ar pieredzi kokapstrādē, galdniekam(-cei). T.29537176.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Varu aprūpēt vecu
cilvēku vai invalīdu, varu dzīvot uz vietas.
Ir pieredze. T.24850341.
Vīrietis meklē darbu, var būt arī vienas
dienas darbs. T.24869534.

Līdzjūtība
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M.Jansone)
Izsakām līdzjūtību Nataļjai Semjonovai
un tuviniekiem, māti mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
DOMINIKA ZABIŅAKO (1925. g.)
IRĒNA LŪSIŅA (1937. g.)
SVETLANA BEĻIKOVA (1951. g.)
JĀNIS KARKOVSKIS (1953. g.)
VLADIMIRS GOVENDJAJEVS (1956. g.).
Izvadīšana 22.03. plkst.12.45 Bērzu kapsētā.
GRIGORIJS GUDZS (1936. g.).
Izvadīšana 22.03. plkst.14 Zanderu kapsētā.
IGORS BEREZAŅINS (1963. g.).
Izvadīšana 22.03. plkst.14.15 Bērzu kapsētā.
ALEKSANDRA URTĀNE (1932. g.).
Izvadīšana 22.03. plkst.16 Baložu kapsētā.
LIDIJA ROZE (1930. g.). Izvadīšana 23.03.
plkst.16 no Meža kapsētas Sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. marts
LTV1
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2609.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 116.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Barbaras Vudas kolekcija. Likteņa rotaļa.
Drāma (ar subt.). 2002.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Ielas garumā. 15 no 100. Dzirnavu iela.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 176.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 115.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2609.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
23.50 «De facto».*
0.25 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
0.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
8.10 Dzimtas detektīvs. Grēviņu dzimta (ar subt.).*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 175.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.15 Valka 1917. Latviešu Pagaidu Nacionālā padome.*
16.00 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.30 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  TV PIRMIZRĀDE. Pēddziņu māksla.
Austrālijas dokumentāla filma. 2016.g.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 30.sērija.
22.10 Lielās cerības. Lielbritānijas daudzsēriju drāma
(krievu val., ar subt. latv. val.). 1999.g. 1. un 2.sērija.
0.00 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 247.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
11.40 «Casa Vita». ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.20 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 11.sērija.
16.15 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
17.20 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs.
16.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi.
Krievijas realitātes šovs. 2012.g. 3.sērija.
22.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 4.sērija.
23.25 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 4.sērija.
0.25 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.35 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 15.sērija.
6.45 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.15 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Doktors Dūlitls 4. ASV un Kanādas ģimenes komēdija. 2008.g.
10.05 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.35 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 49.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 16.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 3. un 4.sērija.
13.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 99. un 100.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 36. un 37.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 21.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 37.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis.
ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 13.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 12.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 18.sērija.
23.55 Nekā personīga.*
0.55 Sveika, Rīga!*
1.30 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 2000.g. 99. un 100.sērija.
2.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 37.sērija.
2.50 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 281. un 282.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 22. marts

Otrdiena, 27. marts
LTV1

Trešdiena, 28. marts
LTV1

Ceturtdiena, 29. marts
LTV1

Piektdiena, 30. marts
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2610.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 117.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 177.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 116.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2610.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Dace Bonāte.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Alerģija: toksiskais slogs.
Francijas dokumentāla filma (ar subt.). 2017.g.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 Segvārds Vientulis.
Latvijas dokumentāla filma. 2014.g. (ar subt.).
1.05 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
1.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Dzirnavu iela.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2611.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 118.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  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 178.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 117.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2611.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Savvaļas makšķernieki. Lielbritānijas dok.filma. 2016.g.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Liene Linde.
Zeme ir visvientuļākā planēta. Latvijas drāma. 2015.g.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Elīna Veira. Telpa bez
ūdens jeb pelēkie fraktāļi. Latvijas absurda drāma. 2016.g.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 Debesu vārdā 2. Vācijas daudzsēriju drāma. 11. un 12.sērija.
1.15  Alerģija: toksiskais slogs. Dokumentāla filma (ar subt.).

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2612.sērija.
9.35 Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 119.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 179.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 118.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2612.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. «Mērijas ceļojums».
20.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 JAUNUMS. Būt latvietim. Vācija. Dokumentāls cikls.
22.05  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.20 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām.* 7.sērija.
1.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Liela diena.*
7.30 Maija un Paija. Latvijas pasaku filma. 1990.g.
9.15 Alpu dakteris 10. Seriāls. 4.sērija.
10.05 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 120.sērija.
11.00 Ceturtā studija.*
11.25  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
12.30 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.45 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.10 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.40 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 180.sērija.
15.30 Ē.Ešenvalds. «Ziemeļu gaisma». Koncerts Latvijas Nacionālajā operā.*
16.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemeļu gaisma». Komponista
dienasgrāmata. Latvijas dokumentāla filma. 2017.g.
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 Īstās Latvijas saimnieces.
22.15 Krusta ceļš. Pārraide no Vatikāna.
0.20  Okupācija. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.15 Latvijas sirdsdziesma.*
2.10 Debesu vārdā 2. Vācijas drāma. 2014.g. 11. un 12.sērija.
4.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
4.45 Latviešu jaunie režisori. Liene Linde.
Zeme ir visvientuļākā planēta. Latvijas drāma. 2015.g.

LTV7

LTV7

5.00 Vienas dienas restorāns.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
9.40 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 177.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Personība. 100 g kultūras. Ilga Reizniece.*
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.55 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.25 Igaunija ar Mariju Vīi. Dokumentāls seriāls (krievu val., ar subt.).
15.00 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 31.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 4.sērija.
20.05  TV PIRMIZRĀDE. Tuvā nākotne. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 32.sērija.
22.05  Pēddziņu māksla. Dokumentāla filma.
23.00 Personība. 100 g kultūras.*
0.00 Igaunija ar Mariju Vīi. Dokumentāls seriāls (krievu val., ar subt.).
0.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 4.sērija.
1.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Valmieras rokfestivāls’98. «Jumprava».
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā.* 15 no 100. Dzirnavu iela (ar subt.).
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
9.05 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 178.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Hērakliona – Ēģiptes nogrimusī pilsēta. Dokumentāla filma.
14.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
14.30 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
15.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 32.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 33.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Tuvā nākotne. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
23.55 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Latvijas novadu cīņas.*
8.25 Ar mugursomām pa Latīņameriku.
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
8.55 Aculiecinieks.*
9.10 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
9.40 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 176.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Vienas dienas restorāns.*
13.20 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 30.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Garšas pasaule. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
20.05  Nikaragvas dārgumi. Dokumentāla filma.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 31.sērija.
22.10 Un tomēr mēs mīlam. Vācijas drāma. 2012.g.
23.55 Hērakliona – Ēģiptes nogrimusī pilsēta. Dokumentāla filma.
0.55 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 248.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
11.40 Uta Danella. Mūsu mīlestības noslēpums.
Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 12.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 15.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2.
Realitātes šovs. 17.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Kāzu zvani. ASV melodrāma. 2016.g.
23.30 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.40 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
1.35 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 16.sērija.
6.45 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 21.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 13.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2.
Austrālijas seriāls. 17.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 5. un 6.sērija.
13.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 101. un 102.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 37. un 38.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 22.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 38.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 13.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 22.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.55 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 101.sērija.
1.20 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 38.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 283. un 284.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 249.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
11.40 Kāzu zvani. ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 13.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 16.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 18.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.35 Terminators. Genisys. ASV fantastikas filma. 2015.g.
1.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
1.45 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*
4.45 Karamba! Humora raidījums.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 250.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 15.sērija.
11.45 Ideāla diena mīlestībai. Vācijas melodrāma. 2010.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 14.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 17.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2.
Realitātes šovs. 19.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Superome. Latvijas realitātes šovs.
22.00 Melu detektors.
Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
23.15 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
0.05 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 18.sērija.
0.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 4.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
2.00 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3

TV3

5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 17.sērija.
6.45 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 22.sērija.
10.05 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 22.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 18.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 7. un 8.sērija.
13.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 103. un 104.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 38. un 39.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 23.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 39.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 9.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 7.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.20 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 12.sērija.
1.10 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 103. un 104.sērija.
2.00 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 39.sērija.
2.35 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 284. un 285.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 18.sērija.
6.45 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 23.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 13.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 19.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
13.25 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas.
Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 105. un 106.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 39. un 40.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 24.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 40.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 Prometejs. ASV un Lielbritānijas fantastikas filma.
0.30 Ekstrasensu cīņas 16. Krievijas realitātes šovs. 9.sērija.
2.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 25.sērija.
2.50 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 105.sērija.
3.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 40.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

LNT

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Dzirnavu iela (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Savējie. Seriāls. 4. un 5.sērija.
8.35 Logs uz pasauli. Sentluisa. Dokumentāla filma. 4.sērija.
9.09 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 179.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 33.sērija.
17.00 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
19.35  Karalienei – 90. BBC dokumentāla filma. (ar subt.).
21.15 Teātris.zip. (ar subt.).
21.45 Mēdeja. Rīgas Krievu teātra izrāde (krievu val., ar subt).
23.00 Akmeņi manās kabatās. Latvijas animācijas filma (ar subt.).
0.40 Pūtēju orķestra «Rīga» 40 gadu jubilejas galā koncerts
«Mūzika iedvesmai».*
2.50 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.45 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.15 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Vilfreds. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.20 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.50 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 10.sērija.
6.10 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
6.50 Suņu slepenā dzīve 2. Lielbritānijas raidījums. 3.sērija.
7.55 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
10.30 TV PIRMIZRĀDE. Kāzu rīkotāji. Turcijas komēdija. 2013.g.
12.50 Meklēju suņumīli. ASV romantiska komēdija. 2005.g.
14.55 Garais gads. ASV un Īrijas romantiska komēdija. 2010.g.
17.05 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 20.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Nožēlojamie. ASV un Lielbritānijas muzikāla drāma. 2012.g.
0.20 Garais gads. ASV un Īrijas romantiska komēdija. 2010.g.
2.00 Kāzu rīkotāji. Turcijas komēdija. 2013.g.
3.40 Degpunktā.*
4.05 LNT brokastis.*
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 19.sērija.
6.45 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.10 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
8.10 TV PIRMIZRĀDE. Jautrās pīles.
Krievijas un ASV animācijas filma. 2016.g.
9.55 Suns, kurš izglāba Lieldienas. ASV ģimenes filma. 2014.g.
11.45 Leģenda par delfīniem. ASV ģimenes drāma. 2011.g.
14.00 Zvaigžņu putekļi. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2014.g.
16.30 Popera kunga pingvīni. ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
18.30 Ledus laikmets. Lieldienas. ASV animācijas filma. 2016.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Dzīve, kāda tā ir. ASV romantiska drāma. 2010.g.
0.05 Dieva dēls. ASV biogrāfiska drāma. 2014.g.
2.45 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 18.sērija.
3.30 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 106.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Sestdiena, 31. marts
LTV1
5.00 Latviešu jaunie režisori. Elīna Veira. Telpa bez ūdens jeb
pelēkie fraktāļi. Latvijas absurda drāma. 2016.g.
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Ūdensbumba resnajam runcim. Piedzīvojumu filma (ar subt.). 2004.g.
12.00 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 100.sērija.
12.30 Būt latvietim. Vācija. Dokumentāls cikls.*
13.05  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla daudzsēriju filma.
13.35 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.05 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 22. marts
14.35 Īstās Latvijas saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Mežonīgā Indonēzija. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Labdarības akcija «Nepaej garām!».
23.15 Tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.*
1.55 Akmeņi manās kabatās. Animācijas filma (ar subt.). 2014.g.
3.30  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
4.25 Liela diena.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs. (krievu val., ar subt.).
13.00  TV PIRMIZRĀDE. Jēzus Kristus. Čehijas mākslas filma. 1999.g.
16.30 Labvakar! Leģendārā LTV raidījuma jubileja.*
18.40 Pazust Latgalē. Dokumentāla filma.
19.40 Aculiecinieks.*
20.00  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
21.00 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 5.sērija.
22.50 Daudz laimes, jubilār!*
0.50 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
1.50 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 173.–176.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  TV PIRMIZRĀDE. Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Monsenmišela: pretestība cauri laikiem.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Lieldienu dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā.
13.35 Saknes debesīs (ar subt.).
14.05 Bīskapu apsveikumi Lieldienās.
14.25 Aculiecinieks.*
14.40 Atslēgas (ar subt.).*
15.00 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Jānis Paukštello.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Barbaras Vudas kolekcija. Pagātnes
vilinājums. Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 1998.g.
20.30 Panorāma. 20.46 Sporta ziņas. 20.56 Laika ziņas.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. Pa ceļam. Dona lielkoncerts.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. Manu vecāku kāzas.
Vācijas traģikomēdija (ar subt.). 2016.g.
1.00  Mežonīgā Indonēzija. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
2.00 Tikai tā! G.Rača jubilejas koncerts.*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Dzirnavu iela (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Karaliste.*
9.30 Rūpes par Zemi. Dokumentāla filma.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Ūdensbumba resnajam runcim. Piedzīvojumu filma (ar subt.). 2004.g.
12.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.30 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 173.–176.sērija.
14.15 Anekdošu šovs.
15.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied N.Matvejevs un M.Naumova.
16.35 Aculiecinieks.*
17.05  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
18.05 Lielās cerības. Lielbritānijas daudzsēriju drāma
(krievu val., ar subt. latv. val.). 1999.g. 3. un 4.sērija.
20.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Nepatiesi apsūdzēts: Harijs Vērcs.
Vācijas drāma. 2014.g.
22.45 Sporta studija.*
23.35 Adreses.*
0.05 Dzimtas detektīvs. Sējānu dzimta (ar subt.).*
1.10 Zemei līdzīga planēta. Dokumentāla filma.
1.20 Anekdošu šovs.

LNT
5.00 Vilfreds. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.20 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.05 Meklēju suņumīli. ASV romantiska komēdija. 2005.g.
7.55 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 TV PIRMIZRĀDE. Kāzu rīkotāji 2. Apgraizīšana.
Turcijas komēdija. 2015.g.
13.25 Melis, melis. ASV komēdija. 1997.g.
15.20 Tev pienācis pasts. ASV romantiska komēdija. 1998.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Viesnīca «Heidelberga». Krāmere pret Krāmeri. Vācijas drāma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 301. un 302.sērija.
23.20 Melis, melis. ASV komēdija.
1.00 Kāzu rīkotāji 2. Apgraizīšana. Turcijas komēdija. 2015.g.
2.40 Ideāla diena mīlestībai. Vācijas melodrāma. 2010.g.
4.10 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 17. un 18.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 10.sērija.
7.10 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.20 Mikijs un sacīkšu braucēji. Animācijas seriāls.
9.15 Televeikala skatlogs.
9.30 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 50.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 9.sērija.
13.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
15.35 Dzīve, kāda tā ir. ASV romantiska drāma. 2010.g.
18.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Kungfu panda 3. ASV animācijas filma. 2016.g.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Pens. Piedzīvojumi Nekurnekadzemē.
ASV fantāzijas filma. 2015.g.
23.40 Zvaigžņu putekļi. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2014.g.
2.05 Leģenda par delfīniem. ASV ģimenes drāma. 2011.g.
4.00 Iespējams tikai Krievijā. 6.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 1. aprīlis
LTV1
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Pearson Test of General English
(iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa)

Pearson Test of English Young Learners
(bērniem vecumā no 6 līdz 13 gadiem)

Eksāmens 19. maijā, pieteikšanās līdz 5. aprīlim

Jaunums

Vadības psiholoģijas
praktiskie aspekti
26. martā pl. 1715

27. martā pl. 1830

Piedāvā darbu GRĀMATVEDIM(-EI).

Piedāvājam:
• interesantu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• iespējas iegūt jaunu pieredzi;
• kvalifikācijai, pieredzei un darba rezultātam atbilstošu
atalgojumu;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).
Darbavieta: Ozolnieki.
CV sūtīt pa e-pastu anda.sproge@torgy.no.

11. aprīlī pl. 1000

28. martā pl. 1730
8. maijā pl. 1730

Darba vides risku
novērtēšana00
18. aprīlī pl. 10

ZM

AK

SA

S

3. aprīlī pl. 1730

BE

Prasības:
• atbilstoša augstākā vai profesionālā izglītība;
• pieredze darba samaksas un nodokļu aprēķināšanā;
• spēja saprasties latviešu, krievu un angļu valodā;
• spēja patstāvīgi plānot savu darbu, vēlme mācīties
un uzņemties atbildību.

facebook.com

Iegūsti starptautiski atzītu angļu valodas prasmes sertifikātu

SIA «Torgy Baltic» (reģ.Nr.40003727111)
ir metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražotājs.
Uzņēmumā ražotie izstrādājumi tiek izmantoti naftas
un gāzes infrastruktūras izbūvē.
Galvenie pienākumi:
• darba samaksas un ar to saistīto nodokļu aprēķins
(«Horizon»);
• debitoru apmaksas kontrole;
• krājumu aprites dokumentu apstrāde un krājumu kontrole;
• piegādātāju rēķinu apstrāde;
• atskaišu un informācijas sniegšana EDS, CSP u.c.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Komplektējam grupas izglītības programmās:

Topošo vecāku
skola
4. aprīlī pl. 1730
25. aprīlī pl. 1730
9. maijā pl. 930

Ēd vesels

9. maijā pl. 1730

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr.
9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Spots.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.29 Karaliste (ar subt.).*

LNT
5.00 Vilfreds. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.20 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
6.00 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 11.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
7.45 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Laimes formula. Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
12.25 Emīla nedarbi. Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija. 1985.g.
14.00 Mans draugs – nenopietns cilvēks.
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
16.00 Īsa pamācība mīlēšanā. Rīgas kinostudijas komēdija. 1982.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. Viesnīca «Heidelberga».
Atnākšana un aiziešana. Vācijas melodrāma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 303. un 304.sērija.
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23.15 Manas lielās grieķu kāzas 2. Romantiska komēdija. 2016.g.
1.05 Uta Danella. Mūsu mīlestības noslēpums.
Vācijas melodrāma. 2008.g.
2.35 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
3.20 Laimes formula. Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
4.10 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 19. un 20.sērija.
6.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.30 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.00 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
9.00 Ledus laikmets. Lieldienas. ASV animācijas filma. 2016.g.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 7.sērija.
13.25 Mazais cālis. ASV animācijas filma. 2006.g.
15.05 Gluži kā debesīs. ASV romantiska komēdija. 2005.g.
17.05 Kungfu panda 3. ASV animācijas filma. 2016.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
22.40 Visvarenais Evans. ASV komēdija. 2007.g.
0.35 Gluži kā debesīs. ASV romantiska komēdija. 1987.g.
2.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 5.sērija.
3.15 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā. 7. un 8.sērija.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 22. marts

Latvijai – 100 Vēros putnus un mācīsies
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.

darināt putnu būrīšus
Foto: no JV arhīva

Marta Plivča, 5.a klase

 Jana Bahmane

Trešā omīte
Man ir divas vecmāmiņas:
Vienu saucu Omīte.
Otru – Babīte.
Trešā vecmāmiņa mana –
Tā ir Latvija!
Omīte dod prieku man.
Babīte dod mīlestību.
Latvija ar dāsnu roku
Sniedz man maizi,
Medu, pienu.

Lielu paldies saku es
Savām mīļām omītēm –
Par drošību,
Par mīlestību,
Par laimi bezgalīgu.
LĪVA REINA
LASMANE,
Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskola, 2. klase

Pasākumi pilsētā
22. martā pulksten 18 – tūrisma vakars «The Transcontineta Race. Sacensību
stāsts – 4000 km cilvēcības». Vakara viesis – Krišjānis Jansons-Ratiniks (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
23. martā pulksten 15 – izstāde un tikšanās ar Ā.Alunāna Jelgavas teātra galveno
režisori Lūciju Ņefedovu 85 gadu jubilejā (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
24. martā pulksten 16 – pasākums bērniem «Lieldienu jampadracis» krievu un
latviešu valodā. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 26034332. Organizē Jelgavas krievu
biedrība «Istok». Biļešu cena – 3 € (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
25. martā pulksten 14 – KINO. Dokumentāla filma «Turpinājums» (Latvija, 2018).
Skatījums uz dzīvi Latvijā sešu pirmklasnieku acīm aizsāk projektu, kas gadu garumā
turpinās vērtēt sabiedriskos un politiskos procesus mūsu valstī šo varoņu redzējumā.
Šodienas Latvijā dzimst un aug bērni, kuri piedzīvos un veidos Latvijas nākotni. Kādas
prasmes, vērtības un cerības viņos ieliek pagātnes mantojums un tagadnes realitāte?
Režisors – I.Seleckis. Filmas ilgums: 90 min. Biļešu cena – 2 € (kultūras namā).
25. martā pulksten 14 – ekskursija kājām cikla «Jelgavas likteņstāsti» gaitā. Gide
– Signe Lūsiņa. Ekskursijas ilgums – 1,5 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
Dalība – bez maksas.
25. martā pulksten 11 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).
25. martā pulksten 14 – Jelgavas Latviešu biedrības teātra izrāde «Par purna tiesu».
Iestudējusi režisore Vija Zelmene (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā).
25. martā pulksten 16 – Jelgavas kamerorķestra koncerts «Stabat Mater» (Sv.
Annas katedrālē).
27. martā pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
27. martā pulksten 18 – sarunu cikls «Cepums ar slavenību». Viesis – priesteris
Andrejs Mediņš (bistro «Silva» konferenču zālē, Driksas ielā 9).
27. martā pulksten 20 – Agneses Rakovskas solokoncerts «Vienaldzības». Piedalās
stīgu kvartets «ReDo» un pianists M.Repsis. Programmā – R.Paula kompozīcijas no
albuma «Vienaldzības» aranžijās, kas gatavotas īpaši stīgu kvartetam. Īpašie viesi –
E.Viļums un M.Dzenuška. Biļešu cena – 12–18 € (kultūras namā).
28. martā pulksten 11 – Zemgales reģiona mūzikas skolu koka pūšaminstrumentu
spēles audzēkņu konkurss. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
28. martā pulksten 18 – koncerts «Latvijas bērni izdejo un izdzied Eiropu»: TDA
«Zelta sietiņš» un VA «Momo» izdejos un izdziedās 28 Eiropas valstu dejas un dziesmas. Koncertu vadīs un āķīgus jautājumus par ES skatītājiem uzdos aktrise A.Šteina
un TV seja K.Ozoliņš. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 25. martam – D.Matīsa uzpirksteņu kolekcija. Izstādē aplūkojami uzpirksteņi
no vairāk nekā 50 valstīm (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 28. martam – Aritas Strodes-Kļaviņas fotogrāfiju izstāde «Neparastie latgalieši»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 29. martam – izstāde «Veltījums režisores Lūcijas Ņefedovas 85 gadu jubilejai»:
izstāde par L.Ņefedovas dzīvi Jelgavas teātrī – fotogrāfijas no izrādēm, programmas
un citas interesantas liecības par režisores dzīvi un radošo darbu (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 31. martam – Anitas Rācenes gleznu izstāde «Citāda iedvesma» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
No 29. marta līdz 31. maijam – Ulda Zutera gleznu izstāde «Ainava 2016–2017».
Izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieku – 29. martā pulksten 16 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

«Jau vairākus gadus Latvijas
Ornitoloģijas biedrība organizē Putnu dienas, kurās piedalāmies arī mēs, piedāvājot
doties dabā un vērot putnus
Jelgavas apkaimē,» stāsta
Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra Tūrisma informācijas
nodaļas vadītāja Vita Kindereviča. 7. un 8. aprīlī ikvienam
būs iespēja piedalīties Putnu
dienu pasākumos Jelgavā un
apkārtnē – nometnes vietā
«Lediņi» varēs iemācīties izgatavot putnu būrīšus, bet
Svētes palienē kopā ar putnu
pazinēju – vērot putnus.

Sestdien, 7. aprīlī, ģimenes aicinātas uz
nometnes vietu «Lediņi» Lediņu ceļā 1 –
tur no pulksten 11 līdz 13 darbosies putnu
būrīšu izgatavošanas darbnīca. «Aicinām
ģimenes piedalīties aktivitātē, kopīgi pavadot laiku svaigā gaisā. Līdztekus putnu
būrīšu darbnīcai «Lediņos» varēs izbaudīt
arī dažādas trasītes, kas bērniem noteikti
būs saistošas,» papildina V.Kindereviča.
Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks
nodrošināti, un pašu izgatavotos putnu
būrīšus varēs ņemt līdzi, lai izvietotu savā
dārzā vai mežā.
Bet 8. aprīlī Svētes palienē no pulksten
9 līdz 12 būs iespēja vērot putnus kopā
ar putnu pazinēju Mareku Kilupu. «Interesenti uz putnu vērošanas vietu var
ierasties patstāvīgi – auto novietošana
pie sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā – vai

arī piedalīties veloekskursijā «Braucam
vērot putnus» kopā ar gidi Zani Gravu,»
stāsta V.Kindereviča. Veloekskursija
pulksten 9.30 sāksies pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa un ilgs
aptuveni 3,5 stundas – maršruta, kas
noslēgsies pie torņa, kopējais garums ir
aptuveni 25 kilometri. «Veloekskursijai
aicinu iepriekš pieteikties, lai varam
saplānot maršrutu, – pērn ekskursijā
piedalījās daudz bērnu, tādēļ izvēlējāmies
ceļus, ko viņiem bija vieglāk mērot,» tā
Z.Grava. Dalībnieki aicināti līdzi ņemt
arī savus binokļus.
Putnu dienu pasākumos Jelgavā un
apkārtnē bez maksas aicināts piedalīties
ikviens interesents, bet dalības maksa
par veloekskursiju – 1 eiro. Pieteikties
veloekskursijai var pa tālruni 29733112.

25 gadi muzicēšanas un kopā būšanas
 Jana Bahmane

«Mani priecē gadījumi, kad
sveši cilvēki sarunā nejauši
nonāk pie secinājuma: tu arī
esi dziedājis «Lai skan»? Un
tad paši vērtē: katrs kārtīgs
jelgavnieks ir dziedājis,» atklāj bērnu un jauniešu centra
«Junda» muzikālās studijas
un popgrupu «Lai skan»
mākslinieciskā vadītāja Inta
Šveicere. 8. aprīlī pulksten
16 Jelgavas kultūras namā
notiks «Lai skan» 25 gadu jubilejas koncerts, šoreiz kopīgā
koncertā vienojot ne vien tagadējos un bijušos muzikālās
studijas un popgrupu dziedātājus, bet arī viņu vecākus.
«Daudz video un bilžu stāstu bija «Lai
skan» 20 gadu jubilejas koncertā, bet
šoreiz mēs neformālā gaisotnē skatītāju
acu priekšā radīsim koncertu, klausītājus iepriecinot ar jaunu repertuāru,»
jubilejas koncerta ideju ieskicē I.Šveicere,
uzsverot, ka šī būs pirmā reize, kad līdzās
«Lai skan» dalībniekiem uzstāsies arī
viņu vecāki.
«Lai skan» pirms 25 gadiem tika izveidota kā popgrupa ar 10 dziedātājiem, bet

šobrīd studijā ir sešas grupas – kopumā
80 bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz
18 gadiem. «Lielisku mirkļu ir bijis
neizmērojami daudz – tādus dāvā katra
diena ar maniem mīļajiem laiskaņiem!
Ir bijušas īpašas uzvaras konkursos, kā,
piemēram, pats pirmais «Grand Prix» ar
ceļojumu pa Vācijas atrakciju parkiem
balvā, konkurss Ņujorkā, kurā ieguvām
3. vietu, ceļojums pa 10 Eiropas valstīm.
Tas mirklis, kad pirmajām dziedātājām
piedāvāju dalību 20 gadu jubilejas koncertā, un viņas piekrita – visas! Un kad
bijušie dziedātāji saka: mēs nebūtu tie,
kas esam, ja nebūtu Intas un Gunta,»
savās pārdomās par 25 gadu gaitā piedzīvoto dalās I.Šveicere. Tāpat viņa stāsta,
ka gandarījumu sagādā pieredzēt, kā
ilggadējie dalībnieki izaug par skaistiem,
gudriem, talantīgiem, brīnišķīgiem cilvēkiem. «Man pat grūti pateikt, vai tiem,
kas te dziedājuši desmit, piecpadsmit
un vairāk gadu, esmu draugs vai otrā
mamma,» tā «Lai skan» vadītāja.
I.Šveicere vērtē, ka Jelgava vienmēr
ir bijusi ļoti muzikāla pilsēta, un arī
«Lai skan» savu darbību pirms 25 gadiem uzsāka tiešām skanīgi – dziesmu
pavadījumus koncertā studijai spēlēja
Jelgavas diksilends Viļņa Dumpja vadībā. «Vairākkārt esam muzicējuši ar
Jelgavas bigbendu Raita Ašmaņa vadībā,

uzstājušies ar grupu «Prāta vētra», Jāni
Stībeli. Manuprāt, vienu daļu «Lai skan»
dalībnieku piesaista pati iespēja dziedāt,
citi nāk tieši pie manis. Kā reiz teica kāds
dziedātājs: tikai pie Intas varu būt es pats
un justies brīvi. Vēl kādam svarīgi ir tas,
ka «Junda» ir forša un dalība pulciņos –
bez maksas,» stāsta «Lai skan» vadītāja.
Tāpat studijai šo gadu gaitā ir izveidojušās tradīcijas, kas rada ne vien muzicēšanas, bet arī kopā būšanas prieku.
«Brīnišķīga tradīcija ir mūsu ikgadējais
Ziemassvētku koncerts Jelgavas Svētā
Jāņa baznīcā, bet reizi 5 gados iestudējam
muzikālu izrādi. Taču pati aizraujošākā
tradīcija ir mūsu ikgadējā nometne pie
jūras – tādas rīkojam kopš 2003. gada, un
tur piedzīvotais un izjustais tiek apspriests
visa gada garumā,» teic I.Šveicere
«Lai skan» jubilejas koncerts Jelgavas
kultūras namā notiks 8. aprīlī pulksten
16. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties bērnu un jauniešu centrā «Junda»
Skolas ielā 2, bet koncerta dienā no pulksten 15 – kultūras namā. Cena – 2 eiro.
«Vēlos pateikt sirsnīgu paldies saviem
fantastiskajiem dziedātājiem un viņu
vecākiem par uzticību un izturību, bet
jelgavniekiem – noteikti atnāciet, un jūs
nokļūsiet ļoti skaistu dziesmu pasaulē,»
tā I.Šveicere.

Operas soliste Marlēna Keine Lieldienās dziedās baptistu draudzē
 Jana Bahmane

Pirmajās Lieldienās, 1. aprīlī, pulksten 11 Jelgavas
baptistu baznīcā Mātera
ielā 54 notiks Lieldienu
dievkalpojums, kurā kopā
ar draudzes kori muzicēs
Latvijas Nacionālās operas
un baleta soprāns Marlēna
Keine.

«Marlēna Keine ir jauna un spoža soliste – iepazināmies kādā labdarības izstādē Rīgā, un šī būs jau otrā reize, kad
viņa muzicēs mūsu baznīcā. Pirmoreiz
viņa uzstājās ar solo programmu, bet
šoreiz dziedās kopā ar draudzes kori.
Koncertprogrammā ir komponistu
Ērika Ešenvalda un Džona Ratera
mūzika – šī būs sirsnīga un Lieldienām
piemērota koncertprogramma, kas
sniegs svētku izjūtu un baudījumu,»

stāsta Jelgavas baptistu draudzes kora
diriģente Maruta Caune.
M.Keine Latvijas Nacionālajā operā
debitēja 2014. gadā, izpildot Barbarīnas lomu Volfganga Amadeja Mocarta
operā «Figaro kāzas». Tāpat viņa ir
spēlējusi Adeles lomu Johana Štrausa operetē «Sikspārnis», Papagenu
iestudējumā «Mazā burvju flauta»,
Fraskitas lomu Žorža Bizē operā
«Karmena» un citas.

