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Publiskā slidotava pilsētas centrā darbosies līdz marta beigām
– tās pēdējā darba diena būs svētdiena, 31.
marts.

Šodien, 28. martā, ir Zaļā Ceturtdiena, rīt – Lielā Piektdiena, sestdien – Klusā Sestdiena, bet jau svētdien svinēsim pavasara
svētkus – Lieldienas. Tuvojoties tām, svētku noformējumu ieguvusi arī pilsēta. Raiņa parkā iemājojuši trīs salmu zaķi, krāsainas
olas un puķes, Ozolskvērā – divi zaķi un olas, Čakstes bulvārī pie Mītavas tilta izvietoti 15 krāsaini konusi, pildīti ar košiem
pavasara krāsu zariem un dekoratīviem pūpoliem, bet Hercoga Jēkaba laukumā un Driksas ielas gājēju posmā vietu atradušas
1,70 metrus augstas olas. Olas Driksas ielā apgleznojuši topošie ainavu arhitekti, bet Hercoga Jēkaba laukumā ar spoguļu
lauskām tās dekorējis Jelgavas Mākslas skolas kolektīvs. Izdevību nofotografēties pie kāda no dekoriem jau izmantojis ne viens
vien jelgavnieks. Bet svētdien, 31. martā, pulksten 11 ikviens Lieldienu svinētājs gaidīts Jelgavas pils parkā uz tradicionālo
Lieldienu pastaigu. Plašāka informācija – 8. lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Labākie JAP autobusa šoferi –
Raimonds Seleckis un Ints Kunrads
«Mums ir ļoti daudz
labu šoferu – atbildīgi,
atsaucīgi, profesionāli
–, un gribas viņiem
pateikt paldies par
kvalitatīvo darbu. Tieši
tādēļ šo gadu esam
sākuši ar jaunu tradīciju – ik mēnesi noteikt labāko autobusa
vadītāju reģionālajos
starppilsētu un Jelgavas pilsētas pasažieru pārvadājumos,»
stāsta SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP)
komercdirektore Viktorija Ļubļinska. Par
labākajiem februārī,
izvērtējot darba rādītājus, atzīts Raimonds
Seleckis un Ints Kunrads.
R.Seleckis, kurš atzīts par
februāra labāko autobusa šoferi
reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos, spriež, ka
šāda uzņēmuma iniciatīva rada
veselīgu konkurenci un ir labs

Par Jelgavas Autobusu parka
labāko šoferi pilsētas pārvadājumos februārī atzīts Ints
Kunrads.
Foto: Ivars Veiliņš

Par Jelgavas Autobusu parka
labāko šoferi reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos februārī atzīts Raimonds Seleckis.

stimuls strādāt vēl centīgāk.
«Kādam jau varbūt šķiet, ka
darbs ar cilvēkiem ir ārkārtīgi
grūts un prasa lielu pacietību,
taču man tā nav – mani pasažieri ir ļoti jauki un atvērti cilvēki.
Protams, gadās pa kādam ar
niķiem un stiķiem, bet lielākoties visi jau sen kā kļuvuši
par savējiem, jo ikdienā kopā
braucam uz Bausku, Tukumu,
Dobeli vai kādu citu pilsētu,»

saka Raimonds. Savukārt par
labāko šoferi pilsētas pārvadājumos atzītais I.Kunrads atklāj,
ka pasažieru pārvadāšana ir
viņa darbs jau 27 gadus un to
laikā viņš vienmēr paturējis
prātā dzīves gudrību: ejot uz
darbu, problēmas jāatstāj mājās. «Protams, ir patīkami, ka
tevi novērtē, taču, jāatzīst, es
necentos paveikt kaut ko labāk
vai vairāk tikai konkursa dēļ
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Slidotavas pēdējā darba diena –
31. marts; trīs mēnešos to
apmeklēja 18 000 cilvēku

Priecīgas
Lieldienas!

 Sintija Čepanone

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

– es vienkārši turpināju darīt
savu darbu pēc labākās sirdsapziņas,» tā viņš.
V.Lubļinska norāda, ka labāko šoferu nominēšana JAP
ieviesta, lai papildus motivētu
autobusa vadītājus un ar naudas balvu pateiktu paldies par
kvalitatīvi un atbildīgi paveikto
darbu. «Februārī pasažieru
pārvadājumus JAP kopumā
nodrošināja 81 šoferis un katra
darba rādītāji un sasniegumi
uzņēmumā tika rūpīgi izvērtēti. Nosakot labāko, izanalizēti darba rādītāji ļoti daudzās
pozīcijās, piemēram, vai nav
saņemtas pasažieru sūdzības
par konkrēto šoferi, vai viņš
paveicis darbu noteiktajā apjomā un kvalitātē, vai nav
citu pārkāpumu, vai autobuss
tehniski ir labā kārtībā. Tāpat
vērā ņemti finanšu rādītāji un
degvielas patēriņš,» vērtēšanas
kritērijus ieskicē JAP komercdirektore.
Plānots, ka turpmāk JAP
labākā šofera nominēšana pilsētas un starppilsētu pasažieru
pārvadājumos notiks katru
mēnesi.

Lai gan nedēļas nogalē iekrīt
četras brīvas dienas, Zemgales
Olimpiskā centra vadība, kas
ir publiskās masu slidotavas
uzturētājs, neplāno pagarināt
tās darba laiku. «Kad slidotava
tika izveidota, noslēdzām līgumus gan ar firmu, kas nodrošinās slidotavas darbību, gan
darbiniekiem, kas to apkalpos.
Līgumsaistības beidzas 31. martā, un, lai gan brīva ir arī pirmā
aprīļa diena, izmaiņas līgumos
neieviesīsim – slidotava pilsētas
centrā strādās līdz svētdienai,»
norāda Zemgales Olimpiskā centra vadītājs Armands Ozollapa.
Pēc tam slidotava, kas atrodas skvērā aiz kultūras nama,
tiks demontēta. To darīs firma,
kas nodrošināja slidotavas darbību, jo Zemgales Olimpiskais
centrs iekārtas un telti nomā.
A.Ozollapa norāda, ka tas arī
ir darbietilpīgs process, tāpat
kā slidotavas izveidošana, un
lēš, ka tas varētu prasīt pat
mēnesi.
«Jelgavas iedzīvotājiem un

viesiem ļoti patika, ka pilsētā ir
izveidota bezmaksas slidotava.
Ņemot vērā lielo atsaucību,
arī nākamgad plānojam ierīkot
slidotavu ziemas sezonā,» tā
Zemgales Olimpiskā centra vadītājs. Viņš norāda, ka, plānojot
nākamo slidošanas sezonu, tiks
ņemti vērā arī novērojumi un
secinājumi, kas gūti pa šiem
trīs mēnešiem. Piemēram, iespējams, tiks pārskatīts slidotavas
darba laiks, paredzot ilgāku laiku slidošanai. Tāpat, slēdzot sadarbības līgumus, tiks pievērsta
uzmanība nevis datumiem, bet
dienām, lai gadījumā, ja izveidotos līdzīga situācija kā šogad,
pilsētniekiem varētu nodrošināt
pakalpojumu brīvdienās, bet
demontāžas darbus sākt jaunā
darba nedēļā.
Jau zināms, ka nākamgad
publiskā slidotava atradīsies
labiekārtotajā Pasta salā, kur
tiks ierīkots pastāvīgs laukums,
kas paredzēts tieši slidotavas
izveidei ziemas sezonā. Plānots,
ka tā būs līdzīga šai slidotavai
– ar telti, gaismām, mūziku un
iespēju iznomāt slidas.
Jāpiebilst, ka slidotava sāka
darboties 22. decembrī. Pa šo
laiku to apmeklējuši 18 000
slidotāju. Iespēju uz vietas iznomāt slidas izmantojusi apmēram
trešā daļa apmeklētāju.
Turpinājums 3.lpp.

Gara spēks un ticība atdzimšanai
palīdz pārvarēt pārbaudījumus,
labās domas pārvērst darbos, bet
aizspriedumus – sapratnē.
Mieru, saticību un drīzāku pavasara
atnākšanu vēlu jelgavniekiem
un visiem, kas jūtas piederīgi pilsētai!

Priecīgas
Lieldienas!

Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas karogu»
rezultāti
Paldies visiem 240 aktīvajiem
jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija
jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu
ir publicēti 21. marta numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 16 pilsētas karogi, un
pareizi atbildēja 155 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Elita Reine,
Ilvars Linķis, Daina Ezermane, Aleksandrs Kumisarovs, Ingrīda
Smikarste, Inta Poriķe, Agnija Krūmiņa, Renārs Jukšs, Alberts
Lūsis, Irēna Sloga, Normunds Zīle, Ina Broma, Ruta Sproģe, Elīna
Baranovska, Aija Sjutkina.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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«Savu sirdsapziņu jau
neapmānīsi»
 Kristīne Langenfelde

«Tuvākā baznīca mums
bija deviņu kilometru
attālumā, un katru svētdienu – visbiežāk basām
kājām – mērojām šo ceļu,
lai piedalītos dievkalpojumā. Tā bija svēta diena,
ko es pat kā mazs bērns
gaidīju visu nedēļu. Var
jau būt, ka Latgalē tās
ticības lietas bija stingrāk
ieaudzinātas ģimenē,
bet es labi atceros – cik
nu man kā bērnam tā
saprašana bija –, ka jau
tolaik gribēju līdzināties
Dievmātei. Tas man bija
tāds svēts paraugs, uz
ko tiekties. Gribējās cilvēkiem labu darīt,» šodien atzīst Romas katoļu
katedrāles Svētdienas
skolas vadītāja Marija
Ruščaka.
Marijas kundze – tieši tā viņu
uzrunā vairums cilvēku – februārī
nosvinēja savu astoņdesmito dzimšanas dienu. Mīļa mamma, omīte
un nu jau arī vecvecmamma. Taču
viņas ikdiena gan krasi atšķiras no
tūkstošiem citu mīlošo omīšu dzīves
ritma – viņa joprojām turpina kalpot
baznīcai. «Vienu mirklīti – es tūliņ
paskatīšos savā plānotājā. Rīt man
te pāris tikšanās ir, bet gan jau mēs
laiku sarunai atradīsim,» telefonsarunā laipni nosaka Marijas kundze.
Lai arī viņas tiešais pienākums ir
Svētdienas skolas vadīšana, tie, kuri
viņu pazīst, droši teiks, ka visus šos
gadus viņa ir bijusi bīskapa Antona
Justa labā roka. Ja kas baznīcā notika, tas notika arī ar Marijas ziņu.
«Ir jau mācītājam savs sekretārs,
bet, ja zvana man, tad, protams, es
neatteikšu un tās lietas nokārtošu.
Un ko kārtot mums te ir daudz,»
atzīst Marijas kundze. Piemēram,
mūsu sarunas laikā viņai jānokārto
žalūziju iegāde katedrāles Katehēzes centram, kur rāda arī filmas uz
lielā ekrāna, bet saule spīd logos,
un tas traucē pilnvērtīgi skatīties
rādīto. «Tā mēs
te izlīdzamies ar
kādu paladziņu,
bet tagad esam
nobrieduši nopirkt žalūzijas.
Apstaigāju veikalus, uzzināju
cenas, tagad
zvana no viena
internetveikala,
bet, nē, paldies,
mēs no viņiem
nepirksim, tur
tā cena vienam
gabalam ir par
pieciem latiem
lielāka, nekā man tepat Jelgavas
veikalā piedāvā,» rēķina Marijas
kundze. Viņa atzīst, ka laicīgā un
baznīcas dzīve viņai ir nešķiramas
– tās viena otru papildina.

Dievmāti vairs nebija, bet es katru
reizi tur piestāju, jo man tā vieta bija
svēta. Tās bija manas bērnības atmiņas – es eju basām kājām uz baznīcu
un apstājos pie stiklotās svētvietas
ceļa malā, kur bija uzstādīta mana
Dievmāte... Bet tajā pašā laikā – es
taču nedzīvoju bez ticības! Svarīgākais jau ir tava iekšējā sajūta. Mēs
ar vīru 1955. gadā šajā pašā Jelgavas
katoļu baznīcā arī salaulājāmies.
Un neviens tam šķēršļus
nelika?
Mēs jau nebijām partijā – it kā
ne no viena baidīties nevajadzēja,
bet, protams, ka darījām to piesardzīgi. Vispirms, kā pieņemts, zaksā
sarakstījāmies un tad kādā darba
dienas vēlā vakarā devāmies kājām
uz baznīcu laulāties... Šodien jau
tas notiek citādāk – piebrauc lepni
limuzīni pie baznīcas, bet mums
galvenais bija solījums Dievam,
nevis sevis parādīšana citiem. Labi
atceros, kā ar visu savu garo balto
plīvuru vīram zem rokas kājām
gāju cauri Raiņa parkam uz baznīcu
– mums tas svētums bija svarīgs.
Krāšņumam nebija nozīmes. Pēc
tam savā pieticīgajā istabiņā pretim
tagadējai Valsts ģimnāzijai pasēdējām – tādu kāzu svinību nebija.
Vēlāk gan kāds bija padzirdējis, ka
mēs baznīcā laulājušies, un vīru pat
sauca uz partijas komiteju...
Uz Aglonu jūs arī tolaik devāties, neskatoties uz to, ka
kādam tas varētu nepatikt.
Tas jau bija agrāk, kad mēs
Latgali vēl nebijām pametuši. Līdz
Aglonai bija kilometri 40. Darba
nedēļas vidus, zinājām, ka kājām
tādā pūlī iet neviens mums neļaus
– būs pārāk uzkrītoši. Kāds bija
sarunājis smago kravas mašīnu
– mēs sasēdāmies pilns kuzavs
un nakts melnumā braucām uz
Aglonu. Bijām tikai kādus desmit
kilometrus nobraukuši, kad mūs
apturēja milicija... Noturēja mūs
līdz pusdienlaikam, visādi jautājumi: kur, ko, kāpēc? Nākamā taču
darba diena bija – padomju cilvēkam
jāstrādā! Visi nobijušies un, tiklīdz
mūs atlaida, bija
gatavi doties atpakaļ uz mājām.
Es gan pateicu
stigru nē: «Jūs
varat darīt, ko
gribat, bet es eju
uz Aglonu.» Tā
es arī devos 30
kilometru ceļā
kājām. Protams,
kad sasniedzu
Aglonu, galvenos
notikumus jau
biju nokavējusi,
bet man bija tā
iekšējā sajūta,
ka man jābūt tur. Un tas jau ir
galvenais.

«Sasēdāmies pilns
kuzavs un nakts
melnumā braucām
uz Aglonu. Bijām
tikai kādus desmit
kilometrus nobraukuši, kad mūs apturēja milicija...»

Jūsu lielākā mūža daļa tomēr
ir pagājusi padomju gados, kad,
kā mēs zinām, baznīca, Dievs
un ticība tika izskausta. Vai
jūs kā ticīgs bērns no Latgales
izjutāt šos ierobežojumus?
Manas Dievmātes man noteikti
pietrūka. Tētis nomira, kad man
bija tikai 13 gadi, vēlāk mamma ar
mums, pieciem bērniem, pārcēlās
uz Jelgavas pusi, bet es katru vasaru braucu uz Latgali pie tēta kapa
– protams, ceļa malā tās stiklotās
mājiņas ar balto krustu un manu

Bērnībā deviņus kilometrus
uz baznīcu gājāt, šodien pie
jums mazos jelgavniekus uz
Svētdienas skolu droši vien
visbiežāk ar mašīnu atved...
Es dažreiz tā pasēžu un pavēroju
viņus – daļa jau knosās nodarbību
laikā, nevar beigas sagaidīt. Nu,
nezinu – mēs toreiz katru vārdu
tvērām, sēdējām kā štiki, zinājām,
ka bez Dieva ziņas ne mats no
galvas nenokrīt. Mūsu Svētdienas
skolu pa šiem gadiem simtiem
bērnu beiguši, bet – cik no viņiem
mēs vēlāk, gadiem ejot, regulāri
redzam baznīcas dievkalpojumos?
Tava ticība nevar būt Svētdienas

Pilsētnieks vērtē

«Es nekad savu «es»
nelieku priekšā citiem, jo visam priekšā
ir Dievs. Sevi izvirzīt
priekšplānā nozīmē būt
egoistam, nedomāt par
citiem, bet es tā dzīvot
nevaru,» atzīst Romas
katoļu katedrāles Svētdienas skolas vadītāja
Marija Ruščaka.
Foto: Ivars Veiliņš

skolas nodarbības vai baznīcas
Katoļi, luterāņi, baptisti...
dievkalpojuma garumā – tai ir jābūt Šodien pasaulē ir tik daudz
tavai dzīvei.
dažādu konfesiju, bet Dievs
taču ir viens.
Jūsu ikdiena ir palīdzēt tiem,
Jā, Dievs ir viens, un tas ir cilkuriem dzīve nav tik viegla vēks, kurš ticību pārvērš dažādās
– vai jūs redzat, ka tas devums konfesijās, bet Dievs ir un paliek
tiek novērtēts?
viens. Un es šajā procesā nekā slikta
Ir jau visādi. Mēs regulāri zupas nesaskatu – tas ir tāpat kā ģimenē
virtuvē barojam trūkumā nonā- bērni: visi mīļi,
kušos. Un nāk te dažādi cilvēki bet tik dažādi. Arī
– kārtīgi pensionāri, kuriem ar mūsu ģimenē vaiiztikšanu grūti, bezpajumtnieki, ir rums ir katoļu,
arī tādi, kuriem deguns sarkans... taču viena bērna
Bet viņi visi ir cilvēki, tādi paši kā es ģimene ir luterā– es nevienu nedrīkstu turēt zemāk ņi. Arī man pašai
par sevi. Dievs mūs visus ir radījis nav nekādu aizvienlīdzīgus. Priecājies, ja tev ir ko spriedumu aiziet
dot citam – tā ir lielākā dāvana, ko un palūgt Dievu,
personīgi es varu saņemt. Man pat piemēram, Annevajag pateicību par savu darbu nas baznīcā. Jo
– jau tas vien, ka esmu kādam es taču zinu, ka
palīdzējusi, sniedz tik labu sajūtu! Dievs ir viens.
Dažkārt es neizprotu tos cilvēkus,
kas var nenovērtēt to, ka viņiem
Bet tomēr jūs esat katoliete.
tiek dots. Tā pati mūsu zupas Kas katoļiem ir tāds, kas jums
virtuve – atveram durvis, pirms šķiet pieņemamāks nekā citās
izsniegt maltīti, un cilvēki jau drūz- konfesijās?
mējas. Mēs, kā ierasts, noskaitām
Katoļiem ir grēksūdzes, un man
lūgšanu, pirms sākt izsniegt zupu, šķiet, ka bez tām ticība nav iedobet tad pēkšņi kāda kundzīte sākt mājama. Grēku nožēlošana, grēku
klaigāt: «Es biju pirmā rindā! Kur atlaišana – tas ir tāds ļoti personisks
jūs lienat man priekšā!» Tik skaļi brīdis, kad cilvēks kļūst tīrāks Dieva
un skandalozi! Es pieeju pie viņas un savā priekšā. Var jau kāds tā
un saku: «Ārā ir tik skaista un vienkāršoti domāt – sastrādā grēsaulaina diena, un jūs taču zināt, ka kus, palūdz Dievam piedošanu un...
zupas pietiks visiem, neviens nekad sāc no jauna. Bet, izsūdzot grēkus,
no šejienes tukšā nav aizgājis.» Un tu apņemies turpmāk negrēkot, tu
cilvēks nomierinās – cik maz vajag, apņemies savā un Dieva priekšā. Ja
lai nodzēstu to uguni... Es nezinu, tu citiem vari samelot, tad pats sev
kāpēc, bet mūsu sabiedrība ir ārkār- jau samelot nevar – savu sirdsapzitīgi drūma, pesimistiska, mēs ne- ņu piemānīt nevar. Tu esi tik tīrs,
protam priecāties par vienkāršām cik tīra ir tava sirdsapziņa.
lietām. Visapkārt var dzirdēt tikai
«man, man, man...». Tāds egoisms,
Vai Marijas kundze arī grēmateriālās vērtības tiek stādītas ko?
augstāk par cilvēka garīgo pasauli.
Kā nu ne! Nu, pajautājiet paši
Cilvēks ir pieradis sūkstīties. Reiz sev, vai jūs vienmēr ar visu esat
kāda kundze bija pie manis, lai apmierināti? Vai jūs nekad nepažēlotos par savu dzīvi. Ziniet, viņa kurnat, ka kaut kas nav labi? Arī
man teica, ka dažkārt pat lamājas man gadās pakurnēt...
uz Dievu par to, ka viņš tik grūtu
dzīvi uzlicis.
Kā jūs sagaidījāt neseno
balto dūmu parādīšanos virs
Bet vai jums šķiet, ka Dievs Vatikāna?
vienmēr ir taisnīgs?
Tajā brīdī, kad tika ievēlēts jauEs piekrītu, ka dažkārt mums ir nais pāvests, mēs cēlāmies kājās un
grūti izskaidrot Dieva gribu. Mēs aplaudējām. Tajā vakarā Katehēzes
jautājam, kāpēc tā notiek tieši ar centrā bija Alfas kurss un mēs visi
mani, vai es to esmu pelnījis? Pa- sekojām līdzi notikumiem Vatikāvisam nesen Vircavas upītē zem nā. Tiklīdz parādījās priecīgā ziņa
ledus pagāja un noslīka mazs pui- par pāvesta ievēlēšanu, mēs televika... ārkārtīgi traģisks notikums. zora priekšā visi piecēlāmies kājās
Vai tas jaunais zēns to bija pelnījis? – tas bija svēts mirklis. Protams,
Es parasti tad spriežu tā: Dievs ar galvenokārt plašākas ziņas bija
šo notikumu mums grib kaut ko angļu un itāļu valodā, ko es gan
pateikt, parādīt tam cilvēkam, tai nepārvaldu, bet līdzās bija cilvēki,
ģimenei vai visai pasaulei. Varbūt kas angliski saprot, tā ar tulka
caur šo nelaimi viņš paglābj pasau- palīdzību tie jaunumi pie mums
li no vēl lielākas nelaimes...
arī nonāca.

Vai līdz ar jauno pāvestu
Francisku gaidāt kādas pārmaiņas katoļu dzīvē? Jau līdz
viņa ievēlēšanai tika izteiktas
dažādas prognozes par to,
kurš ieņems amatu, un tagad
tiek prognozēts, kas varētu
mainīties.
Ziniet, ar tādām prognozēm ir
tāpat kā ar laika apstākļiem
– sinoptiķi pro
gnozē, bet Dieviņš dara (pasmaida – red.).
Arī par pāvesta
kandidatūrām
bija dzirdamas
visādas prognozes, bet Dievs
iecēla to, kuru
viņš izraudzījās.
Es nedomāju, ka kaut kas būtiski
var mainīties katoļu dzīvē – viss
tāpat notiks pēc katehisma. Tā
kā pāvests pats nenāk no Eiropas,
tad varbūt kādas nelielas izmaiņas
varētu notikt Eiropā, lai Eiropa
atmostos.

«Man nav nekādu
aizspriedumu aiziet
un palūgt Dievu, piemēram, Annas baznīcā. Jo es taču zinu,
ka Dievs ir viens.»

Jums šķiet, ka Eiropa ir
aizmigusi?
Jā, ticības ziņā Eiropa šodien
bišķiņ guļ.
Jūs gaidāt tādu kā augšāmcelšanos – tas būtu tā
likumsakarīgi vēl laikā pirms
Lieldienām...
Kādreiz esmu par to domājusi
un, jāatzīst godīgi, arī pati ceru uz
augšāmcelšanos, ja dzīves laikā ar
saviem darbiem to būšu nopelnījusi.
Mūžīgo dzīvi sola katram no mums,
jautājums tikai, vai mēs to būsim
nopelnījuši. Pati jau reiz piedzīvoju
augšāmcelšanos – 1985. gadā mana
dzīvība gandrīz izdzisa... atbrauca
ātrie un teica, ka viņiem šeit vairs
nav ko darīt... Bet es atmodos. Kā
lai es nekalpoju Dievam, ja viņš
man jau ir devis otru dzīvi?!
Cik jūsos šonedēļ savijas
Lieldienas un Kristus augšāmcelšanās svētki?
Tāpat kā viss laicīgais un garīgais
manā dzīvē – ir gan lūgšanas un
dievkalpojumi, gan olu krāsošana.
Vairāk es to izjūtu Ziemassvētku
vakarā, kad esmu vajadzīga gan savai baznīcai, gan savai ģimenei. Un
pēdējos gados es jau saku saviem
baznīcas ļaudīm: piedodiet, bet
mani gaida mana ģimene... Lieldienās – tad to visu vairāk iespējams
apvienot, jo tas nav viens vakars,
bet visa diena, kad var paspēt gan
baznīcā pasēdēt, gan ar ģimeni
pabūt kopā.

Vai jūs
pazīstat savus
kaimiņus?
Sandra, auklē bērnu:
– Tikai daļēji. Dzīvojam
piecstāvu
mājā, un
katrā stāvā ir
pa trim dzīvokļiem. Sejās jau
esmu ievērojusi, kurš kurā stāvā
dzīvo, ikdienā, ejot garām, pasveicinām viens otru. Taču tādas
draudzīgākas attiecības ir tikai
ar pretējā dzīvokļa ģimeni – ja
nepieciešams, pie viņiem var arī
aiziet paprasīt tēju, kafiju, cukuru. Ar šiem kaimiņiem tiešām
esam sadraudzējušies.
Agris, palīgstrādnieks:
– Mums ir
normālas un
draudzīgas
kaimiņu attiecības. Blakus privātmājas kaimiņiem
nav pastāvīga darba, un diezgan bieži, ja vajag pastrādāt,
piedāvājam viņiem kaut ko
izdarīt un par to samaksājam
naudiņu. Galvenais ir draudzīgi
sadzīvot.
Ilga, pensionāre:
– Ziniet, var
teikt, ka nepazīstu. Pat
tos ne, kuri
pretējās durvīs dzīvo. Protams, ikdienā
staigājot pa kāpņutelpu, jau tu
ievēro tās sejas un zini, kas tavā
mājā dzīvo, taču tuvāk neko
nezinu. Pazīstu arī kaimiņu kaķi
un, ja tas ko sastrādā, zinu, kam
sūdzēties. Tiesa, ja kāds svešais
te iemaldīsies, es zināšu.
Mārtiņš, bārmenis:
– Nē, nepazīstu un neuzskatu, ka
tas man vajadzīgs. Jāteic
gan, ka gluži garām vienaldzīgi
viens otram nestaigājam, tāpat
jau satiekot sasveicināmies. Bet
patiesībā man nemaz tik bieži
neizdodas kaimiņiem uzskriet
virsū. Tā teikt, mums ir mierīga
līdzāspastāvēšana.
Aleksandrs,
IT speciālists:
– Dažiem kaimiņiem zinu
uzvārdus, to,
kā viņi izskatās, jo kopīgi esam kārtojuši
dažādus jautājumus, kas saistīti
ar koplietošanas telpu remontu,
apsaimniekošanu. Bet tik draudzīgās attiecībās kā padomju
laikā, kad viens pie otra bieži
gāja ciemos, neesam. Tādas
kaimiņu attiecības, manuprāt,
vairs nav modē.
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Pateicoties publikācijai
«Jelgavas Vēstnesī»,
aiztur «dežūrkaimiņu»
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc publikācijas laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
policija saņēma informāciju no vairākiem Jelgavas iedzīvotājiem, kuri
kļuvuši par krāpnieka,
kas uzdodas par kaimiņu un aizņemas naudu,
upuriem. Pateicoties šai
informācijai, policijai
krāpnieku izdevies aizturēt.
Aizdomās par vairāku cilvēku
apkrāpšanu aizturēts kāds 1984.
gadā dzimis vīrietis, kurš jau astoņas reizes tiesāts par zādzībām un
krāpšanu. Policija viņu tur aizdomās par piecām epizodēm. Scenārijs
visās ir līdzīgs. «Vīrietis uzdevies par
kaimiņu un lūdzis aizdot naudu – it
kā jātiek uz Rīgu pēc naudas, bet
mašīna salūzusi. Prasītās summas
nav lielas – līdz četriem latiem. Dažreiz viņš solījis atnest par to torti,»

No 1.lpp.

Visbiežāk starp slidotājiem
bijuši bērni un jaunieši, kā arī
ģimenes ar bērniem. Brīvdienās pilsētas slidotavu nereti
apmeklē arī ģimenes no kaimiņu
novadiem. «Ir bijuši arī daži
gadījumi, kad slidotavu, iepriekš
piesakoties un rezervējot nepieciešamos slidu pārus, apmeklējušas skolu klases. Piemēram,
nesen slidotavā bija Penkules

ziņas

Viens eksāmens aiz muguras

stāsta Valsts policijas pārstāve Ieva
Sietniece.
Līdzīgi situāciju aprakstīja arī
«Jelgavas Vēstnesis» – laikraksta
redakcijā vērsās kāda lasītāja, lai
brīdinātu arī citus «neuzķerties»
uz viltus kaimiņa lūguma aizdot
naudu. Viņai «kaimiņš no 5. stāva»
pastāstījis, ka ar sievu svinot dzimšanas dienu, ka viņam ir 28 gadi un
jāaizbrauc uz Rīgu pakaļ naudai. Pašam auto esot, bet iereibis negribot
sēsties pie stūres. Rīt būšot atpakaļ
un naudu atdošot. Viņa krāpniekam
aizdevusi četrus latus.
Policijas rīcībā ir informācija, ka
aizturētais vīrietis ir iesaistīts piecās
līdzīgās krāpšanas epizodēs – viņš  Ritma Gaidamoviča
par «kaimiņu» uzdevies Pulkveža
O.Kalpaka ielā, Lielajā ielā, PēteŠonedēļ 718 pilsētas 12.
ra ielā, Filozofu ielā un Sudrabu
klases audzēkņi kārto
Edžus ielā.
pirmo centralizēto ekLai gan aizdomās turētais ir
sāmenu – angļu valodā.
notverts, policija lūdz iedzīvotājus
Jau izpildīti rakstīšanas
ziņot, ja gadījies piedzīvot ko līdzīun klausīšanās uzdevugu, zvanot pa tālruni 20293240
mi, daļai aiz muguras arī
vai 110.
mutiskais pārbaudījums,

Slidotavas pēdējā darba diena –
31. marts; trīs mēnešos to
apmeklēja 18 000 cilvēku

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

taču daži to atbild vēl
šodien, 28. martā. Jelgavas Valsts ģimnāzijas
audzēkņi atzīst, ka eksāmens ir vieglāks nekā
iepriekšējos gados, taču
klupšanas akmens šogad bijusi lasīšanas daļa.
Ar to, ka eksāmens bija
jākārto divus mēnešus
agrāk nekā ierasts, viņi
ir apmierināti, jo atlikšot
vairāk laika gatavoties
citiem valsts pārbaudes
darbiem.

skolas audzēkņi, kas uz Jelgavu bija atbraukuši ekskursijā
un apmeklēja arī citus pilsētas
apskates un izklaides objektus,»
papildina Zemgales Olimpiskā
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste Sanda Andersone,
piebilstot, ka slidotavu regulāri
izmantojuši arī Jelgavas krīzes
Centralizētais eksāmens angļu
centra bērni, kuriem Olimpiskais centrs rada iespēju slidas valodā šogad pirmo reizi notiek skolēnu brīvlaikā – no 26. līdz 28. marizsniegt bez maksas.
tam, nevis maija beigās, kā ierasts.

Jelgavas Valsts
ģimnāzijā pirmo eksāmenu
– angļu valodā
– šonedēļ kārto 104 audzēkņi. Viņi atzīst,
ka pārbaudījumam sagatavojušies labi,
un ir diezgan
pārliecināti, ka
viņu rezultātu
neietekmēs
tas, ka eksāmens noticis
divus mēnešus
agrāk nekā
ierasts.
Foto: Ivars
Veiliņš

Šādas izmaiņas pārbaudes darbu
grafikā, pēc Izglītības un zinātnes
ministrijas domām, ļaus samazināt
skolēnu slodzi pārbaudījumu laikā
maija beigās un jūnijā. Tāpat arī
eksāmenu rezultātus varēs saņemt
par dažām dienām agrāk.
Valsts ģimnāzijā uzrunātie jaunieši atzīst, ka eksāmenā grūtības
sagādājusi lasīšanas daļa. «Tajā bija
teksta fragments no kādas britu
grāmatas par dzeltenu lapiņu, kas
izkrita pa logu, un īpašnieks centās
to atgūt. Mūsu uzdevums bija pareizi ievietot izņemtās rindkopas.
Parasti ir izņemti teikumi, bet te
– veselas rindkopas, visas tik līdzīgas, ka derētu jebkurā vietā. Turklāt
teksts nebija saistošs, tajā bija daudz
sarežģītu vārdu,» stāsta 12. klases
skolniece Annija Embrekša. Taču
skolēni uzteic, ka interesants bijis
rakstīšanas uzdevums, kurā jāpauž
savs viedoklis par to, kas ir labāk –
izlasīt grāmatu vai noskatīties filmu;
pastāstīt, kā labāk iemācīties valodu.
«Manuprāt, diezgan veiksmīgi tiku
galā ar visiem uzdevumiem, jo man
padodas angļu valoda. Mazliet grūtības sagādāja lasīšana, taču izpildī-

ju,» nosaka Kārlis Putniņš.
Taujāti par to, vai rezultātu ietekmēs tas, ka eksāmens bija jākārto
divus mēnešus agrāk nekā ierasts,
skolēni spriež, ka ne. «Nepilnus
desmit gadus taču esam mācījušies
angļu valodu – kaut kādām prasmēm jau ir jābūt. Īstenībā pat ir laba
sajūta, ka viens eksāmens jau aiz
muguras un vēl palikuši tikai trīs,»
atzīst Linda Strausa. Ulvis Katišs
vien piebilst, ka atliks vairāk laika
gatavoties pārējiem nopietnajiem
eksāmeniem.
Jāteic, ka pēc angļu valodas
eksāmena nokārtošanas mācības
šajā priekšmetā gan vēl nebeigsies
– gada atzīme atestātā audzēkņiem
būs jānopelna. Spīdolas ģimnāzijas
direktore Ilze Vilkārse skaidro, ka
pašlaik Izglītības un zinātnes ministrijā jau ir izstrādāti metodiskie
materiāli, kas varētu palīdzēt dažādot mācību posmu pēc eksāmena
nokārtošanas. «Tie paredz dažādu
bilingvālu stundu vadīšanu, piemēram, par fizikas vai citu priekšmetu
tēmām. Bet, vai tieši šos materiālus
skolotāji izmantos, vēl nezinu. Tā ir
viņu pašu izvēle,» tā I.Vilkārse.

Mītavas tilts – gada labākā Dzelzceļa avārija apliecina – operatīvo
inženierbūve Latvijā
dienestu darbība ir saskaņota
 Ilze Knusle-Jankevica

Mītavas tilts un Jāņa Čakstes bulvāra 1. kārtas rekonstrukcija ir ieguvusi 1. vietu konkursa «Gada labākā būve Latvijā 2012» nominācijā
«Inženierbūve». Balva tika pasniegta piektdien, 22. martā, svinīgā
pasākumā, kur tika paziņoti Latvijas būvniecības nozares nozīmīgākie sasniegumi pagājušajā gadā. Konkurss notika sešās nominācijās
– jaunbūve, rekonstrukcija, restaurācija, inženierbūve, renovācija (t.sk.
energoefektivitātes paaugstināšana), publiskās ārtelpas objekts. Visām
nominācijām kopā tika saņemti 30 objektu pieteikumi no dažādiem
Latvijas reģioniem. Latvijas Būvnieku asociācijas organizētā skate
«Gada labākā būve Latvijā 2012» šogad notika jau 17. reizi, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Baltijas valstīs unikāls gājēju tilts, kam Jelgavas iedzīvotāji devuši pilsētas vēsturiskā nosaukuma – Mītava – vārdu, tika atklāts 2012. gada 15.
novembrī. Tilts savieno pilsētas centra daļu ar Pasta salu. Tērauda tilts
ir iekārts vantīs un izliekts divās asīs, padarot to par tehniski sarežģītu
konstrukciju. Tiltu veido 3850 tērauda elementi, un laiduma konstrukcija izgatavota no septiņiem 19 – 24 metrus gariem blokiem.
Mītavas tilta būve, Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija posmā no
Raiņa ielas līdz Lielajai ielai, Pasta salas tilta rekonstrukcija un pontona
tilta izbūve zem Driksas tilta ir pēdējo gadu lielākais būvdarbu līgums
pilsētas infrastruktūras uzlabošanā un ir daļa no projekta «Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana».
Jāpiebilst, ka līdz 24. aprīlim Latvijas Arhitektūras muzejā apskatāma
izstāde «Unikāli būvkadri jeb Piecas minūtes līdz arhitektūrai», kurā
iekļauta arī Mītavas tilta fotogrāfija ar aprakstu. Pēc tam izstāde ceļos
uz Rīgas domi.
Foto: Ivars Veiliņš

Sestdienas vakarā Jelgavas dzelzceļa stacijā notika avārija un
no sliedēm noskrēja
pieci dīzeļdegvielas
vagoni. Atbildīgie dienesti strādāja gandrīz
diennakti, lai novērstu
avārijas sekas. «Paldies
visiem valsts, pašvaldības un «Latvijas dzelzceļa» dienestiem, kas
operatīvi un prasmīgi
novērsa radušos avārijas situāciju. Civilās
aizsardzības komisijas
sēdē izvērtēsim dienestu rīcību, lai vēl
vairāk pilnveidotu to
savstarpējo sadarbību,» uzsver Jelgavas
pilsētas, Jelgavas un
Ozolnieku novada apvienotās civilās aizsardzības komisijas
priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Operatīvie dienesti informāciju
par avāriju saņēma sestdienas
vakarā pulksten 20.56, un liela
loma atbildīgo dienestu apziņošanā
un informācijas apkopošanā bija
Pašvaldības operatīvās informācijas centram jeb POIC. Pirmais
notikuma vietā ieradās VUGD, bet
tur jau strādāja dzelzceļa darbinieki.
«Trīs cisternas bija apgāzušās, bet
vēl viena atradās 45 grādu leņķī.
No vienas cisternas tika konstatēta

dīzeļdegvielas noplūde ar intensitāti
apmēram desmit litri minūtē. Zem
cisternas operatīvi tika nolikta
saliekama gumijas tvertne, kurā
degviela tecēja, bet VUGD teritoriju
ap cisternām noklāja ar putām, lai
nerastos ugunsgrēka draudi. Vienas
cisternas tilpums ir 60 tonnas. Zemē
izlijusī dīzeļdegviela tika savākta
ar absorbenta palīdzību. Mūsu
galvenais uzdevums bija gādāt par
ugunsdrošību notikuma vietā,»
stāsta VUGD Jelgavas daļas komandieris Vadims Kuzmičs. Tā kā
avārija notika netālu no dzelzceļa
tilta, VUGD bija gatavs arī tam, ja
dīzeļdegviela sāktu plūst Lielupē
– uz notikuma vietu bija atvestas
bonas un cits nepieciešamais aprīkojums.
«Latvijas dzelzceļa» Jelgavas
ugunsdzēsēju komandas vadītājs
Ivars Plāte norāda, ka situāciju
apgrūtināja tas, ka cisternas krītot
bija sabojājušas elektrovadus un
tika pārtraukta elektrības padeve,
kā arī tas, ka abi tilta sliežu ceļi bija
aizņemti un notikuma vietai nevarēja ne piekļūt palīdzības vilcieni,
ne stacijā varēja iebraukt pasažieru
un kravas vilcieni. Lai nodrošinātu
pasažieru pārvadājumus, dzelzceļa
dispečeri sazinājās ar Jelgavas
Autobusu parka dispečeriem. «Ar
diviem autobusiem nodrošinājām
pasažieru plūsmu no sestdienas
vakara līdz svētdienas rīta pulksten
8,» stāsta SIA «Jelgavas Autobusu parks» valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs. Autobuss uzņēmis
pasažierus Jelgavas stacijā, Cukurfabrikā, Ozolnieku stacijā un vedis

līdz Cenu stacijai. Tur pasažieri
pārsēdušies elektrovilcienā un tālāk devušies uz Rīgu. Arī virzienā
Rīga–Jelgava darbojās tāda pati
sistēma. Jelgavas Autobusu parka
autobusi veikuši piecus braucienus
katrā virzienā. «Situācijas, kad autobusi palīdz dzelzceļam pārvadāt
pasažierus, Latvijā ir diezgan bieži,
un šī sistēma jau ir atstrādāta,»
norāda P.Salkazanovs, piebilstot, ka
visus radušos zaudējumus segs «Pasažieru vilciens». Dzelzceļa darbību
un vilcienu kustību pilnībā izdevās
atjaunot svētdienas vakarā.
Jelgavas pilsētas domes Administratīvās pārvaldes civilās aizsardzības speciālists Felikss Jasenas
vērtē, ka situācija bija nopietna
un bīstama, kā ikviena šāda veida
avārija uz dzelzceļa, bet šoreiz
– ar labām beigām. Viņš vērtē, ka
lielākais risks šoreiz bija degvielas
iespējamā ieplūšana Lielupē, kas
veiksmīgi tika novērsts. Uz jautājumu, vai pastāvēja arī aizdegšanās
draudi, viņš norāda, ka šajā situācijā
šis risks nebija tik liels.
Par notikušo ir ierosināts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 21.
nodaļas – noziedzīgi nodarījumi
pret satiksmes drošību. «Latvijas
dzelzceļš» kā iespējamo avārijas
iemeslu min to, ka lūzusi riteņu
pāru ass. Uzņēmums skaidro,
ka zaudējumi kādam būs jāsedz,
taču, kurš to darīs, varēs pateikt
tikai pēc izmeklēšanas beigām.
Pārvadājumus ar šiem vagoniem
veicis «Baltijas ekspresis», savukārt
paši vagoni pieder kādai Krievijas
kompānijai.
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Īsi
 Jelgavas tirgus administrācija
informē, ka tirgus 31. martā un 1.
aprīlī apmeklētājiem slēgts.
 Lieldienu svētku dienās ieviestas izmaiņas sabiedriskā
transporta kustības sarakstos.
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
informē, ka 29., 31. martā un 1.
aprīlī Jelgavas pilsētas maršrutu
tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
sabiedriskais transports kursēs pēc
svētdienas kustības saraksta, bet
30. martā – pēc sestdienas kustības
saraksta. Savukārt reģionālie starppilsētu nozīmes maršrutu reisi, kurus apkalpo JAP, 29., 30., 31. martā
un 1. aprīlī kursēs ar izmaiņām.
Precīzu reģionālo starppilsētu autobusu un mikroautobusu maršrutā
Jelgava–Rīga–Jelgava kursēšanas
grafiku svētku dienās var uzzināt
JAP mājas lapā www.jap.lv, sadaļā
«Aktualitātes».
 Naktī no sestdienas uz svētdienu, 31. martā pulksten 3,
notiks pāreja uz vasaras laiku,
kad pulksteņa rādītāji jāpagriež
vienu stundu uz priekšu. Latvijā
pāreja uz vasaras laiku notiek šādā
kārtībā: marta pēdējā svētdienā
pulksten 3 atbilstoši otrās joslas laikam pulksteņa rādītājus pagriež par
vienu stundu uz priekšu un attiecīgi
oktobra pēdējā svētdienā pulksten
4 – par vienu stundu atpakaļ.
 ZRKAC Junioru universitātes
dalībniece 4. vidusskolas skolniece Rosalina Fiļimonova no starptautiskās dabaszinātņu olimpiādes Luksemburgā atgriezusies ar
izcīnītu 3. vietu un bronzas medaļu. «Šī olimpiāde krasi atšķīrās
no tām, kurās līdz šim biju piedalījusies. Latvijā olimpiādēs lielākoties
jāpilda dažādi teorijas uzdevumi,
taču šajā pārbaudīja skolēnu praktiskās zināšanas. Jāteic, ka šos
uzdevumus man palīdzēja izpildīt
tieši Junioru universitātē gūtās
zināšanas, kur teoriju pielietojam
praksē,» atzīst Rosalina. «Vairāki
olimpiādes uzdevumi ietvēra tādas
tēmas, par kurām Latvijā skolēniem
māca tikai vidusskolā vai arī vispār
tām nepieskaras, taču tieši Junioru
universitātē apgūtais Rosalinai ļāva
neapjukt, ka uzdevumi ir citādāki,»
skaidro Junioru universitātes ķīmijas pasniedzējs Mihails Haļitovs.
Rosalinai bija jānosaka ūdens kvalitāte divās Luksemburgas upēs,
pētot kramaļģes, bet otrajā dienā,
sadarbojoties ar komandas biedriem, viņa pētīja biogāzes ražošanu, nosakot, kādi mikroorganismi
veic šo procesu.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 16. aprīlī pulksten 17
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
notiks biedrības biedru kopsapulce. Uz to aicināti visi biedrības
biedri, lai apspriestu finanšu jautājumus un izveidotu darba plānu
šim gadam.
 2. aprīlī darbu Jelgavas poliklīnikā pārtrauc ģimenes ārsts Antons Mozaļevskis. Viņa pacienti
aicināti pārreģistrēties pie cita
ģimenes ārsta, kam ir līgums ar
valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un
apmaksu. Pacientiem tiek ieteikts
pārreģistrēties pie ģimenes ārstes
Gaļinas Zabelas, kura saskaņā ar
Jelgavas poliklīnikas sniegto informāciju darbu poliklīnikā sāks 2. aprīlī, vai pārreģistrēties pie jebkura
cita ģimenes ārsta, kam ir līgums
ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un
apmaksu. Pacientus, kuri līdz 2013.
gada 1. oktobrim nebūs izvēlējušies
sev ģimenes ārstu, Nacionālais
veselības dienests pārreģistrēs
pie ģimenes ārstes G.Zabelas. Lai
pārreģistrētos pie ģimenes ārstes
G.Zabelas, iedzīvotājiem jāvēršas
Jelgavas poliklīnikas reģistratūrā
(tālrunis 63022101). Tāpat neskaidros jautājumus pacienti var precizēt
Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļā, pa tālruni 63027249,
63007086 vai e-pastu: zemgale@
vmnvd.gov.lv.

Ritma Gaidamoviča
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tēma

Lai iesaistītu romu tautības cilvēkus izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs, jau gadu dienas centrā «Atbalsts» speciālisti pieaugušajiem romiem, kuri
vēlas izglītoties, pasniedz nodarbības – māca lasīt, rakstīt, meklēt nodarbošanos
un attīstīt sociālās iemaņas. Bet viņu bērni šeit var sagatavot mājas darbus skolai. Tāpat ģimenēm ir iespēja izmantot dušu un bez maksas izmazgāt veļu. Pēc
gada darba mācības noslēgušās pirmajām 10 romu ģimenēm – daļa pieaugušo
nekad nav mācījušies skolā, daļa beiguši tikai 3 klases, bet daļai ir 8 klašu izglītība.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidro, kādu rezultātu devušas mācības.
 Ritma Gaidamoviča

«Mums tas šķistu pašsaprotami – parakstīties. Taču es
ļoti lepojos ar savas kursantes panākumu. Ja līdz šim
kundze, kurai krietni pāri
40, parakstījās, ievelkot kaut
kādu nesaprotamu ķeksīti,
tad šodien viņa jau iemācījusies bez parauga uzrakstīt
pilnu vārdu, uzvārdu un vēl
kārtīgi parakstīties. Tas ir
liels panākums,» atzīst romu
skolotāja Jelgavas Izglītības
pārvaldes speciāliste Sarmīte
Joma, kura romu sievietēm
māca lasīt un rakstīt.
Dažādi statistikas dati apliecina, ka
lielākajai daļai romu ir zems izglītības
līmenis, līdz ar to arī slikti sociālie
apstākļi. Vairums uzskata, ka nav jēgas
mācīties, jo nevar dabūt darbu, bet
darbu nevar dabūt, jo nav izglītības.
Līdzīgi ir ar romu mammām, kuras
izmantojušas iespēju izglītoties dienas
centrā «Atbalsts». Daļa no viņām, sākot mācīties, neprata lasīt un rakstīt.
«Jā, mamma zināja, kā uz papīra
uzrakstīti izskatās viņas bērnu vārdi,
taču pati tos uzrakstīt neprata. Pēc
gada mācīšanās ir sasniegts kaut kāds
rezultāts un šodien pacīnoties viņa
to jau var izdarīt,» atzīst aktivitāšu
kuratore, kura arī pati pēc tautības ir
roms, Dana Didžus.

Motivācija –
dušas un iespēja izmazgāt veļu

Tiesa, uzrunātās mammas atzīst,
ka projektā iesaistījušās ne tik daudz,
lai mācītos, bet gan sadzīvisku lietu
mudinātas. Proti, lai varētu apmeklēt
dušu, jo mājās tādas nav, izmazgāt
veļu automātiskajā veļas mašīnā vai
piedalīties nodarbībās, kurās var pagatavot kaut ko sev – ēst, uzšūt svārkus,
dvieļus, izgatavot gaļas dēlīšus. Taču
ar rakstīšanu, lasīšanu un darba meklējumiem gājis grūtāk.
Daļu nākt uz nodarbībām piespiedis
tas, ka bērniem šeit palīdz sagatavot
mājas darbus – viņas pašas nav tik
izglītotas, lai palīdzētu saviem bērniem
mācībās. No vienas puses, viņas saprot,
ka izglītība ir vajadzīga, taču tajā pašā
laikā mācīties īsti nevēlas, jo uzskata:
«Visu dzīvi tā nodzīvoju – kam man
šodien tas vairs vajadzīgs?!» Taču to
nevar teikt par gluži visām ģimenēm,
jo arī šeit bijušas mammas, kuras
atzīst, ka labprāt tomēr gribētu pašas
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Romu mācības
rezultātus nes gausi

izlasīt, kas rakstīts no skolas atnestajā,
saņemtajā vēstulē, vai mācēt uzrakstīt
iesniegumu kādai iestādei.

Mācības vainagojas
ar darba atrašanu

Speciālisti atzīst, ka Marina ir vienīgā romu sieviete no grupas, kurai bijusi
konkrēta motivācija – iegūt zināšanas,
lai varētu atrast darbu. Viņa beigusi
astoņas klases, prot gan rakstīt, gan
lasīt, ieguvusi arī pārdevējas pieredzi un izmācījusies par šuvēju, taču
problēmas bijušas ar valodas tīrību,
teikumu konstrukciju un lietišķo
saziņu, kas traucējis komunikācijā
ar darba devējiem. «Marina lieliski
pārvalda sociālo tīklu odnoklassniki,
taču nezina, kā sagatavot un nosūtīt
vēstuli potenciālajam darba devējam.
Ar viņu jau tikām līdz lietišķajiem
rakstiem – kopīgi mācījāmies rakstīt
CV, pieteikuma vēstules un tās sūtījām,
lai pieteiktos atrastajām darba vakancēm,» tā S.Joma.
Marina stāsta, ka lielākais ieguvums
pēc mācībām, protams, ir atrastais
darbs. «Es iemācījos internetā meklēt
darba sludinājumus, kopā ar Sarmīti
uzrakstīju CV, sūtīju pieteikumus
datorformātā,» stāsta Marina. Tiesa,
kundze jau paspējusi nomainīt trīs
darbavietas. Šobrīd viņa strādā Rīgas
centrāltirgū par pārdevēju gaļas pārstrādes uzņēmuma «Ķekava» stendā
un pagaidām ar darbu ir apmierināta.
Taču tas, kā pati pieļauj, būs līdz algai.
Pirms tam viņa izmēģinājusi spēkus
tepat Jelgavā, veikalā «Maxima», un
Olainē noliktavā. Marina atzīst, ka
tur viņu neapmierināja ilgās darba
stundas, tas, ka jāceļ smagumi, un
mazā alga – 200 lati. «Pamēģiniet šodien padzīvot par 200 latiem – kas tas
ir?! Protams, ka es gribu vairāk!» tā
Marina, gan neapzinoties, ka ar astoņu
klašu izglītību nevar cerēt uz labāku
amatu un augstāku darba samaksu.

G ir gurķa burts, d – desas

Pārējām kundzēm izglītības līmenis
ir krietni zemāks – mācības notikušas
kā ar sešgadniekiem, kad tie tiek sagatavoti skolai. «Četrdesmitgadīgām
kundzēm jāmāca alfabēts un jāskaidro,
ka d ir desas burts, g – gurķa, r – rozes
burts, jāspēlē burtu mīklas, jāmodelē
vārdi. Šodien jau viņas prot uzrakstīt
un saprast tādus vieglas konstrukcijas
teikumus kā «es dzīvoju, mani sauc...»,»
par darbu stāsta S.Joma.
S.Didžus piebilst, ka romiem ir ļoti
laba redzes un dzirdes atmiņa. Līdz

Pirmais burts, pirmais
vārds un pirmais teikums – šādi izskatās
romu sieviešu pirmie
rakstu darbi, kuru
izpildīšanā ieguldījušas ne mazums pūļu,
taču par rezultātu ir
patiesi priecīgas, jo
kaut kas ir izdevies.

Pieaugušajiem romiem tiek dota iespēja ne tikai mācīties rakstīt un lasīt, bet arī pilnveidot prasmes atsevišķās
nodarbēs, piemēram, apģērbu labošanā, dārzkopībā un kulinārijā. Jāteic, ka dažas sievietes tikai šajās nodarbībās
pirmo reizi saprata, ka pašas mājās var lokus izaudzēt vai svētkos izcept piparkūkas – līdz šim viņas par to nebija
aizdomājušās.
Foto: no Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes arhīva
ar to ikdienas sarunvalodu jau viņi
prot diezgan labi, to, kas uzrakstīts, ja
kāds priekšā nolasījis, arī atceras, taču
pats to neprot. Tomēr, kursus beidzot,
jau vairākām sievietēm rezultāti uzlabojušies. Laila lēnām un ar palīdzību
uzrakstījusi savu pirmo iesniegumu
Sociālo lietu pārvaldei, Veronika – zīmi
skolai par to, kāpēc bērns kavējis stundas. «Tas jau ir liels sasniegums. Viņas
patiesi un no sirds priecājas, ja kaut
kas ir sanācis,» atzīst S.Joma. Jāteic
gan, ka pašas sievietes sarunā iesaistās
negribīgi, nevēloties dziļāk atklāt savu
dzīvesstāstu.

«Vai es velti izmācīšos?»

Kaut arī pārējām kundzēm pagaidām
mācības nav vainagojušās ar darba
atrašanu, viņas uzskata šo par labu
iespēju sevis attīstīšanā un atzīst, ka
uzzinājušas daudz jauna. Kaut vai to,
kā cep piparkūkas – neviena no viņām
savā mūžā to nebija darījusi. Vai arī
adventes vainaga veidošana – viņas
pat neiedomājās, ka to var izveidot
pašas savām rokām! «Kā tad lai viņas
iemāca kaut ko saviem bērniem, ja
pašas neprot?» retoriski vaicā sociālā
rehabilitētāja Marija Naidjonoka.
«Patiesi priecājos, ka man bija iespēja mācīties, jo uzzināju daudz jauna.
Piemēram, kā ietaupīt uz zāļu rēķina,
izmantojot dažādas tējas un tautas
līdzekļus veselības uzlabošanai. Man
patika visas tās nodarbības, kurās bija
kaut kas jāveido: galda klāšana, apģērba šūšana, sīpolu stādīšana,» stāsta
Žanna. Taujāta par darba meklēšanas
iespējām, kundze saka: «Es gribētu
strādāt, bet... kāds darbs?! Man ir 47
gadi, visu mūžu neko neesmu darījusi,
ko tad lai es rakstu savā CV?! Man nav
nekādas darba pieredzes. Kas tad ir tās
pabeigtās astoņas klases? Nevienam
neinteresē...» Lai gan sieviete apzinās,
ka izglītības līmenis ir zems, viņa nav

gatava neko lietas labā darīt. «Mācīties
es negribu, jo nav jau nekādas garantijas, ka pēc tam mani pieņems darbā.
Ko tad es – velti izmācīšos? Mācīties var
tikai tad, ja no darbavietas nosūta, bet
man taču vispirms jātiek tajā darbā!»
tā Žanna, paužot gatavību piestrādāt
par pavāra palīgu.

Tautības dēļ zūd
motivācija kaut ko mainīt

Uzrunātās romu sievietes gan uzsver, ka daudz lielāka problēma par
to, ko māk vai nemāk, ir tautības
uzliktais «zīmogs». «Cik reižu esmu
redzējusi pie veikala paziņojumu, ka
meklē pārdevēju. Ieeju un prasu, vai
vajag pārdevēju, bet veikalā uz mani
paskatās un saka: «Nē!» Bet paziņojumā rakstīts, ka vajag...» piebilst Žanna. D.Didžus uzsver, ka tieši šī iemesla
dēļ romiem zūd motivācija kaut ko
savā dzīvē mainīt. Tāpat romi nelabprāt iesaistās aktivitātēs, kas viņiem ir
nezināmas. Tikai redzot, ka citi romi
to dara, tas ir kaut kas uzmanības
vērts. «Tieši tāpēc es kā romu pārstāve piedalos šajās apmācībās, kopā arī
eju uz nodarbībām, lai viņi redz, ka
tas nav nekas apkaunojošs, ka tas ir
vajadzīgs. Jāteic, ka tajās reizēs, kad
es piedalījos nodarbībās, apmeklējums
bija daudz labāks,» atzīst S.Didžus.
Jāpiebilst, ka nu jau sākusi mācīties
jauna grupa, kurā ir jaunākas sievietes – sākot no 23 gadiem. Daudzas no
viņām nav gājušas skolā, taču ir motivētākas mācīties. To, kādu rezultātu
sniegs viņu izglītošana, varēs vērtēt
pēc mācību beigām.

«Par divsimts latiem
jau neiešu strādāt»

Nodarbību pasniedzēji gan uzsver,
ka lielas problēmas romiem attiecībā
uz mācīšanos un darba meklējumiem
rodas arī lepnuma dēļ. Viņi šķiro dar-

bus un nevar pieņemt to, ka sākumā
visur maksā minimālo algu. «Lai gan
izglītība ir zema, viņi tik un tā uzskata, ka jāsaņem daudz lielāka alga par
minimālo,» piebilst D.Didžus. Strādāt
par apkopēju vai sētnieku ir zem viņu
goda. Arī Žanna atzīst, ka par apkopēju
negrib strādāt – tad jau labāk saņemt
70 latu pabalstu no pašvaldības.
S.Joma gan piebilst, ka tajā pašā laikā romu mājoklis vienmēr ir sakārtots,
tīrs. Ne reizi vien no romu kundzēm
dzirdēts: «Gribu daudz pelnīt, par
divsimts latiem jau neiešu strādāt.» Lai
gan tajā pašā laikā ģimenes pārtiek no
sociālajiem pabalstiem, kas ir nepilni
simts lati. «Romiem ir grūti apzināties
savas reālās iespējas,» tā S.Joma.
«Romu mammas galvenais pienākums ir audzināt bērnus. Ja viņa nevar
tikt ar to galā, nevar iet strādāt,» stāsta
M.Naidjonoka, kā piemēru minot mammu ar septiņiem bērniem, no kuriem
daudzi ir mazi, turklāt mazākajam ir
tikai daži mēneši.

Pietikšot ar vidusskolu

No šīs mācīšanās galvenais ieguvums
esot tas, ka romu mammas sapratušas:
bērniem jāmācās, un tas jau ir labi.
Projektā iesaistītajām sešām mammām kopā ir deviņpadsmit bērni, no
kuriem desmit mācās pilsētas skolās,
trīs – piecgadnieku un sešgadnieku
grupā, bet pārējie ir jaunāki par diviem
gadiem. Tāpat viņām ir parādīts, ka var
dzīvot arī citādāk. «Ja viņas savā dzīvē
nevar kaut ko mainīt, jo īsti nav motivācijas un šķiet, ka ir par vēlu to darīt,
tad vismaz bērniem jābūt izglītotiem.
Un tas jau ir labi, ka izglītībai romi
pievērš lielāku uzmanību,» uzskata
M.Naidjonoka. Tiesa, pašas mammas
gan piebilst, ka vairāk par 12 klasēm
nevajagot, jo paziņas ar augstāko izglītību arī nevarot atrast darbu. Pietikšot
ar vidusskolu.
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Pieveic Kauņas bokserus

Jelgavas un Kauņas rajona boksa izlases
draudzības sacensībās ar rezultātu 8:6
uzvarējuši Jelgavas bokseri. Jelgavas
pilsētas boksa izlases vecākais treneris
Aleksandrs Knohs norāda, ka bokseri
sacentās 14 svara kategorijās un pretinieku pārliecinoši uzvarēja trīs jelgavnieki
– Leonīds Gamajunovs, Artūrs Buls (abi
no Jelgavas Cīņas sporta veidu centra) un
Artūrs Bilerts (klubs «Madara»). Gatavojoties Latvijas jaunatnes olimpiādei, kas
notiks jūnijā, mūsu pilsētas izlasei
paredzētas
vairākas pārbaudes sacensības.

Par titulu – pret Ozolniekiem

Noskaidroti Latvijas vīriešu volejbola
čempionāta finālisti – «Biolars/Jelgava»
komandai pretī stāsies «Poliurs/Ozolnieki», kas izslēgšanas spēļu sērijā ar
3:1 pieveica «Lāse-R» volejbolistus.
Jāatgādina, ka jelgavnieki izslēgšanas
spēļu sērijā ar 3:0 uzvarēja Daugavpils
universitāti. Arī finālā komandas spēlēs
līdz trīs uzvarām. Pirmās trīs spēles
notiks 1. aprīlī pulksten 16, 10. aprīlī
pulksten 20 un 13. aprīlī pulksten 17
Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā.
Visas šīs spēles translēs arī televīzijas
LTV7 kanālā. Ja būs nepieciešams, ceturtā spēle notiks 20. aprīlī pulksten 14
Zemgales Olimpiskajā centrā, bet piektā
– 21. aprīlī pulksten 14 arī Zemgales
Olimpiskajā centrā.
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sports
Austrumcīņas olimpiādē
– piecas medaļas

Jelgavas kluba
«Shinri» karatisti
Baltijas austrumcīņas olimpiādē izcīnījuši divas zelta un
trīs sudraba medaļas. Zeltu izcīnīja
puišu, vecāku par 18 gadiem, komanda
kumite disciplīnā: Aleksejs Šalajevs, Andrejs
Šalajevs, Artjoms Fomenko un Sergejs
Stasenko. Otra zelta medaļa – Edgaram
Dukaļskim (kumite 10 – 11 g. virs 40 kg).
Edgars izcīnīja arī bronzas medaļu (kata 10
– 11 g.). Vēl bronza Danielai Skujai (kumite
10 – 11 g. virs 35 kg) un Annai Poņatovskai
(kumite 14 – 15 g. līdz 53 kg). Sacensībās
piedalījās vairāk nekā 1000 sportistu.

Izcīna vienu uzvaru

Latvijas sieviešu kērlinga izlase – Jelgavas
kērlinga kluba meitenes Iveta Staša-Šaršūne,
Ieva Krusta, Una Ģērmane, Zanda Bikše un
Dace Munča – pasaules čempionātā ierindojušās 12. vietā. No aizvadītām 11 spēlēm
tikai vienā izcīnīta uzvara – pār Šveici ar 8:7.
Vairākās spēlēs meitenes rādīja labu sniegumu un bija samērā līdzvērtīgas pretinieces,
tomēr nospēlēja pieredzes trūkums. Latvija
tikās ar Zviedriju (4:7), Kanādu (5:7), Japānu
(8:12), Itāliju (5:7), Vāciju (3:6), Krieviju (7:9),
Skotiju (5:9),
Ķīnu (3:7),
ASV (2:9), Dāniju (5:8). Par
pasaules čempionēm kļuva
Skotijas izlase.

Sporta pasākumi
 28. – 30. martā – UEFA Eiropas telpu
futbola čempionāta kvalifikācijas 3. apakšgrupas pamatturnīrs. 28. martā pulksten
17.30 – Rumānija : Krievija; pulksten 20
– Latvija : Kazahstāna. 30. martā pulksten 17.30 – Kazahstāna : Rumānija;
pulksten 20 – Krievija : Latvija (ZOC).
 30. martā pulksten 11 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2013» sezonas
atklāšana – fotoorientēšanās (starts pie
LLU sporta nama).
 30. martā pulksten 17 – basketbols:
BK «Jelgava» – «VEF Rīga» (Sporta hallē).
 6. aprīlī pulksten 10 – sieviešu basketbols: «Jelgavas BJSS» – «Ventspils»
(ZOC).
 6. aprīlī pulksten 10 – Latvijas vīriešu
lakrosa čempionāts (ZOC).
 6. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 6. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāta biljardā 4. kārta (6. vidusskolā).
 6. aprīlī pulksten 17 – basketbols: BK
«Jelgava» – BK «Valmiera» (ZOC).

«Jelgavniekiem jāpārbļauj
Babītes futbolisti»

Meklē darbu

 Ilze Knusle-Jankevica

Metālgriezējs ar saviem instrumentiem.
Tālrunis 26752085.

Spēļu kalendārs

Nedēļas nogalē Jelgavas
Sporta hallē tiks noskaidrotas
Baltijas čempiones volejbolā.
Skatītāju atbalsts būs nepieciešams arī mūsu komandai
«Jelgava/LU», kas ir gatava
cīnīties par medaļām.
Fināla sacensībās piedalīsies astoņas
komandas, kas tiks sadalītas divās grupās. Pirmajā būs katras valsts – Baltkrievijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas
– spēcīgākā komanda, bet otrajā – vēl
četras labākās komandas pēc turnīra
tabulas. Līdz ar to finālā iekļuvušas trīs
Baltkrievijas komandas, kas kopvērtējumā ierindojas pirmajā trijniekā, divas
Latvijas komandas, divas Igaunijas komandas un viena Lietuvas komanda.
Tad komandas tiksies pēc principa:
pirmā ar astoto, otrā ar septīto, trešā ar
sesto, ceturtā ar piekto. «Jelgava/LU» ir
«izliktas» ar otro numuru, tāpēc pretī
dabūs septīto numuru, kas šoreiz ir otra
Latvijas komanda «Babīte». «Līdz šim
Babītes volejbolistes mums ir bijušas
ērts pretinieks, jo savstarpējās spēlēs
esam viņas uzvarējuši,» norāda «Jelgava/LU» galvenais treneris Jānis Leitis.
Viņš zina teikt, ka Babītes volejbolis-

29. marts
Pulksten 16
F1 VC «Kommunalnik Mogilev» (1) – «Famila/Voru» VK (8)
F3 Tartu universitāte (3) – «Minchanka» (6)
Pulksten 18
F2 «Jelgava/LU» (2) – SK «Babīte» (7)
F4 «Achema» KKSC (4) – VC «Atlant» (5)

30. marts
Pulksten 11
F5 F1 zaudētājs – F4 zaudētājs
F7 F1 uzvarētājs – F4 uzvarētājs
Pulksten 13
F6 F2 zaudētājs – F3 zaudētājs
F8 F2 uzvarētājs – F3 uzvarētājs

31. marts

Baltijas līgas finālā «Jelgava/LU» volejbolistes pirmo spēli aizvadīs ar otru Latvijas komandu – «Babīti». Līdz šim šosezon abas komandas tikušās trīs reizes
un visās trīs ar rezultātu 3:1 pārākas ir bijušas jelgavnieces. Foto: Ivars Veiliņš
tes finālam gatavojas rūpīgi un plāno
uz Jelgavu atvest futbola komandu,
kas atbalstīs meitenes svarīgajā cīņā.
«Grūti ir kaut ko prognozēt, jo šīm
spēlēm būs pavisam cits svars, bet vienīgais, ko varu pateikt: jelgavniekiem

ir jāpārbļauj Babītes futbolisti,» tā
treneris. Viņš sev izvirzījis uzdevumu:
ar komandu iekļūt pusfinālā un cīnīties
par medaļu. Pusfinālā iekļūs pirmās
dienas spēļu četri uzvarētāji, kas tālāk
arī sadalīs medaļas.

Pulksten 11
Cīņa par 7. – 8. vietu: F5 zaudētājs – F6 zaudētājs
Cīņa par 5. – 6. vietu: F5 uzvarētājs – F6 uzvarētājs
Pulksten 13
Cīņa par 3. – 4. vietu: F7 zaudētājs – F8 zaudētājs
Pulksten 15
Cīņa par 1. – 2. vietu: F7 uzvarētājs – F8 uzvarētājs

Jāpiebilst, ka Latvijas čempiones tiks
noskaidrotas aprīļa vidū. Kā norāda
J.Leitis, par šo titulu sacentīsies trīs
komandas, kas spēlē Baltijas līgā – «Jelgava/LU», «Babīte» un junioru izlase
– un trīs studentu līgas komandas.

Spīdolas ģimnāzija izcīna ceļojošo «Lielās balvas» kausu
 Ilze Knusle-Jankevica

www.jelgavas
vestnesis.lv
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sadaļā «Pasākumi»

Vīrietis meklē darbu, var būt vienas vai
dažu dienu darbs. Tālrunis 26990895.
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 28886430.
Angļu valodas pasniedzēja. Tālrunis
29940028.

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Metāllūžņus (visu veidu). Izbraucam.
Tel.27760073
Iepērk krāsainos un melnos metāllūžņus
Tērvetes ielā 65A. Braucam pie kientiem. Cena pēc vienošanās. T.29718434,
29799514
1ist. vai 2ist. dzīvokli. T.29558600
Dārgi pērku vecmeistaru gleznas,
porcelāna figūras, vāzes, sienas šķīvjus.
T.27166669
Pērk lauksaimniecības zemi 20 km rādiusā
no Zaļeniekiem. Tel.29234911

Pārdod
Pārdodu Opel Astra 1,6, Ekotek, 1998.
Cena Ls 950. T.29949900
Ābolus un ābolu sulu. Tel.20380909
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881

Dažādi
Ārstēju ādas slimības. T.63026604
Kvalitatīvs dzīvokļu remonts no 0 – atslēgai! Visi apdares darbi + elektroinstalācija,
santehnika. 28861525, Jānis
Kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi.
T.20613404

Noslēgušās ikgadējās skolēnu veiklības sacensības
«Lielā balva». Šoreiz par
pārsteigumu parūpējās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
vidusskolas klašu komanda
– uzvarot sacensībās trešo
gadu pēc kārtas, tā ieguva savā īpašumā ceļojošo
kausu.
Skolēniem bija jāizpilda seši pārbaudījumi, kuros gūtie rezultāti tika
summēti. Lai noskaidrotu uzvarētājus, četras labākās komandas vēlreiz
veica lielo stafeti (8. – 9. un 10. – 12.
klašu grupā finālā jākāpj arī pa klinšu
sienu).
6. – 7. klašu grupā startēja sešas komandas. Uzvaru izcīnīja 4. vidusskolas
komanda, otrie – Spīdolas ģimnāzija,
trešie – 3. pamatskola. 8. – 9. klašu
grupā par kausu sacentās piecas komandas. Uzvarēja Spīdolas ģimnāzija,
otrie – Valsts ģimnāzija, trešie – 4.
vidusskola. Arī vidusskolas klašu grupā
sacentās piecas komandas. Trešo gadu
pēc kārtas uzvarēja un tiesības paturēt
ceļojošo kausu ieguva Spīdolas ģimnāzija, otrā – Valsts ģimnāzija, trešā – 1.
ģimnāzija. Skolēni balvā saņēma iespēju kopā uzspēlēt boulingu un paslidot,
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SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši

kā arī saldumus.
Bērnudārzu konkurencē šogad piedalījās 14 komandas, kas ir dalībnieku
skaita rekords. Jau ierasti par galvenajiem pretendentiem uz uzvaru tika
uzskatīti līdzšinējie uzvarētāji – «Vārpiņa», kuras kontā ir piecas uzvaras un
viens ceļojošais kauss, un «Zemenīte»,
kas izcīnījusi divas uzvaras. Negaidīti,
bet šogad uzvarēja draudzība – sacensības noslēdzās neizšķirti, un ceļojošais
kauss pusgadu stāvēs bērnudārzā
«Zemenīte», pusgadu – «Vārpiņā».
Jāpiebilst, ka stafetes bērnudārza audzēkņiem tiek izstrādātas sadarbībā
ar Izglītības pārvaldes speciālistiem,
iekļaujot tajās elementus no bērnudār-

Par pārsteigumu sacensībās «Lielā balva» parūpējās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 10. – 12. klašu komanda – tā uzvarēja trešo gadu pēc kārtas un varēs
paturēt ceļojošo kausu. Šī ir pirmā reize septiņu gadu laikā, kad kādai no skolu
komandām izdodas iegūt kausu īpašumā. Foto: no Sporta servisa centra arhīva
zu izglītības programmas. Sacensībās
piedalījās komandas no bērnudārziem «Vārpiņa», «Lācītis», «Rotaļa»,
«Gaismiņa», «Sprīdītis», «Kamolītis»,
«Zemenīte», «Pūčuks», «Ķipari», «Va-

ravīksne», «Punktiņš», «Pasaciņa»,
«Sprīdītis» un «Zvaigznīte».
Sacensības «Lielā balva» notika septīto reizi. Tās organizē Sporta servisa
centrs.

STEFĀNIJA TURAKOVA (dz. 1924. g.)
VERA ZABELE (dz. 1921. g.)
NIKOLAJS ZUŠEVICS (dz. 1918. g.)
TEODORS GULBIS (dz. 1946. g.)
IGORS VASIĻEVSKIS (dz. 1972. g.)
IRĒNA SONDORE (dz. 1954. g.)
DZIDRA MĀLIŅA (dz. 1933. g.)
ANNA STRIŠKA-ZAKREPSKA (dz. 1941. g.)
VIKTORIJA VASEJEVA (dz. 1939. g.)
GAITIS KADZEJS (dz. 1961. g.)
STASIS KUĶIS (dz. 1953. g.).
Izvadīšana 28.03. plkst.16 Zanderu kapsētā.
GENOVEFA MAKSIMOVA (dz. 1916. g.).
Izvadīšana 28.03. plkst.15.30 Meža kapsētā.
SERGEJS KŅAZEVS (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 28.03. plkst.13 Zanderu kapsētā.
DZIDRA RIMOVIČA (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 28.03. plkst.14 Baložu kapsētā.
VILMA INDĀNE (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 30.03. plkst.15 Baložu kapsētā.
SERGEJS GRIGORJEVS (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 30.03. plkst.13 Bērzu kapsētā.
GAĻINA ROMAŅENKO (dz. 1953. g.).
Izvadīšana 30.03. plkst.15 Bērzu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

1. aprīlis, pirmdiena
LTV1
7.05 Reliģisko konfesiju vadītāju apsveikumi Lieldienās.*
7.25 «Dāvā man laimi!» (ar subt.). Rom. kom. 2012.g.
9.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1589.sērija.
10.00 «Liela diena».*
11.00 «Teātris.zip iesaka...» Ē.Kestners. Punktiņa un
Antons (ar subt.). Dailes teātra izrāde.
13.00 Urbi et Orbi. Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.50  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 10.sērija Primāti.
14.45 «Dejas ar vilkiem». Piedzīvojumu filma. 1990.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 Pirmizrāde! «Blaumanis. Indrāni. Vēsts». LTV
videofilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Liepājas teātris. 6.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.15 «De facto».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 15.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 47.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 31.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma pāru slidojumos.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 48.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 32.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 1.sērija.
20.00 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 6.sērija.
20.55 «Piedzīvojums dabā 2». 1.sērija.
21.25 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
22.55 «Likteņa lēmums» (ar subt.). Drāma. 2010.g. 2.sērija.
23.45  «Skūpsts ezera nometnē». Melodrāma. 2012.g.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 11.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
7.30 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Anim. ser. 23.sērija.
7.50 «Mans mīļais draugs 4».
8.20 «Esi gardēdis 3».*
8.55 «Lamatas līgavai». Romant. komēdija.
10.50 «Sievietes». Komēdija.
13.00 «Līdz džekpots mūs šķirs». ASV rom. kom. 2008.g.
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls. 35.sērija. Bezbērnu ģimene cenšas adoptēt kaimiņu bērnu.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 16.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 36.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta 2». Mājokļa pārvērtību raidījums.
22.10 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
0.25 LNT ziņu Top 10.
1.15 «Laimīgs un vesels».
1.45 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 22.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 16.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 36.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 12.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». 12.sērija.
6.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 22.sērija.
7.00 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 40.sērija.
7.30 «Šīna planēta». Anim. ser. 21.sērija.
7.55 «Mūmija: seno tīstokļu meklējumos». Anim. f.
9.10 «Mazais Stjuarts 3: dabas aicinājums». Ģim. f.
10.45 «Emīla nedarbi». Ģim. komēdija.
12.10 «Labākais no Mistera Bīna». Komēdija.
13.30 «Mūžīgā aukle». ASV traģikomēdija. 1993.g.
16.05 «Haizivēna un Laviņas piedzīvojumi».
ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2005.g.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Nakts muzejā 2». ASV komēdija. 2009.g.
22.30 TV pirmizrāde! «Sadedzināt pēc izlasīšanas». ASV
un Lielbritānijas kriminālkomēdija. 2008.g.
0.30 «Nekā personīga».
1.20 «Labākais no mistera Bīna». Komēdija. 1995.g.
2.30 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 12.sērija.
3.15 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 12.sērija.
4.00 «Bez tabu».

2. aprīlis, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 38.sērija.

6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1590.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 98.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Ielas garumā».*
10.55 Turcijas Republikas prezidenta Abdulaha Gila un
Hairinisas Gila kundzes valstsvizīte Latvijā. Oficiālā
sagaidīšanas ceremonija pie Melngalvju nama.
11.20 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Turcijai.*
12.10 «Sieva uz pilnu slodzi» (ar subt.). Komēdija.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Viss notiek!»*
16.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1590.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 48.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 99.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Aculiecinieks». Stāsts par kādu puiku, kurš kopš
piecu gadu vecuma vairs neredz, bet viņš mācās
parastā skolā, mūzikas skolā, slido, peld, jāj ar
zirgiem un dara vēl daudz ko citu.
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.20  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 6.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Laika dimensija».*
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 16.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 48.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 32.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 49.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 33.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Neatklātā Latīņamerika». Dok. daudzs. f. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.35 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 35.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 84.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Hillezundas ugunīgie zirgi». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 3.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 42.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 17.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 37.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Brauciens pretī laimei 6. Melodrāma. 2011.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 9.sērija.
0.05 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 23.sērija.
1.05 «Terjeri». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
2.05 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 17.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 37.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 13.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». 13.sērija.
6.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 23.sērija.
7.00 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 41.sērija.
7.30 «Šīna planēta». Anim. ser. 22.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.00 «Kobra 11». 9.sērija.
10.05 «Garšu ekspresis».
10.35 «Māmiņu klubs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 3.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 45.sērija.
14.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 22.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 127.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 612. un 613.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 61. un 62.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.

tv programma
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 613.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 12.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 15.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». Seriāls. 12.sērija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 171. un 172.sērija.
1.50 «Amerikāņu šausmu stāsts». Seriāls. 3.sērija.
2.40 «Kobra 11». Seriāls. 9.sērija.
3.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 127.sērija.
4.10 «Bez tabu».

3. aprīlis, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 39.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1591.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 99.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 112.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Blaumanis. Indrāni. Vēsts». LTV videofilma.
14.40 «Aculiecinieks».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1591.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 49.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 100.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 17.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 49.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 33.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 50.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 34.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 TIEŠRAIDE! Sacensības rokasbumbā. Latvija – Slovākija.
20.40 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.10 «Tie esam mēs!» (ar subt.).
21.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.10 «Prāta vētras». Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
22.40 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. filma.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Ātruma cilts».
23.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 73.sērija.
0.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 6.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 36.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei 6. Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 43.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 37.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 18.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 38.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 35.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 13.sērija.
22.10 «Alekss Kross». Spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.15 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 1.sērija.
1.10 «Terjeri». ASV seriāls. 2.sērija.
2.05 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 18.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 38.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 14.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». 1.sērija.
6.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 24.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 45.sērija.
7.30 «Šīna planēta». Anim. ser. 23.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). 31. un 32.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 28. marts
9.00 «Kobra 11». 10.sērija.
10.05 «Kāsla metode 3». 12.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 4.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 46.sērija.
14.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 23.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 128.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 613. un 614.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 63. un 64.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 614.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Real. šovs.
22.10 «Ievas pārvērtības 4».
23.00 «Kinomānija».
23.35 «Firma». Seriāls. 14.sērija.
0.35 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 4.sērija.
1.30 «Kobra 11». Seriāls. 10.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 128.sērija.
3.10 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 4.sērija.
4.00 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
4.25 «Bez tabu».

4. aprīlis, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 43.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1592.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 100.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 113.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). Katram sava augšāmcelšanās.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 58.sērija.
16.17 «Tillija un draugi». Anim. f. 13. un 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1592.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki». 50.sērija.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 101.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni».
22.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 18.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 50.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 34.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dok. daudzsēr. f. 8.(noslēguma) sērija.
13.00 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma sieviešu vienslidojumos.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 51.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 35.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sievietes pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 10.sērija.
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Labu apetīti!» Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Neatklātā Latīņamerika». Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
0.10  «Sievietes pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 10.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 37.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 86.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vasara Keiptaunā». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 13.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 44.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 38.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 19.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 39.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.
22.15 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 41.sērija.
23.15 «Supernatural 5». ASV seriāls. 1.sērija.

0.15 «Likums un kārtība 5». ASV seriāls. 2.sērija.
1.10 «Terjeri». ASV seriāls. 3.sērija.
2.05 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».*
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 19.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 39.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 1.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». 2.sērija.
6.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 25.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 46.sērija.
7.30 «Šīna planēta». Anim. ser. 24.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.00 «Kobra 11». 11.sērija.
10.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 32.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 5.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 47.sērija.
14.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7».
Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 129.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 614. un 615.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 65. un 66.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 615.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». Seriāls. 3.sērija.
22.00 «Cīņa». ASV spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.05 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.05 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 3.sērija.
2.00 «Kobra 11». Seriāls. 11.sērija.
2.55 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 129.sērija.
3.40 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 5.sērija.
4.25 «Bez tabu».

5. aprīlis, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 44.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 5.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 101.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 114.sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 6.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Es un skola».*
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 37.(noslēguma) sērija.
15.50  «Luijs». Animācijas seriāls. 59.sērija.
15.57 «Tillija un draugi». Anim. f. 15. un 16.sērija.
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Kā darbojas Visums». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 11» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 2.sērija .
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 6.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 19.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 51.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 35.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV:
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 52.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 36.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lielais cirks 9». 4.daļa.
20.30 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 1.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 31. un 32.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 38.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 87.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vasara Longailendā». Romantiska komēdija. 2009.g.
12.00 «Viņpus 2». ASV seriāls. 41.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 45.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 39.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 20.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 40.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».

Ceturtdiena, 2013. gada 28. marts
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs 2».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Tas pats Minhauzens» (ar subt.). Komēdija. 1979.g.
0.05 «Augstākās pakāpes noziegumi». Trilleris. 2002.g.
2.10 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».*
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 20.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 40.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 2.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». 3.sērija.
6.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 26.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 47.sērija.
7.30 «Šīna planēta». Anim. ser. 25.sērija.
7.55 «Voroņini 2» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.00 «Kobra 12». 1.sērija.
10.05 «Slepkavība 2». 3.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 6.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.45 «Bakugani». Animācijas seriāls. 48.sērija.
14.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 25.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 130. un 131.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 67. un 68.sērija.
18.00 «Zvaigznes ceļo». A.Andrejeva Tunisijā.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Iepazīsties, mani vecāki!» ASV komēdija. 2000.g.
23.10 «Atriebjot Andželo». Kriminālkomēdija. 2002.g.
1.05 «Bišu slepenā dzīve». ASV drāma. 2008.g.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 130.sērija.
3.50 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
4.15 «Bez tabu».

6. aprīlis, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Anim. f. 17. un 18.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 62.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 5.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 19.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00  «Mēs – visi bērni no Trokšņu ciema». Zviedrijas ģim. f.
12.40  «Felipe un Letisija». Biogrāfiska filma. 1. un 2.sērija.
15.15 «Kabīrijas naktis. Ielūdz Raimonds Pauls».*
16.00 «Nākotnes parks». (ar subt.).*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Kā darbojas Visums» (ar subt.).
Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Teātris.zip». Izrāde, kas nav par latviešiem.
Vientulīgie Rietumi. Jaunā Rīgas teātra izrāde. 2006.
gada iestudējums.
0.35 Nakts ziņas.

LTV7
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).*
13.00 «1000 jūdzes Kambodžā». 1.sērija.
13.30 «Musketieru atgriešanās jeb Kardināla Mazarīni
dārgumi» (ar subt.). Krievijas piedzīvojumu filma.
2009.g. 3. un 4.sērija.
15.20 «Lielais cirks 9». 4.daļa.
16.15  «Buča» (ar subt.).
ASV romantiska komēdija. 2011.g.
17.55  «Labu apetīti!» Dokumentāla filma.
19.00 «Piedzīvojums dabā 2». 1.sērija.*
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 2.sērija.
21.45  «Zvērinātie». Daudzsēriju drāma. 2011.g. 2.sērija.
22.40 «Dienvidū». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
0.20 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 1.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 39.sērija.
5.50 «Luī 2». 14.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 73.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis 3».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Māju sajūta».*
11.30 «Herijas likums». 12.sērija.
12.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3».
Seriāls. 63.sērija.
13.30 «Iepazīstieties, spartieši!» ASV komēdija. 2008.g.
15.05 «Tas pats Minhauzens» (ar subt.). Komēdija. 1979.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Kad nevar uzticēties». Melodrāma. 2006.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Latvijas faili». Dokumentālu filmu cikls. 2012.g.
22.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 2». Detektīvseriāls. 8.sērija.

23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.55 «Afroitālis». ASV komēdija. 2006.g.
3.25 «Herijas likums». ASV seriāls. 12.sērija.
4.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». ASV seriāls. 73.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 3.sērija.
5.40 «Slepenā dzīve 5». 4.sērija.
6.30 «Voroņini 3» (ar subt.). 68.sērija.
6.55 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 17.sērija.
7.15 «Naskais Andželo». Anim. ser. 40.sērija.
7.30 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 50. un 51.sērija.
7.55 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.25 «Kinomānija».
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.50 «Iepazīsties, mani vecāki!» ASV komēdija. 2000.g.
17.00 «Nekrietneles». ASV komēdija. 2004.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Kungfu panda». ASV animācijas filma. 2008.g.
21.25 «Atvadu skūpsts». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
23.30 «Vēlēšanas». ASV komēdija. 1999.g.
1.30 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 3.sērija.
2.20 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 4.sērija.
3.00 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 6. un 7.sērija.
3.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
4.50 «Nakts joki».

7. aprīlis, svētdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi».
Animācijas filma. 19. un 20.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 63.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 6.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 20.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 9.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Hamburgers
Amerikā.*
12.00 Piedošanas svētdienas dievkalpojums. Pārraide no
Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles 17.martā.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.). BBC
dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Mūžīgā acs.
18.50  «Vasaras romāns» (ar subt.). Vācijas drāma.
2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.40 TV pirmizrāde. «Tads Blinda. Leģendas sākums» (ar
subt.). Lietuvas vēsturiska drāma. 2011.g.
23.40 Nakts ziņas.
23.50  «Midsomeras slepkavības 11» (ar subt.). Detektīvseriāls. 2.sērija.

LTV7
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
13.25 «Dienvidū». ASV romantisks trilleris. 2009.g.
15.05 «Musketieru atgriešanās jeb Kardināla Mazarīni
dārgumi» (ar subt.). Krievijas piedzīvojumu filma.
2009.g. 3. un 4.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE! Euro Hockey Challenge.
Latvija – Zviedrija.
19.20 «Motociklisti».
19.50 «SeMS. Laboratorija».
20.20 «Zagļu princese». ASV piedzīvojumu filma. 2001.g.
21.55 «Bīstamā robeža 3».
Spraiga sižeta seriāls. 11.sērija.
22.45  «Buča» (ar subt.).
ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.25  «Zvērinātie». Lielbritānijas daudzsēriju drāma.
2011.g. 2.sērija.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 63.sērija.
5.50 «Vilfreds». 1.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 74.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.15 «Degpunktā».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 2». 8.sērija.
11.05 «Detektīve Veronika Marsa 3». 57.sērija.
12.05 «Precamies!?!»*
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība».
ASV seriāls. 12.sērija.
17.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». 9.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
20.35 «Degpunktā».
21.00 TV pirmizrāde! «Kauja pie Sarkanās klints». Ķīnas
spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.
24.00 «Astronauta sieva». ASV fantastikas trilleris. 1999.g.
2.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 19.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
2.50 «Likums un kārtība 5». Seriāls. 3.sērija.
3.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 57.sērija.
4.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 74.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 5». 4.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 5». 5.sērija.
6.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 42. un 43.sērija.
7.30 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 52.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 1.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem!»*
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.40 «Zvaigznes ceļo».*
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Kungfu panda». ASV animācijas filma. 2008.g.
16.55 «Prezidenta meita». ASV romantiska komēdija.
2004.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.
23.20 «Priekšnojauta». ASV mistikas trilleris. 2007.g.
1.20 «Ziepene». ASV parodijkomēdija. 1997.g.
2.55 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 4.sērija.
3.35 «Slepenā dzīve 5». Seriāls. 5.sērija.
4.20 «Nakts joki».

A/s «RAUTAKESKO» ir «Kesko» korporācijas uzņēmums,
kam pieder «K-rauta» veikalu tīkls, kas specializējas
būvniecības, dārza un saimniecības preču, darba rīku un
iekārtu tirdzniecībā.
Aicinām pievienoties savai komandai «K-rauta» veikalā
Jelgavā

7

«Vārds uzņēmējiem»
Pavasara un vasaras sieviešu apģērbu,
apavu un mantu andele

Paziņojums par izsoles «Nekustamā īpašuma Pasta
salā 1, Jelgavā, nomas tiesības» izsludināšanu

14. aprīlī no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» – pavasara un vasaras sieviešu
apģērbu, apavu un mantu andele. Jauni un lietoti
sieviešu apģērbi, apavi, aksesuāri
un greznumlietas.

Jelgavas pilsētas dome izsludina nekustamā īpašuma
Pasta salā 1, Jelgavā, kadastra Nr.09000060279002,
platība 409,5 m2, nomas tiesību izsoli. Objekts tiek
iznomāts sabiedriskās ēdināšanas un rekreācijas
pakalpojumu sniegšanai. Piedāvājuma iesniegšanas
termiņš – līdz 10.04.2013. plkst.14.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu
iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, Jelgavā, LV – 3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis
63005570.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties arī portālā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».

Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 8. aprīlim,
sūtot e-pastu uz adresi: c.sanita@inbox.lv.
Informācija pa tālruni 26456942.
Lieldienu tirdziņš «Līčos»
Lieldienu tirdziņš «Līčos» pie krodziņa
«Zemnieka cienasts» – 30. martā plkst.9.
Tālrunis informācijai 29204514.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
Aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu
pieeju, radošus pasniedzējus un kvalitatīvu
sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, mob.20021871, 26448426.

SIA «Jelgavas poliklīnika» informē, ka ar 2013.
gada 1. aprīli tiek pārtrauktas līgumattiecības
ar ģimenes ārstu Antonu
Mozaļevski un pie viņa reģistrētie pacienti tiek
atreģistrēti. Iesakām pacientiem pārreģistrēties
pie ģimenes ārstes Gaļinas Zabelas, kura uzsāk
darbu SIA «Jelgavas poliklīnika» ar 2013. gada
2. aprīli.
Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties Jelgavas
poliklīnikas reģistratūrā, tālrunis 63022101.

noliktavas darbinieku(-CI).
Darba pienākumi:
• pieņemt noliktavā preces saskaņā ar pavaddokumentiem;
• izvietot preces paredzētajās vietās un uzturēt kārtību
noliktavā;
• veikt preču komplektēšanu un izdošanu klientiem;
• nodrošināt preču piegādi.
Prasības:
• vismaz 2 gadu pieredze noliktavas darbā;
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar datoru.
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• nepieciešamās apmācības.
CV ar norādi «Noliktavas darbinieks Jelgavā» lūdzam
sūtīt uz e-pasta adresi: cv@rautakesko.lv.
Atbildi sniegsim tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz
darba pārrunām.

PIEDĀVĀ KURSUS APRĪLĪ UN MAIJĀ

Uzņēmējdarbības kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Grāmatvedība
saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK un Z/S (8 māc.st.)

Mācības uzsāk

23.04.2013.

Citas kompetences
Pērļu rotas un greznumlietas (40 māc.st.)
Konfekšu pušķu veidošana (9 māc.st.)
Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri (9 māc.st.)
Podaugu kompozīcijas
balkonam, terasei un dārzam (9 māc.st.)
Dabas materiāli rotās un dāvanu noformējumā (9 māc.st.)

22.04., 29.04.
23.04., 30.04.
25.04., 02.05.
07.05., 14.05.
08.05., 15.05.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem

Augļu un ogu saldumu ražošanas uzņēmums meklē
RAŽOŠANAS DARBINIEKU(-CI).
Darba pienākumi:
• atbalsts ražošanas palīgdarbos (fizisks darbs);
• izejvielu, augļu un ogu, inspekcija un sagatavošana
ražošanai;
• produkcijas fasēšana un pakošana;
• ražošanas telpu uzkopšana.
Darba vieta: Jelgava.
Pieteikšanās: nosūtot CV pa e-pastu:
info@biograph.lv.

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG) (480 māc.st.)
Datorzinības (bez priekšzināšanām) (120 māc.st.)
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (100 māc.st.)

03.04.2013.
11.04.2013.
15.04.2013.

Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem, Jūs varat:
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101, fakss: 63007033
E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

www.zrkac.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 29. martā pulksten 12 un 15 – kino: Jāņa Norda jaunākā spēlfilma «Mammu, es tevi
mīlu». Biļešu cena – Ls 2 (pieaugušajiem); Ls 1 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(kultūras namā).
 30. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde R.Blaumanis «Trīnes grēki».
Komēdija 2 daļās. Izrāde veltīta R.Blaumaņa 150. jubilejai un Teātra dienai. Biļešu cena
– Ls 2; 1 (kultūras namā).
 31. martā no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Prieki, mīļumi,
spēles un šūpoles mazajiem un lielajiem (Jelgavas pils parkā). Pulksten 11 – Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks jaundzimušos jelgavniekus (pils pagalmā).
 3. aprīlī pulksten 19 – deju grupas «Dzirnas» dejas izrāde «Alla fermata di una hall».
Horeogrāfs un režisors Markus Zmolnigs. Kādā viesnīcas uzgaidāmajā telpā satiekas
piecas jaunas sievietes. Tie ir pieci dažādi stāsti, pieci pārdzīvojumi dejā. Biļešu cena –
Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 4. aprīlī pulksten 18 – Ukraiņu kultūras dienu noslēguma koncerts «Ukraiņu sirdspukstu ritmi pavasarī» (kultūras namā).
 5. aprīlī pulksten 19 – «Čigānzēni» – Dz.Čīča, K.Antess, brāļi Riči koncertā «Mēs jūs
mīlam». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 6. aprīlī pulksten 16 – Lieldienu koncerts «Te Deum». Muzicē Biruta Mežatuča
(soprāns), Indra Nasteviča (soprāns), Jelgavas Svētās Annas un Svētās Vienības draudžu
kori, Jaunsvirlaukas un Salgales pagastu jauktais koris «Svīri», diriģents Farhads Stade,
ērģelniece Māra Ansonska. Programmā: Šarpantjē, Stenlijs, Mocarts (Svētās Annas
baznīcā).
 7. aprīlī pulksten 13 – klubiņa «Sendienas» sarīkojums (kultūras namā «Rota»
Garozas ielā 15).
 10. aprīlī pulksten 19 – Varis Vētra koncertā «Viena mirkļa dēļ». Biļešu cena – Ls 5;
4; 3 (kultūras namā).
 12. aprīlī pulksten 13.30 – «Jundas» Jauniešu kluba rīkotā neformālā konference
jauniešiem «Tavai nākotnei». Iepazīšanās ar Jelgavas un Latvijas mēroga personībām,
kas stāstīs par savas profesijas izvēli, aizraušanos un talantu kā karjeras izvēli (Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 12. aprīlī pulksten 19 – ceļā uz XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

Izstādes
 No 1. aprīļa – Gerdas Stūres gleznu izstāde «Latvijas kuģi». Atklāšana – 3. aprīlī
pulksten 15. Īpašie viesi – Jūras spēku flotes karavīri, kuģa P-08 «Jelgava» komandas
pārstāvji (kultūras namā).
 No 1. līdz 6. aprīlim – Jelgavas skolu audzēkņu darbu izstāde «Kur saulīte rotājas»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 2. līdz 29. aprīlim – mākslinieču Annas Kaltiginas, Aivas Bulmeres, Nellijas Skujenieces un Initas Vilks darbu izstāde «Sviestmaizes» (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 No 3. līdz 30. aprīlim – Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža»).
 4. aprīlī pulksten 15 – foto vecmeistara Roberta Kalniņa piemiņas izstādes atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 30. aprīlim (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 5. aprīlim – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstāde «Lieldienu motīvi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 9. aprīļa – konceptuālā foto izstāde, grāmatas «Ceļš pie sevis» vizuālā seja «Es
esmu». Tikšanās ar grāmatas «Ceļš pie sevis» autori psiholoģi Kristīni Maku – 9. aprīlī
pulksten 15 (kultūras namā).
 No 9. līdz 29. aprīlim – Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudzes izstādes «Vecticībnieku garīgais un kultūras mantojums un laikmetīgums» atklāšana. Izstādes atklāšana
– 9. aprīlī pulksten 16.30 (Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 10. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas bērnu zīmējumu «Zemgales Eko» kalendāram
izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana (kultūras namā).
 No 12. līdz 30. aprīlim – izstāde «Latvijas Keramikai 50» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 14. aprīlim – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbu izstāde (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 15. aprīlim – Indras Sproģes izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 30. aprīlim – Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Sievietes. Pavedieni» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).

Festivālā noteiks
teatrālāko skolu Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Jaunais teātris (JJT)
aicina pilsētas skolu radošākos skolēnus vecumā no
14 līdz 19 gadiem veidot
komandas un cīnīties par
iespēju startēt pirmajā Jelgavas jauniešu radošajā
teātra festivālā «Rotācija»,
kurā tiks noteikta teatrālākā
skola Jelgavā. Festivāla laikā
skolēniem būs iespēja savas
zināšanas papildināt radošās
meistarklasēs pie atzītiem
pasniedzējiem.
JJT režisors Rihards Svjatskis informē, ka festivāls norisināsies no 3. līdz 5.
maijam, taču skolu komandas pieteikties tam aicinātas līdz 7. aprīlim.
Jauniešu festivāls «Rotācija» tiks
organizēts kā izglītojoša un izklaidējoša nometne, kas norisināsies kultūras
namā «Rota». Tās laikā piecu profesionālu teātra speciālistu vadītajās
meistarklasēs jaunieši apgūs praktiskas
un teorētiskas zināšanas par teātra
mākslas pieciem pamatelementiem:
«Skatuves kustība» (vadītājs – mīms
Pēteris Rimšs); «Ritms teātrī» (vadītājs – pasākumu vadītājs un aktieris
Uģis Točs); «Skatuves runa» (vadītāja

– runas pedagoģe un režisore Elīna
Apsīte); «Aktiera meistarība» (vadītāja
– pasākumu un Ādolfa Alunāna teātra
režisore Kristīne Zotova); «Improvizācija» (vadītāja – Jelgavas Studentu
teātra režisore Astra Kacena). Tāpat
«Radošajā virpulī» jauniešiem pašiem
būs iespēja radīt teatrālus kopdarbus
– skečus, etīdes –, prezentēt tos publikas priekšā un sacensties par teatrālākās skolas titulu.
Bet noslēgumā jaunieši varēs baudīt
divas aizraujošas teātra izrādes, iepazīties un izpausties teātra spēļu vakarā,
atpūsties dīdžeju vakarā un izklaidēties
mūziķu koncertā.
R.Svjatskis stāsta, ka festivālā plānots iesaistīt 30 radošus Jelgavas
skolēnus.
Lai varētu piedalīties festivālā, jāizveido sešu radošu un teatrālu 14 – 19
gadus vecu jauniešu komanda un līdz
7. aprīļa pulksten 19 jānosūta aizpildīta
pieteikuma anketa uz e-pasta adresi:
rotacija@jaunaisteatris.lv. Pieteikuma
anketu var atrast teātra mājas lapā
www.jaunaisteatris.lv, sadaļā «Projekti».
Zināšanu darbnīcu vadītāji izvēlēsies
piecas radošākās komandas (katru no
savas skolas), kuras piedalīsies festivālā
un sacentīsies par teatrālākās Jelgavas
skolas balvu «Rotācijas virpulis».

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 28. marts

Olas ripos pils parkā
Lieldienu dievkalpojumi
pilsētas dievnamos
Romas katoļu katedrālē (Katoļu ielā 11)

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas pavasara svētki – Lieldienas, ko šogad svinēsim svētdien, 31. martā, kad jelgavnieki
no pulksten 11 gaidīti Lieldienu
pastaigā Jelgavas pils parkā.
Ģimenes aicinātas kopā krāsot un ripināt olas, izšūpoties,
tikties ar inspektoriem Bebru
Bruno un Runci Rūdi, mini zoo
iemītniekiem sarūpēt cienastu
– dārzeņus – un kopīgi sveikt
114 jaunos jelgavniekus, kuri
pasaulē nākuši šajā gadā. Tāpat,
gaidot Lieldienas, jau šodien,
28. martā, Zaļajā Ceturtdienā,
rīt, 29. martā, Lielajā Piektdienā,
sestdien, 30. martā, Klusajā
Sestdienā, un arī Lieldienās pilsētas dievnami aicina uz svētku
dievkalpojumiem.
Lieldienas nav iedomājamas bez šūpošanās un olu krāsošanas, tāpēc arī šosvētdien tas viss jelgavniekiem būs iespējams
Jelgavas pils parkā. LLU Studentu kluba
vadītāja Anita Prūse stāsta, ka jau pašā rīta
agrumā pils parkā tiks uzstādītas astoņas
šūpoles – četras pieaugušajiem, četras bērniem. Pēc iepriekšējo gadu pieredzes viņa
zina teikt, ka pirmie Lieldienās te parasti
izšūpojas makšķernieki, kuri dodas ķert
lielo lomu, bet ap pulksten 9 jau ierodas ģimenes. Oficiāli svētki pils parkā gan sāksies
pulksten 11, kad parka apmeklētāji varēs
iesaistīties dažādās atrakcijās un tikties
ar zaķiem.
Lai piedalītos atrakcijās – olu sišanā, olu
ripināšanā, olu meklēšanā –, apmeklētāji
uz Lieldienu pastaigu aicināti līdzi ņemt
trīs krāsotas olas. «Iespējams, visi vēl nebūs
paspējuši nokrāsot olas, tāpēc to varēs darīt
pils parkā. Būs ugunskurs, lielais katls un
700 olas krāsošanai, kuras dāvinās «Baltic
ovo». Tiesa, krāsot gribētājus gan aicinām
līdzi paņemt materiālus, ko izmantot olu
dekorēšanā,» tā A.Prūse.
Tāpat šajā dienā bērniem būs iespēja
bez maksas vizināties ar ponijiem, notiks
tradicionālā trušu izstāde «Trusis – zaķa

draugs» un uz pils parku atbrauks mini
zoodārzs – ēzelis, minicūciņa, zaķi un poniji.
«Vizināšanās ar ponijiem būs bez maksas,
taču mazie jelgavnieki aicināti sarūpēt mini
zoodārza iemītniekiem cienastu – atnest
kādu burkānu, kāpostu, ko varēs ievietot
īpašā kastē,» stāsta A.Prūse, atgādinot, ka
apmeklētāji paši zvēriņus nedrīkst barot.
Pilsētniekus ar jestriem pavasara muzikāliem priekšnesumiem pie pils sagaidīs
folkloras kopa «Dimzēns» un pulksten 11
uzrunās Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Viņš tradicionāli sveiks
mazos jelgavniekus, kuri dzimuši šogad, dāvinot viņiem karotīti ar pilsētas simboliku
un grāmatu «Mūsu bērns». Saņemt pilsētas
karotīti Lieldienu pastaigā uzaicināti 114
mazuļi, tostarp viens dvīņu pāris.
Pirmo reizi Lieldienu pastaigā piedalīsies
inspektors Runcis Rūdis un Bebrs Bruno,
kuri mazākos pastaigas apmeklētājus
iesaistīs dažādās aktivitātēs, atgādinot
par drošību skolā, mājā un uz ielas. Tāpat ikvienam būs iespēja kopā ar viņiem
nofotografēties un «iemēģināt» Valsts un
Pašvaldības policijas operatīvo transportu.
Bet pieaugušie tiks aicināti piedalīties
kārtības sargu aptaujā par to, cik droši viņi
jūtas savā pilsētā.
Svētdien visas dienas garumā ģimenes
izšūpoties aicinātas arī bērnu un jauniešu
vasaras nometnē «Lediņi». ««Lediņi» šajā
dienā ģimenēm ir atvērti. Droši var braukt
šūpoties, kāpelēt pa šķēršļu trasi, taču jārēķinās, ka tur vēl ir biezāka sniega sega nekā
pilsētā,» tā «Jundas» direktores vietnieks
Māris Kalniņš.
Jāpiebilst, ka svētkos mainīts Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa un abu pilsētas
muzeju darba laiks. Tornis piektdien, 29.
martā, būs slēgts, bet 30., 31. martā un
1. aprīlī vēstures ekspozīcijas tornī varēs
apskatīt no pulksten 11 līdz 18, izstāžu
zāle un skatu laukums 30. martā strādās
no pulksten 11 līdz 22, bet 31. martā un 1.
aprīlī – no 11 līdz 21.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 30. martā strādās no pulksten
10 līdz 16, bet 29., 31. martā un 1. aprīlī abi
muzeji būs slēgti.

28. marts – Lielā Ceturtdiena. Pulksten 10
– Hrizmas Svētā mise (piedalās diecēzes priesteri); pulksten 18 – Kunga pēdējo vakariņu Svētā
mise. Adorācija.
29. marts – Lielā Piektdiena. Stingrs gavēnis.
Pulksten 14 – Krusta ceļš; pulksten 16.30
– Kristus ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums. Adorācija pie Kristus kapa līdz pusnaktij.
30. marts – Lielā Sestdiena. Pulksten 11, 12, 13
un 14 – Lieldienu produktu svētīšana; pulksten 16
– Kunga augšāmcelšanās svētku vigīlija.
31. marts – Kunga augšāmcelšanās svētki.
Pulksten 8 – Svētā mise ar procesiju pa pilsētu;
pulksten 11 – Lieldienu mise.
1. aprīlis – Otrās Lieldienas. Pulksten 9 – Svētā
mise (poļu valodā); pulksten 11 un 18 – Svētā mise.
Svētās Annas baznīcā (Lielajā ielā 22a)
28. martā pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums.
29. martā pulksten 10 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums.
30. martā pulksten 22 – Lieldienu nakts vigīlija.
31. martā pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums.
1. aprīlī pulksten 12 – Otro Lieldienu dievkalpojums.
Jelgavas Vasarsvētku draudzē
(Jāņa Asara ielā 8)
29. martā pulksten 11 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums.
31. martā pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.
Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā
(Jāņa ielā 1)
28. martā pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums.
29. martā pulksten 18 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums.
31. martā pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums;
pulksten 12.15 – Lieldienu dievkalpojums
bērniem.
Jelgavas Svētā Sīmaņa un Svētās Annas
pareizticīgo draudzē (Raiņa ielā 5)
No 4. uz 5. maiju pulksten 24 – agrā liturģija.
5. maijā pulksten 9 – vēlā liturģija.
Baptistu draudzē (Mātera ielā 54)
29. martā pulksten 11 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums. Piedalās mācītājs Valdis Obersts.
31. martā pulksten 7 – agrais dievkalpojums.
Piedalās Ainārs Ginters un Jelgavas Baptistu
draudzes jauniešu koris.
31. martā pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.
Piedalās mācītājs Viljams Šulcs un Jelgavas
Baptistu draudzes koris.
Latvijas apvienotās metodistu baznīcas
draudzē (Zemgales prospektā 3)
28. martā pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas
vakara dievkalpojums.
31. martā pulksten 8.30 un 11 – Lieldienu rīta
dievkalpojums

Izstādē «Ģintermuižā» var smelties idejas
Līdz 10. aprīlim slimnīcas «Ģintermuiža» administratīvās ēkas 2. stāvā katru darba dienu no pulksten 9 līdz
17 var apmeklēt izstādi «Lieldienu prieks». Interesenti
aicināti novērtēt slimnīcas nodaļu pacientu veidotos
darbus, kas veltīti Lieldienām. «Par minimāliem līdzekļiem, pieliekot mazliet izdomas, sanākušas skaistas
lietas, kuras gribam parādīt arī pilsētniekiem. Varbūt
viņi var smelties idejas saviem svētku dekoriem,»
saka slimnīcas kultūras darba organizatore Anas
tasija Meiere. Izstādē garajā gaitenī eksponēti gan
visu nodaļu, gan dienas stacionāra pacientu darbi,
kurus viņi kopā ar terapeitiem veidojuši aizņemtības
un darba terapijas nodarbībās. Darbus veidojuši gan
bērni, gan pieaugušie, un kopā iesaistīti vairāk nekā
100 cilvēku. «Izstāde ir izdomas bagāta. Tā parāda,
cik mums ir daudzpusīgi pacienti. Paši dažkārt brīnāmies par to, ka ikdienā pacients ir kluss, bet, kad
Foto: JV
ļauj viņam ko darīt, tādas idejas nāk laukā un rodas
tik skaisti darbi!» atzīst galvenā māsa Iveta Danovska. «Līdzekļi materiāliem ir ierobežoti, tāpēc es gribu teikt, ka akcents likts
tieši uz izdomu, par ko mūsu pacienti un darbinieki nevar sūdzēties,» piebilst A.Meiere. Kā piemēru viņa min zaķus no tualetes
papīru un papīra virtuves dvieļu rullīšiem, kabatas zooparku, kas veidots no balzama pudeļu korķiem, uz kuriem piestiprināti
plastilīna dzīvnieciņi, pavasara vēstnešus hiacintes no krāsainā papīra. Te skatāmi arī adījumi, tamborējumi, izšuvumi, gleznas,
no kreppapīra veidoti ziedi, zaru dekori un ligzdas ar cāļiem, no dzijas radīti gaiļi un vistas, 3D origami, krāsotu olu dekori.

