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Lieldienās – uz pils
parku vai «Lediņiem»

Pārņemot Kurzemes un Zemgales hercogistes pārvaldību, hercoga Pētera dibinātā «Academia Petrina» tika
pārdēvēta par Jelgavas akadēmiju (Academie zu Mitau).
Baidoties no franču revolūcijas ietekmes, Krievija ierobežoja iespējas
iegūt izglītību Rietumeiropā. 1798. gadā cars Pāvils I pievērsās universitātes dibināšanas jautājumam jauniegūtajās guberņās. Jelgavā
sasauca guberņu muižnieku pilnvarotos. Vidzemes un Igaunijas muižnieki bija par universitātes atjaunošanu Tērbatā (Tartu), bet Kurzemes
un Piltenes muižnieki iestājās par Jelgavu. Pāvils I sākotnēji izvēlējās
Tērbatu, taču bijušajam Kurzemes ģenerālgubernatoram P.Pālenam
izdevās pierunāt Pāvilu I mainīt savu jau izdoto ukazu. 1800. gada
25. decembrī tika izdots jauns Pāvila I rīkojums: «Vidzemei, Igaunijai
un Kurzemei domāto universitāti, kuru bija paredzēts dibināt Tērbatā,
pavēlam iekārtot Jelgavā...»
Universitātes atklāšana tika izziņota 1801. gada 29. jūnijā par
godu Pāvila I vārdadienai. Diemžēl 12. martā galma apvērsuma rezultātā Pāvilu I nogalināja. Cars Aleksandrs I izdeva rīkojumu pārcelt
universitāti uz Tērbatu.
Jelgavas universitāte pastāvēja 109 dienas, un, kaut arī netika atvērta mācībām, tā uzskatāma par pirmo universitāti Latvijas teritorijā.
«Academia Petrina» godam nosargāja savas tiesības būt par pirmo
augstskolu Latvijā.

Attēls: Pāvils I un Aleksandrs I – divi pretstati savos lēmumos.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Pilsētas jubilejā
pasniegs īpašu balvu
 Ligita Vaita

 Ritma Gaidamoviča

bet no pulksten 11 jelgavnieki
gaidīti pils parkā, kur sagatavota
Svētdien, 5. aprīlī, sviplaša svētku programma visai
nēsim Lieldienas. Lai izģimenei. Lai piedalītos aktivitātēs
šūpotos, piedalītos olu
– olu ripināšanā, olu kaujās, olu
kaujās un ripināšanā,
meklēšanā –, līdzi jāņem trīs krāsojelgavnieku ģimenes šajā
tas olas. Taču, ja kādam nebūs olu,
dienā no pulksten 11 gaitās varēs iegūt un nokrāsot turpat
dītas Jelgavas pils parkā.
parkā, jo uzņēmums «Balticovo»
Tur notiks tradicionālā
sarūpējis jelgavniekiem 800 olas.
Lieldienu pastaiga, kurā
Arī ar krāsošanas materiāliem visi
varēs arī vizināties ar
tiks nodrošināti. LLU Studentu
ponijiem, samīļot minikluba vadītāja Anita Prūse stāsta
zoo zvērus un apskatīt
– lai vasarā nekostu odi, organivairāku šķirņu trušus.
zatori pils parkā būs sarūpējuši
Būs arī koncerts un mazo
septiņas šūpoles, un izšūpoties
jelgavnieku, kuri dzimuši
varēs gan bērni, gan pieaugušie.
šī gada sākumā, sveikA.Prūse piebilst, ka parkā gaidāšana. Izšūpoties, satikt
mas arī pavasara veiklības spēles,
zaķi, ripināt olas un cept
varēs samīļot minizoo «Lauku
spēka pikas svētdien no
sēta» dzīvniekus, aplūkot trušus,
pulksten 12 līdz 15 varēs
ko uz Jelgavu atvedīs Latvijas
arī nometnē «Lediņi».
Šķirnes trušu audzētāju asociācija.
Šīs aktivitātes būs bez maksas, bet
Lieldienas mūsu pilsētā ievadīs par simbolisku samaksu varēs vidievkalpojumi Jelgavas dievnamos, zināties ar ponijiem. Paralēli parkā

darbosies nieciņu tirgus.
Pulksten 11 Jelgavas pils pagalmā Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš sveiks jaunos jelgavniekus – mazuļus, kuri piedzimuši
šī gada sākumā. Uz pasākumu uzaicināti 120 bērni, tostarp pieci dvīņu
pāri. Paralēli visām aktivitātēm pils
parkā notiks brīvdabas koncerts,
kurā piedalīsies folkloras kopa
«Dimzēns» un dejotāji – «Lielupe»,
«Ritums», «Laipa», «Zemgaļi»,
«Kalve Zelta smiltis», «Ozolnieki»,
«Jaunība» un «Rota».
Uz jautrām izdarībām no pulksten 12 līdz 15 svētdien ielūdz arī
bērnu un jauniešu centrs «Junda»
nometnē «Lediņi» Lediņu ceļā 1.
Arī tur varēs izšūpoties, satikt zaķi,
iesaistīties radošajās darbnīcās,
ripināt olas, cept spēka pikas un
piedalīties citās aktivitātēs. Pulksten 13 paredzēts folkloras kopas
«Leimaņi» koncerts. Pasākums
«Lediņos» ir bez maksas, līdzi vien
jāņem krāsotas olas.

Jāpiebilst, ka jau šobrīd pilsēta
ir saposta Lieldienu noskaņās.
Hercoga Jēkaba laukumā un Driksas ielas gājēju posmā uzstādītas
krāsainas olas, kuras pirms vairākiem gadiem palīdzēja veidot LLU
studenti, stacijas aplī Pasta ielas
galā «apmetušies» krāsaini taureņi.
Trīs salmu zaķi un krāsainas olas
atrodas arī Raiņa parkā, bet divi
zaķi – Pasta salā. Pirms vairākiem
gadiem Jelgavas Mākslas skolā
veidotās spoguļu olas šogad priecē
iedzīvotājus Brīvības bulvāra aplī
iepretim LLU Veterinārmedicīnas
fakultātei. Savukārt Jāņa Čakstes
bulvāri arī šogad rotā krāsainas
vāzes ar dekoratīviem zariem un
pūpoliem.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» atgādina, ka rotājumi ir
paredzēti noskaņas radīšanai, nevis
izklaidei. Lūgums rotājumus nebojāt – nerāpties tiem virsū un arī
pieskatīt bērnus, lai viņi rotājumus
neizmantotu savām rotaļām.

Jelgavas pilsētas atzinības
zīmi «Jelgava 750 – vēstures
griežos» piešķirs fiziskām vai
juridiskām personām par īpašiem nopelniem
pilsētas, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes,
saimnieciskajā darbībā,
sportā, vēsturē, uzņēmējdarbībā, nesot
Jelgavas vārdu Latvijā un
pasaulē, stiprinot sabiedrības
saliedētību un
īstenojot sociāli
atbildīgu politiku, informē pašvaldības SabiedPiedalīties konferencē aicināts risko attiecību pārvaldē.
ikviens, apmeklējot visas piedāvātās
Ierosinājumus par atzinības
aktivitātes vai izvēloties konkrētus
sev interesējošus tematus, tomēr
plānošanas nolūkos organizatori
lūdz visus interesentus iepriekš
pieteikties līdz 10. aprīlim, reģistrējoties ESAF mājas lapā www.esaf.
llu.lv/konference. Pilna konferences
programma tiks publicēta portālā
www.jelgavasvestnesis.lv.
Ģimenes tēmai veltīto konferenci
organizē Jelgavas pilsētas, kā arī
Jelgavas un Ozolnieku novadu
pašvaldība, LLU ESAF, Jelgavas
Romas katoļu draudze, Jelgavas
Evaņģēliski luteriskā draudze un
biedrība «Laulāto tikšanās».

Ģimenes vērtību stiprināšanai velta konferenci
 Ligita Vaita

17. un 18. aprīlī Jelgavā
norisināsies konference
«Ģimene sabiedrības
uzmanības centrā: starp
ideāliem un realitāti».
Divu dienu garumā LLU pilī
un Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātē (ESAF) gaidīti
jaunieši, studenti, akadēmiķi, pedagogi, sociālie darbinieki, pašvaldību
pārstāvji un citi interesenti, lai kopīgi iepazītos ar ģimenes tēmu no
vēsturiskā, sociālantropoloģiskā,
psiholoģiskā un ģimenes politikas
veidošanas aspekta. Dalība konfe-

rencē ir bez maksas. Pieteikšanās
– līdz 10. aprīlim.
Konferences mērķis ir aktualizēt
rūpes par ģimenes institūciju kā sabiedrības veidošanās, attīstības un
pastāvēšanas pamatvērtību Latvijā,
pulcinot vienkopus politisko lēmumu pieņēmējus, izglītības, reliģisko
un citu sabiedrisko organizāciju
pārstāvjus, kā arī Jelgavas un tuvējo
novadu ģimenes.
Kā norāda konferences koordinatore Dace Indrika, pasākuma
pirmā diena, kas norisināsies LLU
pils Sudraba zālē no pulksten 13.30
līdz 18.30, būs veltīta akadēmiskās
vides un nozares speciālistu referātiem un pieredzes stāstiem, kas

ģimeni aplūkos no vēsturiskā, sociālantropoloģiskā un arī juridiskā
viedokļa. Konferences īpašais viesis
būs sociologs un jurists no Itālijas
Masimo Introviņje, kurš aplūkos
ģimenes politikas tendences Rietumu valstīs.
Savukārt 18. aprīlī īpaši aicinātas
ģimenes ar bērniem, jo vecākiem
tiks piedāvātas saistošas lekcijas par
praktiskiem ģimenes vērtību tematiem. Vecāku ērtībām darbosies arī
radošās darbnīcas bērniem. Tāpat
būs vairākas diskusiju grupas, bet
noslēgumā paredzēts koncerts. Šajā
dienā konference norisināsies no
pulksten 12.30 līdz 18 LLU ESAF
Svētes ielā 18.

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

Šogad Jelgava atzīmē savu 750 gadu jubileju. Šis
ir īpašs gads gan pilsētai, gan arī cilvēkiem, kas ar
savu darbu, idejām un cerībām veicinājuši Jelgavas
izaugsmi. Par mūža ieguldījumu, nesavtīgu darbu
un pilsētas vārda popularizēšanu šogad pilsētas jubilejā pasniegs īpaši šim notikumam veltītu dizaina
skulptūru – atzinības zīmi «Jelgava 750 – vēstures
griežos».

63048800

zīmes piešķiršanu līdz 22. aprīlim var iesniegt domes deputāti,
domes pastāvīgās komitejas un
komisijas, juridiskās personas,
valsts un pašvaldību iestādes, kā arī iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā piecas pilngadīgas personas).
Pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā
11, norādot izvirzītās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu,
ieņemamo amatu
vai nodarbošanos
vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas
numuru, darbības veidu.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ginesa rekords, 6500 dejotāji
ZOC, «Prāta vētra» un divas
naktis ballīte pilsētas centrā

 Kristīne Langenfelde

Jelgavas 750 gadu svinības jau pēc pāris mēnešiem – maija beigās – sasniegs kulmināciju, kad
nedēļas garumā plaši
svinēsim Pilsētas svētkus.
Taču, tā kā šis ir jubilejas
gads, pasākumi pilsētā
notiek visa gada garumā.
Gads noslēgsies tāpat
kā sākās – ar uguņošanu
Pasta salā. Tomēr svētku
organizatori uzsver, ka
daudz būtiskāks uzdevums par vērienīgu pasākumu rīkošanu ir radīt
jelgavniekos piederības
izjūtu savai pilsētai.
«Cilvēks var būt piederīgs tikai
tam, ko viņš pazīst un izjūt kā savu
– nav iespējams iemīlēt pilsētu, kuru
tu nepazīsti. Tieši tāpēc pašvaldība
pēdējos gados īpašu uzmanību
pievērš tam, lai pēc iespējas plašāk
pilsētnieki izzinātu Jelgavas bagāto
vēsturi, izprastu mūsu pilsētas likteni gadsimtu garumā un apzinātu
tos unikālos notikumus un faktus,
kas ļauj katram no mums lepoties ar
savu Jelgavu. Pirms 750 gadiem ar
Mītavas pils būvniecību sākās Jelgavas vēsture. Kopš tā laika pilsēta ir
piedzīvojusi gan uzplaukumu, gan
neatgriezeniskus kara postījumus.
Tomēr tā gadsimtiem ir spējusi
būt par Zemgales saimniecisko,
izglītības, zinātnes un kultūras
centru,» uzsver Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Sabiedrisko
attiecību pārvaldes vadītāja Iveta
Šurma, piebilstot: lai mēs šogad
varētu svinēt svētkus, Jelgavai bija
jāizdzīvo 750 gadi.

Visa pamatā
ir vēsture

Pēdējo gadu laikā ir tapuši četri
Jelgavas pamatzināšanu ruļļi, kas
katrs savā veidā iepazīstina ar mūsu
pilsētu: tās simboliku, ievērojamākajām vietām, faktiem par šodienas
Jelgavu, un jaunākais no tiem, kas
izdots šogad, atklāj būtiskākos
mūsu pilsētas vēstures faktus.

Jelgavnieki jau būs pamanījuši šos
pamatzināšanu ruļļus, kas izvietoti
dažādās publiskās vietās pilsētā.
Tāpat šī gada pilsētas kalendārs
veidots, mijot vēsturi ar šodienas
Jelgavu, arī pašvaldības izdotajā
tūrisma avīzē piecās valodās – latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu un
krievu – šogad īpaši uzsvērti mūsu
pilsētas vēstures fakti. Arī laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» katrā šā gada
numurā lasītājus iepazīstina ar
kādu nozīmīgu mūsu pilsētas vēstures notikumu. Jubilejai par godu
izdota arī unikāla Jelgavas pastmarka. Tiem, kuri biežāk izmanto
mobilo vidi, radīta īpaša lietotne
mobilajām ierīcēm «Pilsētas gids».
Tas viss īstenots ar vēlmi radīt jelgavniekos interesi par savu pilsētu,
tās vēsturi.
Likumsakarīgi, ka arī visa 750
gadu jubilejas svētku programma
veidota tā, lai mēs sajustu saikni
starp Jelgavu vakar, šodien un rīt.
«Šoreiz Pilsētas svētkos arī pieņemšana pie Jelgavas mēra Andra
Rāviņa notiks īpašā vietā – NP
Jelgavas Biznesa parkā, kas ir
lielisks piemērs Jelgavas vakardienai un šodienai: šeit savulaik
darbojās mikroautobusu rūpnīca
RAF, kas pilsētai ļāva kļūt par
vienu no mašīnbūves centriem, tad
nāca sabrukums, aiz sevis atstājot
degradētas ražošanas ēkas un
teritoriju, kas šobrīd atkal kļuvusi
par mūsdienīgu biznesa vidi, kur
darbojas 19 uzņēmumi,» uzsver
I.Šurma, piebilstot, ka pieņemšanas
laikā Jelgavas domes priekšsēdētājs pasniegs arī vienreizēju balvu
«Jelgava 750 – vēstures griežos»
izciliem cilvēkiem par viņu īpašo un
unikālo devumu Jelgavai.
Kā stāsta iestādes «Kultūra»
vadītāja vietniece Inta Englande, arī
vairākos lielajos svētku pasākumos
caurvīsies mūsu pilsētas vēsture.
«Jau 1. maijā kultūras namā būs
klasiskās mūzikas koncerts «Mūzika un Jelgava pāri laikiem», un
mākslinieciskais vadītājs Aigars
Meri veidojis programmu tā, lai
tajā izskanētu skaņdarbi no hercogistes laika līdz šodienai. Tā būs
kā Jelgavas mūzikas vēsture vienā
koncertā.»

Savukārt 30. maijā Jelgavā ieradīsies ap 2,5 tūkstoši koristu
no visas Latvijas, lai lielkoncertā
«Latvieša dziesma Jelgavas vārtos» Zemgales Olimpiskajā centrā
izdziedātu 120 gadu jubileju, kopš
mūsu pilsētā notika IV Vispārējie
latviešu Dziesmu un mūzikas svētki – vienīgie Dziesmu svētki Latvijā,
kas organizēti ārpus Rīgas. «Tie būs
grandiozi svētki, kur lielkoncerta
koris dziedās simfoniskā orķestra
pavadībā,» tā I.Englande, piebilstot, ka koris būs izvietots stadiona
tribīnēs, bet skatītāju vietas būs
stadiona laukumā.
Arī svētku uzvedumā «Jelgava
laiku lokos» 29. maijā pils pagalmā
tiks izstāstīts mūsu pilsētas vēstures
stāsts, ko īstenos mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvi un aktieri.
Par vēsturisku ielu 30. maijā kļūs
Čakstes bulvāris. Tur visas dienas
garumā spēlēs ielu muzikanti,
savas prasmes ierādīs amatnieki,
darbosies aktieri un būs jūtama
seno laiku aura. Bet divus vakarus
pusnaktī – 29. un 30. maijā – turpat
uz Driksas notiks multimediāls
šovs, kur tiks izstāstīta Jelgavas
pasaka.

Svētku gājiens
noslēgsies ar
koncertu un
ballēšanos

Vecpilsētas laukums, Lielā iela,
Hercoga Jēkaba laukums, Čakstes
bulvāris, Pasta sala un Zemgales
Olimpiskais centrs – tās būs centrālās pasākumu norises vietas Pilsētas
svētku laikā. «Svētki vijas cauri visai
pilsētai, cilvēks, ejot no vienas vietas
uz nākamo, jau nonāks citā pasākumā,» uzsver iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics.
Jau šobrīd pašvaldība aicina
jelgavniekus piedalīties vienā no
vienojošākajiem svētku pasākumiem – Pilsētas svētku gājienā, lai
tas tiešām kļūtu par garāko svētku
gājienu, ko reģistrēt Ginesa rekordu grāmatā. Šoreiz gājiena sākumu
ieskandinās pilsētas baznīcu zvanu
skaņas. Jau zināms, ka gājiens
piektdienā sāksies pulksten 19 no

Ozolskvēra līdz Jelgavas domes
ēkai, kur gājiena dalībniekus sveiks
domes vadība un viesi, lai turpinātos līdz Hercoga Jēkaba laukumam.
Lai apstiprinātos teiktais par to, ka
viens pasākums pāriet otrā, gājiena
dalībnieki uzreiz aicināti doties
uz Hercoga Jēkaba laukumu, kur
sāksies ballēšanās kopā ar labi
zināmām grupām un solistiem
– «Labvēlīgo tipu», «Jersikas orķestri», Intaru Busuli un citiem. «Ballēšanās pilsētas centrā būs divus
vakarus pēc kārtas – piektdien pēc
gājiena un sestdien, kad uzstāsies
šlāgergrupas. Paralēli tam Pasta
salā notiks džeza mūzikas koncerts,
kas sāksies piektdien un turpināsies vēl sestdien. Tāpat Pasta salā
sestdienas vakarā būs chillout zona
jauniešiem. Īpaša balle šogad būs
arī senioriem Pils salā, kur būs gan
orķestris, gan vietas pie galdiņiem.
Izballēties varēs katrs pēc savas
gaumes,» tā M.Buškevics.
Vēl no lielākajiem Pilsētas svētku
nedēļas pasākumiem jāmin jau
tradicionālais Amatnieku dižtirgus,
nacionālo kultūras biedrību prezentācijas, «zelta» pāru godināšana,
skolu jaunatnes dziesmu un deju
koncerts, «Jundas» parks Jelgavā,
sportiskās aktivitātes un Bērnu
diena svētdien Pasta salā.

Divi festivāli un
«Prāta vētra»

Šogad Jelgavu gaida arī vairāki
lieli festivāli, pat ar pasaulslavenu
mūziķu piedalīšanos.
Pirmais no tiem būs jau 13. jūnijā
Uzvaras parkā, kur notiks «Dzintara dziesmu» aptaujas noslēguma
koncerts. Jau šobrīd notiek balsošana par sezonas labākajām
dziesmām, lai tās izdziedātu pie
mums Uzvaras parkā. Tiešraidē
pasākums būs skatāms arī LNT.
Grandiozu festivālu organizatori
sola nedēļu vēlāk – 19. jūnijā, kad
pļavā pretim pilij notiks «dzīvās»
mūzikas radio festivāls «Baltic
Summer Radio dance festival».
Tajā uzstāsies pat tādi pasaules
līmeņa izpildītāji kā grupa «Bi2»,
«Haddaway» un Sandra, kā arī
mūsu pašu grupas «Musiqq», «Otra

puse», «Linga». Organizatoru pārstāvis Edgars Lazdiņš uzsver, ka
tā būs teju vienīgā iespēja dzirdēt
dzīvajā uzstājamies «Haddaway»
(Vācija), izpildot tādas dziesmas kā
«What is love», «I miss you», «Rock
my heart», «Life», un samtainās
balss īpašnieci Sandru (Vācija) ar
dziesmām «Maria Magdalena»,
«One more night», «Secret land»,
«Everlasting love» un citām.
Daudzi jelgavnieki jau gaida vēl
vienu vērienīgu koncertu Jelgavā
šovasar – 25. jūlijā turpat pļavā
pretim pilij uzstāsies grupa «Prāta
vētra».

Pirms un pēc
Pilsētas svētkiem

Kaut arī Pilsētas svētki maija
beigās būs svētku kulminācija,
pirms tam un arī pēc tam Jelgavā
notiks vēl citi lieli un vienreizēji
pasākumi. Jau 4. maijā būs Brīvības svētki, kad Lielajā ielā Jelgavā
notiks Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku tehnikas parāde, bet vakarā
kultūras namā – koncerts «Spēka
dziesmas Jelgavai».
Šogad nedaudz agrāk kā ierasts
sāksies Starptautiskais Smilšu
skulptūru festivāls – jau 23. un 24.
maijā. Kā skaidro M.Buškevics,
korekcijas ieviestas tieši saistībā
ar Jelgavas 750 gadu jubileju.
«Skulptūras tiks atklātas jau pirms
Pilsētas svētkiem un visu vasaru
varēs mūs priecēt Pasta salā. Šogad
festivāla tēma būs «Jelgava pēc 750
gadiem», » tā M.Buškevics.
Savukārt jūnija sākumā – 6. un
7. jūnijā – Jelgavā ieradīsies 6500
vidējās paaudzes dejotāju no visas
Latvijas, lai Zemgales Olimpiskā
centra stadionā izdejotu VII Vispārējos vidējās paaudzes dejotāju
svētkus «Dievs man deva maizes
zemi».
Pagājušajā gadā sākām un šogad
turpināsim skriet Jelgavas nakts
pusmaratonu, kas būs 11. jūlijā
vienlaikus ar VII Jelgavas Sievu
nešanas čempionātu, un baudīt
«ProKart» kartinga sacensības
pilsētas centrālajās ielās no 17. līdz
19. jūlijam.
Piena, maizes un medus svētki

gan savu norises laiku šogad nemaina un tradicionāli notiks augusta
pēdējā nedēļā kopā ar piena paku
laivu regati. «Laivas aicināsim būvēt Jelgavas jubilejas zīmē,» piebilst
M.Buškevics.

Interesi par mūsu
svētkiem izrāda
latvieši ārzemēs

«Jau šobrīd esam saņēmuši
daudz jautājumu par mūsu pilsētas 750 gadu jubilejas svinībām no
latviešiem Ziemeļamerikā, Kalifornijā, Tobago, arī Austrālijas latvieši
interesējas par mūsu svētkiem,
bet latvieši no Lielbritānijas jau ir
rezervējuši viesnīcu svētku laikā,»
stāsta I.Šurma, piebilstot, ka tik
liela aktivitāte no ārzemniekiem
pirms svētkiem vērojama pirmo
gadu.
Šogad tradicionāli pie mums
ciemos ieradīsies arī mūsu sadraudzības pilsētu vadītāji. «Simboliski
mūsu viesi jubilejas reizē Pasta salā
stādīs purpurābeles,» tā I.Šurma.
«Atvērsim vārtus svētkiem»
– tāds ir šī gada svētku moto, un
jau tagad pašvaldība aicina jelgavniekus domāt par to, lai, sagaidot
Pilsētas svētkus jeb 750 gadu kulmināciju, Jelgavā būtu rotātas un
sakoptas ne tikai ielas, bet arī paši
jelgavnieki parādītu, ka ir gatavi
uzņemt ciemiņus, un uz svētkiem
rotātu savu māju vārtus.
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Veselības mēnesī – izglītojošas
akcijas un bezmaksas
holesterīna pārbaude
 Sintija Čepanone

Aprīlī Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde organizē
Veselības mēnesi, kura
laikā pilsētā notiks vairāki veselību veicinoši un
izglītojoši pasākumi. Tostarp 8. aprīlī Zinātniskajā bibliotēkā bez maksas
varēs veikt holesterīna
līmeņa pārbaudi asinīs
– pārbaudei gan iepriekš
jāpiesakās.
Veselības mēnesis sāksies 7.
aprīlī ar lekciju «Mazuļa veselības
ABC», kurā praktiskos padomos ar
jaunajiem vecākiem, kuri audzina
bērnus līdz četru gadu vecumam,
dalīsies pediatrs homeopāts Edgars
Mednis. Sociālo lietu pārvaldes
Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vecākā speciāliste Karolina Lankovska informē, ka lekcija
plānota pulksten 18 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā
4) un tā apmeklētājiem ir bez
maksas.

Trešdien, 8. aprīlī, no pulksten
9 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26) iedzīvotāji
bez maksas varēs veikt holesterīna
līmeņa pārbaudi asinīs. Ņemot
vērā tradicionāli lielo pieprasījumu,
pārbaudei iepriekš obligāti jāpiesakās – to var izdarīt pa tālruni
63048913.
Sestdien, 11. aprīlī, sadarbībā ar
brīvprātīgajiem jauniešiem notiks
akcija «Vai tavs viduklis ir veselīgs?», iedzīvotājus aicinot pievērst
uzmanību liekā svara problēmām.
«Piemēram, sievietei veselīgs vidukļa apkārtmērs ir līdz 80 centimetriem, un 11. aprīlī izmērīt savu
vidukli varēs ikviens interesents,»
skaidro vecākā speciāliste, piebilstot, ka jaunieši izmērīt vidukļa
apkārtmēru jelgavniekus aicinās
rīta pusē pie tirdzniecības centra
«Pilsētas pasāža» un «Valdeka».
Savukārt 16. aprīlī Sociālo lietu
pārvalde Veselības mēneša gaitā
organizēs semināru par pārtikas
drošību izglītības un sociālās aprūpes iestāžu ēdināšanas uzņēmumu
darbiniekiem.

Noslēgt līgumu ir lētāk

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Valsts konkursam
izvirzīti 33 Jelgavas
skolēnu darbi

Paši jaunieši atzīst, ka aizstāvēt savu ZPD ar katru reizi kļūst vieglāk. «Tu kļūsti drošāks, pārliecinātāks. Ar katru nākamo vērtēšanas reizi vari jau prognozēt, kādus jautājumus komisija
var uzdot,» spriež Valsts ģimnāzijas 11. klases audzēknis Gustavs Strautnieks, kurš ar darbu
«Biogāzes iekārtas izveide un apsaimniekošana mājsaimniecībā» uzvarēja inženierzinātņu sekcijā. Viņš saņēma arī apliecinājumu no LLU par iespēju ārpus konkursa startēt inženierzinātņu
Foto: Raitis Supe
virziena studiju programmās Tehniskajā fakultātē.
 Ligita Vaita

Noslēgusies Zemgales
reģiona zinātniski pētniecisko darbu izvērtēšana un aizstāvēšana,
un jelgavniekiem konkursā veicies visai labi.
No kopumā 23 zinātņu
sekcijām Jelgavas skolu
audzēkņi uzvarējuši 11
sekcijās, bet, tā kā daži
savus darbus rakstīja
kopā, naudas balvu 50
eiro apmērā saņēma 14
Jelgavas skolēni.

Foto: Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija Bērzu ceļa un Lazdu ielas krustojumā līdzās «iemītai takai», pa kuru staigā daudzi, konstatējusi nelegālu
izgāztuvi. To darbdienas rītā pamanīja tuvējās mājas iedzīvotāja, tāpēc
pieļauj, ka atkritumi izbērti pa nakti – starp plastmasas un stikla pudelēm un citu taru mētājās arī dokuments ar personas datiem.
Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce norāda, ka ir uzsākta
administratīvā lietvedība un saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem sods par atkritumu izmešanu tam neparedzētā vietā fiziskai
personai ir līdz 350 eiro. Ja izrādīsies, ka atkritumus izmetis privātmājas
iedzīvotājs, kam nav noslēgts līgums par atkritumu izvešanu, viņam
vēl saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu tiks uzlikts  Ilze Knusle-Jankevica
naudas sods no 70 līdz 700 eiro.
Noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu ir krietni lētāk. «Tur izbērti
Pašvaldības policija
aptuveni 100 litri atkritumu. Tarifs par atkritumu apsaimniekošanu
pēdējā laikā pastipriJelgavas pilsētā šobrīd ir 16,20 eiro par kubikmetru ar PVN. Sanāk,
nātu uzmanību pievērš
ka par šāda atkritumu daudzuma izvešanu būtu jāmaksā 1,62 eiro,»
suņu saimniekiem pilnorāda SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis un ražosētā, pārbaudot, vai
šanas direktors Alvils Grīnfelds, piebilstot, ka privātmāju iedzīvotājiem
savesta kārtībā mājatkritumu konteiners nav jāpērk – tas tiek piegādāts, noslēdzot līgumu,
dzīvnieka turēšanai
un tā maksa ir iekļauta atkritumu izvešanas cenā.
nepieciešamā doku-

Jāpiebilst, ka šogad pirmo reizi
uzvarētājam katrā zinātņu sekcijā
pasniedza naudas balvu 50 eiro
apmērā. Ja darba autori bija divi
vai trīs, tad naudas balvu saņēma
katrs no viņiem, tādējādi naudas
balvu par uzvaru kādā no zinātņu
sekcijām saņēma 14 jelgavnieki.
Tāpat labākie darbu autori izvirzīti turpināt dalību konkursā
valsts līmenī. Pavisam no Zemgales reģiona Latvijas 39. skolēnu
zinātniskajai konferencei Rīgā
izvirzīti 97 darbi, no kuriem 33 ir
rakstīti Jelgavas skolās. Visvairāk
jelgavnieku darbu izvirzīti inže-

nierzinātņu sekcijā (četri darbi) un
fizikas sekcijā (trīs darbi).
Jāpiebilst, ka daļa konkursa
dalībnieku par saviem izstrādātajiem darbiem saņēma īpašu
apliecinājumu no LLU, kas ļauj
viņiem stāties kādā no atbilstošām
studiju programmām ar papildu
priekšrocībām konkursā. Tiesības
studēt LLU valsts finansētā studiju
vietā saņēma 21 Jelgavas skolu
audzēknis.
Konferenci jau sesto gadu organizē Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs sadarbībā ar LLU
un Zemgales Plānošanas reģionu.

Policijas reidi «sapurina» suņu saimniekus

Drīzumā Pasta salā
sāks strādāt tualetes
 Sintija Čepanone

Plānots, ka jau nākamnedēļ Pasta salā iekārtotajā pludmalē darboties
varētu sākt sabiedriskās
tualetes. Tās apmeklētājiem būs bez maksas.
Marta domes sēdē pieņemts
lēmums SIA «Zemgales Eko» nodot
apsaimniekošanā astoņas tualetes
Pasta salā. «Jau tuvākajās dienās
līdzās tualetēm tiks uzstādīta
atsevišķa mājiņa, kas paredzēta
apkalpojošam personālam – cilvēkam, kurš ik dienu uzraudzīs tīrību
un kārtību sabiedriskajās tualetēs.
Beidzoties pludmales sezonai,
mājiņa uz ziemu tiks demontēta,»
skaidro «Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis, akcentējot, ka šo tualešu apmeklējums
iedzīvotājiem būs bez maksas, taču,
lai tās uzturētu pienācīgā kārtībā,
tualetes pastāvīgi uzraudzīs viens
darbinieks.

Jāpiebilst, ka visas astoņas tualetes Pasta salas pludmalē, līdzās
ģērbtuvēm, ir labiekārtotas, pieslēgtas pilsētas kanalizācijai un tur
būs iespēja arī nomazgāt rokas.
Plānots, ka sabiedriskās tualetes
Pasta salā tiks atvērtas jau nākamnedēļ, lai tās varētu izmantot gan
Pasta salas apmeklētāji, gan arī
vēlāk atpūtnieki, kas laiku pavadīs
pludmalē. Jāuzsver, ka oficiālā
peldsezona sāksies 15. maijā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka SIA «Zemgales Eko» apsaimniekošanā šobrīd ir arī citas sabiedriskās tualetes pilsētā: Raiņa parkā,
Ozolskvērā, skvērā aiz kultūras
nama un pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa – šīs tualetes līdz
30. aprīlim atvērtas katru dienu
no pulksten 8 līdz 20, bet vasaras
sezonā, no 1. maija līdz 1. oktobrim,
darba laiks būs par divām stundām
ilgāks jeb no pulksten 8 līdz 22 –,
kā arī tualetes autoostas teritorijā.
Maksa par sabiedrisko tualešu
apmeklējumu ir 20 centi.

mentācija. Tas daudzus suņu saimniekus
pamudinājis beidzot
nokārtot formalitātes.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce precizē, ka pastiprinātu uzmanību
suņu saimniekiem policisti sāka
pievērst šogad, pastāvīgi veicot
reidus. «Patruļpolicijas nodaļa
nedēļas laikā pārbaudīja suņu
reģistrācijas dokumentus 52
suņu saimniekiem. No tiem 14
īpašnieki suņa reģistrācijas dokumentus uzrādīt nevarēja, un

viņiem tika izteikts aizrādījums,
kā arī noteikts termiņš, līdz
kuram suņa reģistrācijas dokumenti jāatrāda Pašvaldības policijā,» viņa stāsta, piebilstot: ja
dokumenti netiks uzrādīti, suņa
īpašniekam tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
Šobrīd policija sastādījusi vienu
protokolu – par to, ka suns nebija ne reģistrēts, ne vakcinēts
un gāja bez pavadas.
Pašvaldības policijas aktivitāte likusi sarosīties daudziem
suņu saimniekiem, kuri tomēr
nolēmuši nokārtot suņa turēšanai nepieciešamās formalitātes.
Kā stāsta pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste Lolita Kamaldiņa, pēdējo pusotru
mēnesi suņu saimnieki ir aktivizējušies un daudz aktīvāk nekā
līdz šim reģistrē savus dzīvniekus. Ja janvārī «Pilsētsaimniecībā» no jauna bija piereģistrēti
pieci suņi, tad februārī – jau 49,
martā – 67. Pozitīva tendence

saglabājas arī aprīlī.
L.Kamaldiņa uzsver, ka saskaņā ar likumdošanu ikvienam
sunim pilsētā jābūt reģistrētam
– vai nu «Pilsētsaimniecībā»,
saņemot žetonu, kam jāatrodas
pie suņa kakla siksniņas, vai
Lauksaimniecības datu centrā,
ja sunim ievietots čips. Suņu
čipēšanu veic veterinārārsts,
bet pēc tam dzīvnieks vēl jāpiereģistrē datu bāzē – sīkāka
informācija par to atrodama
Lauksaimniecības datu centra
mājas lapā www.ldc.gov.lv. Jāuzsver, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.491
no 2016. gada 1. jūlija visiem
suņiem, kas vecāki par sešiem
mēnešiem, jābūt čipotiem, tāpēc L.Kamaldiņa aicina suņu
saimniekus neatlikt to uz pēdējo
brīdi, bet izdarīt jau tagad.
Līdz ar jaunās normas stāšanos spēkā Pašvaldības policija
plāno iegādāties speciālu ierīci,
ar ko varēs nolasīt čipā iekļauto
informāciju.

Pilsētas jubilejā pasniegs īpašu balvu
No 1.lpp.

Tāpat ierosinājumā jānorāda
motivēts pamatojums atzinības zīmes piešķiršanai – īss
apraksts par pretendentu, viņa
darbību, ieguldījumu un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī
informācija par ierosinājuma
iesniedzēju – personas vārds,
uzvārds, darbavieta, ieņema-

mais amats vai nodarbošanās,
paraksts; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.
Iesniegtos ierosinājumus apkopos un izvērtēs komisija, kas ir
tiesīga pieprasīt un saņemt no
iesniedzēja papildinformāciju
par izvirzītajām personām. Gala
lēmumu par atzinības zīmju pie-

šķiršanu pieņem domes sēdē.
Atzinības zīmes pasniegs
2015. gada 28. maijā Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja
Andra Rāviņa rīkotajā pieņemšanā Pilsētas svētku laikā.
Papildu informāciju var saņemt
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē
pa tālruni 63005574.
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Īsi
 3. un 6. aprīlī atkritumu poligons
«Brakšķi» strādās līdz pulksten 16,
savukārt Lieldienās, 5. aprīlī, tas būs
slēgts, informē SIA «Zemgales Eko».
 Jelgavas tirgus administrācija informē, ka Lieldienās, 5. un 6. aprīlī, tirgus
apmeklētājiem būs slēgts.
 Ieviestas izmaiņas sabiedriskā
transporta kustības sarakstos Lieldienu svētku dienās – SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) informē, ka piektdien,
3. aprīlī, svētdien, 5. aprīlī, un pirmdien,
6. aprīlī, Jelgavas pilsētas sabiedriskais
transports kursēs pēc svētdienas kustības
saraksta, bet sestdien, 4. aprīlī, kā ierasts,
– pēc sestdienas kustības saraksta. Arī
reģionālie starppilsētu nozīmes maršrutu
reisi, kurus apkalpo JAP, Lieldienu svētku
dienās kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta, taču atsevišķi reisi 3., 5. un 6. aprīlī
netiks izpildīti vispār. Sīkāka informācija
– www.jap.lv.
 Svētku brīvdienās mainīts Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, bibliotēku un muzeju darba laiks. Tornis
piektdien, 3. aprīlī, būs slēgts, sestdien,
4. aprīlī, izstāžu zāle un skatu laukums
atvērts no pulksten 11 līdz 22, vēstures
ekspozīcijas – no 11 līdz 18; svētdien, 5.
aprīlī, izstāžu zāle/skatu laukums atvērts
no 11 līdz 21, vēstures ekspozīcijas – no
11 līdz 19; pirmdien, 6. aprīlī, izstāžu
zāle/skatu laukums atvērts no 11 līdz 18,
vēstures ekspozīcijas – no 11 līdz 17. Saistībā ar uzkopšanas darbiem pirmdien,
13. aprīlī, tornis būs slēgts. Zinātniskā
bibliotēka 2. aprīlī būs atvērta no 10 līdz
17. 3., 4., 5., 6. aprīlī bibliotēka slēgta.
Filiālbibliotēkas – Miezītes bibliotēka,
bērnu bibliotēka «Zinītis» un bibliotēka
«Pārlielupe» – 2. un 4. aprīlī strādās no
pulksten 10 līdz 17, bet 3., 5. un 6. aprīlī būs slēgtas. Savukārt Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un
Ādolfa Alunāna muzejs 2. aprīlī atvērts
līdz pulksten 16, 4. aprīlī strādās no 10
līdz 16, bet 3., 5. un 6. aprīlī – slēgti.
 Jelgavas kultūras nama kase 3., 5.
un 6. aprīlī būs slēgta, 4. aprīlī strādās
no pulksten 10 līdz 15.
 Spodrības mēnesī arī SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
iedzīvotājus aicina iesaistīties apkārtējās vides sakopšanas un labiekārtošanas darbos un kopīgiem spēkiem
uzpost gan savu daudzdzīvokļu māju,
gan tās apkārtni. «Dzīvojamās mājas
sanitārās apkopes noteikumi paredz, ka
logi koplietošanas telpās ir jāmazgā vienu
reizi gadā, tādēļ aicinām daudzdzīvokļu
mājas uzturēšanai paredzētos līdzekļus
izmantot ekonomiskāk – atsevišķus
darbus dzīvokļu īpašnieki var veikt saviem spēkiem un tādējādi ieekonomēt
kopējos līdzekļus, tos novirzot citiem
darbiem,» dzīvokļu īpašniekus aicinot
piedalīties koplietošanas telpu sakopšanā, norāda JNĪP. Lai nodrošinātu iespēju
atbrīvoties no atkritumiem, veicot māju
bēniņu un pagrabu tīrīšanas darbus,
JNĪP līdz Lieldienām pie savas dzīvojamās
mājas pārvaldnieka aicina pieteikt tīrīšanas darbiem nepieciešamo konteineru
skaitu.

Ritma Gaidamoviča
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde» (reģ.Nr.90001042284)

aicina darbā ergoterapeitu(-i).

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība specialitātē;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• darba pieredze specialitātē pēdējo 3 gadu laikā;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Microsoft Office Basic Edition» komplekta programmatūrā («Word», «Exel», «Outlook»),
pamatzināšanas «Internet Explorer» lietošanā.
Galvenie pienākumi:
• veikt personas ergoterapeitisko novērtēšanu
un funkcionālo traucējumu noteikšanu;
• savas kompetences ietvaros novērtēt pašvaldības
un sabiedrisko ēku pieejamību personām ar funkcionālajiem traucējumiem, konsultēt un izstrādāt
rekomendācijas pieejamības nodrošināšanai;
• sagatavot dokumentus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību, par
atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai
personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā;
• sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos
jautājumos.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv līdz 2015. gada 9. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63007523, 25426732.
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Pirmā māja no Jelgavā ražotajiem
paneļiem tiks uzbūvēta Latvijā
 Ilze Knusle-Jankevica

Vizītkarte

Jau trīs nedēļas uzņēmuma
«Cross Timber Systems» ražotnes telpās tiek darbinātas iekārtas un ražoti pirmie krusteniski
līmētie koka paneļi (zināmi arī
kā CLT vai X-lam). Kamēr interesenti no citām Eiropas valstīm
sūta projektus, prasa aprēķināt tāmes, cik izmaksātu ēkas
būvniecība no šiem paneļiem,
un pat brauc uz Jelgavu, lai apskatītu jauno produktu, Latvijas
būvniecības tirgus dalībnieki vēl
ir jāizglīto par šo materiālu.
«Pagaidām iekārtas strādā testa režīmā
un tiek pārbaudītas, bet kļūmes ražošanas
procesā neesam konstatējuši, arī ar gala
produktu esam apmierināti. Protams,
mums būs jādomā, lai pašu ražošanas
procesu paātrinātu un strādātu efektīvāk,
piemēram, jāpanāk, lai panelis no atsevišķajiem dēļu slāņiem tiktu sapakots un padots
uz presi nevis 15, bet 10 minūtēs,» pirmos
jaunā uzņēmuma soļus vērtē tā valdes
loceklis Andris Dlohi.

Pirmā krava – uz Vidzemi,
otrā – uz Zviedriju

Šobrīd interesi par jaunajiem Jelgavā
ražotajiem masīvkoka paneļiem izrādījuši
būvnieki un arhitekti no vairākām valstīm
– Beļģijas, Nīderlandes, Francijas, Lielbritānijas, Šveices, Zviedrijas, Norvēģijas. Kā tas
iespējams? «Citur Eiropā šo būvmateriālu
– līmētu masīvkoka paneli – pazīst un zina,
ka, izmantojot šo materiālu, iespējams paātrināt būvniecības procesu. Mūsu reģionā
tuvākās šāda veida ražotnes ir Austrijā un
Vācijā, un, piemēram, skandināvi šobrīd
paneļus pērk no Austrijas. Tagad viņi
tādu pašu produktu var iegādāties Latvijā,
gandrīz uz pusi samazinot transporta
izdevumus,» skaidro uzņēmuma pārstāvis
Māris Avotiņš. Citās valstīs par šī materiāla
kvalitāti sen jau ir pārliecinājušies un būvē
no tā ne tikai privātmājas, bet arī publiskas
ēkas, inženierbūves, daudzdzīvokļu mājas
– pasaulē augstākajai masīvkoka paneļu
daudzdzīvokļu mājai ir 14 stāvi! – un
pat 100 metrus augstus vēja ģeneratora
mastus.
Saņemti arī pirmie pasūtījumi – jau
aprīļa vidū pirmā krava dosies uz Vidzemi,
kur no masīvkoka paneļiem tiks būvēta
privātmāja. Bet nākamās kravas ceļos uz
Zviedriju, kur no Jelgavā saražotajiem
koka paneļiem taps sociālā māja un plašs
laivu tirdzniecības salons (priekšstatam
– kaut kas līdzīgs autosalonam, tikai tajā
tiks tirgotas laivas).

Latvijā paneli vēl nepazīst

Uzņēmuma pārstāvji stāsta, ka atšķirībā
no Eiropas un pasaules prakses Latvijā gan
līmēto masīvkoka paneli kā daudzstāvu dzīvojamo māju būvmateriālu nepazīst. «Mēs
kopīgi ar atbilstošo nozaru un institūciju

Uzņēmums:
SIA «Cross Timber Systems»
Dibināšanas gads: 2013.
Nozare: masīvkoka paneļu ražošana
Plānotā ražošanas jauda:
25 000 kubikmetri gadā
Atrašanās vieta: Jelgava, Aviācijas iela 18
Platība: 7780 kvadrātmetri
Darbinieki šobrīd: 10
Plānotais darbinieku skaits: 30
Īpašnieki: Andris Dlohi, Roberts Dlohi,
Māris Avotiņš un SIA «GRIF 33»
Investīcijas: 10 miljoni eiro (tostarp 1,89
miljoni ES finansējums)

vadošajiem speciālistiem
esam izveidojuši darba
grupu, lai izstrādātu priekšlikumus
izmaiņām un papildinājumiem
normatīvajos
aktos un virzītu
tos uz apstiprināšanu,» uzsver
M.Avotiņš, ticot,
ka iecerēto izdosies
panākt. «Mums jau
Foto: Raitis Supe un no personīgā arhīva
ir ieinteresēti klienti no
Jelgavā darbu sācis jauns uzņēmums «Cross Timber Systems», kas ražo masīvkoka līmētos paneļus
Rīgas, kuri uzticas mūsu
– pasaulē pazīstamu būvmateriālu. Piemēram, 2014. gadā Eiropas valstīs, izmantojot šo materiālu, ir
uzņēmumam un plāno realiuzbūvētas ēkas ar kopējo platību miljons kvadrātmetri. «Cross Timber Systems» savu ražoto produkciju ne
zēt daudzstāvu daudzdzīvokļu mājas
tikai pārdos citiem, bet arī izmantos paši – uzņēmums pats no saviem masīvkoka paneļiem ražotnes telpās būvēs
projektu no masīvkoka paneļiem,» viņš
biroju. Plānots, ka jaunā masīvkoka paneļu rūpnīca strādās divās maiņās piecas dienas nedēļā. Viena maiņa var
norāda.
saražot astoņus paneļus. Ar sešiem paneļiem pietiek, lai uzbūvētu privātmājas pirmo stāvu.

Testēs Latvijā un Austrijā

«Cross Timber Systems» valdes loceklis
A.Dlohi stāsta, ka šobrīd ES masīvkoka
paneļiem nav vienota standarta, kas noteiktu, kādam šim produktam jābūt. «Šis
dokuments ir tapšanas stadijā – darbs pie
tā tika uzsākts 2013. gada jūlijā, un līdz šī
gada beigām tam vajadzētu būt gatavam,»
norāda A.Dlohi. Ja šāds standarts būtu jau
tagad, tas būtu daudz ko atvieglojis – ražotājam pietiktu izpildīt standartā norādītās
prasības, un viņš varētu apgalvot, ka viņa
produkts ir kvalitatīvs, drošs un atbilst
visiem standartiem. Tagad, lai apliecinātu
produkta kvalitāti, uzņēmums veiks vairākus testus. «Lai iegūtu CE marķējumu,
dažāda biezuma paneļus sūtīsim uz Austriju, kur tiks veikta to izturības pārbaude.
Lai gan Latvijā tiek veikti koksnes izturības
testi, iekārtu, lai varētu pārbaudīt tik liela
izmēra plāksnes, kādas ražojam mēs, nav,»
stāsta A.Dlohi, piebilstot, ka maksimālais
plāksnes izmērs, ko uzņēmums var izgatavot, ir 14 metrus gara, 3,20 metrus plata un
40 centimetrus bieza plāksne.
Savukārt Latvijā, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā
(MeKA) Jelgavā, tiks pārbaudīta dēļu zobu
savienojumu stiprība, vai pie slodzes nemainās līmes īpašības un degšanas ātrums. «Saskaņā ar topošo produkta standartu tā pārogļošanās ātrums ir 0,8 milimetri minūtē.
Tas ir vidējais koka degšanas ātrums, bet, ja

«Zemgales tehnoloģiskā centra» būvēta māja
«Lai gan koka mājas pasaulē kļūst arvien pieprasītākas, tirgus tomēr uzspiež savu
– ir loģiski, ka par kvalitāti nākas maksāt dārgāk, bet šobrīd rūpnieciski ražota koka
māja ir lētāka nekā tāda pati ķieģeļu māja, kaut gan koka ēka ir kvalitatīvāka,»
norāda uzņēmumu «Cross Timber Systems» un «Zemgales tehnoloģiskais centrs»
pārstāvis Māris Avotiņš. Viņš uzskata, ka, runājot par koka mājām, prioritāte nav cena
– svarīgākā ir dzīves filozofija un izjūtas, ko rada koka māja, turklāt kaitējums dabai,
kas tiek nodarīts, uzbūvējot šādu māju, ir nesalīdzināmi mazāks, nekā izmantojot
jebkuru citu zināmu būvmateriālu.

plāksne ir bieza, tā deg ilgāk. Ir uzņēmumi,
kas savus produktus jau pārbaudījuši, un
degšanas ātrums ir 0,6 milimetri minūtē.
Šāds izmērāms pārogļošanās ātrums ļauj
precīzi aprēķināt materiāla ugunsizturību
un attiecīgi veidot koksnes slāņu salikumus,
lai būvētu drošās ēkas. Lai gan degšana nav
jātestē obligāti, pēc diviem trim mēnešiem
plānojam to veikt, jo šāds sertifikāts ir papildu kvalitātes zīme,» stāsta uzņēmuma
valdes loceklis.
Testēšana varētu ilgt apmēram trīs
mēnešus, bet tas nenozīmē, ka uzņēmums
stāvēs dīkā – arī šobrīd tas var pārdot savu
produktu, tikai tagad par tā labajām īpašībām vairāk jāstāsta un jārāda pašiem.
Jāpiebilst, ka paneļi tiek ražoti no vietējās
egles un priedes, kā arī no lapegles, kas
importēta no Krievijas.

Investē 10 miljonus

Jaunā ražotne atrodas biznesa parka
«NP Properties» telpās bijušajā RAF
rūpnīcas teritorijā. Tās izveidē investēti
apmēram desmit miljoni eiro – tas sevī
ietver gan būvdarbus, gan iekārtu iegādi,
gan uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus.
Telpu pielāgošanai un pārbūvei izlietoti
apmēram divi miljoni eiro, bet visdārgākā
pozīcija projektā jeb ap 60 procentiem no
visām izmaksām ir iekārtu iegāde. Tās
vestas no Vācijas, Austrijas un Itālijas, un
šobrīd iekārtu ražotāju pārstāvji Jelgavā
apmāca ar iekārtām strādāt uzņēmuma
darbiniekus. 1,89 miljonu eiro atbalstu tieši
iekārtu iegādei izdevies piesaistīt no LIAA,
bet pārējo uzņēmuma īpašnieki nodrošinājuši paši un ņēmuši kredītu bankā.
Šobrīd jaunajā ražotnē strādā desmit
darbinieki – astoņi ražošanā un divi administrācijā. «Mūsu primārais mērķis bija
nokomplektēt vienu maiņu no četriem
cilvēkiem, bet šobrīd esam pieņēmuši
darbā astoņus cilvēkus. Viena no mūsu
pamatprasībām bija, lai darbiniekiem ir
augstākā izglītība kokapstrādē un, vēlams,
arī darba pieredze,» stāsta A.Dlohi, norādot,
ka uzņēmums darbinieku atlases laikā
saņēmis vairākus desmitus pieteikumu.
Starp tiem bijuši arī cilvēki, kuri strādā
kokapstrādē Jelgavas apkaimē, bet dzīvo
pilsētā un pieteikušies darbā «Cross Timber
Systems», lai nebūtu uz darbu jāmēro tik
tāls ceļš. Nākotnē plānots nodarbināt ap 30
darbinieku, bet šobrīd darbinieki meklēti
netiek.

Plānots, ka uzņēmums strādās ar nulles
atlikumu – koksnes atlikumi tiks pārdoti
kā kurināmais. A.Dlohi norāda, ka iespēju
ir daudz un jau bijušas sarunas ar citiem
kokapstrādes uzņēmumiem, kas ražo,
piemēram, granulas, šķeldu, un varētu tos
izmantot.

Strādā ķēdē

«Cross Timber Systems» ir kokapstrādes uzņēmums, kas ražo ēku paneļu būvkomplektus pēc pasūtījuma. Uzņēmums
ir iegādājies jaunas un modernas iekārtas
un gadā plāno saražot 25 000 kubikmetrus
plākšņu, strādājot divās maiņās piecas
dienas nedēļā. Lai pašiem būtu mazāk
jānodarbojas ar saražoto paneļu montāžu,
uzņēmums vienojies par sadarbību ar citu
Jelgavas uzņēmumu – «Zemgales tehnoloģisko centru» –, kas ražo un uzstāda koka
konstrukciju mājas. Abus uzņēmumus
vieno M.Avotiņš, kurš ir «Zemgales tehnoloģiskā centra» valdes priekšsēdētājs.
«Mūsu galvenais tirgus šobrīd ir Skandināvija, bet esam būvējuši mājas daudzviet
Eiropā – Vācijā, Francijā, Šveicē, Itālijā,
Spānijā, Nīderlandē, Lielbritānijā, Zviedrijā un Norvēģijā. Tagad saviem klientiem
līdzās «Zemgales tehnoloģiskā centra»
rūpnīcā izgatavotajiem vieglajiem koka
paneļu risinājumiem piedāvāsim arī līmētos masīvkoka paneļus,» stāsta M.Avotiņš,
norādot, ka pasaulē zaļā būvniecība kļūst
arvien populārāka.
Runājot tieši par zaļo būvniecību, Jelgavas masīvkoka paneļu rūpnīcai ir kāds pluss
– tā izmanto videi draudzīgu līmi, kas nesatur formaldehīdus. Vienkāršiem vārdiem
runājot, līmei nav indīgu izgarojumu, jo tā
cietē, piesaistot koksnes un gaisa mitrumu, un tajā netiek izmantoti šķīdinātāji.
Jāuzsver, ka arī līmei, kas tiek izmantota
būvmateriālu ražošanā, ir jābūt speciāli
sertificētai, un pasaulē ar šādu sertifikātu
ir vien piecas atbilstošas ražotnes.

Koka māja –
par 20 procentiem lētāka

Uzņēmēji veikuši virkni aprēķinu un norāda: ja tiktu būvētas divas vienādas mājas
– viena no koka, bet otra no betona paneļiem –, tad koka mājas kopējās izmaksas
būtu apmēram par 20 procentiem mazākas.
«Pats betona panelis maksā aptuveni tikpat, cik masīvkoka panelis, bet ietaupījumu
veido vairāki citi faktori,» uzsver M.Avotiņš.

«Cross Timber Systems» valdes loceklis Andris Dlohi.
Pirmais – transports. Koka paneļi ir vieglāki, tāpēc tos vienā fūrē var sakraut 4 – 5
reizes vairāk nekā betona paneļus. Līdz
ar to vajag mazāk mašīnu un ietaupās arī
degviela, turklāt mazāks ir gaisa piesārņojums ar transporta kaitīgajiem izmešiem.
Otrs – koka ēku var uzbūvēt ātrāk, un tas
nozīmē, ka būvlaukumā gan tehnika, gan
strādnieki strādā īsāku laiku. Prakse rāda:
būvējot divas vienādas deviņstāvu mājas,
koka paneļu ēka tika pabeigta trīs mēnešus
ātrāk nekā betona paneļu māja. Trešais – tā
kā koks ir vieglāks nekā betons, ir mazākas
prasības ēkas pamatu nestspējai, tomēr
jāievēro precizitāte. Turklāt pats masīvkoka
panelis ir videi draudzīgs, izturīgs un ugunsdrošs. «Zinātnieki reālos pilnizmēra testos
ir pierādījuši, ka šis materiāls ir gan uguns,
gan seismiski drošs. Itāļu zinātnieki Japānā
uzbūvēja septiņstāvu ēku uz hidrauliskas
platformas, kas imitē zemestrīci – septiņas
balles stipra zemestrīce to šūpināja un
kratīja, bet pašai mājai nekas nenotika,»
stāsta M.Avotiņš.
Juris Veiss, sertificēts būvinženieris:
«Līmētas koka konstrukcijas būvniecībā tiek
izmantotas arī tagad, bet svarīgi ir tas, lai jaunais materiāls tiktu iekļauts projektos. Pēdējos
gados liela daļa būvprojektu tiek īstenoti par
ES finansējumu, un tajos nav pieļaujamas
gandrīz nekādas atkāpes – pat vienu leņķi nevar
vienkārši aizstāt ar citu, to nepamatojot. Tāpēc
visiem kopā jāstrādā pie tā, lai šādi materiāli
tiktu iekļauti projektos un lai nozares pārstāvji
zinātu par pašu materiālu un tehnoloģijām, kas
jāpielieto. Koks kā tāds jau nav slikts materiāls.
Piemēram, metāla konstrukcijas karstumu
panes sliktāk nekā koks – koks deg apmēram
stundu, bet metāls desmit minūtēs sakarst,
zaudē nestspēju un sadrūp.»
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Labots Jelgavas rekords

LR 68. sporta spēlēs peldēšanā Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas (JSPS)
audzēknis Vladimirs Šinkus laboja Jelgavas
rekordu 200 m uz muguras jauniešiem
(15 – 16 gadi). Kopumā jelgavnieki izcīnīja
11 medaļas. Zelts – V.Šinkum, Iļjam Boicovam un Jevgeņijam Boicovam; sudrabs
– Denisam Komaram, I.Boicovam un puišu
komandai 4x50 m brīvā stila un 4x50 m
kombinētajā stafetē; bronza – J.Boicovam,
Lāsmai Klabatai (divas) un V.Šinkum.
Sacensībās piedalījās 282 peldētāji (1996.
g.dz. un jaunāki) no visas Latvijas. Līdztekus
individuālajām komandām startēja 15
skolu un klubu komandas. JSPS I komanda
izcīnīja 2. vietu aiz Rīdzenes Ziepniekkalna
komandas. Par labāko sportistu mūsu
komandā tika atzīts D.Komars.

Vienīgā medaļa Latvijai

18. FILA V.Frei
denfelda BCSK
kausa izcīņā
Latvija brīvajā
cīņā ieguva
tikai vienu
medaļu – zelts
«Milona»
cīkstonim Albertam Jurčenko. Alberts junioru grupā (U-20) svarā līdz 74 kg, kurā
piedalījās 11 cīkstoņi, aizvadīja trīs cīņas un
visās uzvarēja. «Šī ir trešā reize, kad Latvija
desmit gadu laikā V.Freidenfelda kausa izcīņā iegūst zelta medaļu,» tā kluba vadītājs
Vladimirs Smirnovs, piebilstot, ka 2007.
gadā tas izdevās Jelgavas pašvaldības policistam Ilvaram Grēnam. Turnīrā kopā piedalījās
210 sportisti no 14 valstīm.
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sports
Iekļūst finālā

Noslēgušās Latvijas sieviešu volejbola
čempionāta pusfināla spēles, un vietu
finālā nodrošinājušas komandas «Jelgava/LU» un «Zeltaleja». Pusfinālā mūsu
volejbolistes tikās ar SK «Babīte» un sērijā
līdz divām uzvarām pretinieces pieveica ar
2:0. Ja pirmajā spēlē SK «Babīte» kapitulēja bez ierunām ar 0:3, tad otrajā spēlē Babītes komanda izrādīja sīvu pretestību un
mača uzvarētājas nācās noskaidrot piecos
setos. Sērija līdz divām uzvarām, kurā tiks
noskaidrotas Latvijas čempiones, sāksies
11. aprīlī. Pirmā spēle notiks Rīgas 49.
vidusskolā, otrā – 18. aprīlī pulksten 18
Jelgavas Sporta hallē. Ja būs nepieciešama
arī trešā spēle, tā tiks aizvadīta 19. aprīlī
pulksten 11 Jelgavas Sporta hallē. Spēles
rādīs tiešraidē sportacentrs.com.

Cīnās par bronzu

Šodien, 2. aprīlī, pulksten 19 Jelgavas
Ledus hallē notiks trešā Latvijas hokeja
čempionāta Virslīgas spēle par bronzas
medaļām starp komandām HK «Zemgale/
LLU» un HK «Liepāja». Komandas aizvada
sēriju līdz trīs uzvarām, un pirmajās divās
spēlēs jelgavnieki pretiniekiem piekāpās.
Vairāk par HK «Zemgale/LLU» aizvadīto
sezonu varēsiet lasīt 9. aprīļa «Jelgavas
Vēstnesī».

«Alnis» atklāj sezonu un
aizrauj jelgavniekus

«Aļņa» sezonas atklāšanas
sacensību rezultāti

Komanda
«Ašie vienradži» kļuva
par uzvarētājiem jauniešu
grupā. Lai
gan šī viņiem
bija pirmā fotoorientēšanās sacensību pieredze,
no kopumā
37 objektiem
viņi atrada
30. «Tā ir
iespēja jautri
pavadīt dienu, nesēdēt
mājās pie
datora,» par
fotoorientēšanos pilsētā
saka viņi.
Foto:
Raitis Supe
 Sintija Čepanone

«Ja akmeņi no gaisa nekrīt,
nekas cits mums netraucē,»
saka orientēšanās kluba «Alnis» pārstāve Māra Bolšteina,
priecājoties, ka ar katru reizi
kluba rīkotajās sacensībās interesentu pulks kļūst kuplāks. Sezonu «Alnis» atklāja pagājušajā
sestdienā ar fotoorientēšanos
pilsētā, un, neraugoties uz
lietainajiem laikapstākļiem, uz
starta izgāja 37 komandas.
Kaut arī, kā jau sacensībās pieklājas,
noteikti arī uzvarētāji – labākie un ātrākie
pilsētas pazinēji –, galvenā šo sacensību
doma bija sniegt jelgavniekiem iespēju
veselīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Jauniešu grupā startēja sešas komandas,
pieaugušo – 11, bet viskuplāk pārstāvētā
– 20 komandas – bija ģimeņu grupa. «Vislielākais prieks jau arī ir par ģimenēm
– pat ar bērniem ratiņos vecāki ir gatavi
piedalīties!» saka M.Bolšteina.
Priecājoties, ka izdodas iekustināt arvien
vairāk jelgavnieku, organizatori lēš, ka
no visiem dalībniekiem aptuveni divas
trešdaļas sacensībās ir profesionāļi, bet
pārējie – vienkārši interesenti, kuriem,
kā viņi paši saka, orientēšanās ir izklaide,
iespēja izkustēties no ērtajiem dīvāniem,
nesēdēt pie datora, ienest krāsas pelēkajā
ikdienā. M.Bolšteina spriež, ka orientēšanās, visticamāk, cilvēkus aizrauj ar to, ka
gribas sevi pārbaudīt, jo katram iekšā ir
sacensību gars. To apliecina arī dalībnieki.
«Telpās jau vairs nevar izturēt – gribas
ārā!» saka Solveiga, kura startēja komandā

«Mmm komanda» kopā ar sešgadīgo meitu
Martu. «Mēs arī pagājušajā gadā ar Martu
piedalījāmies, un bija tāds foršs burziņš.
Atceros, sākumā domājām, ka vienkārši
ar karti rokās pastaigāsimies pa pilsētu,
bet beigās iegāju tādā azartā, ka vismaz
pusceļu noskrēju ar Martu rokās,» atceras
Solveiga.
Orientēšanos vairāk kā atpūtu uztver arī
Mārtiņš, Gatis, Milāna, Aivars un Matīss
no Spīdolas ģimnāzijas jeb komanda «Ašie
vienradži». Pirms starta jaunieši, tāpat kā
citi uzrunātie dalībnieki, sprieda, ka orientējoties vairāk paļausies nevis uz izsniegto
karti, bet uz to, ka labi pārzina pilsētu,
līdz ar to atzīmētos objektus nebūs grūti
atpazīt, taču jau pašā sākumā par savu
mērķi viņi izvirzīja «skriet uz uzvaru». Un
tas ar kopējo laiku 1:49:50 un savāktajiem
30 punktiem viņiem izdevās.

Jelgavā popularizēs florbolu
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai popularizētu florbolu Zemgalē, Latvijas Florbola savienība
šogad nolēmusi Latvijas čempionāta fināla spēles rīkot Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC). Tās notiks 11. aprīlī.
Jelgavā notiks gan «Elvi» florbola vīriešu,
gan sieviešu līgas finālspēles – pavisam
četras spēles. Florbola savienības prezidents Ilvis Pētersons stāsta, ka pavisam
notiks četras spēles un tiks noskaidroti
medaļnieki gan sievietēm, gan vīriešiem.
Turnīrs sāksies pulksten 9.45, kad tiksies
sieviešu komandas «Ķekavas Bulldogs» un
«RSU», lai noskaidrotu bronzas medaļu
ieguvējas. Pulksten 13 sāksies spēle par
bronzas medaļām vīriešiem, bet komandas,
kas par tām cīnīsies, būs zināmas tikai 4.
aprīlī. Pulksten 16.15 sāksies spēle par
čempionu titulu sievietēm starp komandām

«Ķekava» un «Rubene». Savukārt vīriešu
čempionvienība tiks noskaidrota spēlē,
kas sāksies pulksten 19.30. Vīriešu līgā par
bronzas medaļām cīnīsies pusfināla pāru
«Mogo-RTU/Rockets» – «Lielvārde» un
«Cēsu alus/Lekrings» – Kocēnu «Rubene»
zaudētāji, bet uzvarētāji noskaidros, kas
pelnījis čempionu titulu. I.Pētersons norāda, ka visas dienas garumā paredzēti arī
konkursi un atrakcijas skatītājiem un, lai
vakaru padarītu atraktīvāku, to vadīs TV
personība Renārs Zeltiņš. Tāpat interesenti
varēs apskatīt «Elvi» florbola līgas atbalstītāju stendus. «Būs pārstāvēta gan sporta
medicīna, gan jauni trenažieri, gan florbola
ekipējums, ko ražo Jelgavas Biznesa inkubatora uzņēmums «Blind save»,» stāsta
Florbola savienības prezidents.
Biļetes uz florbola fināla spēlēm var
iegādāties «Biļešu servisa» kasēs un internetā. Dienas biļetes cena (uz visām spēlēm)
maksā 7 eiro; bērniem un jauniešiem līdz
16 gadiem un invalīdiem, uzrādot personu

Jaunieši
1. «Ašie vienradži» (Mārtiņš Robežnieks, Gatis
Šuliņš, Milāna Pālēna, Aivars Šaicāns, Matīss
Ozols): laiks 1:49:50; 30 punkti
2. «Alfa» (Elīna Marcinkeviča, Ingus Dzeniņš):
laiks 1:55:01; 28 punkti
3. «JNSC-3» (Niklāvs Zuika, Regnārs Jansons,
Artūrs Freimanis): laiks 1:51:08; 27 punkti
Pieaugušie
1. «VSK noskrien» (Māris Ostelis, Andis Geste):
laiks 1:55:35; 33 punkti
2. «JNSC» (Aivis Šiliņš, Rihards Krūmiņš): laiks
1:52:01; 32 punkti
3. «JNSC-2» (Tomass Andersons, Ralfs Eižvertiņš): laiks 1:51:30; 31 punkts
Ģimenes
1. «Romaniči» (Ilva Koškina, Romāns Koškins,
Ance Koškina): laiks 1:56:00; 32 punkti
2. «Pink» (Lība Krūmiņa, Mārtiņš Krūmiņš,
Kristīne Krūmiņa): laiks 1:46:25; 28 punkti
3. «Lielie Smilgas» (Kārlis Smilga, Reinis Smilga):
laiks 1:55:15; 28 punkti

«Pats svarīgākais orientēšanās sacensībās ir pirms starta izplānot, kā pēc iespējas
ātrāk punktus paņemt – lai nav tā, ka
vispirms aizskrien uz tālāko objektu, bet
pēc tam attopies, ka pa ceļam dažus esi
palaidis garām un tāpēc jāskrien atpakaļ,»
skaidro Aivis Šiliņš, kurš ar orientēšanos
nodarbojas jau desmit gadus un šajās
sacensībās kopā ar Rihardu Krūmiņu
– abi ir «Aļņa» biedri – startēja komandā
«JNSC». Viņi pieaugušo grupā izcīnīja 2.
vietu (laiks 1:52:01; 32 punkti). Sezonas
atklāšanas sacensības Aivis uztvēra kā
izklaidi, jo orientēšanās notika labi zināmā vietā. «Bet, orientējoties svešā apvidū,
man ir gadījies, ka, ātri skrienot, vienkārši
aiziet ciet – skaties kartē un nesaproti, kur
atrodies. Reiz priekšā bija maza upīte,
kurai domāju pārlēkt pāri, taču iekritu
līdz viduklim ūdenī,» savu pieredzi atklāj
Aivis, uzsverot, ka tieši tas, ka orientēšanās
nav tikai vienkārši skriešana un procesā
var sakļūdīties, arī ir interesantākais šajā
sporta veidā.
Nākamās sacensības ieplānotas 9. aprīlī
pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2015» 1. kārta.

Sporta pasākumi
apliecinošu dokumentu, – 5 eiro; bērniem
līdz septiņiem gadiem, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, – bez maksas. Biļetes uz
atsevišķām spēlēm varēs iegādāties tikai
pasākuma norises dienā ZOC. Biļete uz
sieviešu spēli maksās 3 eiro, uz vīriešu – 5
eiro.
Jāpiebilst, ka pēdējos gadus florbols Jelgavā kļūst arvien zināmāks un ir iekļauts
arī Jelgavas skolēnu spartakiādē – šajā sporta veidā sacenšas 8. – 9. klašu un 10. – 12.
klašu zēni. «Šogad spartakiādes florbola
sacensības rīkojam sadarbībā ar Jelgavas
novada florbola komandu, kas startē «Elvi»
florbola līgā un spēles aizvadīja Jelgavas
Sporta hallē,» norāda Sporta servisa centra
direktora vietniece Maija Actiņa, piebilstot,
ka šis sporta veids skolēniem diezgan labi
patīk. Šogad vidusskolas klašu zēni florbolā
sacentīsies šodien, 2. aprīlī, pulksten 14
Jelgavas Sporta hallē, pamatskolas klašu
zēni – 7. aprīlī pulksten 14 Jelgavas Sporta
hallē.

 8. aprīlī pulksten 20 – Latvijas volejbola čempionāta fināls: «Biolars/Jelgava»
– «RTU/Robežsardze» (ZOC).
 9. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās: «Alnis 2015», 1. kārta (Ozolnieku
skolā).
 11. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts volejbolā (Sporta hallē).
 12. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts basketbolā (Sporta hallē).
 12. aprīlī pulksten 16 – Latvijas volejbola čempionāta fināls: «Biolars/Jelgava»
– «RTU/Robežsardze» (ZOC).
 14. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas skolu
aerobikas konkurss (Sporta hallē).
 16. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās:
«Alnis 2015», 2. kārta (Mežciemā).
 18. un 25. aprīlī pulksten 10; 21.
un 28. aprīlī pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 23. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas skolēnu spartakiāde: vieglatlētika (ZOC).
 23. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās:
«Alnis 2015», 3. kārta (Tetelē).
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Meklē darbu
Elektromontiera darbu. Tālrunis 26998884.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.
Profesionāli speciālisti meklē darbu saistībā
ar visu veidu iekšējiem remontdarbiem.
Tālrunis 20084475.

Piedāvā darbu
SIA «Glassstyle» (reģ.Nr.43603044426)
piedāvā darbu celtniekiem(-cēm)/meistariem(-ēm). Meklējam atbildīgus, kārtīgus,
zinošus strādniekus dažādu standarta
un nestandarta darba veikšanai. Sīkāka
informācija pa tālruni 29699489; e-pasts
maris@glassstyle.lv.
SIA «Nordic plast» (reģ.Nr.40003495810)
vajadzīgi(-as) operatori(-es) otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē. Darba pienākumi
– mehānisko iekārtu uzraudzība ražošanas procesā, darbs ar autoiekrāvēju. CV
lūgums sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.
lv vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.
SIA «E Daugava» (reģ.Nr.40003600332)
meklē tehniskos(-ās) darbiniekus(-ces) darbam ražošanas objektā Ozolnieku novadā.
Tālrunis 26649949, 22451701.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu).
Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam.
Tel.27760073
Pērk tukšās alus pudeles. T.22122228
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus. T.20323336
Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un
figūriņas. T.29954171
Visu veidu metāllūžņus.
Izbraucam uz vietas. Asteru 7.
T.29718434

Pārdod
Suņa vilnu. T.25970616
2-istabu dzīvokli. T.29558600
Divas divstāvu gultas bērniem un matraci.
T.26665043
Augļu dārzu (668 m2) Tulpju ielā.
T.26754392.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas,
kokskaidu briketes. T.26488881
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288

Vēlas īrēt
Māju Pārlielupē T.25852628
Pagaidu māju ar izpirkšanas tiesībām.
Varu maksāt 170 €/m. T.29877219

Dažādi
Meistari no Lietuvas izgatavo skaistus
pieminekļus. Kapu apkalpošanas darbi.
Skolotāju iela 1, Jelgava. T.29379052.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Kvalitatīva meistaru komanda veiks
remonta darbus jūsu mājoklī vai birojā.
T.26881773
Asenizācijas pakalpojumi T.26256237
Sūtījumu pārvadājumi
uz Angliju un Skotiju. T.28297959
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407.
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.

Līdzjūtība
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
/R.Skujiņa/
SIA «Bek-Konsult» domās ir līdzās
Irēnai Vilmanei un viņas ģimenei,
opapiņu smiltājā aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši
VLADISLAVS PUTĀNS (1933. g.)
ANTOŅINA ANTMANE (1930. g.)
AĻA KISĻAKOVSKA (1937. g.)
MARIJA ALEKSEJEVA (1941. g.)
VERA LOČMELE (1944. g.)
ZINAIDA GERASIMOVA (1941. g.)
VAIRONIS DEICENBERGS (1931. g.)
LEONĪDS LOTKO (1974. g.)
LEONTĪNE GURJANOVA (1938. g.).
Izvadīšana 04.04. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 6. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Lieldienās».*
6.55 «Klēts. Lieldienas – pavasara saulgrieži».*
7.15 «Rūķītis Nilss Karlsons». Filma bērniem. 1990.g. (ar subt.).
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1997.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 66.sērija.
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Jēzus mani mīl!»
Vācijas romantiska komēdija. 2012.g. (ar subt.).
12.20 «Izolētie latvieši». Dokumentāla filma (ar subt.).
13.00 TIEŠRAIDE. ««Urbi et Orbi»». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.50 «Aculiecinieks. Jaunie priesteri».*
14.10 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.40 «Mazie laupītāji». Ģimenes komēdija. 2009.g. (ar subt.).
16.10 «Guntara Rača jubilejas koncerts «Tikai tā»».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.40 «Guntara Rača jubilejas koncerts «Tikai tā»».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Mafijas klans 4». Seriāls. 4.sērija.
23.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Labvēlīgais tips.
0.40 ««De facto»».*
1.15 «Ķīpsalā». Dokumentāla filma.
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.10 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 609.sērija.
9.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 50.sērija.
10.00 «Kalle nāk 4». Seriāls. 20.sērija.
10.50 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.35 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
13.35 TV PIRMIZRĀDE. «Nekad nepadodies, dēls!» Dok.filma.
15.00 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». Finālspēles 6.spēle.
17.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.25 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 610.sērija.
19.20 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.50 TV PIRMIZRĀDE. «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
20.50 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 1.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.20 «Nekad nepadodies, dēls!» Dokumentāla filma.
1.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
6.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
7.35 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
8.40 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Galileo 2».
10.50 «Labs gads». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
13.10 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
14.20 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
15.30 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
16.40 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 ««Credo» koncerts».
23.10 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «LNT ziņu «Top 10»».
1.20 «Labs gads». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
3.10 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
4.00 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
5.40 «Saikne 2». ASV seriāls. 13.sērija.
6.45 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.–10.sērija.
9.00 «Māmiņu klubs 8».
9.35 «Gatavo 3».
10.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.40 «Prēriju gars». ASV animācijas filma. 2002.g.
12.15 «Mans lielais, resnais melis». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
14.05 «Radinieki svešinieki». ASV un Vācijas komēdija. 2006.g.
16.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zobu feja 2». ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
21.00 «Nārnijas hronikas. «Rītausmas ceļinieka» brauciens».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
23.10 «Nevainojams plāns». Francijas romantiska komēdija. 2012.g.
1.15 «Nekā personīga».
2.10 «Pilsētas leģendas: Slepenās lietas». Dokumentālu filmu cikls.
2.30 «Mans lielais, resnais melis». ASV ģimenes komēdija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 7. aprīlis
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1998.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 67.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Čhīanmai». Vācijas un Austrijas melodrāma.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 51.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1998.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 66.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».

20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija. Pirms filmas – diskusija
«Patiesības stunda».
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.05 «Melu laboratorija».*

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 610.sērija.
9.30 «Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos».*
11.15 «Vasara Ungārijā». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.00 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
14.00 ««Euro Hockey Challenge»». Baltkrievija – Latvija.
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 1.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 611.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
19.05 «Kalle nāk 5». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu Rīvu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
21.10 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.00 «Specvienība». Seriāls. 10.sērija.
22.45 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 10.sērija.
23.50 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 9.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīļais, es nepadošos». Vācijas komēdija. 2012.g.
12.00 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 51.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Vēstule pudelē». Romantiska komēdija. 2013.g.
23.10 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.35 «Dzīvīte».
0.55 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 15.sērija.
1.40 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 20.sērija.
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
5.40 «Saikne 2». ASV seriāls. 14.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.45 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
8.50 «Nārnijas hronikas. «Rītausmas ceļinieka» brauciens».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 6.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 178. un 179.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 45. un 46.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 46.sērija.
21.00 «Precos ar svešinieku!»
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.05 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
0.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 1.–3.sērija.
2.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 8. aprīlis
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Aculiecinieks».*
5.45 «Momentuzņēmums».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1999.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 68.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
12.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 52.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1999.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 67.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
1.10 «Mafijas klans 4». Seriāls. 4.sērija.

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).

tv programma
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 611.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 51.sērija.
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 1.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».*
13.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.35 «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Kalev».
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 2.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 612.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «Zeņit» – «VEF Rīga».
21.50 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.50 «Kalle nāk 5». Seriāls. 2.sērija.
23.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
0.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 45.sērija.
1.00 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 9.sērija.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 50.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vēstule pudelē». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 26.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 51.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 21.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 1.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Nevaldāmais». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 21.sērija.
2.05 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 13.sērija.
2.50 «Karamba!» Humora raidījums.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
5.40 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 178. un 179.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 12.sērija.
10.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 10. un 11.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 7.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 180. un 181.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.05 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 46. un 47.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
0.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 10.sērija.
0.50 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
1.40 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 10.sērija.
2.05 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 12.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 9. aprīlis
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2000.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 69.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 53.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2000.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 68.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
20.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Jānis Kubilis.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.10 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 612.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 52.sērija.
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 2.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
12.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2015. gada 2. aprīlis
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 3.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 613.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. ««Euro Hockey Challenge»». Latvija – Francija.
21.50 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
22.15 «Personība. 100 g kultūras».*
23.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.55 «Kalle nāk 5». Seriāls. 3.sērija.
0.45 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
1.30 «Zebra».* (ar subt.).
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 51.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «R.Pilčere. Septembris». Lielbritānijas, ASV un Vācijas drāma. 1.sērija.
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 27.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 14.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 52.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
21.55 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
23.00 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 1.sērija.
23.55 «Dzīvīte».
0.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 22.sērija.
1.45 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 14.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
5.40 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 180. un 181.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 13.sērija.
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 10.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 8.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 182. un 183.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls.
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 47. un 48.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
17.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Sludinātājs ar automātisko ieroci».
ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
0.40 «Kinomānija 6».
1.15 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.15 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 13.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 10. aprīlis
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 11.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 70.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 2. un 3.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 54.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 69.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.
1.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 2. un 3.sērija.
2.35 ««Latvia Open 2014»». Pasaules meistarsacīkstes jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
4.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
4.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 613.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 53.sērija.
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 4.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 614.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. ««Euro Hockey Challenge»». Latvija – Francija.
21.50 «Momentuzņēmums».*
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Brāļi». ASV trilleris. 2010.g. (ar subt.).
0.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.).

0.50 «Kalle nāk 5». Seriāls. 4.sērija.
1.40 «Pusi dzīves». Austrijas un Vācijas drāma. 2009.g.
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Spots».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt. latviešu val.).

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 52.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «R.Pilčere. Septembris». Lielbritānijas, ASV un Vācijas drāma. 2.sērija.
12.00 «Galileo 2».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 28.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 53.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 23.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 23.sērija.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
5.45 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 182. un 183.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 14.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 9.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 184. un 185.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.30 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 17.sērija.
17.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 «Amerikāņu pīrāgs: mīlestības grāmata». ASV komēdija.
0.05 «Zaudējums». ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
2.05 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 14.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 17.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 11. aprīlis
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Timija pludmales patruļa». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 ««Teātris.zip» iesaka... M.Zālīte. «Lācis»».* Nacionālā teātra izrāde.
13.15 «Drāma Baltijas jūrā». Dokumentāla filma.
14.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Jānis Kubilis.
14.35 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zem savannas smiltīm». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Buramvārdi bruņrupucim». Lielbritānijas
romantiska komēdija. 2014.g. (ar subt.).
23.10 «Aculiecinieks».*
23.25 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
23.55 TIEŠRAIDE. «Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums». Pārraide no Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles.
3.05 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 3.sērija.
4.35 «Bīstamā robeža. Pavasara ķibeles». VUGD dokumentāla filma.
4.50 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 14. un 15.sērija.
7.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «Province».* (ar subt.).
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.40 «Mīla, mazuļi un mājas sajūta». Vācijas melodrāma. 2011.g.
14.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
16.45 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
17.15 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
19.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* Ielūdz R.Pauls.
20.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.30 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 53.sērija.
0.05 «Brāļi». ASV trilleris. 2010.g.
2.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 53.sērija.
5.40 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 8.sērija.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
7.00 «Galileo 2».
7.30 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.

Ceturtdiena, 2015. gada 2. aprīlis
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Mana bērna māte». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
13.35 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
15.30 «Juniors». ASV komēdija. 1994.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 4. un 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
0.00 «Kods mainīts». Francijas komēdija. 2009.g.
1.40 «Mīļais, es nepadošos». Vācijas komēdija. 2012.g.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 8.sērija.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
13.25 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
17.05 «Caur objektīvu». ASV komēdija. 2008.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Pilsētas leģendas: Lapsenes dzēliens».
20.00 «Kā pieradināt pūķi». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.55 «Persijas princis. Laika smiltis». Fantāzijas piedzīvojumu filma.
0.10 «Hefners: bez atļaujas». ASV biogrāfiska drāma. 1999.g.
2.00 «Caur objektīvu». ASV komēdija. 2008.g.
3.35 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
4.15 «TV3 ziņas».

10.20 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.50 «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu Rīvu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 JAUNUMS. «Iebrauc kino».
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Vasara Amsterdamā». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Krāpšanas ilūzija».
Francijas un ASV piedzīvojumu trilleris. 2013.g.
23.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.30 «Zem savannas smiltīm». Dokumentāla filma.
1.25 «Buramvārdi bruņrupucim». Romantiska komēdija. (ar subt.).
3.05 «Momentuzņēmums».*
3.20 «Ģimenes detektīvs». Seriāls. 1.sērija.
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
6.50 «Sekotāji».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
8.15 «Aculiecinieks».*
8.32 «Vai Rīga jau gatava?»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
11.15 «Mīla, mazuļi un mājas sajūta». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.00 «Sapņu viesnīca. Šrilanka». Melodrāma.
15.45 «Barons Minhauzens. Meli un patiesība». Dokumentāla filma.
16.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Bisons».
19.05 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 2.sērija.
20.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.45 «Specvienība». Seriāls. 11.sērija.
22.35 «Noziegums 3». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 1.sērija.
23.40 «Pusi dzīves». Austrijas un Vācijas drāma. 2009.g.
1.20 ««Mikrofona» dziesmas».*
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.55 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 9.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
8.30 «Galileo 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
10.40 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.

13.35 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
14.35 «Dzintara dziesmas 4».
15.40 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 17. un 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 37. un 38.sērija.
23.10 «Noziegums Parīzē». Francijas un Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
0.15 «Mīlas atklāsme». Vācijas melodrāma. 2005.g.
1.50 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.40 «LNT brokastis».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

10.00 «Superbingo».
11.00 «Precos ar svešinieku!»
12.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 8».
14.10 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
15.35 «Kā pieradināt pūķi». ASV animācijas filma. 2010.g.
17.30 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
23.25 «Pavedināt svešinieku». ASV trilleris. 2007.g.
1.35 «Spoguļi 2». ASV šausmu filma. 2010.g.
3.10 «Zaudējums». ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
4.30 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 21.sērija.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».

Jelgavas pilsētas dome paziņo
Jelgavas pilsētas dome 2015. gada 26. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4/22 «VAS «Latvijas dzelzceļš» paredzētās darbības «Esošo
publisko un stratēģiskās (valsts) nozīmes
dzelzceļu elektrifikācija» akceptēšana».
Ar lēmuma tekstu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Pašvaldība» – «Domes sēdes».

«Vārds uzņēmējiem»
Jauns lietotu apavu un apģērbu veikals
visai ģimenei

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums,
Vides pārraudzības valsts biroja atzinums
un informācija par sabiedriskās apspriešanas
procesu ir pieejama VAS «Latvijas dzelzceļš»
mājas lapā www.ldz.lv, sadaļā «Jaunumi».

2015. gada 27. martā Katoļu ielā 6A, Jelgavā,
sāka darbu SIA «GAUSA» lietotu apavu un apģērbu
veikals visai ģimenei. Plašs preču sortiments.
Katru dienu jauns preces pievedums.

Svētdiena, 12. aprīlis
LTV1

400-19
plkst. 1

-

Sīkāka informācija skolas mājas lapā
www.jtv.lv un pa tālruni 63045548.

SIA «GFK CUSTOM RESEARCH BALTIC»

«GfK Custom Research Baltic» (reģ.Nr.43603018688) ir starptautisks «GfK» grupas uzņēmums, kura galvenās darbības jomas ir
tirgus un socioloģisko pētījuma veikšana (datu vākšana, apstrāde,
analīze un konsultācijas) Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Piedāvātais amats:

INTERVĒTĀJS(-A) IEDZĪVOTĀJU DZĪVESVIETĀ.

Aicinām pievienoties mūsu komandai intervētāju aptauju
veikšanai iedzīvotāju dzīvesvietā: Rīgā, Babītē, Mārupē,
Jūrmalā, Siguldā, Ropažos, Zemgalē, Ludzā, Preiļos, Līvānos, Krāslavā, Liepājā, Talsos, Saldū, Kuldīgā, Bauskā,
Dobelē, Aizkrauklē, Ogrē un Limbažos.
Darba pienākumi:
• intervēšana (aptauju veikšana) respondentu dzīvesvietā.
Prasības kandidātiem:
• pieredze darbā ar cilvēkiem, labas komunikācijas prasmes;
• spēja plānot savu laiku un augsta atbildības izjūta;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• vismaz 5 gadu vispārējā darba pieredze;
• iemaņas darbā ar datoru.
Mēs piedāvājam:
• papildu peļņas iespējas (samaksu atbilstoši padarītajam darbam);
• iespēju apvienot darbu ar mācībām vai pamatdarbu;
• nepieciešamās apmācības pienākumu veikšanai.
Gaidīsim jūsu CV ar norādi «Intervētājs(-a)»
pa e-pastu info@gfk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kurus aicināsim uz otro intervijas kārtu.
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ATVĒRTO DURVJU DIENĀM:

Interesentiem tiks piedāvātas atraktīvas
meistardarbnīcas un informācija par
Tehnoloģiju vidusskolas specifiku.
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Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aicina uz
• 8. aprīlī plkst.18 – nākamā mācību gada 5., 6. klašu
skolēnus un viņu vecākus, kā arī potenciālo 7. un 10.
klašu skolēnu vecākus;
• 9. aprīlī – nākamā mācību gada 7. un 10. klašu skolēnus.

, s"
- is randa-in
li, em
“Atra
rofesion

>

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.00 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.50 «Kas te? Es Te!»
9.20 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
9.50 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.

7

, kultura
bizness
"Mediji, is Krauze"
un Arn

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 3. aprīlī pulksten 19 – izrāde A.Čehovs «Mežainis». Pieteikšanās pa tālruni 26323327.
Biļešu cena – € 5 (Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
 4. aprīlī pulksten 12 – radošā nodarbība «Nu atnāca Liela diena ar raibām oliņām!».
Lieldienu zaķa veidošana no salmiem un siena. Ieejas maksa – € 5; pirmsskolas vecuma
bērniem – € 2 (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 4. aprīlī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: K.Goldoni «Divu kungu kalps».
Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 5. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Līdzi jāņem trīs krāsotas olas
(Jelgavas pils parkā). Pulksten 11 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
sveiks mazos jelgavniekus (pils pagalmā).
 5. aprīlī no pulksten 12 līdz 15 – «Labās Lieldienas Lediņos» («Jundas» nometnē
«Lediņi» Lediņu ceļā 1).
 7. aprīlī pulksten 18 – Trešo Lieldienu noskaņās tikšanās ar mācītāju Kristu Kalniņu.
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 7. aprīlī pulksten 19 – Arstarulsmirus stand-up comedy izrādē «Iekšējās balsis». Biļešu cena – € 12 – 8. Biļetes nopērkamas www.ekase.lv un kultūras nama kasē (kultūras
namā).
 8. aprīlī pulksten 18 – Starptautiskajai Romu dienai veltīts pasākums (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 8. aprīlī pulksten 19 – grupas «Otra puse» koncerts «Mana pilsēta». Piedalās: N.Pauniņš
(vokāls, ģitāra), I.Makstnieks (sintezators, klavieres), J.Čubars (ģitāras), M.Linde (perkusijas,
bungas), viesmāksliniece A.Stafecka (vokāls). Biļešu cena – € 12 – 8 (kultūras namā).
 9. aprīlī pulksten 10 – «Miniphänomenta» atvērto durvju diena. Papildinformācija
pa tālruni 63012152 vai e-pastu sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 9. aprīlī pulksten 18 – lekcija «Etnogrāfiskie elementi mūsdienu tērpos». Tikšanās ar
dizaineri modes nama «Tēma» saimnieci Daigu Latkovsku. Ieejas maksa – € 4; pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 10. aprīlī pulksten 14 – «NEkonference 2015»: Mediji. Bizness. Kultūra. Gada lielākā
neformālā tikšanās Jelgavas jauniešiem ar augstskolu un profesiju pārstāvjiem. Sīkāka
informācija un pieteikšanās – www.junda.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33).
 10. aprīlī pulksten 16 – koncerts: veltījums komponistam A.Žilinskim. Uzstājas Jelgavas
4. vidusskolas kolektīvi (4. vidusskolas Koncertzālē Akmeņu ielā 1).
 10. aprīlī pulksten 18 – Ukraiņu kultūras dienu koncerts. Ieeja – bez maksas (kultūras
namā).
 11. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Viens pret vienu». Režisors
R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem – € 1 (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 11. aprīlī pulksten 16 – koru jubilejas koncerts «Pavasara skaņās». Sieviešu korim
«Liepa» – 65, vīru korim «Ozols» – 75. Solists J.Vizbulis, pie klavierēm M.Treijs, bass
K.Galiņš, ritms A.Līdaka, diriģenti I.Zakenfelde, G.Galiņš, vokālā pedagoģe E.Bergmane.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils Sudraba zālē).
 11. aprīlī pulksten 17 – «Kultūras» sieviešu vokālā ansambļa «Guns» 15 gadu jubilejas
koncerts «Es sakūru uguntiņu». Mākslinieciskā vadītāja G.Agruma. Īpašais viesis – koklētāja
M.Bruce (skolotāja B.Deruma). Biļešu cena – € 2 (k/n Lielajā foajē).
 12. aprīlī pulksten 13 – senioru kora «Gaisma» 10 gadu jubilejas koncerts. Piedalās
«Gaisma», diriģentes Z.Kurševa un G.Paškovska, solists J.Kurševs un Jelgavas Pensionāru biedrības senioru vokālais ansamblis «Vīzija», vadītāja L.Gaile (Jelgavas Valsts
ģimnāzijā).

Izstādes
 No 8. aprīļa līdz 7. maijam – māsu Zikmaņu gleznu izstāde «Trīs māsas» (Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 9. līdz 29. aprīlim – Eduarda Rjabikina pirmā gleznu personālizstāde, veltīta autora
75. dzimšanas dienai (k/n 1. stāva foajē).
 Līdz 12. aprīlim – Sandras Silevičas gleznu izstāde. Ieejas maksa – € 0,70 (Ādolfa
Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 29. aprīlim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums
Mākslas dienām. Studijas vadītāji I.Klapers un A.Kalniņa (k/n 2. stāva foajē).
 Līdz 30. aprīlim – fotokonkursa «Jelgavai 750» pirmā posma «Ziema» dalībnieku
fotogrāfiju izstāde (kultūras namā).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 2. aprīlis

«Guns» savā jubilejā
sakurs uguntiņu

Uz 15 gadu jubilejas koncertu «Es
sakūru uguntiņu» nākamsestdien,
11. aprīlī, pulksten 17 kultūras
nama Lielās zāles foajē ielūdz sieviešu vokālais ansamblis «Guns»
un tā vadītāja Guna Agruma.
Foto: Raitis Supe

 Ritma Gaidamoviča

15 gadu jubileju šogad svin
pašvaldības iestādes «Kultūra»
sieviešu vokālais ansamblis
«Guns» un 11. aprīlī pulksten 17
Jelgavas kultūras nama Lielās
zāles foajē ielūdz uz koncertu
«Es sakūru uguntiņu». «Lai gan
savs rokraksts mums ir, jubilejas
koncertu gribējām mazliet citādāku. Interesanti būs gan tiem,
kuri jau mūs pazīst un zina, ko
no mums sagaidīt, gan tiem,
kuri «Guni» nāks iepazīt pirmo
reizi,» saka ansambļa vadītāja
Guna Agruma.
Nesen notika ansambļu skate, kurā
«Guns» sniegumu žūrija novērtēja ar
augstāko pakāpi, uzslavējot kolektīva labo
auru un to, cik labi dziedātājas cita citu
izjūt, bet šobrīd ansamblis cītīgi gatavojas
savam jubilejas koncertam. «Grūti noticēt,
ka kopš pirmā mēģinājuma jau pagājuši
15 gadi,» tā ansambļa vadītāja G.Agruma,

atzīmējot, ka pa šiem gadiem piedzīvots
tiešām daudz – neskaitāmi koncerti savās
mājās, citos kultūras namos, baznīcās un
ārzemju braucieni.
Lai gan īstā dzimšanas diena ansamblim
gaidāma rudenī, «Guns» to svinēs pavasarī,
jo tas esot īstais brīdis, kad baudīt darba
augļus. «Rudenī vēl neesam ieskrējušās,
bet pavasarī esam jau labi sadziedājušās,»
saka vadītāja.
«Tikko bijām uz sadziedāšanās svētkiem
Olainē, un tur kāda ansambļa dziedātājas
sacīja, ka šogad ansamblim svin 45 gadus,
citam – pāri 30, tātad mums vēl ir uz ko tiekties,» piebilst G.Agruma. Ansamblī šobrīd ir
četras dāmas, tostarp pati G.Agruma, kuras
«Gunī» dzied no pirmās dienas, bet pavisam
ansamblis vieno deviņas dziedātājas.
Jubilejas koncerta galvenā doma esot
jau atkal sevi parādīt plašākai publikai
savās mājās – Jelgavas kultūras namā, kur
par koncerta norises vietu izvēlēta visai
neierasta telpa – Lielās zāles foajē. Un ne
jau tāpēc, ka kultūras namā nebūtu vietas
– izrādās, dziedātājas šo vietu izvēlējušās
apzināti, jo tur esot brīnišķīga akustika.

«Mums jau šeit ir notikuši divi koncerti. Lai
gan šķiet, ka vietas foajē ir visai maz, skaņa
to atsver, turklāt mēs labi šeit jūtamies,» tā
G.Agruma.
Koncerts plānots divās daļās. Pirmajā
daļā «Guns» dziedātājas iepriecinās ar
latviešu tautasdziesmām, un ansamblim
pievienosies arī vairāki instrumentu spēlētāji – koklētāja Megija Bruce (kokles konsultantes Biruta Deruma un Latvīte Cirse),
ģitāru spēlēs Uldis Timma, blokflautu – Eva
Lukjanska un Irina Riekstiņa. «Tas ir kaut
kas mazliet neierasts mums, taču jubilejas
reizē gribējām parādīt arī ko citādāku,»
nosaka vadītāja. Bet otrajā daļā skanēs ansambļa dziedātāju mīļākās dziesmas – gan
tādas, kuras tikai nesen iemācītas, gan arī
senākas. To vidū arī G.Agrumas radītā
dziesma «Aicinājums» ar Aspazijas vārdiem
un G.Agrumas mūziku, kas pirmatskaņojumu piedzīvoja ansambļu skatē. Šogad
skatē bija jāizpilda kāda dziesma ar šī gada
jubilāres Aspazijas vārdiem, un G.Agruma
radīja jaunu kompozīciju.
Biļešu cena – 2 eiro, tās nopērkamas
Jelgavas kultūras nama kasē.

Tornī stāstīs par etnogrāfisko elementu
Ukraiņu un romu kultūras dienas pielietošanu mūsdienu tērpos
 Ritma Gaidamoviča

Dodot iespēju tuvāk iepazīt
Jelgavā dzīvojošās tautas un
to kultūru, nākamnedēļ – 8.
aprīlī pulksten 18 – Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP) Sarmas ielā 4 notiks
Starptautiskajai Romu dienai
veltīts koncerts, bet 10. aprīlī
pulksten 18 Jelgavas kultūras
namā – Ukraiņu kultūras dienu koncerts, kurā uzstāsies arī
Jelgavas sadraudzības pilsētas
Ivanofrankovskas jauniešu
deju ansamblis. Jāpiebilst, ka
koncertā tiks vākti ziedojumi
Ukrainas konfliktā cietušo
ģimeņu atbalstam. Ziedojumus karadarbībā cietušajiem
līdz 10. aprīlim var nogādāt
arī Sabiedrības integrācijas
pārvaldē.
8. aprīlis ir Starptautiskā Romu diena,
kuru Jelgavā atzīmēs ar koncertu. SIP
kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde
stāsta, ka ar romu kultūru caur dziesmām
un dejām jelgavniekus iepazīstinās Jelgavas pilsētas un rajona romu biedrības
«Romanu čačipen» kolektīvs Māra Īzapa
vadībā, dejotāja no eksotisko deju studijas
«Alegria», kas priecēs ar vairākām karstasinīgām čigānu dejām, bet čigānu, spāņu,
ungāru un latviešu dziesmas izdziedās
Jurijs Tihomirovs. Lai tuvāk iepazītu romu

tautas simbolus, pilsētas romu bērni būs sa-  Ritma Gaidamoviča
gatavojuši īpašu zīmējumu izstādi «Romu
simboli» Jelgavas 4. sākumskolas skolotāja
Jelgavas Svētās Trīsvienības
palīga roma Danas Didžus vadībā.
baznīcas tornī turpinās lekciju
Bet 10. aprīlī mūsu pilsētā gaidāms
cikls par apģērbu valkāšanas
Ukraiņu kultūras dienu koncerts Jelgavas
kultūru un nozīmi Latvijā un
kultūras nama Lielajā zālē, kurā piedaZemgalē no viduslaikiem līdz
līsies arī Jelgavas sadraudzības pilsētas
pat mūsdienām. Noslēdzošā
Ivanofrankovskas jauniešu deju kolektīvs,
lekcija «Etnogrāfiskie elementi
rādot ukraiņiem raksturīgākās dejas. Gaimūsdienu tērpos» tornī notiks
dāmi arī ciemiņi no Jēkabpils – ansamblis
9. aprīlī pulksten 18, un to vadīs
«Javir». Bet dzeju ukraiņu valodā lasīs
dizainere modes nama «Tēma»
un ar muzikālu priekšnesumu priecēs
saimniece Daiga Latkovska.
sešgadīgā Margarita Semoņenko. SIP informē, ka koncertā piedalīsies arī Jelgavas
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
ukraiņu biedrības ansamblis «Džerelo» un
viņu tuvākie draugi – Jelgavas baltkrievu
ansamblis «Ļanok» un krievu biedrības Jelgavnieču duetam
«Istok» ansamblis «Slavjanočka». Koncerta Minskā – sudrabs
No VIII starptautisrežisore – Ingrīda Baumane.
kā duetu konkurIeeja abos pasākumos ir bez maksas.
Jau šobrīd SIP aicina jelgavniekus sa «Dziesmas, kas
iesaistīties ziedojumu akcijā un palīdzēt mūs vieno 2015»
Ukrainas konfliktā cietušajām ģimenēm Minskā (Baltkriesadraudzības pilsētā. SIP vadītāja Ilga An- vijā) ar labiem
tuža stāsta, ka ģimenēm ļoti nepieciešamas panākumiem atdažādas higiēnas preces, pārtika, kas ātri griezušās Jelgavas
nebojājas, piemēram, rīsi, milti, arī saldumi popkora dalībnieces Elīna Kopteļeva un
un vitamīni. Ziedojumus līdz 10. aprīlim var Aļesja Čibisova, pārvedot mājās 2. vietu.
nogādāt SIP Sarmas ielā 4 pārvaldes darba Žūrijas locekļu sirdis meiteņu duets iekalaikā, bet koncerta dienā – nodot kultūras roja ar labi sagatavotu vokālo sniegumu
namā pirms koncerta, lai jau 11. aprīlī tos un atraktīvu, enerģisku horeogrāfiju.
Ivanofrankovskas jauniešu deju kolektīvs Konkursā tika izpildītas divas dziesmas
vestu uz Ukrainu. «Ivanofrankovska ir – M.Fadejeva, K.Agilera «Sāpes» un latviešu
ļoti pateicīga par jau līdz šim jelgavnieku tautasdziesma «Tumša, tumša tā eglīte»
U.Timmas apdarē.
sniegto atbalstu,» tā I.Antuža.

pārstāve Alise Ozoliņa informē, ka
vakara gaitā D.Latkovska dalīsies savā
redzējumā par etniskā stilā veidoto
tērpu pielietojamību mūsdienu sievietes
garderobē kā ikdienā, tā svētkos. Tiks
demonstrēti aksesuāri ar etniskā stila
elementiem. Lekcijas dalībniekiem būs
iespēja uzzināt, kā dažādot tērpu detaļas
un variēt noskaņas, apskatīt dizaineres
D.Latkovskas radītos tērpus un aksesuārus no kolekcijas «Saule», kā arī dzirdēt
katra tērpa radīšanas stāstu un komentārus un pielaikot aksesuārus.
Stāstot par tērpu kolekciju «Saule»,
D.Latkovska atzīst, ka papildinājumā ar

«Otra puse» pošas uz Jelgavu

Latvijas romantiskākā popmūzikas grupa
«Otra puse» dodas koncerttūrē pa Latviju
un 8. aprīlī pulksten 19 ar koncertpro
grammu «Mana pilsēta» viesosies Jelgavas
kultūras namā. «Otras puses» līderis Normunds Pauniņš stāsta, ka grupa jau labu
laiku vēlējusies nodziedāt savas skaistākās
dziesmas plašākai publikai. «Tas beidzot
notiks – ieskandināsim pavasari ar īpaši
romantiķiem domātu programmu. Kas
gan mēs šajā dzīvē būtu bez mīlestības?!»
tā N.Pauniņš. Koncertā skanēs gan «Otras puses» populārākie hiti «Vēstules»,
«Ieskaties», «Nakts vai rīts», «Dievs dod»,
«Ave Pali», «Pēc lietus», gan dziesmas no
albuma «Uzzīmē mani», kā arī vairāki mazāk pazīstami skaņdarbi. Biļešu cena – no
8 līdz 12 eiro.

citu kolekciju apģērbiem un jauniem aksesuāriem tā ieguvusi citu skanējumu – ekstravagantumu un latviskumu vienlaicīgi.
Šos tērpus raksturo latviskums sajūtās,
ko rada dažādi izteiksmes līdzekļi: krāsu
salikumi, kas asociējas ar latviskajiem
svētkiem un notikumiem; līnijas, kas mūsu
iztēlē ļauj uzzīmēt dažādas latvju zīmes;
etnogrāfiskas prievītes un jostas, kuru
fragmenti iestrādāti mūsdienu aksesuāros
– korsetjostā, krādziņā, aprocēs.
Dalības maksa lekcijā – 4 eiro. Iegūt
sīkāku informāciju un pieteikties lekcijai
var pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.

Otrdien «lifos» – kino

Otrdien,
7. aprīlī,
pulks t e n
18 LLU
Lauku
inženieru fakultātē (LIF) Akadēmijas ielā 19 notiks
kārtējais kino vakars. Piedāvājumā
– trīs filmas. LIF studentu pašpārvalde
sociālajos tīklos informē, ka filma, kuru
skatīsies, tiks izvēlēta uz vietas balsošanā.
Skatītājiem balsošanai tiks piedāvātas
trīs filmas: «The Secret Life of Walter
Mitty», «I Origins» un «Alexander». Kino
vakara sākums – pulksten 18 LIF 1. stāva
P.Bušmaņa auditorijā.

