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Muzejā – zemgaļu karavīrs

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Iesaisties Spodrības
mēnesī un piesakies
Lielajai talkai!
 Sintija Čepanone

Aprīlis Jelgavā pasludināts par Spodrības
mēnesi un Meža dienām,
kad iedzīvotāji aicināti
sakopt un labiekārtot
ne tikai savu tuvāko apkārtni, bet arī pievērst
uzmanību citām vietām,
kuras pilsētā būtu nepieciešams sakārtot. Savukārt 26. aprīlī visā Latvijā
norisināsies Lielā talka.
Jau pašlaik sākusies pieteikumu pieņemšana
– iedzīvotāji aicināti norādīt teritorijas, kuras,
viņuprāt, būtu jāsakopj,
un pašiem pieteikt dalību talkā.

Atklāt zemgaļu karavīra figūru muzejā bija ieradusies arī vīru kopa
«Vilki». Tās dalībnieki, tāpat kā zemgaļu karavīrs, valkā apģērbu,
kas raksturīgs laikam līdz 13. gadsimtam.
 Ritma Gaidamoviča

varu apgalvot, ka šādi uzskatāmi
eksponāti cilvēkiem vairāk paliek
Ģederta Eliasa Jelgavas
atmiņā, turklāt tie uzrunā gan ma
Vēstures un mākslas muzākus, gan lielākus muzeja apmek
zejs vakar ieguva vērtīgu
lētājus. Tas noteikti ir iespaidīgāk,
eksponātu – zemgaļu
nekā apskatīt zobenu vai rotas, kas
karavīra figūru no 12.
vienkārši izvietotas vitrīnā,» spriež
gadsimta beigu un 13.
muzeja direktores vietniece Marija
gadsimta sākuma peKaupere. Zemgaļu karavīrs ir mu
rioda pilnā ekipējumā.
zeja pasūtījums, un tā galvenais
Gan karavīra veidotāautors ir Tērvetes Vēstures muzeja
ji, gan muzeja vadība
īpašnieks Normunds Jērums, kurš
atzīst, ka šis ir būtisks
strādājis kopā ar savu komandu.
pastāvīgās ekspozīcijas
N.Jērums stāsta, ka darbs pie
papildinājums, kas to
zemgaļu karavīra figūras ilga ap
padarīs pilnīgāku un lautuveni pusgadu un darbā iesaistīti
zīs stereotipu par to, ka
astoņi cilvēki, tostarp audēja, rotka
zemgaļu karavīri bijuši
ļi, kalēji, vaska figūras tēlnieks, ap
trūcīgi bruņoti.
matojuma speciālists, acu protēzes
izgatavotājs, bruņu izgatavotāji. «Ar
Karavīrs apskatāms muzeja pas baltu skaudību skatos uz karavīru
tāvīgajā ekspozīcijā «Aizvēsture un Jelgavas muzejā, jo mums Tērvetes
Livonijas periods». «Diezgan droši koka pilī tāda nav. Cik zinu, pašlaik

šāds konkrētā perioda karavīrs
pilnā bruņojumā Jelgavā ir eksklu
zīvs. Nevienā citā Latvijas, ne arī
Lietuvas un Igaunijas muzejā tāda
nav,» atzīst N.Jērums, uzsverot, ka
šis eksponāts noteikti palīdzēs arī
kliedēt mītu, ka zemgaļu karavīrs
nebija bruņots, cīņā devās salmu
cepurītē un linu kreklā. Patiesībā
zemgaļu karavīriem bija vieni no
skaistākajiem zobeniem Eiropā, ar
dažādiem dekorējumiem, tā laika
modernākās bruņas.
Zemgaļu vaska karavīrs ir pilnā
ekipējumā – bruņucepure, bruņu
krekls, polsterēts gambesons, kas
aizsargāja no cirstām un grieztām
brūcēm, bikses, apmetnis, ādas josta
ar apkalumiem, zobens, vairogs,
ādas apavi, viens piesis. N.Jērums
stāsta, ka karavīra prototips balstās
uz rakstītajos avotos un arheo
loģiskajos izrakumos atrastajām

Foto: Ivars Veiliņš
liecībām. Šī karavīra ietērps un eki
pējums liecina, ka viņš ir karadrau
dzes loceklis, profesionāls karavīrs,
kurš aizsargā valdnieku. N.Jērums
atzīst, ka grūtākais bijis rekonstruēt
mandeļveida vairoga zīmējumu,
jo nekur rakstītajos avotos nevar
atrast, kāds tas izskatījies. Tā zīmē
jumi rekonstruēti pēc apbedījumos
atrastajiem nospiedumiem. Tieši
viņš ir vairoga autors un tā zīmēju
mu rekonstruējis vairākas dienas.
Galvenokārt visas detaļas izgatavo
tas tepat Latvijā, vien galvassega jeb
kapuce zem ķiveres kniedēta Indijā,
bet bruņukrekls – Polijā. «Tas ir ļoti
smalks, laikietilpīgs darbs, kuru
Latvijā neviens neveic, turklāt pie
mums tas būtu ļoti dārgi. Arī ķivere
pasūtīta ārzemēs,» tā viņš.
Zemgaļu karavīrs muzejam iz
maksājis 3270 eiro, un tas iegādāts
par muzeja līdzekļiem.
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SIA «Zemgales Eko» valdes lo
ceklis Aleksejs Jankovskis stāsta,
ka pašvaldībai piederošo teritoriju
sakopšana šogad sākusies salīdzi
noši agri, jo laikapstākļi bija dar
biem piemēroti, un šajā laikā jau
likvidētas vairākas nelegālās izgāz
tuves. «Taču darbs turpinās – kopā
ar Pašvaldības policiju divas trīs
reizes mēnesī apsekojam vietas, ku
rās ir tendence veidoties nesankcio
nētām izgāztuvēm, un organizējam
atkritumu izvešanu. «Sāpīgākās»
vietas, kā katru gadu, ir dārziņu
masīvos, Ošu ceļā, Prohorova ielā,
arī 1. līnijā,» stāsta A.Jankovskis.

Lai šo situāciju risinātu un iedzīvo
tājus rosinātu sakopt savu tuvāko
apkārtni, vairākās vietās Spodrības
mēneša laikā tiks izvietoti lielie
atkritumu konteineri ar septiņu
kubikmetru ietilpību. «Noteiktās
dienās kopumā tiks izvietoti seši
lielie konteineri, un tajos iedzīvo
tāji aicināti izmest visu, kas kļuvis
lieks, tostarp lielgabarīta atkri
tumus. Par konteineru izvešanu
iedzīvotājiem nebūs jāmaksā,» tā
A.Jankovskis.
Tāpat paralēli sākusies citu
nesakopto vietu apzināšana, un
tās plānots sakārtot 26. aprīlī, kad
visā Latvijā norisināsies Lielās
talkas aktivitātes. A.Jankovskis
stāsta, ka iedzīvotāji un uzņēmumi
jau pašlaik norādījuši apmēram
20 vietas pilsētā, kuras vajadzētu
sakopt. Paralēli šādas vietas tiek
atzīmētas oficiālajā Lielās talkas
mājas lapā www.talkas.lv. Viņš
skaidro, ka visa informācija tiks
apkopota un būs par pamatu talko
šanas vietu noteikšanai. Tādējādi,
ja ģimenes, domubiedru grupas,
uzņēmumu un iestāžu kolektīvi
paši nebūs izvēlējušies vietu, kuru
sakopt, viņiem tā tiks ierādīta.
SIA «Zemgales Eko» jelgavniekus
jau laicīgi aicina pieteikt dalību
Lielajā talkā, lai talciniekus varētu
apgādāt ar cimdiem un maisiem
un pēc tam nodrošināt piepildīto
maisu savākšanu.
Turpinājums 3.lpp.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Turpinot tradīciju, Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu
pāriem, kas 2014. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 29. maijā pulksten 14 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šā gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.
Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Maijā visiem vecākiem no jauna jāpārreģistrē bērni vienotajā bērnudārzu rindā
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas dome apstiprinājusi jaunus saistošos noteikumus
par pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas kārtību. Jau maijā bērnus pašvaldības bērnudārzu vienotajā
rindā varēs piereģistrēt arī internetā, bet vecākiem, kuru
bērni jau ir pieteikti, būs jāpārreģistrē savs pieteikums.
Rūpējoties par personas datu drošību, no 1. aprīļa Izglītības pārvaldes mājas lapā mainīta arī piekļuves sistēma
bērnudārzu rindai. Tagad pieteikuma pozīciju rindā var
apskatīt, ievadot reģistrācijas numuru.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jautājumos Sarmīte Joma
stāsta, ka noteikumi papildināti ar
vairākām būtiskām izmaiņām. Tie
spēkā stāsies maijā.

Turpmāk vecāki bērnus mācī
bām pašvaldības pirmsskolas izglī
tības iestādē (PII) varēs reģistrēt
arī elektroniski, izmantojot mājas
lapu www.epakalpojumi.lv. «Līdz
šim to varēja izdarīt tikai klātienē

Jelgavas pašvaldības Dzīvesvietas
deklarēšanas sektorā, bet, domājot
par pakalpojuma pieejamību, esam
raduši iespēju to izdarīt arī inter
netā,» stāsta S.Joma, piebilstot, ka
aprīļa beigās pārvaldes mājas lapā
jip.jelgava.lv tiks ievietota detalizē
ta informācija, kā to darīt. Jaunā
iespēja paredz arī to, ka vecāki
prioritārā secībā varēs norādīt līdz
trīs vēlamajiem bērnudārziem.
Svarīgi – tiem vecākiem, kuru
bērni jau ir reģistrēti pašvaldības
PII rindā, no maija divu mēnešu
laikā pieteikums būs jāapstiprina no
jauna. «Esošie pieteikumi jaunajā
sistēmā tiks pārcelti automātiski,
taču vecākiem klātienē vai elek

troniski tie jāaktualizē. Tāpat viņi
varēs papildināt vēlamo iestāžu sa
rakstu, jo līdz šim drīkstēja norādīt
tikai vienu iestādi. Svarīgi ir aktua
lizēt kontaktinformāciju,» skaidro
S.Joma, piebilstot, ka vecāki varēs
pieteikties informācijas saņemšanai
arī e-pastā.
Jaunajos noteikumos izskaid
rota kārtība, kādā vecāki drīkst
atteikties no vietas pašvaldības
pirmsskolas iestādē. «No vietas
norādītajā bērnudārzā vecāki varēs
atteikties tikai vienu reizi, un tādā
gadījumā pieteikums tiks pārcelts
rindas beigās, bet, ja atteiksies otro
reizi, pieteikumu izslēgs no reģistra.
Taču gadījumā, ja vecāki atteiksies

no piedāvātās vietas PII, kas nebija
norādīta kā vēlamā, pieteikums sa
glabās esošo vietu rindā līdz brīdim,
kad tiks piedāvāts vēlamais bērnu
dārzs,» kārtību skaidro S.Joma.
Arī turpmāk pašvaldība nodro
šinās līdzfinansējumu (2014. gadā
116 eiro mēnesī) tiem Jelgavā
deklarētajiem bērniem, kuri nav
saņēmuši vietu pašvaldības bērnu
dārzā, bet mācās privātajā iestādē.
Jaunie noteikumi gan paredz, ka
pašvaldības līdzfinansējums tiks
sniegts bērniem no pusotra gada
vecuma (gads un seši mēneši), kurš
deklarēts Jelgavā un reģistrēts
pilsētas bērnudārzu rindā. Līdz
šim maksāja arī par tiem bērniem,

kuriem nebija pilns pusotrs gads.
Nauda netiks maksāta par dienām,
kad bērns neattaisnoti kavējis.
Nemaksāšana gan neattieksies
uz attaisnoti kavētajām dienām,
piemēram, bērna slimošanas laikā,
kad obligāti jāiesniedz ārsta zīme
arī par vienu dienu. Attaisnota ir
arī plānotā prombūtne, piemēram,
vecāku atvaļinājums, bet ne ilgāk
kā divus mēnešus kalendārā gada
laikā.
Papildināta arī vietu sadales kār
tība, paredzot, ka atvieglojumi vie
tas saņemšanai PII ir arī Jelgavas
ārstniecības iestādēs praktizējošo
ārstniecības personu bērniem.
Turpinājums 3.lpp.
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Gatavojoties 7. maija LLU rektora vēlēšanām, kandidāti
iesnieguši savu darbības programmu turpmākajiem pieciem gadiem. Uz LLU rektora amatu kandidē četri profesori – Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesore Irina
Arhipova, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes
dekāne profesore Irina Pilvere, LLU zinātņu prorektors
un Informācijas tehnoloģiju fakultātes profesors Pēteris
Rivža un Tehniskās fakultātes dekāns profesors Kaspars
Vārtukapteinis. Saskaņā ar LLU Satversmi rektoru ievēlēs
universitātes Konvents, kurā ir 240 locekļi, bet 23. aprīlī
notiks kandidātu publiskās debates. Ņemot vērā, ka
universitāte ir cieši saistīta ar pilsētas attīstību, «Jelgavas
Vēstnesis» iepazīstina ar kandidātu redzējumu par to, kā
turpmāk varētu attīstīties LLU.

Piecu gadu laikā
studējošo skaits jāpalielina
no 4500 līdz 5500
Irina Pilvere, Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātes
dekāne, ekonomikas doktore:
Vīzija
LLU piecos gados jāatgriežas
trīs labāko augstskolu skaitā
Latvijā, bet desmit gados jā
kļūst par nacionālas nozīmes
izglītības un pētniecības centru
bionozarēs.
«Universitātes galvenais izaici
nājums tuvākajos gados ir pārvarēt
ekonomiskās krīzes sekas, kuras
rezultātā būtiski samazinājies stu
dējošo skaits. Šajā virzienā mēs ne
esam pietiekami efektīvi strādājuši
ne valsts līmenī, ne starptautiski.
Mūsu piedāvājumam jābalstās uz
universitātes tradicionālajām no
zarēm – lauksaimniecību, pārtikas
tehnoloģijām, veterināriju un meža
nozari. Tādas nozares kā ekonomi
ka, būvniecība un tehnoloģijas vai
rāk redzu kā servisu nodrošinošās,
lai sekmīgi attīstītos pamatjomas.
Katra no šīm pamatjomām taut
saimniecībā ir ļoti nozīmīga, tādēļ
uzskatu, ka LLU piedāvājums ir
konkurētspējīgs un atbilst reālajam
pieprasījumam. Piecu gadu laikā
studējošo skaits jāpalielina no 4500
līdz 5500. Mērķtiecīgi jāstrādā arī
pie mūžizglītības jautājumiem,
motivējot cilvēkus apgūt jaunas
zināšanas vai iegūt otru izglītību.
Kā mērķauditoriju redzu lauk
saimnieku organizāciju biedrus un
lauku uzņēmējus, jo ES kopējā lauk
saimniecības politika kļūst arvien
sarežģītāka, tādēļ, lai pilnvērtīgi tajā
iekļautos, nepieciešams regulāri pa
pildināt savas zināšanas. Savukārt
ārvalstu studentu piesaistes jomā
Eiropas mērogā perspektīvākā
nozare ir veterinārmedicīna, bet
citām nozarēm vairāk būtu jāorien
tējas uz NVS un Vidusāzijas valstu
studentiem, proti, uz valstīm, kur
dažādu iemeslu dēļ ir ierobežotas
iespējas iegūt augstāko izglītību.

viedokļi
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Mūsu uzdevums nav
apgūt ES līdzekļus, bet gan
sasniegt noteiktu rezultātu
Irina Arhipova, Informācijas
tehnoloģiju fakultātes profesore,
inženierzinātņu doktore:
Vīzija
Manas piedāvātās LLU at
tīstības programmas mērķis ir
nodrošināt universitātes attīs
tību tās pilnvērtīgai iekļauša
nai vienotā Eiropas augstākās
izglītības un zinātnes telpā,
stiprinot piederību Latvijai un
nacionālo identitāti, sekmējot
sabiedrības saliedētību un lat
viešu valodas lietojumu, veicot
konkurētspējīgas augstākās iz
glītības, pētniecības, tehnoloģiju
pārneses un inovācijas atbalsta
pasākumus.»

«Kā prioritāti augstskolas attīstī
bai esmu izvirzījusi vairākus rīcības
virzienus. Universitātē jāievēro
pārvaldības labās prakses principi,
proti, jāievieš pilnībā caurspīdīga
lēmumu pieņemšanas procedūra
Vairākas Rīgas augstskolas jau šo studiju procesa, personālvadības un
brīd sekmīgi piesaista studentus no finanšu jautājumos. Tāpat uzsvars
šiem reģioniem. Paralēli studentu jāliek uz starpdisciplināro sadarbī
piesaistei jāattīsta arī pētniecība, un
universitātei jākļūst par nozīmīgu
pētniecības centru Baltijas reģionā.
Tas ir ne tikai prestiža, bet arī studi
ju darba kvalitātes jautājums.
Kaspars Vārtukapteinis, Teh
Ļoti svarīga ir sadarbība ar pilsē niskās fakultātes dekāns, inženier
tu un uzņēmējiem, saskaņojot attīs zinātņu doktors:
tības plānus un pētījumu virzienus.
Efektīvāk jāizmanto gan zinātnis
Vīzija
kais potenciāls, gan universitātes
LLU vadības darbs nākama
infrastruktūra. Viens no universi
jos piecos gados jāvelta tam,
tātes lepnumiem ir Jelgavas pils,
lai LLU būtu moderna, starp
kurai jākļūst pieejamākai sabied
tautiski atzīta un prestiža uni
rībai. Tas ir unikāls kultūrvēstures
versitāte, viena no vadošajām
piemineklis un atpazīstamākais
nozares universitātēm Baltijā,
Jelgavas zīmols.
kas aktīvi iekļaujas vienotā
Jāapzinās, ka jaunajam rektoram
Eiropas augstākās izglītības un
būs jārisina universitātes saimnie
zinātnes telpā.
ciskie jautājumi, tādēļ, lai uzlabotu
studiju darbu un universitātes
«Universitātes attīstību turpmā
finanšu situāciju, nepieciešams kajos gados būtiski ietekmēs tas, kā
veikt saimniecības revīziju un iz tiks sabalansēts akadēmiskais un
vērtēt, cik efektīvi tiek izmantota pētnieciskais darbs ar saimnieciska
infrastruktūra. Gan rektoram, gan jām iespējām. Tādēļ es uzsvaru lieku
viņa vadības komandai jābūt augsta uz komandas darbu. Pieņemtajiem
līmeņa vadītājiem ar stratēģisku lēmumiem jābūt caurspīdīgiem un
redzējumu, un akadēmiskajā vidē argumentētiem – diemžēl šobrīd
tas nav tik vienkārši. Es priecājos, redzu daudzas lietas, kas būtu
ka universitātei top jauni objekti uzlabojamas. Universitātes vadī
ar modernām tehnoloģijām, tomēr bas rīcībai jābūt daudz aktīvākai,
jāizvērtē, kā šī infrastruktūra tiks nenovilcinot situāciju, līdz tā kļūst
uzturēta un no kā par labu jauna kritiska, kā tas bija gadījumā ar bio
jiem objektiem mēs esam gatavi tehnoloģiju un veterinārmedicīnas
atteikties.»
institūtu «Sigra», kuru nācās slēgt.

bu. Būtiska loma būs tādu unikālo
studiju un zinātnisko virzienu
attīstībai kā veterinārmedicīna,
lauksaimniecība, mežsaimniecība
un pārtikas tehnoloģijas. Tas ir
viens no galvenajiem priekšnotei
kumiem jaunu tehnoloģiju radīša
nai un pārnesei tautsaimniecībā,
lai pilnvērtīgi iekļautos starptau
tiskās sadarbības tīklā, iesākumā
vismaz Baltijas jūras reģionā. Ne
mazāk svarīga ir LLU zinātnes
un tehnoloģiju attīstība, kas tiks

balstīta uz sadarbību ar valsts no
zīmes pētniecības centriem. Šobrīd
viens no universitātes izaicināju
miem ir efektīva infrastruktūras
izmantošana. LLU nav vienota
infrastruktūras attīstības plāna
nacionālā un Baltijas jūras reģiona
kontekstā, kas kavē ilgtspējīgu at
tīstību, kā arī nenodrošina finanšu
un cilvēku resursu koncentrēšanu
un efektīvu izmantošanu. Turklāt
ir nepieciešams nodrošināt ne tikai
lauksaimniecības, veterinārmedicī
nas, pārtikas un meža zinātņu spe
cializācijas infrastruktūru, bet arī
sagatavot infrastruktūras attīstības
plānu sociālo zinātņu, inženierzi
nātņu, informācijas tehnoloģiju un
vides apsaimniekošanas jomā. Lai
risinātu šo jautājumu, nepieciešams
izvērtēt LLU īpašumā, valdījumā
vai lietošanā esošo nekustamo
īpašumu, to, cik racionāli tas tiek
izmantots universitātes darbības
nodrošināšanai un attīstībai. Jā
izstrādā infrastruktūras attīstības
plāns un jāmaina finansēšanas
prioritātes par labu studiju proce
sa vajadzībām. Mūsu uzdevums

nav apgūt resursus, piesaistot ES
līdzekļus, bet gan sasniegt noteiktu
rezultātu. Pēc šī principa jāvadās,
plānojot turpmākos ieguldījumus
un attīstības projektus. Tāpat
būtu jālīdzsvaro administratīvie
izdevumi ar LLU pamatfunkciju
nodrošināšanu, pārskatot līdzšinējo
funkciju lietderīgumu, tajā skaitā
dienesta viesnīcu apsaimniekoša
nu, autoparka un noliktavu uztu
rēšanu, telpu uzkopšanu, sabied
riskās ēdināšanas pakalpojumus,
preču iegādi.
Svarīga universitātes attīstībai
būs sadarbība ar pilsētu, kas arī līdz
šim bijusi produktīva un abpusēji
izdevīga. Arī nākotnē universitāte
Jelgavas pilsētai būs uzticams
partneris zināšanu un tehnoloģiju
pārnesē no akadēmiskās vides uz
ražošanu, mūžizglītības un daudzās
citās jomās. Universitāte būs kul
tūrizglītības un nacionālās identi
tātes attīstības centrs, kura muzejs
un organizētie pasākumi sniegs
nozīmīgu ieguldījumu Jelgavas
un Zemgales reģiona sabiedrības
attīstībā.»

Prioritāri jāsakārto esošā infrastruktūra

Daudziem tas bija pārsteigums, lai
gan problēmas bija iespējams iden
tificēt daudz agrāk. Tomēr univer
sitātes galvenā sūtība ir studenti,
tādēļ būs aktīvi jāstrādā pie stu
dentu piesaistes. Latvijā joprojām
neesam sasnieguši «demogrāfisko
bedri», tādēļ konkurence par stu
dentiem tikai pieaugs. Jādomā arī
par ārvalstu studentu piesaisti un
atbilstošām studiju programmām,

kuru kvalitāti būtu nepieciešams
uzlabot. Šajā ziņā akcents jāliek
uz universitātes tradicionālajām
nozarēm – lauksaimniecību, veteri
nārmedicīnu, mežsaimniecību. Labi
attīstītas ir arī inženierzinātnes
– būvniecība, informācijas tehno
loģijas, mašīnbūve un citas. Tās ir
pietiekami perspektīvas un pasaulē
pieprasītas profesionālās darbības
jomas. Tomēr neprognozēju, ka

universitātē varētu strauji pieaugt
studentu skaits, tādēļ būtu jāveic vi
sas saimniecības inventarizācija un
jāizvērtē, cik racionāli tiek izmanto
ti universitātes rīcībā esošie resursi.
Vienmēr esmu uzskatījis, ka priori
tāri jāsakārto esošā infrastruktūra
un tikai tad var domāt par attīstību
un jauniem objektiem. Daudziem
nav noslēpums, ka neatbalstīju
mācību telpu iekārtošanu Valdekas
pilī, jo, manuprāt, šo līdzekļu iegul
dīšana Lauku inženieru fakultātes
ēkā Akadēmijas ielā sniegtu daudz
lielāku atdevi. Šobrīd universitātei
saimniecība kļūst par smagu, un
būtu nopietni jāizvērtē, kuri objekti
vairs nav nepieciešami funkciju
veikšanai, un no tiem jāatsakās.
Plānojot investīcijas, galvenokārt
tās būtu jāiegulda laboratorijās, jo
universitātē mācību process visos
studiju līmeņos jāvirza caur pēt
niecību – labs piemērs ir Lietuvas
Lauksaimniecības universitāte
Kauņā, kura lielāko daļu no ES
struktūrfondu līdzekļiem ieguldīja
esošās infrastruktūras sakārtošanā
un modernu mācību laboratoriju
izveidē.»

Jāievieš pilna cikla apmācība svešvalodās
Pēteris Rivža, LLU zinātņu
prorektors, Informācijas tehnoloģiju
fakultātes profesors:
Vīzija
LLU ir jāturpina attīstīties kā
vadošajai universitātei Latvijā,
kas veic pētniecību un sagatavo
speciālistus tādās svarīgās taut
saimniecības nozarēs kā lauk
saimniecība, mežsaimniecība,
pārtikas ražošana un ir Latvijas
lauku akadēmiskās izglītības,
pētniecības un inovāciju centrs,
kā arī nodrošina speciālistus
Zemgales tautsaimniecības at
tīstībai.
«Līdz 2015. gada jūnijam LLU jā
pabeidz vairāki studiju un zinātnes
infrastruktūras attīstības projekti.
Tai jābūt prioritātei, jo esam uz
ņēmušies saistības noslēgt šos pro
jektus termiņā. Pretējā gadījumā

nesaņemsim ES līdzfinansējumu
pilnā apmērā. Jāturpina intensīvi
strādāt pie pētniecības projektiem,
lai celtu universitātes prestižu un
dotu iespēju pilnvērtīgi strādāt
mūsu zinātniskajiem institūtiem.

Aktuālākās valsts pētījumu pro
grammas mums ir lauksaimniecī
bas, mežsaimniecības jomā, vides
zinātnē, enerģētikā un arī sociālajās
zinātnēs. Ne mazāk svarīgi būs
strādāt pie studentu piesaistes. Uz
šo jautājumu jāskatās plašāk, un
viena no neapgūtajām jomām ir
piedāvājums iegūt otru izglītību.
Šobrīd tas kļūst arvien populārāk,
tādēļ mums jābūt elastīgiem un
jāspēj piedāvāt pieprasītas un kva
litatīvas programmas. Tuvākais
mērķis būtu palielināt klātienes
studentu skaitu līdz 5000, bet
nākotnē tas varētu būt līdz 7000.
To izdosies panākt tikai tad, ja pa
kāpeniski palielināsies arī ārvalstu
studentu skaits. Šajā ziņā mums ir
daudz problēmu, jo skaidrs, ka arī
te būs nepieciešamas investīcijas.
Pirmajos gados mēs nevarēsim no
komplektēt pilnas grupas – jāsāk ar
mazumiņu, bet nākotnē tas varētu

atmaksāties. Perspektīvākās varētu
būt veterinārmedicīnas, lauksaim
niecības un ainavu arhitektu studiju
programmas. Jāievieš pilna cikla
apmācība svešvalodās. Pagaidām
mēs vēl nevaram to piedāvāt. Apzi
nos, ka universitātes infrastruktūra
šobrīd netiek pilnībā noslogota un
izmantota efektīvākajā veidā – tas
būs jautājums, kas jārisina jaunajai
universitātes vadībai. Lai pieņemtu
izsvērtu lēmumu par viena vai otra
objekta lietderību, jāveic nopietna
analīze, jo, atsakoties no kāda īpa
šuma, universitāte to nevar pārdot,
bet gan tikai bezatlīdzības kārtībā
nodot Zemkopības ministrijai vai arī
pārdot izsolē, kurā iegūtie līdzekļi
nonāks valsts kopējā budžetā. Jā
vērtē, cik šāds solis ir ekonomiski
pamatots. Viena no pilsētas prob
lēmām ir viesnīcu trūkums, tādēļ
esam atvērti sadarbībai šajā jomā.
Arī pašiem tā ir problēma – uni

versitātei 2015. gadā jāorganizē
Ziemeļvalstu lauksaimniecisko
zinātņu kongress, kura minimālais
dalībnieku skaits plānots ap 350
cilvēku. Diemžēl šo pasākumu esam
pārcēluši uz Rīgu, jo Jelgavā atbil
stošos apstākļos varam izmitināt
tikai līdz 150 cilvēkiem. Perspek
tīvā universitātei jāstrādā ciešākā
sadarbībā ar pilsētu, saskaņojot
attīstības plānus. Tas notiek arī šo
brīd, bet vairāk būtu jāveido kopīgie
projekti prioritārajās nozarēs. Labs
piemērs ir mašīnbūves inženieru
sagatavošanas programma, kura
tapa, sadarbojoties pašvaldībai,

«Amo Plant» un universitātei.
Ciešāka sadarbība varētu veidoties
arī reģionālajā plānošanā un ainavu
arhitektūras studiju virzienos. Laba
augsne sadarbībai ir arī informācijas
tehnoloģiju un kokapstrādes jomā.
Daudz ciešāk jāveido sadarbība
starp Jelgavas tehnikumu un Meža
fakultāti, lai topošajiem kokapstrā
des speciālistiem nodrošinātu pilna
cikla apmācību.»
Sagatavoja
Jānis Kovaļevskis,
foto Ivars Veiliņš un
Dainis Lapiņš
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Jāpārreģistrē bērni
vienotajā bērnudārzu rindā
No 1.lpp.

Pašvaldības PII vietu sadales
komisija bērniem piešķir vietu
šādā secībā: bērniem, kuru
vecākiem noteiktas sociālās
garantijas vai tiesības bērnu
iekārtot pirmsskolas izglītības
iestādē ārpus kārtas; bērniem,
kuriem ar Izglītības pārvaldes
pedagoģiski medicīniskās komi
sijas atzinumu noteikta bērna
vajadzībām atbilstoša izglītības
programmas apguve; bērniem,
kuru reģistrēšana reģistrā ir
veikta novēloti objektīvu aps
tākļu dēļ; Jelgavas ārstniecības
iestādēs praktizējošo ārstniecī
bas personu bērniem; Jelgavas
skolu pedagoģisko darbinieku
bērniem; konkrētās pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
darbinieku bērniem; dvīņiem

Īsi

vai vairāk vienās dzemdībās
dzimušiem bērniem, ja bērnu
dzīvesvieta deklarēta Jelgavā;
daudzbērnu ģimeņu bērniem,
ja bērna dzīvesvieta ir deklarēta
Jelgavā; Jelgavā deklarētajiem
bērniem pieteikumu reģistrāci
jas secībā; pārējiem bērniem pie
teikumu reģistrācijas secībā.
S.Joma norāda, ka, rūpējoties
par datu aizsardzību, no 1. aprīļa
mainīta arī kārtība, kādā vecāki
Izglītības pārvaldes mājas lapā
var piekļūt bērnudārzu rindai.
Proti, sistēmā bērna personas
koda vietā tagad ir jāievada bēr
na reģistrācijas numurs rindā.
Ja to vecāki nozaudējuši, pēc
dokumenta dublikāta var vēr
sties Dzīvesvietas deklarēšanas
sektorā, Jelgavas domē, Lielajā
ielā 11.
Lai uzlabotu satiksmes drošību Raiņa un Pētera ielas krustojumā, Raiņa ielas labajā pusē virzienā no
Pulkveža O.Kalpaka ielas autostāvvietas paplašinājumā pirms Pētera ielas izvietoti dekoratīvie puķupodi,
kuros tiks iestādīti zemie augi. Līdz ar to šobrīd, izbraucot no Pētera ielas virzienā uz Pulkveža O.Kalpaka
ielu, redzamība nodrošināta 80 metru attālumā. Kā skaidro «Pilsētsaimniecības» satiksmes organizācijas
plānotāja Dzidra Staša, līdz ar to palielināsies redzamība autovadītājiem, izbraucot no Pētera ielas uz
Raiņa ielu. 2012. gada nogalē šajā krustojumā jau tika izvietoti sfēriskie spoguļi, kas nodrošina Raiņa
Lielie konteineri Spodrības ielas pārredzamību virzienā uz Pulkveža O.Kalpaka ielu. Neskatoties uz dažādiem satiksmes drošības
uzlabojumiem, Raiņa–Pētera ielas krustojumā pēdējā pusotra gada laikā notikuši vairāki ceļu satiksmes
mēnesī tiks izvietoti:
negadījumi,
tostarp arī ar cietušajiem un letālām sekām. Vairākus no tiem izraisījis tas, ka autovadītājs,
• 10. aprīlī – Vēju ceļā,
izgriežoties
no
Pētera ielas uz Raiņa ielu, nav ievērojis ceļa zīmi «Dodiet ceļu» un, vadot automašīnu, bijis
• 14. aprīlī – Prohorova/Cepļu ielā
neuzmanīgs. Lai šis krustojums nekļūtu par pilsētas «melno punktu», «Pilsētsaimniecības» speciālisti aicina
(pie garāžām),
autovadītājus būt uzmanīgākiem un ievērot atļauto braukšanas ātrumu – Raiņa ielas posmā no Pētera
• 16. – 17. aprīlī – 1. līnijā,
• 23. aprīlī – Kārniņu ceļā pie līdz Mātera ielai tas samazināts un ir 40 km/h –, savukārt gājējus – būt piesardzīgākiem, lietot atstarotājus
Veselības ielas,
un pirms brauktuves šķērsošanas gan pie neregulētiem krustojumiem, gan izejot uz apzīmētas neregu• 24. aprīlī – Sieramuižas/Staļģe- lētas gājēju pārejas pārliecināties, vai netuvojas transportlīdzekļi un brauktuves šķērsošana nav bīstama.
nes ielā; Bauskas/Staļģenes ielā.
Iedzīvotāji aicināti būt saprotoši un puķupodus nepārvietot.
Foto: Ivars Veiliņš

Uzlabo
redzamību

Iesaisties Spodrības mēnesī
un piesakies Lielajai talkai!
No 1.lpp.

«Šogad Lielās talkas maisi būs
sarkanā krāsā, un plānojam, ka
Jelgavai atkritumu savākšanai
būs nepieciešami apmēram 6000
maisi. Tāpat talcinieki tiks no
drošināti ar darba cimdiem un
nepieciešamajiem darbarīkiem,
ja pašiem to nebūs,» piebilst
A.Jankovskis, interesentus Lie
lās talkas aktivitātēm aicinot
pieteikties pa tālruni 63023511
vai 29357119 (Aleksejs) vai sūtot
pieteikumu pa e-pastu eko@eko.
jelgava.lv. Jāatgādina, ka kopš
15. janvāra uzņēmuma birojs no
Uzvaras ielas 8 pārcelts uz Jelga
vas novada «Brakšķiem» – ēku,
kas atrodas atkritumu poligona
«Brakšķi» teritorijā.
Savukārt, iesaistoties Meža
dienās, pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» darbinieki
jau tradicionāli gādās par koku
stādīšanu – šogad pašvaldības
mežus plānots papildināt ar
apmēram 1000 bērzu kontei
nerstādiem. «Bērzus stādīsim
Platkāju mežam piegulošajā
teritorijā gar dzelzceļu Jelgava–
Meitene,» atklāj «Pilsētsaimnie

cības» mežzinis Pēteris Vēveris,
lēšot, ka stādīšanai labvēlīgi
laikapstākļi varētu būt aprīļa
pēdējā nedēļā. «Savukārt, kad  Ilze Knusle-Jankevica
meža ceļi būs apžuvuši, tas va
Konkursā par tiesībām
rētu būt maija vidū, organizēsim
saimniekot pludmales
nelegālo izgāztuvju likvidēšanu
kafejnīcā uzvarējusi SIA
pašvaldībai piederošajos mežos.
«M.A.N.», kas šo pakalKaut arī atkritumu izbēršana
pojumu nodrošināja jau
mežos kopumā iet mazumā, vēl
iepriekšējos divus gaaizvien gadās pa kādai šādai
dus. Arī tagad saskaņā
vietai, piemēram, Aizsargu ielas
ar konkursa nolikumu
rajonā. Visbiežāk jau atkritumi
līgums tiks slēgts uz dikrājas mežos, kur ir vieglāka
viem gadiem. Plānots,
piekļuve ar automašīnu, un tos
ka kafejnīca darbu varētu
cilvēki nereti izvēlas par piknika
sākt līdz ar peldsezonas
vietu. Taču diemžēl ne visi pēc
iestāšanos – 15. maijā.
dabā pavadītā laika uzskata par
vajadzību savākt pašu radītos
atkritumus,» piebilst P.Vēveris.

Pludmales kafejnīca darbu sāks līdz ar peldsezonu

PET pudeles par
samaksu pieņem arī
laukumā Ganību ielā 84
 Sintija Čepanone

No šodienas atkritumu
šķirošanas kompleksā
Ganību ielā 84 plānots
nodrošināt jaunu pakalpojumu – PET pudeļu pieņemšanu par
samaksu. Maksa par
pudeli – viens cents.
«Viena no mūsu funkcijām ir
pēc iespējas vairāk jelgavnieku
iesaistīt atkritumu šķirošanā.
Jau līdz šim PET pudeles no
citiem atkritumiem iespējams
atšķirot, tās iemetot pilsētā
izvietotajos dzeltenajos kontei
neros, savukārt, ieviešot maksu
par katru nodoto PET pudeli,
ceram radīt papildu motivāciju
iedzīvotājiem iesaistīties at
kritumu šķirošanā un tādējādi
rūpēties par vidi,» saka SIA
«Zemgales Eko» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis.
Viņš skaidro, ka šonedēļ Ganī
bu ielā 84 veikti nepieciešamie
priekšdarbi, lai turpmāk šādu
pakalpojumu būtu iespējams
nodrošināt, tostarp uzstādīts
kases aparāts un teritorijā iz
vietoti atkritumu konteineri,

kuros, kā plānots, jau no šodie
nas varēs izmest PET pudeles,
kas pieņemtas par samaksu.
«Maksa par vienu nodoto PET
pudeli noteikta viens cents,
un šī pakalpojuma ieviešana ir
pilnībā uzņēmuma iniciatīva,»
skaidro A.Jankovskis, norādot,
ka par maksu pieņemtās pudeles
nonāks turpat, kur tās, kuras
iedzīvotāji izmetuši dzeltenajos
konteineros pilsētā – proti, pēc
sašķirošanas pa krāsām tās tiks
sapresētas un nodotas otrreizē
jai pārstrādei.
PET pudeles Ganību ielā 84
atkritumu šķirošanas komplek
sa darba laikā iedzīvotājiem
jānogādā pašiem – tām jābūt
tīrām un saplacinātām – un, tur
ierodoties, jāvēršas pie šķiroša
nas laukuma operatora, kurš
pudeles pārskaitīs, sadalīs pa
krāsām un atbilstoši nodotajam
daudzumam klientam samaksās
attiecīgo naudas summu.
Jāatgādina, ka laukums Ga
nību ielā atvērts sešas dienas
nedēļā – no pirmdienas līdz
piektdienai tas strādā no pulk
sten 8 līdz 17, bet sestdienās
– no pulksten 9 līdz 14. Svētdie
nās laukums ir slēgts.
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«Tā kā mūsu pamatdarbība
ir skolu ēdināšana, pludmales
kafejnīca ir iespēja nodarbināt
uzņēmumā strādājošos arī vasa
rā, kad skolās ir brīvlaiks,» uzsver
uzņēmuma valdes priekšsēdētāja
Aivita Romanova. Pirmie divi
gadi likuši saprast, ka te viss ir
atkarīgs no laikapstākļiem – ja
laiks ir silts un saulains, pludmalē
apmeklētāji ir, ja līst vai ir auksts,
apmeklētāju nav, līdz ar to arī ka
fejnīca šādās dienās nestrādā.
Tāpat kā iepriekš, konkursa
nolikums neparedz, ka plud

males kafejnīcā tiktu piedāvāti
siltie ēdieni, tāpēc arī šovasar
tur tiks piedāvāti silti un auksti
dzērieni un uzkodas. Visejošākā
prece esot saldējums. «Ja dzērie
nu atpūtnieki vēl var paņemt lī
dzi, tad saldējumu jau no veikala
neatnesīs,» tā uzņēmēja.
Jāpiebilst, ka šovasar Pasta
salas galā darbu uzsāks arī
«Silvas» tējas namiņš, savu
kārt pašvaldības konkursā par
Pasta salas kafejnīcas telpu
nomu netika saņemts neviens
pieteikums.

Jelgavā izņemtie maisījumi aizliegto
vielu sarakstā vēl nav iekļauti
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai cīņu ar tā sauktajām «legālajām narkotikām» padarītu
efektīvāku, pagājušā
gada novembrī spēkā
stājās noteikumi, ka ar
ekspertīzes slēdzienu
psihoaktīvām vielām
var piemērot pagaidu
aizliegumu līdz vienam
gadam, izņemot tās no
apgrozības – arī tad, ja
to sastāvā esošās vielas
vēl ar likumu nav aizliegtas. Nevienā no 312
Jelgavā izņemtajiem un
uz ekspertīzi aizsūtītajiem iepakojumiem nav
konstatētas tādas vielas, kuras valstī jau būtu
ar likumu aizliegtas.
Tikmēr jaunieši turpina
lietot šīs vielas un riskēt
ar savu dzīvību.
Šobrīd Slimību profilakses un
kontroles centrs pagaidu aizliegu
mu piemērojis 15 jaunām psihoak
tīvām vielām, kas nav iekļautas
aizliegto vielu sarakstā. Neviena
no šīm vielām nav konstatēta
Jelgavā, lai gan uz ekspertīzi kopš
jauno noteikumu spēkā stāšanās
ir nosūtīti 312 iepakojumi. «No
nelegālās aprites izņemti un uz
ekspertīzi nosūtīti 280 iepakojumi

ar sasmalcinātu zaļganu augu
valsts izcelsmes vielu Raiņa ielā
un 32 iepakojumi ar līdzīgu vielu
Kārklu ielā. Saņemto ekspertīžu
rezultātos uzrādās vielas, kuras
uz ekspertīzes brīdi nav aizliegto
vielu sarakstā,» norāda Valsts po
licijas Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze Ieva Siet
niece. Viņa piebilst, ka šogad uz
ekspertīzi tika aizsūtīts 51 iepako
jums, bet vēl neviens ekspertīzes
slēdziens saņemts nav. Pēc viņas
teiktā, pozitīvais moments ir tas,
ka jaunais regulējums ļauj poli
cistiem aizdomīgās vielas izņemt
no tirdzniecības uz pārbaudes
laiku līdz 12 mēnešiem – pirms
tam tirdzniecības vietās izņemtās
vielas, kuras saskaņā ar ekspertīzi
nebija aizliegto vielu sarakstā,
vajadzēja atdot atpakaļ.
Pēdējos gadus narkotiku apka
rošana ir viena no policijas darba
prioritātēm, bet policija jau agrāk
uzsvēra, ka šajā cīņā jāiesaistās
plašākam lokam un arī sabiedrībai.
Nu trauksmi ceļ arī mediķi, jo pē
dējā laikā slimnīcās arvien vairāk
tiek nogādāti jaunieši, kas lietojuši
«legālās narkotikas». Šādus izsau
kumus saņēmuši arī Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
Jelgavas mediķi – kā stāsta ātrās
palīdzības pārstāvis Kristians
Galanders, šogad Jelgavā ātrās
palīdzības brigāžu redzeslokā ar
saindēšanos ar neskaidrām/nezinā

mām vielām inhalācijas ceļā – smē
ķējot – ir nonākuši pieci pacienti.
Visi pieci bija vīrieši vecumā no 21
līdz 29 gadiem. Sūdzības tipiski ir
par reiboni, sliktu dūšu, galvassā
pēm, atmiņas traucējumiem pašam
pacientam, kā arī apkārtējiem – par
neadekvātu uzvedību, kura nereti
ir izteikti agresīva vai arī saistīta
ar bīstamību pašam pacientam.
«Saņemot šādus izsaukumus, mēs
pacientus nogādājam slimnīcā,
jo nav zināms, kādas vielas ir
lietotas un kādas var būt sekas.
Ja, piemēram, par jau zināmajām
narkotikām ir skaidrs, kādas sekas
tās var izraisīt, tad par tā saukta
jiem spaisiem tas nav paredzams,»
skaidro K.Galanders. Pārsvarā
šādi pacienti tiek vesti uz Jelgavas
slimnīcu vai «Gaiļezeru».
Jelgavas slimnīcas vadītāja
vietniece ārstniecības jautājumos
Solveiga Ābola stāsta, ka nereti
jaunieši līdz nokļūšanai slimnī
cā jau ir atjēgušies. Tāpat viņa
norāda, ka jaunieši mediķiem
bieži vien neatzīstas, ka ir lietojuši
narkotiskas vielas. Piemēram,
13 gadus jaunais puisis no Ozol
niekiem mediķiem bija teicis, ka
esot lietojis alkoholu, un viņa
organismā arī uzrādījās nelielas
promiles. Slimnīcā viņu nogādā
jusi kaimiņiene, kuru uzmanīgu
padarīja jaunieša neadekvātā
uzvedība, bet slimnīcā neko tādu
ārsti vairs nemanīja.

 Pirmdien, 7. aprīlī, apmeklētājiem
būs slēgts Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis – tornī notiks Spodrības diena. Slēgts būs arī restorāns.
«Gaidīsim ciemos jelgavniekus un pilsētas viesus pārējās dienās,» tā Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs, atvainojoties
par sagādātajām neērtībām.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
sadarbībā ar Jelgavas Zinātnisko
bibliotēku (JZB) otrdien, 8. aprīlī,
no pulksten 9 līdz 15.30 organizē
Veselības dienu, kurā ar eksprestesta
palīdzību bez maksas varēs noteikt
holesterīna līmeni asinīs. Jelgavas Sociālo lietu pārvalde informē, ka pārbaudei
JZB Akadēmijas ielā 26 obligāti jāpiesakās iepriekš pa tālruni 63048913 vai
63012535. Pasākumā varēs saņemt arī
informatīvos materiālus ar ieteikumiem,
kā rīkoties, ja holesterīna līmenis asinīs ir
virs pieļaujamās normas, kas paaugstina
sirds un asinsvadu slimību risku.
 8. aprīlī pulksten 10 viesnīcā
«Zemgale» notiks kārtējās «Uzņēmēju brokastis» – šoreiz par tēmu «LEAN
– nepārtraukta attīstība. Kā strādāt
efektīvāk?». Seminārs būs noderīgs
ražošanas uzņēmumu vadītājiem, procesu un izmaiņu vadītājiem, ražošanas
nodaļas vadītājiem, lai tuvāk iepazītos
ar pasaulē atzītu sistēmu uzņēmuma
ilgtermiņa konkurētspējas uzlabošanai
– LEAN jeb saimnieciskā domāšana.
Semināru vadīs Inga Ozola, Komercizglītības centra pasniedzēja konsultante,
kura specializējusies LEAN instrumentu,
klientu apkalpošanas jomā. Šobrīd
viņa strādā «Aldarī» par LEAN vadītāju.
Reģistrēties «Uzņēmēju brokastīm» var
pa e-pastu jelgava@chamber.lv, jrta.
asociacija@gmail.com vai pa tālruni
28646086 (Baiba), 63027404 (Ligita).
Dalība pasākumā: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas un JIC
Biznesa inkubatora biedriem – vienam
pārstāvim bez maksas, katram nākamajam – 10 eiro plus PVN, pārējiem – 20
eiro plus PVN.
 Pašvaldībai nenomaksātu parādu
dēļ maijā paredzēts izsolīt basketbolistam Kasparam Kambalam
piederošo neapdzīvoto māju ar
zemi Jelgavā, Garozas ielā 3, ziņo
LETA. Jelgavas pilsētas pašvaldības
pārstāve Līga Klismeta norāda, ka
paredzētā izsole ir saistīta ar parādu
un nenomaksātu sodu piedziņu.
Basketbolista pārstāvis apmēram
pirms divām nedēļām bija sazinājies
ar Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju
un izteicies, ka tuvākajā laikā varētu tikt
sakārtots K.Kambalam piederošais īpašums. Tomēr līdz šim basketbolists vairākus gadus nebija izrādījis interesi par
savu īpašumu, no jautājumiem par tā
sakārtošanu izvairījies un iekrājis 1424
eiro lielu parādu pašvaldībai par nekustamā īpašuma nodokli. Ēku Garozas
ielā 3 plānots izsolīt 7. maijā Tukumā,
raksta LETA. K.Kambalas nekustamais
īpašums sastāv no zemesgabala 1000
kvadrātmetru platībā un dzīvojamās
ēkas 284 kvadrātmetru platībā. Tā
novērtējums un izsoles sākumcena ir
20 400 eiro.
 13. aprīlī pulksten 13 kultūras
namā «Rota» notiks klubiņa «Sendienas» biedru sarīkojums, kas veltīts
Lieldienām un Pūpolsvētdienai. «Līdzi
aicinām ņemt groziņus un attiecīgo
svētku atribūtiku,» tā Jelgavas Latviešu
biedrības priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Azevičs, piebilstot, ka šajā reizē tiks godināts arī viens «apaļais» jubilārs.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

Atvērto durvju diena –
17. aprīlī pulksten 14.
Informācija – www.jsg.lv;
63029212.
SEMINĀRS
SUŅU UN KAĶU ĪPAŠNIEKIEM

«SABALANSĒTA DABĪGĀ
ĒDINĀŠANA»
(dzīvniekiem, kas neēd gatavo
sauso un konservēto barību) –

9. aprīlī pulksten 18

Viestura ielā 22, Jelgavā.
Maksa – 10 eiro.
Pieteikties pa tālruni 29520432.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Vai savu īpašumu esat pieslēdzis pilsētas komunikācijām?
Jānis, Laimas ielas 13 saimnieks:

«Pagaidām vēl neesam pieslēgušies ne
ūdensvadam, ne kanalizācijai, bet šovasar
to noteikti plānojam izdarīt. Līdz šim tā īsti
nav sanācis laika – vajag saņemties, lai nokārtu dokumentāciju, atrastu darbu veicēju.
Redz, kaimiņš pieslēdzās, un viņam pērn tas
izmaksāja ap 300 latu. Ja ūdens vēl nesagādā
problēmas – mums pašiem ir aka –, tad kanalizācijas izvešana gan – tiesa, bedre jāizved
tikai reizi divas gadā, un tas maksā 25 latus
par reizi, taču tas viss prasa laiku. Kaut arī neesmu rēķinājis, cik pēc pieslēgšanās dabūsim
maksāt «Jelgavas ūdenim», esmu pārliecināts,
ka lētāk un ērtāk tomēr ir nevis izvest bedri,
bet visu aizlaist pilsētas sistēmā.»

Helēna un Raimonds, Elejas ielas 2 saimnieki:
«Pagājušā gada augustā pieslēdzāmies
gan pilsētas kanalizācijai, gan ūdenim, un,
ziniet, tā ir liela laime, ka mums bija tāda
iespēja. Cik tad ilgi to sauso tualeti var izturēt! Varbūt, ka lētāk jau sanāca to bedri
izsūknēt, taču arī tagad «Jelgavas ūdenim»
nemaksājam dārgi – kādus 5 eiro mēnesī –,
turklāt tas ir tik ērti! Rakšanas darbus mums
organizēja bērni, bet, cik zinu, dārgi tas
nesanāca – tik vien, cik par materiāliem un
caurulēm samaksāt –, jo puikas paši raka.
Tad atbrauca «Jelgavas ūdens» speciālisti,
visu pārbaudīja, pieņēma ekspluatācijā,
noslēdzām līgumu, un tagad maksājam
pēc skaitītājiem.»

Alla, Apiņu ielas 37 saimniece:

«Ar naudu ir grūti, tāpēc vismaz pagaidām
nedomājam savu māju pieslēgt pilsētas
kanalizācijas tīklam. It kā jau gribētos,
protams, taču, cik no citiem esmu dzirdējusi par izmaksām, saprotu, ka to nevaram
atļauties. Nezinu, cik pieslēgšanās izmaksātu
konkrēti mūsu īpašumam, bet zinu, kas tas
noteikti būs dārgi – vismaz vairāki simti.
Šogad noteikti to nedarīsim. Pilsētas ūdens
mums jau ir.»

Vēl var pagūt pieslēgt
ūdeni un kanalizāciju
atvieglotā kārtībā
Šovasar noslēgsies ūdenssaimniecības attīstības projekts,
kura laikā pilsētā līdztekus
ūdens tīklu rekonstrukcijai tiek
veikta ūdens un kanalizācijas
tīklu paplašināšana. Lielākajā
daļā no projektā iekļautajām
ielām jaunu pievadu izbūve jau
sen kā noslēgusies, līdz ar to arī
iedzīvotāji savus īpašumus var
pieslēgt pilsētas komunikācijām, taču pieslēgšanās process
diemžēl tik raiti nenotiek.
Kaut arī virkne privātmāju īpašnieku
šo iespēju nekavējoties izmantojuši, SIA
«Jelgavas ūdens» tehniskais direktors
Viktors Juhna vērtē, ka kopumā šis
process vēl aizvien norit gausi, lai gan
vēl pašlaik var pagūt ielēkt pēdējā vilcienā – proti, kamēr pilsētā tiek īstenots
ūdenssaimniecības attīstības projekts,
spēkā ir pašvaldības rīkojums, kas paredz,
ka nekustamo īpašumu pieslēgšanai
projekta gaitā izbūvētajiem ūdensvada
un saimnieciskās kanalizācijas atzariem
piemērojama vienkāršota procedūra.
«Faktiski tas nozīmē, ka pievada izbūvi
zemes īpašuma robežās atļauts veikt
saimnieciskā kārtā, tas ir, lai veiktu šos
darbus, nav jāizstrādā detalizēts tehnis
kais projekts – pietiek ar «Jelgavas ūdens»

Marija, Parka ielas 61 saimniece:
«Dzeramo ūdeni ņemu no meitas, kas dzīvo
tepat netālu, bet ūdeni ikdienas vajadzībām
– no savas akas. Nav jau mājās vīrieša, kas
man to pieslēgumu noorganizētu, turklāt
nav arī vajadzība tik liela – dzīvoju viena, jo
jaunie «izlidojuši» savā dzīvē, un ne ūdeni
daudz patērēju, ne arī notekūdeņu man
daudz rodas – pietiek, ja reizi gadā izvedu.
Tā parēķināju, ka pieslēgums izmaksātu no
300 līdz 500 eiro. Māju esmu norakstījusi
savai mazmeitai – lai tad viņa izlemj, ko ar
to īpašumu pēc tam darīt. Varbūt arī kādreiz
māju pieslēgs pilsētas komunikācijām, ja reiz
tāda iespēja tagad pavērusies.»

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem
un shēmām,» skaidro V.Juhna.
Saskaņā ar «Jelgavas ūdens» datiem pro
jekta 2. un 3. kārtas gaitā būs izbūvēti 365
jauni ūdensvada atzari, bet šīm komunikā
cijām reāli pieslēgušies vai tam nepiecieša
mo dokumentāciju uz šo brīdi noformējuši
tikai 114 privātmāju saimnieki. Tāpat ko
pumā būs izbūvēti 805 jauni kanalizācijas
atzari, bet iespēju tiem pieslēgties pašlaik
izmantojuši vien 210 īpašnieki. Tiesa gan,
izbūvēto jauno atzaru skaits, īstenojot pro
jekta 3. kārtu, vēl var tikt koriģēts atbilstoši
pieejamajam finansējumam.
«Jelgavas ūdens» komercdirektors
Andrejs Eihvalds skaidro, ka, konkrētā
ielā izbūvējot jaunus maģistrālos tīklus,
visiem privātmāju iedzīvotājiem tiek no
drošināta iespēja savu īpašumu pievienot
centralizētās ūdensapgādes un/vai saim
nieciskās kanalizācijas sistēmai. Runājot
par ieguvumiem, kāpēc tas būtu jādara,
viņš norāda uz diviem būtiskākajiem as
pektiem – sakārtotu vidi un ekonomisko
izdevīgumu.
«Ikdienā par vides jautājumiem biežāk
aizdomājamies lokālā aspektā, tāpēc gribu
vērst iedzīvotāju uzmanību uz vairākām
problēmsituācijām, kuras var rasties, ja īpa
šums nav pieslēgts pilsētas komunikācijām,
un vistiešākajā mērā ietekmē gan konkrēto
mājsaimniecību, gan arī kaimiņu īpašumus

Pašlaik pieslēgt privātīpašumu jaunizbūvētajiem ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem var vienkāršotā kārtībā.

Lai saņemtu tehniskos noteikumus, SIA «Jelgavas ūdens»
jāiesniedz šādi dokumenti:
• Iesniegums (aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);
• Zemesgrāmatas apliecības kopija;
• Zemes robežu plāna kopija;
• Pilnvaras kopija, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.
Pēc minēto dokumentu saņemšanas SIA «Jelgavas ūdens» sagatavo tehniskos noteikumus
ar shēmu. Maksa par šo pakalpojumu – 47,12 EUR (Ls 33,12).
Kanalizācijas izvada pieslēgumu tīkliem drīkst veikt sertificēta fiziska persona vai Būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiska persona. Pirms rakšanas darbiem JPPI «Pilsētsaimniecība» jāizņem rakšanas darbu atļauja.
Izbūvētos pieslēgumus ekspluatācijā pieņem SIA «Jelgavas ūdens» pārstāvis. Pēc pieslēgumu un ūdens patēriņa skaitītāja pieņemšanas ekspluatācijā uzņēmuma Abonentu
daļā jānoslēdz līgums ar SIA «Jelgavas ūdens» par pakalpojumu saņemšanu.

Privātmāju īpašnieku aktivitāte,
pieslēdzot savu īpašumu pilsētas komunikācijām
Projekta kārta 	Izbūvēti 	Tiem pieslēgušies/	Izbūvēti 	Tiem pieslēgušies/
jauni atzari
dokumentus
jauni atzari
dokumentus
ūdensvadam
noformējuši
kanalizācijai
noformējuši
2. kārta
187
110
404
205
3. kārta
178*
4
401*
5
* Kopumā plānots izbūvēt, taču atzaru skaits vēl var tikt koriģēts. Pašlaik norit būvniecības darbi.

un visu pilsētu kopumā,» tā A.Eihvalds.
Viņš skaidro: pirmkārt, nav noslēpums, ka
lielākā daļa pašrocīgi izbūvēto vietējo ka
nalizācijas nosēdaku nav hermētiskas, līdz
ar to šādā gadījumā neizbēgama ir smaka,
kas izplatās apkārtējā vidē. Otrkārt, šādas
nosēdakas nespēj nodrošināt, ka visa tajā
novadītā kanalizācija tur arī paliek – visbie
žāk daļa notekūdeņu iesūcas gruntsūdeņos,
un tas ir nopietns drauds videi. «Vēl arī
jāņem vērā, ka daudzi privātmāju saimnieki
sadzīvē izmanto ūdeni, kas iegūts no lokā
liem ūdens avotiem jeb vietējiem urbumiem
turpat īpašumā, kas parasti nav sevišķi
dziļi. Tādējādi, ja kanalizācijas tvertne nav
hermētiski noslēgta un notekūdeņi no tās
nonāk gruntsūdeņos, neizbēgama ir situā
cija, ka rezultātā gan pašu, gan kaimiņu
mājsaimniecības sadzīvē izmanto ūdeni,
ko paši piesārņojuši ar notekūdeņiem,»
uz pavisam ikdienišķu situāciju norāda
«Jelgavas ūdens» komercdirektors. Viņš
arī atgādina, ka mājsaimniecībai, kura
notekūdeņus nenovada pilsētas kanalizā
cijas tīklā, jābūt noslēgtam līgumam par
šķidro atkritumu izvešanu – to kontrolē
Pašvaldības policija.
Savukārt, runājot par ekonomisko izde
vīgumu, A.Eihvalds veicis šādus aprēķinus:
divu cilvēku mājsaimniecība, kuru īpašums
ir pieslēgts centralizētajam pilsētas kanali
zācijas tīklam, par notekūdeņu savākšanu
«Jelgavas ūdenim» mēnesī maksā 6,15
eiro, pieņemot, ka pilsētas kanalizācijā no
vadītais apjoms mēnesī ir pieci kubikmetri.
Savukārt tāda pati mājsaimniecība, kura
nav pieslēgusies pilsētas komunikācijām
un izmanto asenizācijas pakalpojumus, par
tāda paša apjoma izvešanu maksā 49,60
eiro. Protams, jārēķinās arī ar vienreizēju
finansiālo ieguldījumu – papildu līdzekļi
nepieciešami, lai pieslēgtu savu īpašumu
pilsētas komunikācijām (par projekta
līdzekļiem komunikācijas tiek izbūvētas
līdz sarkanajai līnijai vai līdz zemes robežai,
taču pievada izbūve līdz mājai jānodrošina
pašiem ēku īpašniekiem par saviem līdzek
ļiem – red.).
Jāpiebilst, ka ielas un ielu posmus, kuros
projekta «Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā» gaitā ielu
tīkli jau izbūvēti, darbi notiek pašlaik vai
tūlīt tiks īstenoti, var uzzināt SIA «Jelgavas
ūdens» vai mājas lapā www.ju.lv. Sīkāku
informāciju par īpašumu pieslēgšanu jaun
izbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem var uzzināt pa tālruni 63007106.
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš

Eleonora, Elejas ielas 4 saimniece:

«Man jau visi nepieciešamie dokumenti nokārtoti, speciālisti atnāca, visu nomērīja, uzzīmēja,
kā vajag būvēt, – atliek vien atbilstoši izsniegtajam projektam ierakt caurules, un arī mūsu
mājai būs pilsētas kanalizācija. Ūdensvadam
gan nepieslēgsimies, jo mums pašiem akā ir
ļoti labs ūdens – pilsētas ūdens tāds bezgaršīgs
šķiet, nupat arī jaunus sūkņus akā salikām. Bet
kanalizāciju vajag – tad maksāsim tikai par
notekūdeņu novadīšanu pilsētas tīklā, un tas
būs krietni ērtāk. Kaimiņi lēš, ka rakšanas darbu
izmaksas ir ap 100 latu par metru, bet es ceru, ka
dēls pats tiks galā un vajadzēs samaksāt tikai par
materiāliem. Vasarā viņš atbrauks no ārzemēm,
un tad arī sāksim strādāt.»

Pašvaldība segs ne vairāk kā pusi no
kanalizācijas tīklu izbūves izmaksām
Šā gada pašvaldības budžetā
kā līdzfinansējums privātmāju
saimniekiem iezīmēti 30 000
eiro kanalizācijas tīklu un to
pieslēguma vietu izbūvei ielās,
kurās pašlaik nav nodrošināta
iespēja pieslēgties šīm pilsētas
komunikācijām. Tiesa, uz pašvaldības finansiālu atbalstu
– ne vairāk kā 50 procentu
apmērā no būvdarbu kopējām
izmaksām – varēs pretendēt tie
iedzīvotāji, kuri paši būs gatavi
šajā procesā iesaistīties, ieguldot gan savu laiku, gan naudu,
sedzot izmaksu otru pusi.
Šādu iespēju paredz marta domes sēdē
apstiprinātie pašvaldības saistošie noteiku
mi «Fizisku un juridisku personu līdzdalība
ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma
vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administra
tīvajā teritorijā» – tajos atrunāta kārtība,
kādā fiziskas un juridiskas personas, kuras
vēlas izbūvēt komunikācijas pirms pašval
dības plānotajiem komunikāciju izbūves
termiņiem, ierosina ielas kanalizācijas tīklu
un to pieslēguma vietu izbūvi līdz ielas
sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai, ja
sarkanā līnija atrodas īpašuma teritorijā, un
veic darbu daļēju finansēšanu. Pēc saskaņo
šanas ministrijā un publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis» saistošie
noteikumi stāsies spēkā, un jau drīz pēc tam
sāksies pieteikumu pieņemšana.
«Ja jelgavnieki, kuriem kanalizācijas jau
tājums ir aktuāls, šo iespēju izmantos, tad
šogad kopīgiem spēkiem, 50 pret 50 sedzot
izmaksas, kanalizācijas tīklu paplašināšanā
papildus varēsim ieguldīt ap 60 000 eiro.
Izrādot iniciatīvu piedalīties ar līdzfinan
sējumu ielu kanalizācijas tīklu izbūvē, līdz
šim pašvaldībā vērsušās vairākas privātper
sonas, un, izstrādājot šos saistošos noteiku
mus, viņiem ir nodrošināta iespēja to arī
īstenot. Tagad viņu pašu izvēle ir, vai iespēju
izmantot,» skaidro pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes galvenais

speciālists projektu īstenošanas jautājumos
Vilis Ļevčenoks, akcentējot, ka pašvaldība
tikai par saviem līdzekļiem kanalizācijas
tīklu un pieslēguma vietu izbūvi visās ielās,
kuru iedzīvotājiem tas būtu aktuāli, nevar
veikt ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ. Tāpat
arī ar ES atbalstu īstenotā ūdenssaimniecī
bas attīstības projekta gaitā nav iespējams
aptvert visas pilsētas ielas, savukārt, ik
gadu pašvaldības budžetā šiem darbiem
paredzot līdzfinansējumu, pamazām šo
situāciju varētu risināt. Jāpiebilst, ka uz
pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt
vienīgi kanalizācijas tīklu paplašināšanai
– ūdensvada tīklu izbūvei atbalsts nav pa
redzēts, jo līdzekļi šim mērķim pašvaldības
budžetā rasti no dabas resursu nodokļa
ieņēmumiem, tādējādi tos izlietot drīkst
tikai apkārtējās vides uzlabošanai.
Paredzēts, ka iepirkuma procedūru par
ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu
izbūvi un būvuzraudzību organizēs SIA
«Jelgavas ūdens». Gadījumā, ja būvdarbu
un būvuzraudzības iepirkuma rezultātā
ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu
izbūves izmaksas būs zemākas, nekā tika
aprēķinātas darbu izmaksu tāmē, «Jelgavas
ūdens» veiks pašvaldības un iesnieguma
iesniedzēja līdzfinansējuma pārrēķinu.
Ja izmaksas būs augstākas, pieteikuma
iesniedzējam vajadzēs segt būvdarbu un
būvuzraudzības sadārdzinājuma starpību
– šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma
apjoms netiks palielināts.
«Protams, iedzīvotājiem izmaksas būs
zemākas, ja par labu ielas kanalizācijas tīklu
izbūvei izlems pēc iespējas vairāk konkrētas
ielas, kurā paredzēts ievilkt kanalizāciju,
iedzīvotāju, tāpēc jau pašlaik, vēl pirms sā
kusies pieteikumu pieņemšana, aicinu pri
vātmāju saimniekiem savā starpā vienoties
par projekta ietvaros plānoto pieslēguma
izbūves vietu skaitu,» tā V.Ļevčenoks.
Jāpiebilst, ka pēc pieslēguma izbūves
jaunā infrastruktūra nonāks SIA «Jelgavas
ūdens» pārziņā.
Saistošie noteikumi tiks publicēti arī
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis».

Top Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums
Lai sekmētu kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību
un lietotājiem nodrošinātu nepārtrauktus un drošus pakalpojumus, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi likumprojektu «Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums».
Pašlaik Latvijā vēl nav noteiktu vienotu prasību un nosacījumu ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanai un lietošanai.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma projekts jau iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.
VARAM, skaidrojot šāda likuma nepieciešamību, norāda: piesaistot ES fondu līdzekļus, daudzas
pašvaldības aktīvi būvē ūdenssaimniecības sistēmas. Taču ir redzams, ka pastāv reāla problēma ar
pieslēgumiem pašvaldību izbūvētajiem vai renovētajiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, kas
ir saistīts ar ekonomisko krīzi, pārāk optimistiskiem plāniem, iedzīvotāju zemo maksātspēju un
migrāciju uz citām valstīm pēdējo gadu laikā. Ja netiks sakārtots tiesiskais regulējums attiecībā
uz pasākumiem pieslēgumu veicināšanai un īstenošanai, netiks arī nodrošināta dzeramā ūdens
kvalitātes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas atbilstība normatīvo aktu prasībām.
Lai veicinātu pieslēgumu palielināšanu pie centralizētām kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmām,
sagatavotais likumprojekts paredz netiešos stimulus iedzīvotāju pieslēgumu veidošanai, piemēram,
vienošanās ar pakalpojuma sniedzēju, ka pieslēgumu var apmaksāt pa daļām. Pašvaldības dome
varēs lemt par finansējuma piešķiršanu šo darbu daļējai apmaksai no pašvaldības budžeta.
Likumprojektā arī ir iekļauts tiesiskais regulējums, kas nosaka sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites kārtību un norēķinu kārtību par saņemtajiem pakalpojumiem, ūdenssaimniecības
pakalpojumu regulēšanas vispārīgo kārtību, valsts un pašvaldību kompetenci ūdenssaimniecības
pakalpojumu regulēšanā, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja un lietotāja pienākumus
un tiesības pakalpojumu sniegšanā un lietošanā, informē ziņu aģentūra LETA.
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Labākais aizsargs

Noslēdzoties 2013./2014. gada Virslīgas
hokeja čempionātam, Hokeja federācija
noteikusi piecus speciālbalvu ieguvējus.
Par čempionāta labāko aizsargu atzīts HK
«Zemgale/LLU» spēlētājs Reinis Demiters
– viņš 22 spēlēs sakrāja 30 (13+17) rezultativitātes punktus. Jāpiebilst, ka viņš arī
tika atzīts par Virslīgas čempionāta labāko spēlētāju februārī. Labākais vārtsargs
– «Daugavpils» Deniss Kurelass, uzbrucējs
– HS «Rīga/Prizma» Aleksandrs Macijevskis,
rezultatīvākais spēlētājs – Renārs Undelis
no HK «Kurbads», vērtīgākais čempionāta
spēlētājs – HS «Rīga/Prizma» vārtsargs
Henrijs Ančs. Spēlētāji tiks apbalvoti 18.
aprīlī arēnā «Rīga» pirms «Euro Hockey
Challenge» spēles starp Latvijas un Krievijas
hokeja izlasēm.

Dominē Bespalovs

Virslīgas
čempionāta otrās
kārtas spēlē starp FK
«Jelgava»
un Daugavpils
«Daugavu» uguņoja centra pussargs Romans Bespalovs (attēlā) – viņš guva abus jelgavnieku
vārtus, un tas palīdzēja komandai uzvarēt
spēlē ar 2:1. Sestdien, 5. aprīlī, jelgavnieki
cīnīsies par iekļūšanu Latvijas kausa pusfinālā
– pulksten 13 «Skonto» hallē Rīgā spēle pret
Gulbenes komandu. Savukārt trešā Virslīgas
spēle būs 9. aprīlī pulksten 18 pret FK «Spartaks» Olaines stadionā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Iespējams, izšķirošā spēle

Sestdien, 5. aprīlī, pulksten 19.30
sporta namā «Daugava» Rīgā notiks
Latvijas volejbola čempionāta finālsērijas trešā spēle starp komandu
«Biolars/Jelgava» un «RTU/Robežsardze». Šobrīd sērijā jelgavnieki zaudē
ar 0:2 (pirmajā spēlē jelgavnieki
pretiniekiem piekāpās ar 1:3, otrajā
– ar 0:3), tāpēc, ja trešajā spēlē uzvarēs rīdzinieki, Latvijas čempioni būs
noskaidroti. Ja tomēr jelgavnieki spēs
izrādīt pretestību, ceturtā sērijas spēle notiks svētdien, 6. aprīlī, pulksten
17 ZOC. Ja sērijā līdz trīs uzvarām
tomēr būs nepieciešama arī piektā
spēle, tā notiks 10. aprīlī pulksten
19.30 sporta namā «Daugava». Visas
spēles translēs LTV7.

Bokseriem sešas medaļas

Jelgavas bokseri
Rīgas pilsētas atklātajā čempionātā
junioriem un jauniešiem izcīnījuši
sešas medaļas. Jauniešu grupā svarā
līdz 52 kg sudraba
medaļu izcīnīja Iļja
Targančuks (Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs» (JCSVC)),
bronza svarā līdz 54 kg – Valentīnam Kotosovam (JCSVC), līdz 46 kg – Ērikam Mantulam («Juniors»). Junioru grupā 1. vietu
izcīnīja Artjoms Haņevičs (attēlā) (JCSVC) 75
kg svarā, 3. vietā – Maksims Konjušeks (arī
JCSVC). Svarā līdz 91 kg sudraba medaļa
tika debitantam Artūram Špadem.

«Pat ja tiesnesis kļūdās,
viņš nedrīkst to izrādīt»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Valsts ģimnāzijas
absolvente Ieva Meistere ir
pirmā sieviete, kas tiesājusi
Latvijas Basketbola līgas
1. divīzijas vīriešu spēles.
Spēļu tiesāšanu Ieva sauc
par savu hobiju un saka:
«Cik zinu, Latvijā nevienam
basketbola tiesnesim, pat
ne Eiropas topa tiesnesim
Oļegam Latiševam, tiesāšana nav pamatdarbs, jo tai ir
sezonāls raksturs.»
Ievu pie spēļu tiesāšanas aizveda
basketbola treniņi – apmēram deviņus
gadus viņa trenējās Jelgavas BJSS un
aktīvi startēja Jaunatnes basketbola
līgā. Tieši tur arī sākusies spēļu tiesā
šana. Tagad Ieva tiesā gan «Nordea»
sieviešu basketbola līgas, gan vīriešu
1. un 2. divīzijas, gan Jaunatnes līgas
spēles.
Līdz šim Ieva ir tiesājusi divas
1. divīzijas spēles – 2. martā starp
LMT Basketbola akadēmiju un BK
«Jelgava» un 30. martā starp LMT
Basketbola akadēmiju un komandu
«Barons Kvartāls». «Man patika tiesāt
1. divīzijas spēles! Ir gandarījums un
labi padarīta darba sajūta,» viņa atklāj
emocijas. Savukārt no novembra viņa
tiesājusi vairākas 2. divīzijas spēles.
Ieva atzīst, ka sieviešu un vīriešu
basketbols pilnīgi atšķiras. «Sievietes

Kad taps jauns materiāls par Latvijas basketbola vēsturi, tajā sarkaniem
burtiem noteikti tiks iezīmēts 2014. gada 2. marts – šajā dienā pirmo reizi
Latvijas vēsturē 1. divīzijas vīriešu spēli tiesāja sieviete – Jelgavas Valsts
Foto: Latvijas Basketbola savienība
ģimnāzijas absolvente Ieva Meistere.
pieļauj vairāk kļūdu, bet vīriešu spēle
ir daudz ātrāka, tehniskāka un atklā
tāka,» viņa spriež.
Uz jautājumu, kādam jābūt spor
ta spēļu tiesnesim, Ieva atbild: ļoti
pārliecinātam par sevi un to, ko viņš
dara, emocionāli noturīgam, paškri
tiskam, jāgrib mācīties un attīstīties.
«Tiesnesis pat tad, ja kļūdās, nedrīkst

to izrādīt,» viņa uzsver, piebilstot, ka
pati vienmēr laukumā visu dara pēc
labākās sirdsapziņas, bet no kļūdīša
nās pasargāts neesot neviens. Intere
santi, ka tiesneši pēc spēlēm par savu
darbu saņem atzīmes – viņu darbu
izvērtē spēles komisārs. «Pēc spēles
ar komisāru pārrunājam strīdīgās
situācijas, viņš norāda uz kļūdām, ja

Par sasniegumiem atbrīvos no dalības maksas
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai veicinātu pašvaldības
sporta skolu audzēkņu konkurenci un stimulētu viņus
tiekties uz sasniegumiem,
Jelgavas pilsētas domē apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos par dalības
maksu pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Tas nozīmē, ka maijā
spēkā stāsies jauna kārtība:
izvērtējot sporta skolu audzēkņu panākumus iepriekšējā kalendārajā gadā, labākie audzēkņi tiks atbrīvoti no
dalības maksas.
Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis stāsta, ka jaunie noteikumi
attieksies uz trīs pašvaldības izglī
tības iestādēm, kurās tiek īstenotas
profesionālās ievirzes programmas:
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolu (BJSS), Jelgavas Specializēto
peldēšanas skolu (JSPS) un Jelgavas
Ledus sporta skolu (JLSS). No dalības
maksas uz vienu kalendāro gadu tiks
atbrīvoti atsevišķu izglītības program
mu (mācību treniņu septītā apmācī

bas gada grupa, sporta meistarības
pilnveidošanas pirmā, otrā un trešā
apmācības gada grupa, augstākās spor
ta meistarības grupa) audzēkņi, kuri
iepriekšējā gadā individuālajos sporta
veidos Latvijas čempionātā, Latvijas
olimpiādē izcīnījuši no 1. līdz 6. vietai
vai izpildījuši sporta meistarkandidāta
normatīvu, bet komandu sporta veidos
– ir sasnieguši 16 gadu vecumu un
Latvijas čempionātā, Latvijas olimpiādē
izcīnījuši no 1. līdz 6. vietai.
Šobrīd profesionālās ievirzes pro
grammās spēkā ir dalības maksa: JSPS
– 7,11 eiro mēnesī, BJSS – 4,27 eiro mē
nesī, JLSS – 28,46 eiro mēnesī. Maksas
atvieglojumi 100 procentu apmērā var
tikt piešķirti Jelgavas pašvaldībā dekla
rētiem bērniem no trūcīgām ģimenēm,
bērniem ar funkcionāliem traucēju
miem, daudzbērnu ģimeņu bērniem.
Sporta servisa centra aprēķini lie
cina, ka šobrīd kopējais izglītojamo
skaits, uz kuriem varētu attiekties
jaunie noteikumi, ir 103: JSPS – 23
audzēkņi, BJSS – 49 audzēkņi, JLSS
– 31 audzēknis. Lai no noteikumu spēkā
stāšanās brīža, 1. maija, līdz gada bei
gām segtu šo audzēkņu dalības maksu,
no pašvaldības budžeta būs nepiecieša
mi 7530,12 eiro. J.Kaminskis norāda,

Sporta
skola

JSPS
BJSS
JLSS

Kopējais 	Audzēkņi,
audzēkņu
uz kuriem
skaits
attiecas
attiecīgajās
noteikumi
programmās
29
23
86
49
32
31

ka nākamgad atkal tiks izvērtēti šo
programmu audzēkņu sasniegumi un
lemts par dalības maksas atcelšanu,
vadoties pēc audzēkņu uzrādītajiem
rezultātiem.
Šobrīd pašvaldības sporta skolās
tiek īstenotas profesionālās ievirzes
izglītības programmas basketbolā,
smaiļošanā un kanoe airēšanā, airēša
nā, futbolā, vieglatlētikā, džudo, šahā,
peldēšanā, hokejā, daiļslidošanā. Vasarā
plānots akreditēt vēl divas programmas
– mākslas vingrošanā un BMX.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka no 2013. gada dalības
maksa tika atcelta Jelgavā deklarēta
jiem sporta skolu audzēkņiem, kuri
mācās interešu izglītības programmās.
Profesionālās ievirzes programmu au
dzēkņiem, ja viņi neietilpa kategorijās,
kas var pretendēt uz atvieglojumiem,
tā bija jāmaksā.

tādas bijušas. Protams, arī es esmu
saņēmusi kritiku no spēles komisāra,
un, jāatzīst, 95 procentos gadījumu tai
piekrītu – no malas jau tomēr labāk
redzams,» stāsta Ieva. Lai mazinātu
spēles laikā pieļautās cilvēciskās kļū
das, tiesnešiem tiek rīkotas mācības,
semināri, arī basketbola noteikumi
regulāri tiek pārskatīti. «Basketbola
noteikumi tiesnešiem ir kā Bībele,»
nosaka Ieva.
Spēles, ko tiesāt, tiesneši paši ne
izvēlas. Viņiem to apmēram nedēļu
iepriekš paziņo Latvijas Basketbola sa
vienības galvenais tiesnesis. Atteikties
neesot ierasta prakse, jo tā var sabojāt
reputāciju un zaudēt darbu. «Parasti
jau laikus paziņojam datumus, kuros
netiekam. Tajos tad spēles mums ne
liek. Bet gadījumus, kad tiesnesis būtu
atteicies, jo kādu iemeslu dēļ negribētu
tiesāt konkrēto spēli, nezinu,» stāsta
tiesnese.
Lai gan Ieva basketbola spēles tiesā
apmēram desmit gadus, viņa pati šo
nodarbi dēvē par vaļasprieku, kas
jāsavieno ar darbu Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrā un vēl
vienu hobiju – ģitāras spēlēšanu grupā
«The Highway». «Darbs man ir pa die
nu, spēles – vakarā, bet grupa – naktī.
Un turklāt, kā zināms, jo vairāk cilvēks
dara, jo vairāk var izdarīt,» nosaka 24
gadus vecā sieviete. Viņas sapnis ir
tiesāt kādu vīriešu sacensību finālspēli.
«Tiesāt finālu – tas ikvienam tiesnesim
ir liels gods,» nosaka Ieva.

SSC pārcelsies
uz citām telpām

 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ rit pārcelšanās darbi
– Sporta servisa centrs (SSC)
pārcelsies uz citām telpām un
turpmāk atradīsies Uzvaras ielā
8, 2. stāvā, telpās, kur agrāk bija
«Zemgales Eko». SSC darbinieki
cer, ka jau nākamnedēļ varēs
sākt strādāt jaunajās telpās.
Lēmums par pārcelšanos pieņemts,
lai nodrošinātu Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja vajadzību
pēc telpām.
Līdz ar pārcelšanos mainās tikai SSC
adrese, bet gan kontaktinformācija, gan
darba laiks paliks tāds pats kā līdz šim. SSC
darba laiks ir: pirmdienās no pulksten 8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdie
nās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no
pulksten 8 līdz 14.30. Tālrunis – 63027504,
fakss – 63027503, e-pasts – sports@sports.
jelgava.lv.
SSC direktora vietnieks Edgars Ludzītis
norāda, ka Raiņa ielā 6, kur līdz šim atradās
centrs, paliks cīņas sporta veidu un svaru
zāles, kas pieejamas Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra, pauerliftinga kluba «Apolons»
sportistiem un citiem interesentiem.
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Sporta pasākumi
 5. aprīlī pulksten 16 – Latvijas kausa
izcīņas telpu futbolā fināls: FK «Raba» – FK
«Nikars» (ZOC).
 5. aprīlī pulksten 11.30 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem: pusfināls
(Sporta hallē).
 5. aprīlī pulksten 12 un 6. aprīlī pulksten 11 – Latvijas čempionāta volejbolā
sievietēm fināls: «Jelgava/LU» – «MSĢ/
Zeltaleja» (Sporta hallē).
 8. aprīlī pulksten 19 – basketbols: BK
«Jelgava» – BK «Barons Kvartāls» (ZOC).
 11. aprīlī pulksten 18, 12. aprīlī pulksten 13 un 13. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas meistarsacīkstes boksā (ZOC).

Piedāvā darbu
Restorāns bārs «Plate» (Jelgava, Lielā iela 6) aicina
darbā pavāru(-i) ar iepriekšēju darba pieredzi. Darba laiks: maiņās saskaņā ar grafiku. CV ar amata
norādi lūdzam sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 29225918.
SIA «Nordic Plast» vajadzīgi šķirotāji(-as)
otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē,
Rūpnīcu ielā 4. Darba pienākumi – atkritumu šķirošana. Alga «uz rokas» – no 300
līdz 400 EUR. Visiem interesentiem lūdzam
sūtīt CV pa e-pastu evija@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni 67069812.

Meklē darbu
Varu aprūpēt vai pieskatīt vecu, slimu cilvēku.
Ir kvalifikācija, pieredze. Tālrunis 22416758.
Santehniķis. Krānu, izlietņu, vannu, podu,
duškabīņu, sifonu, uzstādīšana, nomaiņa.
Tālrunis 25719489.
Masieris. Tālrunis 29649375.
Vīrietis (55) meklē darbu, varu dzīvot uz
vietas. Tālrunis 20418581.
Pavāra palīga, konditora palīga, apkopējas vai
mājkalpotājas darbu. Tālrunis 26992103.

Izīrē
Par simbolisku maksu – zemi sakņudārzam
pilsētas klusajā centrā. T.26520432.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod
Labu dzīvokli Jelgavas nov. Patīkami, klusi
kaimiņi. T.27813347
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Fasētās un izlejamās eļļas, filtri tavam auto
un citai tehnikai. T.29395337
Granti, smiltis, šķembas, melnzemi.
T.26816035

Dažādi
Dermatologs Pauls Ozoliņš veic dzimumzīmju pārbaudi un ādas problēmu ārstēšanu
Dambja ielā 10. Pieteikties pa t.29217661
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Frizētavas Stacijas ielā 2 sniegtie pakalpojumi: friziera pakalpojumi, matu pieaudzēšana, vaksācija, masāža. Aprīlī akcija
– atved draugu un saņem 20% atlaidi!
T.25344934.
Fasādes siltināšana. T.28382931
Kodēšana pret alkohola atkarību.
Tel.29180708
Mēbeļu, būvmateriālu pārvadājumi.
T.25977734
Remontējam sadzīves un elektrotehniku.
T.29141057, Uzvaras 12, Tonuss.
Zīlniece. T.29742875
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
IRMA LONERTE (1926. g.)
GUNTIS HERCS (1951. g.)
ALEKSANDRS SEMJONOVS (1983. g.)
RAISA STEĻMAHA (1937. g.)
ANNA ASTRAHANCEVA (1927. g.)
KĀRLIS KALNIŅŠ (1926. g.)
IRMA KOSOVIČA (1922. g.)
JĀNIS BITĒNS (1965. g.)
AUSTRA POKAINE (1932. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 7. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1791.sērija.
9.30 «Bellas dilemma». Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Dzintara puse».*
12.00 «Vertikāle».*
12.30 «Augu valstībā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.55 «Jorinde un Joringels». Vācijas ģimenes filma. (ar subt.).
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1791.sērija.
16.20 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
16.45 «Pavasaris». Animācijas filma.
17.00 «Lanževēna burvju triki 3». 3.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 8». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 72.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Četras istabas».*
0.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13». Seriāls (ar subt.). 5.(noslēguma) sērija “Priekškars. Puaro pēdējā lieta”.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 4.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 5.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 4. un 5.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 5.sērija.
13.05 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.15 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Slovākija. 2009.g. 17.aprīlis.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 2.sērija.
17.05 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 6. un 7.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Ķepa uz sirds».*
20.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
20.15 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.50 «Dzelmes vilinājums». Drāma. 1.sērija.
1.35 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 17.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Četras sezonas. Pavasaris». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 3». Dokumentāls seriāls.
12.30 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dokumentāls seriāls.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 90.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 11.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 91.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 JAUNUMS! «Dombura studija». Informatīvi analītisks raidījums.
23.15 JAUNUMS! «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g.
0.40 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 17.sērija.
1.30 «Dzīvīte 2».
1.50 «LNT ziņu “Top 10”».
2.30 «900 sekundes».
4.00 «Degpunktā».
4.25 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 88.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 9.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 23. un 24.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 7.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 54. un 55.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 28.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 757. un 758.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 25. un 26.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6». 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 758.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 17.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 14.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 16.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Kobra 10». Seriāls. 5.sērija.
1.55 «Kobra 6». Seriāls. 88.sērija.
2.50 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 28.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 758.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 8. aprīlis
LTV1
4.55 «Kinotēka».*
5.25 «Četras istabas».*

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1792.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 72.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 8». Seriāls. 1.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Karību salas». Melodrāma. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Gaismas lāse». Dokumentāla filma.
14.30 «Viss notiek!»*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1792.sērija.
16.20 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 8». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 73.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «“Google” visu redzošā acs». Dok.filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00 «Gvadelupa: arhipelāga vaibsti». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.05 «Četras istabas».*
1.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7

tv programma
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Kinotēka».*
12.45 «Es – savai zemītei».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1793.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 8». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 74.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «“Google” visu redzošā acs». Dokumentāla filma.
1.25 «Kinotēka».*
1.55 «Aculiecinieks».*

LTV7

5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava? RIENCI Rīgā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 5.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 6.sērija.
7.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (ar subt.).
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 2.sērija.
11.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 6. un 7.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 6.sērija.
13.05 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.15 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Baltkrievija. 2010.g. 29.aprīlis.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 3.sērija.
17.05 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 8. un 9.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.00 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 32.sērija.
21.00 JAUNUMS! «Ak, kāds jaukumiņš!» Dok.filma. 1.sērija.
21.50 «Tavs auto».
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.40 «Lilīhammera 2». Seriāls. 5.sērija.
0.30 «“1000 jūdzes” Indijā».* 5.sērija.
1.00 «SeMS. Laboratorija».*

5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 6.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 7.sērija.
7.10 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (ar subt.).
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 8. un 9.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 7.sērija.
13.05 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 5.sērija.
14.15 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Baltkrievija. 2010.g. 30.aprīlis.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 4.sērija.
17.05 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 10.sērija.
17.35 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 32.sērija.
20.00 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti».*
21.00 «Ekstrēmās pilsētas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.25 «Ātruma cilts».
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 1.sērija.
23.45 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.35 «“1000 jūdzes” Indijā».* 6. un 7.sērija.
1.35 «SeMS. Laboratorija».*

LNT

LNT

5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 11.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «I.Lindstrēma. Frederika vaina». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 17.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 91.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 92.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Bēgošā līgava Āfrikā». Vācijas komēdija.
23.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 35.sērija.
0.10 «Dzīvīte 2».
0.30 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
2.05 «900 sekundes».
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Šodien novados».
4.10 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 10.sērija.

5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bēgošā līgava Āfrikā». Vācijas komēdija. 2010.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 92.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 13.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 93.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
23.10 «Bīstamais izpriecu brauciens». ASV trilleris. 2001.g.
1.00 «Dzīvīte 2».
1.20 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 11.sērija.
2.00 «900 sekundes».
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Šodien novados».
4.10 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 89.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 10.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki».
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 25. un 26.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 17.sērija.
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 8.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 56. un 57.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 29.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 758. un 759.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 27. un 28.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 759.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
22.00 «CSI: Ņujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 5». ASV seriāls. 9.sērija.
0.35 «Kobra 10». Seriāls. 6.sērija.
1.30 «Kobra 6». Seriāls. 89.sērija.
2.25 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 56.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 29.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 759.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 9. aprīlis
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1793.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 73.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 8». Seriāls. 2.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 90.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 11.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki».
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 27. un 28.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 58. un 59.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 30.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 759. un 760.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 29. un 30.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 760.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
0.30 «Kobra 10». Seriāls. 7.sērija.
1.30 «Kobra 6». Seriāls. 90.sērija.
2.25 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 58.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 30.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 760.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 10. aprīlis
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1794.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 74.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 8». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Aculiecinieks».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1794.sērija.
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 49.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma (ar
subt.). 5.daļa “Maršruts: Krasnojarskas apgabals 1949.
Dvīņi no Ezera sādžas”.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 75.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15 «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 4.sērija (ar subtitriem).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «Sastrēgumstunda».*
1.45 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 7.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 8.sērija.
7.10 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.35 «Kalle nāk 4». Seriāls. 4.sērija.
11.25 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 10.sērija.
11.55 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 8.sērija.
12.55 «Kalle nāk 4». Seriāls. 5.sērija.
13.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
14.05 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Norvēģija. 2011.g. 25.aprīlis.
16.05 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 2. un 3.sērija.
17.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
17.55 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.25 TIEŠRAIDE. «“Euro Hockey Challenge”». Somija – Latvija.
Pārraide no Somijas.
20.50 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes volejbolā». 5.finālspēle. RTU/Robežsardze – VK Biolars/Jelgava.
22.50 «Piedzīvojums dabā».
23.20 «Smagais ūdens. Filma Černobiļai». Dokumentāla filma.
0.20 «Dzimtas detektīvs».* Jurjānu dzimta.
1.15 «Ekstrēmās pilsētas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
2.10 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 13.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2». 9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «K.Forda. Cerību bāka». Vācijas melodrāma. 2012.g.
11.50 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 93.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 14.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 94.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Kārlim Sebrim – 100». Dokumentāla filma.
22.15 «Hloja». ASV un Kanādas drāma. 2009.g.
0.15 «Dzīvīte 2».
0.35 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 10.sērija.
1.25 «900 sekundes».
2.55 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 12.sērija.
4.10 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 8.sērija.
4.30 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3

11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 5.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.20 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.40 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 50.sērija.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.55 «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 4.sērija (ar subtitriem).
0.45 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.40 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 5.sērija.
2.40 «Kapelas “Bumerangs” 20 gadu jubilejas koncerts». 1.daļa.
3.30 «Zuši». Dokumentāla filma.
3.40 «Veterinārs». Mākslas filma. 1.sērija.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 8.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 9.sērija.
7.10 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.35 «Kalle nāk 4». Seriāls. 5.sērija.
11.25 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 2. un 3.sērija.
12.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 9.sērija.
12.55 «Kalle nāk 4». Seriāls. 6.sērija.
13.45 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.15 «“Euro Hockey Challenge”».* Somija – Latvija. Pārraide no Somijas.
16.05 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 4. un 5.sērija.
17.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
17.55 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.25 «“Euro Hockey Challenge”». Somija – Latvija. Pārraide no Somijas.
20.50 «Anekdošu šovs». Izklaidējošs raidījums.
21.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 6.sērija.
22.15 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
23.10 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
23.40 «Saules izaicinātie. “Livin aloha”».*
0.10 «Ātruma cilts».*
0.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
1.10 «“1000 jūdzes” Indijā».* 8.sērija.
1.40 «Starptautiskais sporta deju festivāls “Baltic Grand Prix 2013”».*
2.35 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
2.50 «“SeMS” piedāvā... “Kaiser Chiefs”».*
3.30 «Imanta – Babīte pietur...»*
4.30 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 14.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «I.Lindstrēma. Mia un viņas māsas». Vācijas melodrāma.
12.00 «Svētās liekules». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 94.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 15.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 95.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Jaunā meita». ASV šausmu trilleris. 2009.g.
1.00 «Dzīvīte 2».
1.20 «K.Forda. Cerību bāka». Vācijas melodrāma. 2012.g.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Degpunktā».
4.45 «Šodien novados».

TV3

5.00 «Kobra 6». Seriāls. 91.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 12.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 29. un 30.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 31.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 760. un 761.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 31. un 32.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 761.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zudis dzelmē 2». Spraiga sižeta filma.
23.55 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.00 «Kobra 10». Seriāls. 8.sērija.
1.55 «Kobra 6». Seriāls. 91.sērija.
2.50 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 31.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 761.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».

5.00 «Kobra 6». Seriāls. 92.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 13.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 31. un 32.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 11.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 32.sērija.
15.25 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 2. – 4.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 33. – 35.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
21.00 «Gudrā blondīne 2». ASV komēdija.
22.55 «“Sky&More” modes šovs».
0.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nolaupītais dēls: Tifanijas Rūbinas
stāsts». ASV drāma. 2011.g.
1.45 «Kobra 10». Seriāls. 9.sērija.
2.40 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 32.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 11. aprīlis
LTV1

Sestdiena, 12. aprīlis
LTV1

4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 5.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 75.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma (ar
subt.). 5.daļa “Maršruts: Krasnojarskas apgabals 1949.
Dvīņi no Ezera sādžas”.

5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.00 «Pienene». Raidījums bērniem.
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 JAUNUMS! «Jakari». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ernests un Selestīna». Francijas, Beļģijas un Luksemburgas animācijas filma. 2012.g. (ar subt.).
13.25 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.45 «Kilograms kultūras.
Raidījuma “100 g kultūras” gada balva».*
14.45 JAUNUMS! «No sētas uz sētu. Stopiņu novads».
15.15 «Es un skola».
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «“Teātris.zip”».
21.45 «M.Frišs. Santa Krusa». Liepājas teātra izrāde.
0.40 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.15 «Kapelas “Bumerangs” 20 gadu jubilejas koncerts». 2.daļa.
3.10 «Veterinārs». Mākslas filma. 2.sērija.
4.46 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Smagais ūdens. Filma Černobiļai». Dokumentāla filma.
13.45 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
14.00 TIEŠRAIDE. «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu.
Futbola apskats». 1. un 2.sērija.
15.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.40 «Starptautiskais sporta deju festivāls “Baltic Grand Prix 2013”».*
18.15 «Romantikas garša». ASV romantiska komēdija. (ar subt.).
19.50 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.20 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
21.20 «Midsomeras slepkavības 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 5.sērija.
0.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 6.sērija.
1.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 6.sērija.
1.55 «Izsalcis trusis uzbrūk». Lielbritānijas trilleris. 2011.g.
3.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 15.sērija.
5.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 18.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
8.30 «Galileo».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Zem plīvura». TV šovs.
11.30 «Latvijas faili. Kārlim Sebrim – 100». Dokumentāla filma.
12.30 «Meklējiet Džeinu». ASV un Kanādas romantiska komēdija.
14.30 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 3». Dok.seriāls. 10.sērija.
15.00 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
16.50 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 11.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 18.sērija.
1.35 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
2.30 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
2.50 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 9.sērija.

3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 93.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 14.sērija.
6.35 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 33.sērija.
7.00 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
9.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.25 «Kinomānija 5».
14.00 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
15.00 «Gudrā blondīne 2». ASV komēdija.
17.00 «Nekrietneles 2». ASV komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «“Nekā personīga” piedāvā: Uz naža
asmens 2. Nemieri Ukrainā». Latvijas dokumentāla filma.
20.10 «“G-Force”: Specvienība». ASV piedzīvojumu komēdija.
22.00 «Viss par Stīvu». ASV komēdija.
0.00 «Nekrietneles 2». ASV komēdija.
1.50 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
3.00 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
3.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 13. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Lanževēna burvju triki 3». 4.sērija.
11.00 JAUNUMS! «Deivids Sušē pa svētā Pāvila pēdām».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Pūpolsvētdienas dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Augu valstībā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
17.30 «Dzintara puse».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestības raža». Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Viesnīca “Adlon”». Vācijas drāma.
23.20 «Kameropera “Līsistrate”». 2.sērija.
0.30 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.25 «Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncerttūre».*
3.05 «Dziedātspēks». LTV videofilma.
4.00 «Solis laikā». Deju svētku koncertuzvedums.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
16. aprīlī no pulksten 9 līdz 17 aicina uz

Atvērto durvju dienu.

11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 6.sērija.
14.05 «“Euro Hockey Challenge”».* Somija – Latvija. Pārraide no Somijas.
16.00 «Anekdošu šovs».* Izklaidējošs raidījums.
16.30 «Romantikas garša». ASV romantiska komēdija. (ar subt.).
18.05 «Sapņu viesnīca. Maldivu salas». Melodrāma. (ar subt.).
19.45 «Dzelmes vilinājums». Drāma. 2.sērija.
21.30 «Lilīhammera 2». Seriāls. 6.sērija.
22.25 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola
apskats».* 1. un 2.sērija.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Izsalcis trusis uzbrūk». Lielbritānijas trilleris.
1.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
1.45 «“Troksnis” viss vēl nav bijis...»*
2.30 «Jura Kulakova jubilejas koncerts».*
3.40 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
4.10 «“Euro Hockey Challenge”».* Somija – Latvija. Pārraide no Somijas.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 11.sērija.
5.45 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 19.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 11.sērija.
12.10 «Svētās liekules». ASV seriāls. 7.sērija.
13.10 «Koledžas likumi». ASV komēdija. 2009.g.
15.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.35 «Dzintara dziesmas 2».
16.35 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.10 JAUNUMS! «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
23.05 «Vīri, kuri skatās uz kazām». Piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
0.55 «Koledžas likumi». ASV komēdija. 2009.g.
2.20 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 19.sērija.
3.00 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 94.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 15.sērija.
6.30 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 JAUNUMS! «Smieklīgākie videokuriozi 22». 1.sērija.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
14.45 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
15.15 «“G-Force”: Specvienība». ASV piedzīvojumu komēdija.
17.00 «Viss par Stīvu». ASV komēdija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
22.35 «Augstuma robeža». ASV un Vācijas trilleris.
0.50 «Vecā labā Pateicības diena». ASV drāma. 2008.g.
2.30 «Kobra 6». Seriāls. 94.sērija.
3.20 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»

5. aprīlī Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Bezmaksas konsultācijas par mutes dobuma
stāvokli, kopšanu, ārstēšanu

SIA «Sanarius» veterinārajā klīnikā Viestura ielā 22 visu aprīli
– Zobu veselības mēnesis. Bezmaksas konsultācijas par
mutes dobuma stāvokli, kopšanu, ārstēšanu mājdzīvniekiem. Lūgums vizīti pieteikt iepriekš pa tālruni 29520432.

Jaunums! Pieejamas veterinārārstes
homeopātes konsultācijas

SIA «Sanarius» Viestura ielā 22 trešdienās – veterinārārstes
homeopātes Annas Vainutes konsultācijas: homeopātijas pielietošana dzīvniekiem. Vizīti lūdzam pieteikt pa tālruni 29520432.

No pulksten 16 – bērnu koncerts.
Tālrunis 63026313.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»

aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar ģimeni un bērniem.

Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba
prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo 3 gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā.

rīlī
4.al.1p
6 - 18

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv līdz 2014. gada 11. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63007524.
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Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina darbā

sociālo darbinieku(-ci) darbam ar personām
ar funkcionāliem traucējumiem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba
prasmes;
• iepriekšējā pieredze sociālā darbinieka amatā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar Grupu dzīvokļu klientiem – pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
• izstrādāt individuālos rehabilitācijas plānus pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem, ņemot vērā
Grupu dzīvokļu klientu sociālās problēmas un klientu
resursus;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā Grupu
dzīvokļu klientiem.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv līdz 2014. gada 14. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63048921.

Pēc pamatskolas
 Automehāniķis
 Apdares darbu tehniķis
 Mēbeļu galdnieks
 Datorsistēmu tehniķis
 Programmēšanas tehniķis
 Viesmīlības pakalpojumi speciālists
 Inženierkomunikāciju tehniķis
 Klientu apkalpošanas speciālists

Pēc vidusskolas:


www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Bārmenis

Informācijas dienas
2014.gada 10. un 11.aprīlī, no plkst.1000 līdz 1500

Informācija vidusskolas absolventiem par jaunām profesijām mājas lapā pēc 01.04.2014.
Pulkveža O. Kalpaka iela 37, tālr./fakss 63025605, info@jelgavastehnikums.lv

www.jelgavastehnikums.lv
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ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS
03.04. Mežģīņu darināšana - frivolitē
14.04. Projektu izstrādes pamati

16 māc. st.
36 māc. st.

23.04. Aktualitātes darba aizsardzībā

4 māc. st.

23.04. Konfekšu pušķu veidošana

9 māc. st.

23.04. Rotu darbnīca - mezglotās rotas

9 māc. st.

24.04. Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri

9 māc. st.

24.04. Web lapas izstrāde un datorprogramma Adobe dreamweaver
24.04. Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā
29.04. Praktiskie fotokursi

100 māc. st.

5 māc. st.
32 māc. st.

29.04. Darba aizsardzība un drošība

60 māc. st.

Uzzināt vairāk un pieteikties uz kursiem Jūs varat: www.zrkac.lv

Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

@

birojs@zrkac.jelgava.lv

63082101

26172045

8

www.jelgavasvestnesis.lv
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Pasākumi pilsētā
 4. aprīlī pulksten 13 – vispārējo izglītības iestāžu jaukto koru konkurss Zemgalē
(Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
 4. aprīlī pulksten 13 – neformālā konference jauniešiem «Tavai nākotnei» (Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 4. aprīlī no pulksten 16 līdz 18.30 – BJC «Junda» Atvērto durvju vakariņš un radošo
darbu skate. Iespēja iepazīt «Jundas» pulciņu klāstu un to, ko tajos dara. Ieeja – bez
maksas («Jundā» Skolas ielā 2).
 4. aprīlī pulksten 19 – «Muzikālais teātris 7» piedāvā «Brīvdabas izrāžu dziesmu kokteili». Piedalās: J.Suvorova, J.Vizbulis, māsas Legzdiņas, A.Auzāns, O.Stupiņa, A.Levša,
K.Anitens, A.Dinsbergs, A.Šteina. Biļešu cena – € 9; 8; 7; 6 (Ls 6,33; 5,62; 4,92; 4,22)
(kultūras namā).
 4. aprīlī pulksten 19 – koncerts «Aleksandra Mirska radošais vakars». Biļešu cena – no
€ 3 līdz 7 (Ls 2,11 līdz 4,92).
 5. aprīlī pulksten 12 – meistardarbnīcas «Satiec savu meistaru». Varēs izveidot ādas
grāmatzīmes ar etnogrāfiskajām zīmēm, izgatavot vainagu no floristikas materiāliem,
māla trauku aukliņu tehnikā, noslēgumā – darbu izstāde. Dalība – bez maksas («Jundā»
Skolas ielā 2).
 5. aprīlī pulksten 17 – deju kolektīvu koncertuzvedums «Solis dejā». Piedalās: VPDK
«Daiļrade», «Gatve», «Gatve – otrā iespēja», «Bānītis», «Ūsa», «Dārta» un deju kolektīva
«Zemgaļi» jauniešu un vidējās paaudzes grupas. Koncerta mākslinieciskais vadītājs
U.Ozols. Biļešu cena – € 2,85; 1,42 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (Ls 2; 1)
(kultūras namā).
 6. aprīlī pulksten 16 – Daugavpils teātra viesizrāde: Ž.B.Moljērs «Tartifs jeb Varenā
XVII gadsimta afēra», franču komēdija (krievu valodā). Režisors V.Jansons. Biļešu cena
– € 15; 12; 10; 9 (Ls 10,54; 8,43; 7,03; 6,33) (kultūras namā).
 9. aprīlī pulksten 12 – Jelgavas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skate,
gatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
 10. aprīlī pulksten 15 – jauniešu diskusija «Pilsoniskā līdzdalība jauniešu vidū» (Sabiedrības integrācijas birojā Sarmas ielā 4).
 10. aprīlī pulksten 17 – interaktīvā ekskursija ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā
skolu jauniešiem, vecākiem un interesentiem (Metālapstrādes mācību parkā K.Barona
ielā 40).
 11. aprīlī pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: melnā komēdija pēc S.Mrožeka
lugu motīviem «Uz kailas pannas». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2,85; 1,42 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (Ls 2; 1) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 12. aprīlī no pulksten 11 līdz 14 – Jelgavas NVO rokdarbnieku Lieldienu izstāde
tirdziņš «Dāsnums mūžam neizsmeļams» («Pilsētas pasāžas» 2. stāvā).
 12. aprīlī pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Jelgava–Vilce: vecais kara un tirdzniecības ceļš». Maršrutā – mazāk zināmas vēsturiskas vietas Jelgavas novadā – Svētē, Ūziņos
un Vilcē. Ekskursiju vada Andris Tomašūns. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv (izbraukšana no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 12. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas skolotājas Ludmilas Furmanovas akordeona klases IV kursa audzēkņa Savvas Ziha koncerts. Programmā: J.S.Bahs,
A.Šmikovs, F.Anželis, N.Paganīni, F.Marokko, A.Pjacolla, K.Dženkinss, A.Kublinskis, O.Stroks
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 12. aprīlī pulksten 18 – deju studijas «Intriga» 25 gadu jubilejas koncerts «Atspulgos».
Vadītāja I.Ose. Biļešu cena – € 4,27; 2,85; 1,42 (Ls 3; 2; 1) (kultūras namā).
 13. aprīlī pulksten 14 – humoršovs «Sievietes, sievietes». Režisors M.Egliens. Piedalās:
M.Egliens vai A.Ančevskis, R.Devīte, I.Ramute, I.Pukinska, I.Burkovska, V.Skurstene, S.Prule,
I.Aleksandrova, D.Gaismiņa. Ar asprātīgām dziesmām piedalās dziedātāja un komponiste
L.I.Purmaliete. Biļešu cena – € 9; 8; 7; 6 (Ls 6,33; 5,62; 4,92; 4,28) (kultūras namā).
 No 13. līdz 17. aprīlim katru dienu pulksten 16 – radošās darbnīcas, kurās palīdzēs
sagatavoties Lieldienām. 13. aprīlī pulksten 16 – rokdarbnieču kluba «Zelta rokas»
izstādes «Lieldienu raibumi» atklāšana (Zinātniskajā bibliotēkā).
 13. aprīlī pulksten 16 – koncerts: Lūcija Garūta, Andrejs Eglītis kantāte «Dievs, tava
zeme deg!». Piedalās: solisti M.Zvīgulis (tenors), E.Ansonskis (baritons), I.Reine (ērģeles)
un «Kultūra» jauktie kori «Zemgale» (diriģenti G.Pavilons un Z.Stafecka) un «Tik un tā»
(diriģents G.Galiņš). Koncerta mākslinieciskais vadītājs G.Pavilons. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
 13. aprīlī pulksten 17 – koncerts «Debesis ir vaļā». Piedalās: E.Zagorska, A.Auzāns,
J.Lemže, N.Matvejevs. Programmā: spiričueli, Kristus slavināšanas dziesmas, gospeļi,
N.Matvejeva oriģināldziesmas. Biļešu cena – € 7 (Ls 4,92) (Svētās Annas baznīcā).
 16. aprīlī pulksten 11.20 – Skolēnu mācību uzņēmumu Lieldienu tirdziņš (Jelgavas
5. vidusskolā Aspazijas ielā 20).
 16. aprīlī pulksten 12.30 – vispārējo izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru konkurss
Zemgalē (Jelgavas 4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
 16. aprīlī pulksten 17 – saruna ar grāmatas «Eņģeļu acis» autori Kristīni Mucinieci
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. aprīlī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas pasākums «Jurģu dienas tradīcijas
sulu mēnesī» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. aprīlī pulksten 19 – Normunda Rutuļa pavasara koncerts «Aizturi elpu». 1. daļā
– dziesmas no jaunā albuma «Aizturi elpu», 2. daļā – zināmas un populāras dziesmas.
Koncertā piedalās Slavenais Rīgas orķestris un trio «Limonāde». Biļešu cena – € 15; 12;
10; 7 (Ls 10,54; 8,43; 7,03; 4,32) (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 10 – leļļu izrāde bērniem: Aldis Linē «Kurš mežā saka oi-oi?».
Režisors A.Ekštets. Biļešu cena – € 2,85 (Ls 2) (k/n Mazajā zālē).
 17. aprīlī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 17. aprīlī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: A.A.Milns «Ceļš uz
Duvru». Smalka angļu komēdija krievu valodā. Režisors S.Golomazovs. Biļešu cena –
€ 9; 7; 6 (Ls 6,33; 4,92; 4,22) (kultūras namā).

Izstādes
 4. aprīlī pulksten 15 – izstādes «Mākslas diena 2014» atklāšana. Izstāde apskatāma
līdz 4. maijam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 4. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde, veltīta Mākslas
dienām. Studijas vadītāji – I.Klapers un A.Kalniņa (kultūras namā).
 No 8. aprīļa – fotoizstāde «Atskats uz VII Starptautisko Smilšu skulptūru festivālu»
(kultūras namā).
 9. aprīlī pulksten 15 – vizuālās mākslas konkursa «Teātris» darbu izstādes atklāšana.
Apskatāma līdz 4. maijam (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 17. aprīlim – Valsts policijas ceļojošā fotoizstāde «Mūsu darbs – Jūsu drošībai»
(«Pilsētas pasāžas» 2. stāvā).
 Līdz 27. aprīlim – izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2013» (Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 30. aprīlī pulksten 15 – Jutas Rindinas keramikas izstādes atklāšana. Apskatāma līdz
29. jūnijam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 6. maijam – fotogrāfu radošās grupas izstāde «Ar vējiem krēpēs» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz jūnija beigām – izstāde «Muzeja jaunieguvumi» jeb pēdējos piecos gados muzeja
iegūtie eksponāti (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīlis

Jelgavnieks nokļuvis
uz JRT lielās skatuves
 Ilze Knusle-Jankevica

Izlaistais jauneklis Lavriks Jaunā Rīgas
teātra izrādē «Peldošie – ceļojošie» ir
jelgavnieka Mārtiņa Upenieka otrā
lielā loma pēc aktieru beigšanas.
Foto: www.facebook.com/jaunais.
rigasteatris

Jaunajā Rīgas teātrī (JRT) tiek
demonstrēta izrāde «Peldošie
– ceļojošie», kura uzmanību
jau izpelnījusies ar savu neparasto scenogrāfiju – uz skatuves atrodas vairāki flīģeļi.
Izrādē līdzās tādiem aktieriem
kā Vilis Daudziņš, Kaspars
Znotiņš, Maija Apine, Baiba
Broka, Sandra Kļaviņa (Zvīgule), Andris Keišs piedalās
arī jelgavnieks jaunais aktieris
Mārtiņš Upenieks. «Strādāju
ar aktieriem, pret kuriem izjūtu ļoti lielu cieņu un apbrīnu.
Strādāt ar viņiem kopā pēc
akadēmijas absolvēšanas ir kā
iegūt pilnīgi jaunu profesionālo skolu,» saka M.Upenieks.
«Peldošie – ceļojošie» pirmizrāde bija
29. janvārī, un to pēc krievu autora
Mihaila Kuzmina darba motīviem ie
studējis režisors Vladislavs Nastavševs.
Jelgavnieks par to saka tā: «Izrāde ir par
attiecībām un mīlestību. Viens no izrādes
galvenajiem vadmotīviem ir attiecības
starp diviem vīriešiem, bet ne tikai, ir
arī mīlas trijstūri, pat četrstūri. Stāsts ir
par mīlestības dabu – patiesu, absurdu,
paradoksālu, naivu, egoistisku, tik da
žādu, reizēm nesaprotamu, pat aplamu.
Bet tas atsaucas uz mūsu pašu dzīvi
– mīlestība vienmēr ir nežēlīga, katrs to
mēģina savaldīt, sadzīvot ar to. Šī izrāde
ir ieturēta Sudraba laikmeta estētikā un
netradicionālā formā, flīģeļi ir galvenā un
vienīgā izrādes dekorācija.»
Mārtiņš izrādē atveido V.Daudziņa va
roņa rakstnieka Oresta Pekarska māsas
dēlu Lavriku Pekarski. «Tas ir jauneklis,
tikko no ģimnāzijas, pārcēlies uz dzīvi
Pēterburgā pie sava tēvoča dzejnieka
Oresta Hermanoviča. Lavriks izbauda
dzīvi ar pilnu krūti, pārtiek no tēvoča ie
nākumiem, sapņo par dzejnieka karjeru,
bet ir viena galvenā problēma: viņš pats
par sevi ir pilnīgs nekas, dzīvē neko ne
sasniedzis. Tas arī ir galvenais konflikts,
kas izrādes gaitā tiek risināts – būt par
kaut ko vairāk nekā vienkārši Lavriku
Pekarski, sabiedrībā zināmā Oresta Her

manoviča māsas dēlu,» savu uzdevumu
izrādē atklāj Mārtiņš. Viņam šī izrāde
ļāvusi ne tikai iepazīt krievu kultūras
Sudraba laikmeta autora M.Kuzmina
daiļradi un pavērusi iespēju strādāt kopā
ar ļoti profesionāliem, cieņas un apbrīnas
vērtiem aktieriem, bet bijis arī izaicinā
jums un sagādājusi pat fiziskas grūtības.
«Neskatoties uz to, ka JRT Lielā zāle ir
salīdzinoši maza, man sagādā ļoti lielu
piepūli runāt par intīmām un privātām
lietām tā, lai tas ir dzirdams arī pēdējā
rindā sēdošajiem. Tas nozīmē, ka ir daudz
vairāk jāpiedomā pie tehnikas, lai elpa un
dikcija strādātu divtik. Pašsajūta ir ļoti
neorganiska, it kā nākas pārspīlēt – dzīvē
mēs tā nerunājam, bet skatuves runa nav
dzīves runa. Jo īpaši – lielās skatuves,»
stāsta aktieris.
Viņš uzskata, ka šajā izrādē daudzas
lietas jau pašas par sevi ir vērtība, pie
mēram, M.Kuzmina proza, kas ir ļoti
liriska, komiska, traģiska, viegla. Tāpat
režisora izrādei sakomponētā mūzika,
nemaz nerunājot par scenogrāfes un
kostīmu mākslinieces Monikas Porma
les smalkajiem un gaumīgajiem aktieru
tērpiem un ideju par flīģeli kā universālu
un neatņemamu aktiera/tēla sastāvdaļu.
Tieši flīģeļu parādīšanās uz skatuves
visvairāk tiek apspriesta šīs izrādes
kontekstā. Piemēram, teātra kritiķe un

Latvijas Universitātes Sudraba laikmeta
kultūras pasniedzēja Silvija Radzobe tvi
terī par izrādi rakstījusi: «Klaviergabals
@jrt_lv beidzot strādā: lieliski! izcili!
novatoriski! Paldies!» Savukārt Kitija
Blacere savā recenzijā raksta: «Katram
aktierim ir melns kabineta flīģelis kā
sava «celle», no kuras aktieri nešķiras
visas izrādes gaitā. Akrobātiskā un ārēji
vieglā aktieru spēja pārvaldīt savu otro
«es» uz skatuves vienlaikus gan fascinē,
gan liek just līdzās spriedzi, kas neatkāp
jas mirkļos, kad aktrises garās kleitās un
augstpapēžu kurpēs graciozi pārvietojas
pa flīģeļiem vai kad vīrieši, nepievēršot
uzmanību nestabilajai plaknei, uz kuras
atrodas, skaidro savas attiecības, dina
miski laipojot pa virsmām. Tās brīžiem
atgādina ejoša ledus gabalus, uz kuriem
katrs pats dreifē savu attiecību jūrā. Peld
un ceļo jūtu pasaulē, dažbrīd saskaroties,
citkārt attālinoties.» Arī jaunais aktieris
M.Upenieks uzsver: «Kaut kādā ziņā
es pat varu teikt, ka tas viss kopā veido
jaunu teātra valodu. Varbūt tā kādam
šķitīs nepieņemama, bet galvenais – tā
neatstās vienaldzīgu.»
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
M.Upenieks Latvijas Kultūras akadēmi
jas aktierus pabeidza pagājušajā vasarā
un septembrī debitēja Latvijas Nacionālā
teātra izrādē «Satisfakcija».

Meklē prasmīgāko vecmāmiņu
 Ritma Gaidamoviča

Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) izsludina konkursu
«Mana vecmāmiņa prot visu»,
kurā cels godā vecmāmiņu veikumu un prasmes. Mazbērni un
mazmazbērni mīļās vecmāmiņas, omes konkursam aicināti
pieteikt līdz 17. aprīlim.
2014. gads Eiropā ir Ģimeņu gads un
veltīts tam, lai atgādinātu, ka ģimene ir
sabiedrības pamats, un lai izceltu ģimenes
nozīmi un devumu sabiedrības dzīvē, jo tieši
ģimenē cilvēkam rodas vērtību sistēma,

Bērnus ielūdz uz pasākumu
«Lieldienas nāk»

Gaidot Lieldienas, bērni vecumā no
pieciem līdz desmit gadiem sestdien,
12. aprīlī, pulksten 13 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4
aicināti uz pasākumu «Lieldienas nāk».
Iepriekš gan līdz 8. aprīlim jāpiesakās.
Bērnus gaida jautrības pilni svētki
teātra trupas izpildījumā V.Astapenko
vadībā. Būs atrakcijas un rotaļas
kopā ar Lieldienu zaķi un viņa pasaku
draugiem. Pasākums notiks bilingvāli
– krievu un latviešu valodā. Interesenti
aicināti pieteikties līdz 8. aprīlim pa
e-pastu sintija.cisa@dome.jelgava.lv,
norādot bērnu un pieaugušo skaitu,
jo vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties
var arī pa tālruni 63005467.

pašvērtība, uzskati, prasme veidot attiecī
bas ar citiem.
SIP informē, ka konkursa «Mana vec
māmiņa prot visu» mērķis ir popularizēt
vecmāmiņu mūžā iegūto pieredzi, iemaņas,
prasmes vai sasniegumus darbā, sportā,
mūzikā, mākslā, mājsaimniecībā, ko viņas
ar prieku nodod arī jaunajai paaudzei, kā arī
ģimenes tradicionālās vērtības – tradīciju
saglabāšanu gan kādas konkrētas ģimenes,
gan Latvijas valsts mērogā.
Vecmāmiņas konkursam var pieteikt
mazbērni un mazmazbērni no četriem līdz
14 gadiem, aprakstā par savu vecmāmiņu
izstāstot, cik viņa ir lieliska un kāpēc tieši
viņa ir pati labākā un īpašākā vecmāmiņa.

Jelgavniece uzvar
Mājsaimnieču olimpiādē

Jelgavniece jaunā
māmiņa Elīna Briģe
Mājsaimnieču olimpiādē atzīta par sievišķīgāko mājsaimnieci.
«Reizēm cilvēki no
malas par mājsaimniecēm izsakās ne pārāk simpātiski, varbūt
tāpēc, ka joprojām
pastāv stereotips, ka
mājsaimniece ir tante gados ar netīriem
matiem. Bet man ļoti patīk iekārtot savu
māju, audzināt savu astoņus mēnešus veco
dēliņu un gatavot savam vīram pusdienas,»
tā uzvarētāja. Jelgavniece ieguva 500 eiro
dāvanu karti «Spice Home».

Pieteikumā jābūt iekļautam aprakstam
par vecmāmiņu (līdz divām A4 formāta
lapām); jānorāda vecmāmiņas vārds, uz
vārds, vecums, tālruņa numurs un adrese;
jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un kon
taktinformācija. Var pievienot fotogrāfijas,
zīmējumus un citas liecības. Pieteikums
jāiesniedz līdz 17. aprīlim SIP Sarmas ielā
4 personīgi vai arī pa e-pastu sintija.cisa@
dome.jelgava.lv.
Papildinformāciju var iegūt SIP mājas
lapā sib.jelgava.lv vai pa tālruni 63005467,
20462386 (Sintija Ciša).
Konkursa dalībnieces un to pieteicēji tiks
uzaicināti uz pasākumu «Mana vecmāmiņa
prot visu», kas notiks SIP 12. maijā.

«Tirkizband» puišiem
uzvara Minskā

Ar panākumiem starptautiskajā duetu
konkursā Minskā startējuši grupas «Tirkizband» puiši – Uldis Timma un Gundars
Caune. Viņi 12 duetu konkurencē no
desmit valstīm, tostarp Ķīnas, Krievijas, Kazahstānas, saņēmuši 3. vietu. Klausītāju un
žūrijas sirdis viņi iekarojuši ar krievu dziesmu «Ak, kāda sieviete» un latviešu «Muļķe
sirds», kuru izvēlējušies atpazīstamās melodijas dēļ. Proti, šī dziesma ir iedziedāta
arī krievu valodā. «Konkurence šogad bija
liela, un jāteic, ka krietni augusi arī priekšnesumu kvalitāte,» atzīst G.Caune. Uzvaras
laurus plūcis Igaunijas meiteņu duets,
ar kuru dalībnieku koncertā mūsu puiši
izveidojuši kopīgu priekšnesumu, 2. vietā
atstāti Krievijas un Ukrainas pārstāvji.

