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Vetiem – modernākā
laboratorija Latvijā
Foto: Raitis Supe

LLU Veterinārmedicīnas fakultātes 2. kursa studenti mikrobioloģijas laboratorijas darbus
tagad veic moderni aprīkotā
laboratorijā. Modernizēts ir arī
Patoloģijas centrs.
Tas ir tikai viens no LLU pēdējos
gados īstenotajiem projektiem,
būtiski uzlabojot mācību vidi
un palielinot zinātnisko pētījumu iespējas un kvalitāti.
 Ilze Knusle-Jankevica

Trešdien atklāts jaunais LLU Veterinārmedicīnas fakultātes
Patoloģijas centrs un
universitātes Molekulārās bioloģijas un
mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija.
«Centrs un laboratorija ir ar modernu
aprīkojumu, kas paver plašākas iespējas
gan mūsu studentiem,
gan zinātniekiem, gan
jaunas sadarbības iespējas universitātei,»
uzsver LLU zinātņu
prorektors Arnis Mugurēvičs.
Gan Patoloģijas centrs, gan laboratorija LLU bija arī iepriekš,
bet ar krietni šaurākām funkcijām un iespējām. «Patoloģijas

centrā ietilpst gan sekciju zāle,
gan histoloģijas laboratorija,
gan mācību mikrobioloģijas
laboratorija. Laboratorijas ir
aprīkotas ar moderniem mikroskopiem, kas pievienoti datoriem un saslēgti vienotā tīklā ar
pasniedzēja mikroskopu un lielo
ekrānu pie sienas, kas ļauj labāk
uztvert vielu, veidot diskusijas.
Citu tik modernu patoloģijas
laboratoriju Latvijā nav,» stāsta
Veterinārmedicīnas fakultātes
pasniedzēja Inga Pigiņka-Vjačeslavova. Tāpat būtiski uzlabota sekciju zāle: tajā ir četri moderni galdi, kas katrs pievienots
ventilācijas sistēmai, katram ir
sava mazgāšanas sistēma, telpā
uzlabots apgaismojums, ierīkota saldētava, kurā saņemtos
dzīvnieku līķus vai materiālu
var ilgāk uzglabāt, ierīkota mehāniska sistēma lielu dzīvnieku
nogādāšanai zālē. «Salīdzinot ar
to, kā bija agrāk, tagad varam

strādāt ērtāk, drošāk, vairāk
piedāvāt studentiem un uzlabot
veikto pētījumu kvalitāti,» tā
pasniedzēja, uzsverot: centra
galvenais uzdevums ir noteikt
dzīvnieka nāves cēloni vai saslimšanas iemeslu. Jāpiebilst,
ka Patoloģijas centrs sadarbojas
arī ar policiju ceļu satiksmes
negadījumu izmeklēšanā, kad
cietuši dzīvnieki, vai izmeklējot
gadījumus, kad bijusi cietsirdīga
izturēšanās pret dzīvniekiem.
Savukārt laboratorija ar krietni šaurākām funkcijām agrāk
atradās tam nepiemērotās telpās
Strazdu ielā. Iegādājoties papildu aprīkojumu un apvienojoties
Lauksaimniecības fakultātes
Molekulārās ģenētikas laboratorijai ar Veterinārmedicīnas
fakultātes biologiem, tagad ir
iespējams veikt molekulārās
bioloģijas pētījumus plašākās
jomās. Laboratorijas vadītāja
Anda Valdovska norāda, ka

aprīkojums ir ļoti dārgs, tāpēc
mācību procesam atvēlētas atsevišķas telpas, bet pārējās saimnieko speciālisti. «Mēs varam
pētīt gan augu, gan dzīvnieku,
gan baktēriju un pelējuma sēņu
DNS un gēnus,» īsumā jaunās
iespējas ieskicē laboratorijas
vadītāja, piebilstot, ka šobrīd
laboratorijā tiek veikti arī divi
zinātniski pētījumi.
Patoloģijas centrs un Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija
atrodas Veterinārmedicīnas
fakultātes D korpusā. Daļa
ēkas tika renovēta, daļa tika
uzbūvēta no jauna. D korpusa
izbūve un daļēja iekārtu iegāde
veikta projekta «Lauksaimniecības resursu izmantošanas un
pārtikas valsts nozīmes pētniecības centrs» gaitā. Centra un
laboratorijas jaunais aprīkojums
ļauj LLU paplašināt arī maksas
pakalpojumu klāstu.

No 1. aprīļa vilciena biļetes uz Rīgu kļūs lētākas
 Ģirts Pommers

No 1. aprīļa AS «Pasažieru vilciens» ievieš
zonu tarifus vairākos
maršrutos, arī maršrutā Rīga–Jelgava,
līdz ar to mainīsies
biļešu cenas.

Jau zināms, ka biļete maršrutā Jelgava–Rīga kļūs par
15 centiem lētāka un maksās
1,90 eiro.
«Līdz šim klients biļeti iegādājās no konkrētas pieturas
līdz pieturai, bet jaunā sistēma
paredz, ka pieturas tiks iedalītas
zonās, kuru šķērsošanai tiks

noteikta maksa. Piemēram, ja
pasažieris vēlēsies no Jelgavas
nokļūt uz Rīgu, viņš šķērsos
trīs zonas, un kopā tas izmaksās 1,90 eiro, kas būs nedaudz
lētāk,» skaidro «Pasažieru vilciens».
Brauciena cena zonu ietvaros
veidosies, summējot šķērsoto

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

zonu skaitu, bet, ja brauciena
sākuma vai gala punkts atrodas ārpus zonu tarifa darbības,
brauciena cena būs tāda pati kā
līdz šim. Ar biļešu veidiem un
cenām var iepazīties uzņēmuma
mājas lapas www.pv.lv sadaļā
«Biļešu veidi», «Biļešu cenas».
Turpinājums 3.lpp.

63048800

uz Dzintara Čīčas
solo koncertu «Dvēsele vaļā»,
kas 14. aprīlī
pulksten 19 notiks
Jelgavas kultūras namā.
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Var pieteikties līdzfinansējumam
ielas kanalizācijas un ūdens
apgādes tīklu paplašināšanai
 Sintija Čepanone

Šā gada pašvaldības
budžetā kā līdzfinansējums fiziskām un
juridiskām personām
iezīmēti 50 000 eiro
ielas kanalizācijas tīklu
un/vai ūdensapgādes
tīklu un to pieslēguma
vietu izbūvei ielās, kurās
pašlaik komunikācijas
nav izbūvētas. Pieteikumus SIA «Jelgavas
ūdens» var iesniegt līdz
30. jūnijam, pretendējot
uz pašvaldības atbalstu
līdz 50 procentu apmērā no darbu kopējām
izmaksām.
Kā skaidro SIA «Jelgavas
ūdens» Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, pērn kā
līdzfinansējums ielu kanalizācijas
tīklu un to pieslēguma vietu izbūvei budžetā bija paredzēti 30 000
eiro. Savukārt šajā gadā, pašvaldībai sadarbojoties ar iedzīvotājiem,
papildus būs iespēja paplašināt ne
tikai pilsētas kanalizācijas, bet arī
ūdensapgādes tīklus – to paredz
marta domes sēdē apstiprinātie
noteikumi «Par pašvaldības līdzfinansējumu ielas kanalizācijas tīklu
un/vai ielas ūdensapgādes tīklu un
pieslēguma vietu izbūvē».
Atbilstoši noteikumiem pašvaldības līdzfinansējums tiek
piešķirts ne vairāk kā 50 procentu
apmērā no ielas kanalizācijas tīklu
un/vai ielas ūdensapgādes tīklu un
pieslēguma vietu izbūves kopējām
izmaksām, kas sastāv no būvdarbu veikšanas izmaksām bez PVN
un būvuzraudzības izmaksām ar
PVN. Kopējā šim mērķim 2016.
gada pašvaldības budžetā paredzētā summa ir 50 000 eiro.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, pretendentam SIA «Jelgavas ūdens» līdz
30. jūnijam jāiesniedz atbilstoši noteikumiem sagatavots pieteikums.
Iesniegtie pieteikumi tiks vērtēti
prioritārā secībā, paredzot, ka
priekšroka pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai būs attiecīgi
pieteikumiem ielas kanalizācijas
tīklu un ielas ūdensapgādes tīklu
un pieslēguma vietu izbūvei;
pieteikumiem ielas ūdensapgādes
tīklu un pieslēguma vietu izbūvei;
pieteikumiem ielas kanalizācijas
tīklu un pieslēguma vietu izbūvei.
«Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs
pārsniegs pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus, tad prioritāri
tiks atbalstīti pieteikumi, kuros
norādīts vismazākais pašvaldības
līdzfinansējuma apmērs uz vienu
plānoto pieslēguma vietu, kā arī
pieteikumi, kas iesniegti agrāk, ja
vairākos pieteikumos pieprasīts
vienāds pašvaldības līdzfinansējuma apmērs,» informē I.Strode.
Jāpiebilst, ka pašvaldība tikai
par saviem līdzekļiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu un
pieslēguma vietu izbūvi visās
ielās, kuru iedzīvotājiem tas būtu
aktuāli, nevar veikt ierobežoto
līdzekļu dēļ, un šī pašvaldības
iniciatīva paredz atbalstīt iesniedzējus, kuri vēlas veikt šos darbus
pirms pašvaldības plānotajiem
ūdenssaimniecības komunikāciju
izbūves termiņiem.
Pēc pieslēguma izbūves jaunā
infrastruktūra nonāks SIA «Jelgavas ūdens» īpašumā.
Ar noteikumiem un tā pielikumā esošajiem dokumentiem var
iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.
lv vai SIA «Jelgavas ūdens» mājas
lapā www.ju.lv.

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

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

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pa tālruni 8787 varēs ziņot arī
par komunālajiem jautājumiem
 Jānis Kovaļevskis

Ikdienā īpaši daudzdzīvokļu māju iemītnieki saskaras
ar tādiem jautājumiem kā
inženiertīklu bojājumi, kop
īpašuma apsaimniekošana
– vai arī tad spējat palīdzēt?
Pie tā šobrīd strādājam. Apzināmies, ka komunālie jautājumi
ir saistīti ar dažādām problēmsituācijām ikdienas režīmā, un
ir situācijas, kad tiešā veidā bez
kopīpašuma īpašnieku lēmuma
pieteiktos jautājumus nebūs iespējams atrisināt. Tādēļ ir uzsākts
darbs pie vienotās informācijas aprites sistēmas izveides, kurā tiks
uzkrāta informācija par nekustamajos īpašumos izvietotajiem ārējiem un iekšējiem inženiertīkliem.
Šajā ziņā mūsu darba apjoms
būtiski pieaugs. Pirms pārņemam
Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes, «Jelgavas ūdens» un
«Fortum Jelgava» dispečerdienestu funkcijas, vēl ir jāsaskaņo
daudzi jautājumi, jo vēlamies ne
tikai fiksēt avāriju, bet arī sniegt
atgriezenisko saiti pieteicējam,
lai iedzīvotāji gūtu pārliecību, ka
problēma ir pareizi saprasta un
tiek meklēts risinājums.

No civilās aizsardzības
viedokļa viens no lielākajiem
pilsētas apdraudējumiem ir
pali.
Tā ir būtiska sadaļa pilsētas
civilās aizsardzības plānā. Ir izstrādātas detalizētas plūdu kartes
(karte.pilsetsaimnieciba.lv), kurās iezīmētas applūstošās vietas
pie noteikta ūdens līmeņa. Viskritiskākā situācija ir Svētes upes
baseinā, kur pali sākas pie ūdens
augstuma atzīmes 1,5 metri virs
jūras līmeņa, savukārt ārkārtas
situācija pilsētā tiek izsludināta
pie augstuma atzīmes 2,1 metrs.
Tie ir apstākļi, kas jāņem vērā,
īpaši tiem, kas vēlas iegādāties
īpašumus blakus applūstošajām
teritorijām. Tomēr šogad daba
mūs ir saudzējusi – augstākais
ūdens līmenis ir bijis 27. janvārī,
sasniedzot 104 centimetrus.
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Videonovērošanas kameru bojājumi

154

Ielu
plāksnītes

347 348

Pilsētā notiekošais tiek fiksēts videonovērošanas kamerās – kāds priekšstats radies
no šo datu analīzes?
Ar šīm kamerām noteikti varam justies drošāk nekā bez tām.
Tā ir iespēja sekot līdzi satiksmes
intensitātei, preventīvi novērst
negadījumus un uzraudzīt sabiedrisko kārtību. Pakāpeniski
kameru skaits ir palielināts, un
šobrīd uzraudzība tiek veikta
ar vairāk nekā 200 kamerām.
Skaidrs, ka videonovērošana
nenovērš visus pārkāpumus –
jelgavnieki tāpat šķērso ielu pie
sarkanās gaismas un mēdz atbrīvoties no atkritumiem tam nepiemērotās vietās, tomēr kameras
ļauj mums izsekot notikumu gaitai, un ne viens vien pārkāpums
tiek novērsts. Pašvaldības policijas videonovērošanas inspektori
sniedz lielu atbalstu arī Valsts
policijas darbā. Arī šajā jomā tiek
plānota attīstība, uzsvaru liekot
uz labāku tehnisko aprīkojumu,
lai varētu identificēt ne tikai
notikumu, bet arī automašīnas
numuru un iesaistītās personas.

Skaitļi runā

Pieturvietas

317

582

Koku stādījumu
kopšana

852

Viena no POIC funkcijām ir
uzturēt bezmaksas iedzīvotāju atbalsta tālruņa līniju 8787.
Kuros gadījumos cilvēki var
zvanīt pa šo tālruni?
Mēs pieņemam visus zvanus,
bet gadījumos, kad pieteikums
neatbilst POIC kompetencei, to
pāradresējam. Šobrīd savā kontrolē ņemam tos pieteikumus, kuri
attiecas uz publisko infrastruktūru, bojātām ceļa zīmēm vai citiem
satiksmes infrastruktūras objektiem, nevietā izmestiem atkritumiem, applūdušām teritorijām,
klaiņojošajiem dzīvniekiem, ceļu
seguma stāvokli, ielu apgaismojumu, publiskajiem apstādījumiem
un citiem jautājumiem. Bet, kā
jau minēju, drīzumā šo jautājumu
loku paplašināsim.

Ar JPPI «Pilsētsaimniecība» saistīto ziņu
sadalījums 2015. gadā
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2011. gads – 3628
2012. gads – 5206
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2014. gads – 9364
2015. gads – 10 650
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POIC saņemto
ziņojumu skaits

Hidrotehniskās
būves

Kas ir mainījies jūsu darbā,
kopš strādājat kā atsevišķa
iestāde, un kādas papildu
funkcijas veiksiet?
Saglabāsies visas līdzšinējās
funkcijas – vienotā dispečerdienesta uzturēšana un tālruņa līnijas
8787 darbības nodrošināšana,
pilsētas civilās aizsardzības plānā
paredzētās aktivitātes, tostarp
plūdu risku monitorings un rūpes
par ikdienas negadījumu mazināšanu. No šā gada centrā darbu
sāks arī Informācijas aprites un
analīzes nodaļa, kuras pienākums būs skrupulozi apkopot
datus par visiem negadījumiem
un sekot līdzi pieteikto problēmu
risinājumam. Līdz gada beigām
uzsāksim pilnvērtīgi koordinēt
arī pieteikumus par avārijas un
citām problēmsituācijām saistībā
ar namu pārvaldīšanas, pilsētas
ūdenssaimniecības, atkritumu
apsaimniekošanas un centrālās
siltumapgādes jautājumiem. Līdz

ar to Jelgava būs pirmā pilsēta
Kas ir šie kritiskās infraLatvijā, kurā tik plašu jautājumu struktūras objekti?
loku koordinēsim vienā dispečerDzelzceļš, elektroapgādes līnidienestā.
jas, dzeramā ūdens infrastruktūra,
naftas produktu cauruļvadi, tilti
Daudzviet pasaulē ierasts, un pārvadi, hidrotehniskās būves
ka ar civilās aizsardzības un un citi infrastruktūras elementi,
drošības jautājumu koordi- kas nodrošina sabiedrības funknēšanu nodarbojas valsts ciju īstenošanu un rada riskus
glābšanas dienesti. Jelgavā sabiedriskajai kārtībai un drošībai.
šajā ziņā lielu darba apjomu Šobrīd būtisks kritiskās infraveic arī POIC.
struktūras elements ir arī komuniAr šādu projekta ideju startē- kācijas kanāli, mobilo sakaru torņi
jām ES finansētajā pārrobežu un komunikācijas, kas nodrošina
sadarbības programmā, lai pilot interneta tīkla darbību. Bez pieprojekta veidā pārliecinātos par kļuves internetam ir apdraudēta
to, kā vienas
virkne pašvalstruktūrvienīdības sniegto
bas paspārnē
pakalpojumu,
koordinēt piltādēļ plānojam
sētas publiskās
aktualizēt civiinfrastruktūras
lās aizsardzības
uzraudzību un
plānu, iekļaujot
civilās aizsartajā arī kiberdzības jautājudrošības sadamus. Prakse lieļu. Ar dažādiem
cina, ka šī pieeja
mazāka mēroir ļoti efektīva,
ga kiberuzbrujo līdz šim esam
kumiem saspējuši reaģēt
skaramies jau
un atrisināt 97 procentus no šobrīd, tādēļ nākotnē tas kļūs
saņemtajiem pieteikumiem. Atli- arvien aktuālāk, jo kiberuzbrukukušie trīs procenti galvenokārt ir mi ir viens no mūsdienu pasaulē
saistīti ar lieliem kapitālieguldīju- populārā hibrīdkara ieročiem.
miem, piemēram, nepieciešamību
veikt grants seguma ceļa asfaltēKā ir ar pilsētas gaisa telpu?
šanu. Skaidrs, ka šādus jautāju- Redzam, ka svētku pasākumus nerisina ar dispečerdienesta mos arvien vairāk ir tā saukstarpniecību. Par mūsu pieredzi tie droni ar fotokamerām,
interesi izrādījušas vairākas pil- arī mazie helikopteri pilsētā
sētas gan Latvijā, gan Eiropā. parādās arvien biežāk.
Uz POIC piemēra bāzes nupat
Tā ir vēl viena joma, kurā pavienoto dispečerdienestu atklāja gaidām nav strikta regulējuma.
Tukuma novads, bet janvārī savu Tomēr, lai kaut kā regulētu šo
pieredzi prezentējām arī ANO procesu un izvairītos no apZinātnes un tehnoloģiju attīstī- draudējuma, apsveram iespēju
bas komisijā. Jāpiebilst, ka savā lielāko pilsētas pasākumu laikā
ikdienas darbā cieši sadarbojamies lūgt pieteikties tos, kuri vēlas
arī ar valsts operatīvajiem dienes- izmantot dronus. Savukārt
tiem, energoapgādes kompānijām citu lidaparātu uzraudzība un
un citiem uzņēmumiem, kuru kontrole ietilpst Civilās aviācijas
pārziņā ir tā sauktās kritiskās aģentūras kompetencē, un mēs
infrastruktūras objekti.
varam par tiem tikai ziņot.

Ceļa
zīmes

POIC tika dibināts 2011. gadā
kā iestādes «Pilsētsaimniecība»
struktūrvienība, kura koordinēja
informācijas apriti saistībā ar
pilsētas publiskās infrastruktūras
uzraudzības un civilās aizsardzības jautājumiem. Ciešā sadarbībā
ar POIC strādā arī Pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļas
videonovērošanas inspektori. Jau
sākotnēji bija plānots, ka pakāpeniski POIC pārņems informācijas
koordināciju arī no citām pašvaldības kapitālsabiedrībām, tādēļ
no šā gada februāra POIC uzsācis
darbu kā patstāvīga iestāde.

«Kopš 2011. gada, kad savu darbu uzsāka Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC), lielākā iedzīvotāju aktivitāte ir
bijusi 2014. gada 10. oktobrī. Šajā dienā Jelgavā dažu stundu
laikā nolija mēneša nokrišņu norma un applūda vairākas pilsētas centrālās ielas,» stāsta POIC vadītājs Gints Reinsons.

Foto: Raitis Supe

Ielu
apgaismojums

«Mūsu mērķis ir panākt,
lai par dažādiem notikumiem pilsētā, kuri
nepārklājas ar valsts
operatīvo dienestu
kompetenci, cilvēki varētu ziņot pa pašvaldības uzturēto bezmaksas iedzīvotāju atbalsta
tālruni 8787. Jau šobrīd
gadā saņemam vairāk
nekā 10 tūkstošus ziņojumu par dažādām
avārijas situācijām, bojātiem infrastruktūras
objektiem, klaiņojošiem
dzīvniekiem un citiem
jautājumiem. Taču jau
līdz gada beigām vienotajā informācijas aprites sistēmā vēlamies
iekļaut arī namu pārvaldniekus, «Fortum»
un «Jelgavas ūdeni»,
lai efektīvāk koordinētu
informācijas plūsmu un
saņemto pieteikumu
izpildi,» stāsta Jelgavas pilsētas pašvaldības
operatīvās informācijas
centra (POIC) vadītājs
Gints Reinsons.

Vai cilvēki ar problēmjautājumiem var vērsties centrā,
arī izmantojot sociālos tīklus?
Jā, šobrīd aktīvs ir tviterkonts
@poic_jelgava, bet perspektīvā izmantosim arī citus komunikācijas
kanālus. Ziņojumi sociālajos tīklos
pat atvieglo mūsu darbu, jo iespējams pievienot arī fotogrāfijas un
video, kas dod plašāku priekšstatu
par situāciju nekā zvans. Jau
tuvākajā laikā plānojam dalīties
ar mūsu apkopoto informāciju
autovadītāju iecienītajā mobilajā
lietotnē waze.com, kur ievietosim
aktuālo satiksmes informāciju
par slēgtajiem ielu posmiem,
rakšanas darbiem un satiksmes
ierobežojumiem. Saziņai ar mums
iespējams izmantot arī interaktīvo karti karte.pilsetsaimnieciba.
lv, kurā var sekot līdzi, kā pieteiktais jautājums tiek risināts.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs jau esat
reģistrējuši un
čipojuši savu suni?
Tamāra, sētniece:
– Savu nepilnu gadu
veco Perimoru vēl neesmu paguvusi
nočipot, bet līdz 1. jūlijam to
izdarīšu. Par to, kā un kur to
varu izdarīt, informāciju jau
esmu ieguvusi. Lai gan tas nav
lēti, nočipot savu suni ir katra
kārtīga saimnieka pienākums.
Tas ir vajadzīgs, lai saimnieki pret
saviem mājdzīvniekiem izturētos
ar lielāku atbildību.
Ervīns, zemessargs:
– Vēl neesmu
to izdarījis, jo
mans suns
jau ir vecs,
viņam ir 13
gadi. Pirms mēneša viņam bija
operācija, drīz ņems ārā diegus.
Laiks rādīs, kā viņam būs ar veselību. Protams, ja suns vēl būs, tad
droši vien būs jāčipo un jāreģistrē,
bet, ja redzēsim, ka slimība progresē, tad tam nebūs jēgas. Domāju, ka vajadzētu ieviest dažādus
kritērijus, pēc kuriem nosaka
čipošanas izmaksas. Tās varētu
būt atkarīgas no dzīvnieka vecuma, šķirnes, no tā, vai viņš tiek
staidzināts pa pilsētu vai pastāvīgi
atrodas privātmājas teritorijā aiz
sētas, kā tas ir manā gadījumā.
Arī laukos varētu ieviest atlaides.
Anete, studente:
– Vēl ne, bet
šomēnes to
darīsim. Šērai ir ieplānota operācija,
un pie reizes veiksim arī čipošanu.
Manuprāt, tā ir kā garantija tam,
ka suņiem būs veiktas visas vakcīnas un tie būs veseli. Man kā
suņa saimniecei ir svarīgi, ka arī
citi suņi, ar kuriem, piemēram,
pastaigas laikā sastopas manējais, ir veseli.
Oskars, policists:
– Pirms kāda
pusgada čipojām. Pie
dalāmies
suņu izstādēs, tāpēc tā mums ir obligāta
prasība. Ja visiem suņiem būs
čipi, tad to saimniekus varēs
vieglāk saukt pie atbildības, un
to vērtēju pozitīvi.
Marks, pārdevējs:
– Jau no kucēna vecuma
Taja ir čipota. Kāda jēga
ņemt suni, ja
nevari par to pienācīgi rūpēties?!
Ko iesākt, ja suni nozog? Mūsdienās tas ir liels bizness. Katrs
pelna, kā var un māk.
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Lieldienu reidā pieķerti
četri iereibuši šoferi
 Ilze Knusle-Jankevica

Lieldienu brīvdienās,
no 24. līdz 29. martam,
policisti pastiprinātu
uzmanību pievērsa
tam, vai autovadītāji
nav sēdušies pie stūres
alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Jelgavā šajā laikā
pieķerti četri iereibuši
autovadītāji.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes galvenā speciāliste
Ieva Sietniece stāsta, ka Lieldienu
brīvdienās Jelgavā reidos kopā
tika pārbaudītas 1296 automašīnas. «Šoreiz prioritāte bija pārbaudīt, vai autovadītāji nav alkohola
reibumā vai citu apreibinošu vielu
ietekmē,» uzsver I.Sietniece,
norādot, ka Jelgavā šajās dienās
tika pieķerti četri iereibuši autovadītāji, no kuriem divi brauca bez

tiesībām. Mazākais konstatētais
reibums bija līdz 0,5 promilēm, bet
šis šoferis pie stūres bija sēdies bez
autovadītāja apliecības. Savukārt
lielākais konstatētais reibums bija
robežās no 1 līdz 1,5 promilēm.
«Reida rezultāti ir apmēram tādi
paši kā citus gadus Lieldienu
laikā. Mazais pieķerto iereibušo
autovadītāju skaits skaidrojams
ar to, ka policija aktīvi informē
par preventīvajiem pasākumiem
un plānotajām pārbaudēm,» vērtē
I.Sietniece.
Jāpiebilst, ka svētku laikā
pilsētā tika aizturēta autovadītāja, kura mēģināja piekukuļot
policistus. Viņa tika apturēta 29.
martā pulksten 1.34 Rīgas ielā
par ceļa zīmes, kas aizliedz labo
pagriezienu, neievērošanu. Lai
izvairītos no administratīvā soda,
sieviete mēģināja policistiem iedot
desmit eiro kukuli. Šis ir šogad
Jelgavā jau sestais kukuļošanas
gadījums.

JPPI «Pilsētsaimniecība» (reģ.Nr.90001282486)

aicina darbā MEŽA TEHNIĶI.

Galvenie pienākumi:
• zināt un ievērot spēkā esošos normatīvos aktus sava amata kompetences ietvaros;
• pārzināt pilsētas pašvaldības mežu robežas;
• organizēt pašvaldības mežu apsaimniekošanu, t.sk. mežu atjaunošanu, agro
kopšanas ciršu izpildi, mežu apsardzību un aizsardzību, dabas aizsardzību;
• nodrošināt cirsmu fonda sagatavošanu pašvaldībai piederošos mežos;
• organizēt sagatavotā cirsmu fonda izsoles un kontrolēt cirsmu izstrādes darbus;
• organizēt pilsētas apstādījumos augošo koku apsaimniekošanu;
• regulāri apsekot meža iecirkņa teritoriju, lai savlaicīgi konstatētu un novērstu
iespējamos kaitējumus mežam;
• izstrādāt darba uzdevumus un tehniskās specifikācijas iepirkumu procedūru
organizēšanai par amata kompetencē esošajiem jautājumiem.
Prasības:
• augstākā izglītība meža zinātnēs;
• labas datorprasmes («Word», «Excel», «MicroStation» vai «AutoCAD», ĢIS);
• vismaz divu gadu darba pieredze meža nozarē;
• spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā;
• vēlamas parka dārznieka zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• atbildīgu un dinamisku darbu kolektīvā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• iespēju veidot karjeru uzņēmuma ietvaros.
Motivācijas vēstuli un CV lūgums sūtīt līdz 2016. gada 22. aprīlim pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai pa pastu uz adresi:
JPPI «Pilsētsaimniecība», Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001.

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

PĀRDOŠANAS PROJEKTU VADĪTĀJU.
Darba pienākumi:

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

Prasības:

• zināšanas par nekustamā īpašuma tirgu;
• augsta atbildības izjūta, mērķtiecība, komunikabilitāte, neatlaidīgums;
• izcilas argumentācijas prasmes un spēja pārliecināt klientu;
• spēja brīvi kontaktēties latviešu, angļu, krievu valodā, vēlamas vācu valodas zināšanas;
• spēja patstāvīgi strādāt, plānot un organizēt savu darba laiku;
• darba pieredze aktīvā pārdošanā. Iepriekšēja darba pieredze nekustamo īpašumu jomā tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• izpratne par ēku būvniecības procesu;
• tehniskā domāšana, vēlme apgūt produkta ražošanas tehnoloģijas galvenos principus;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

• stabilu darbu augošā uzņēmumā;
• attīstības un izaugsmes iespējas;
• ieguldītajam darbam atbilstošu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• labus darba apstākļus, draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
• profesionālu apmācību.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt līdz 17.04.2016. ar norādi «Pārdošanas projektu vadītājs» pa e-pastu info@nordichomes.lv. Atbildi sniegsim pretendentiem, kuri pēc iesūtīto
dokumentu atlases iekļūs konkursa 2. kārtā. Darba vieta atrodas Ānē, Ozolnieku novadā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Muzejs aicina iepazīt
«Zudušo Jelgavu»

Muzeja pedagoģe Teika Putna stāsta, ka jaunās pedagoģiskās programmas «Zudusī Jelgava» aktivitātes katrai vecuma grupai būs atšķirīgas, lai tās būtu saistošas un interesantas ikvienam programmas
dalībniekam. Mazākajiem tās vairāk būs vērstas uz praktisku un radošu darbošanos, savukārt lielāFoto: Ivars Veiliņš
kajiem – arī uz atjautību un skolā jau iegūtu zināšanu izmantošanu.
 Egija Grošteine

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzejs pirmsskolas un
skolas vecuma bērniem
piedāvā jaunu pedagoģisko programmu
«Zudusī Jelgava», kurā
darbojoties bērni izzinās Jelgavas vēsturisko
arhitektūru, ievērojamas personības, kas
nesušas Jelgavas vārdu
Latvijā un pasaulē, kā
arī uzzinās par pilsētai
nozīmīgiem vēstures
notikumiem.
Pedagoģiskā programma «Zudusī Jelgava» sastāv no trīs daļām, un tajā aicināti iesaistīties
bērni vecumā līdz sestajai klasei,
stāsta muzeja pedagoģe Teika

Putna. Aktivitātes bērniem tiks
pielāgotas atbilstoši vecumam,
un vienlaicīgi tajās var iesaistīties
30 bērni.
Viena no programmā piedāvātajām aktivitātēm ir Jelgavai
nozīmīgu personību domino. To
spēlējot, var uzzināt par 20 ievērojamām personībām, kas Jelgavas
vārdu nesušas Latvijā un pasaulē,
viņu nozīmīgākos nopelnus un
darbības jomu, pateicoties kurai
tās guvušas savu atpazīstamību.
Uz domino kauliņiem attēlots,
piemēram, Jānis Čakste, Dāvids
Bīskaps, Ādolfs Alunāns, Anna
Brigadere, Aspazija.
Citā aktivitātē programmas dalībnieki var uzzināt par ievērojamām būvēm Jelgavā – gan tādām,
kas pilsētā vairs nav redzamas,
gan tādām, kas atjaunotas un
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem
skatāmas arī šodien. Pēc pilsētas

arhitektūras izzināšanas bērni
varēs iekārtot savu Jelgavu, uz
lielas pilsētas kartes izvietojot no
kartona darinātas celtnes. Šobrīd
piedāvājumā ir 30 ēkas, tomēr ar
laiku to kolekcija tiks papildināta.
Vēl programmā, veicot dažādus
uzdevumus, bērni varēs izzināt
19 Jelgavai nozīmīgus vēstures
notikumus, piemēram, to, ka 1910.
gadā Jelgavā veikta ielu apgaismošana ar gāzes laternām, 1785. gadā
Jelgavā pirmo reizi Latvijā pacēlās
gaisa balons, no 1575. līdz 1780.
gadam Jelgavā darbojās naudas
kaltuve, 1615. gadā noteica Jelgavas pilsētas robežas.
Interesenti dalībai pedagoģiskajā programmā «Zudusī Jelgava» aicināti pieteikties un
vienoties par apmeklējuma laiku.
To var izdarīt pa e-pastu teika.
putna@muzejs.jelgava.lv vai
tālruni 63023383.

Ar brīdinājuma zīmēm pievērš
autovadītāju uzmanību velosipēdistiem
 Sintija Čepanone

Lai akcentētu autovadītāju uzmanību velosipēdistu satiksmei, sešās
vietās pilsētā uzstādītas
jaunas ceļa zīmes – brīdinājuma zīme ar velosipēda attēlu, kā arī
papildzīme, kas brīdina:
velosipēdists gājēju pāreju var šķērsot, braucot
no abām pusēm.
Šo ceļa zīmju izvietošana saistīta
ar pieaugošo velosatiksmi pilsētā
un izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos, kas paredz: riteņbraucēji
šķērsot neregulētas gājēju pārejas
drīkst, nenokāpjot no riteņa.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas plānotāja Dzidra Staša stāsta,
ka pilsētā izvietotas ceļa zīmes

Nr.130 «Velosipēdu ceļa šķērsošana» un papildzīmes Nr.847
«Informācija par velosipēdu ceļu».
«Tas nolemts Satiksmes kustības
drošības komisijas sēdē. Krustojumi, kuros tās prioritāri uzstādīt,
izvērtēti sadarbībā ar Pašvaldības
policiju un Ceļu satiksmes drošības
direkciju, ņemot vērā satiksmes
drošību un vietas, kurās satiksmes
dalībnieki mēdz būt neuzmanīgāki,» Dz.Staša skaidro, ka jaunās
ceļa zīmes akcentē autovadītāju
uzmanību velosipēdistiem, taču
vienlaicīgi riteņbraucējiem arī
turpmāk jāievēro īpaša piesardzība, tostarp jāsamazina braukšanas
ātrums, atbilstoši ceļu satiksmes
noteikumiem izbraucot un šķērsojot neregulētas gājēju pārejas.
Šobrīd ceļa zīmes izvietotas
sešās vietās: Pilssalas ielā pirms
krustojuma ar Lielo ielu pie Liel
upes tilta; Pilssalas ielā pirms

krustojuma ar Lielo ielu pie Driksas tilta; Jāņa Asara ielā pirms
krustojuma ar Lielo ielu virzienā
no Svētes ielas; Skautu ielā pirms
krustojuma ar Rīgas ielu; Dobeles
ielā pirms neregulētās gājēju pārejas pie krustojuma ar Viestura
ielu no abām pusēm; Tērvetes ielā
pirms neregulētās gājēju pārejas
pie 1. dzelzceļa pārbrauktuves no
abām pusēm. Taču ar laiku tādas
varētu tikt izvietotas arī citviet
pilsētā.

No 1. aprīļa vilciena biļetes uz Rīgu kļūs lētākas
No 1.lpp.

Uzņēmums informē, ka zonu
tarifu sistēma ir vienkārša,
intuitīvi saprotama un viegli
lietojama, turklāt paver iespēju
ieviest jaunus biļešu veidus,
lojalitātes programmas, kā arī
paplašināt biļešu tirdzniecības
iespējas, piedāvājot pasažieriem
ar laiku nopirkt biļetes biļešu
automātos, internetā, mobilajā
aplikācijā, kā arī vilcienā ar

norēķinu karti. Zonu tarifu
sistēmas vienkāršība un ērtums
nodrošina ātrāku klientu apkalpošanu un mazākas rindas pie
biļešu kasēm.
Zonu tarifu stāšanās spēkā
nav tendēta uz uzņēmuma
peļņas palielināšanu, akcentē
«Pasažieru vilciens». Pie esošā
pasažieru skaita kopējie ieņēmumi samazināsies par 1,5
procentiem, tomēr tiek progno-

zēts pasažieru skaita pieaugums
maršrutos, kuros ir liels jaunu
pasažieru piesaistes potenciāls.
Tomēr ne visi pasažieri pēc zonu
tarifu stāšanās spēkā būs ieguvēji – 52 procentiem pasažieru
brauciena cena samazināsies
vai paliks bez izmaiņām, savukārt tā pieaugs 48 procentiem
pasažieru, no kuriem lielākajai
daļai (56 procentiem) cenas
pieaugums būs 10 centi.
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Īsi
 Sestdien, 1. aprīlī, no pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības
centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a
notiks zemnieku, amatnieku
un mājražotāju Brāļu tirgus,
informē organizatoru pārstāve
Ilze Mauriņa.
 Līdz 19. aprīlim satiksmei
slēgts Meiju ceļa posms no Satiksmes ielas līdz Meiju ceļam 37
– tur notiek kanalizācijas cauruļvada avārijas remontdarbi. Šajā
Meiju ceļa posmā plānots nomainīt kanalizācijas cauruļvadu aptuveni 25 metru garumā. Avārijas
likvidēšanas laikā autovadītājiem
un pilsētas autobusu pasažieriem
jārēķinās ar būtiskiem satiksmes
ierobežojumiem. Slēgta stāvvieta
pie veikala «Lats» Meiju ceļā 38,
kā arī piebraucamais ceļš uz ēku
Meiju ceļā 35A, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
Apbraucamais ceļš slēgtajam
posmam organizēts pa Satiksmes,
Ganību un Atmodas ielu. Ganību
ielā posmā no Satiksmes līdz
Atmodas ielai transportlīdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt
abās brauktuves pusēs, savukārt
gājēju kustība nodrošināta gar
ceļa darbu zonu. SIA «Jelgavas
autobusu parks» informē, ka
sabiedriskais transports novirzīts
pa apbraucamo ceļu un kursēs pa
Satiksmes, Ganību un Atmodas
ielu. Remontdarbu norises laikā
iespējama pilsētas autobusu
kavēšanās 4., 7., 14. un 18.
maršrutā, slēgta arī autobusu
pietura «Meiju ceļš 2» blakus ēkai
Meiju ceļā 22.
 Lieldienās sveikti jelgavnieki,
kuri nākuši pasaulē šogad laika
posmā no 12. janvāra līdz 15.
martam. Piemiņas karotīti Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš Lieldienu pastaigas
laikā pils pagalmā pasniedza
139 mazajiem jelgavniekiem,
tostarp četriem dvīņu pāriem.

Vecāki, kuri nevarēja ierasties
uz tradicionālo svinīgo pilsētas
piemiņas karotīšu pasniegšanas
pasākumu, tās var saņemt darba
laikā Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11.
 Vēloties paplašināt savu profesionālo darbību, «Pārlielupes
pirtnieki» meklē apmēram vienu hektāru apbūves zemes pie
Misas vai Iecavas upes, vēlams
Cenu, Branku, Dalbes pusē.
«Mūsu ideja ir izveidot kvalitatīvas,
veselīgas atpūtas vietu ar pirts
baudīšanas un laivošanas iespējām, nodrošinot šo pakalpojumu
pieejamību arī cilvēkiem ar kustību
traucējumiem. Lai to realizētu,
piesaistot ES finansējumu, līdz rudenim jāsagatavojas, iegādājoties
zemi atbilstošā vietā un noformējot visu nepieciešamo dokumentāciju,» stāsta uzņēmuma īpašniece
Inita Babrāne. Ikviens, kam ir kāds
piedāvājums par zemi, aicināts sūtīt e-pastu inita.babrane@inbox.
lv vai zvanīt pa tālruni 26370100.

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

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

Ceturtdiena, 2016. gada 31. marts

«Mēs taču gribam dzīvot tīrā Jelgavā»
7. martā Vita fotogrāfijās fiksējusi
skatu, kāds pavērās, izkāpjot no SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) 7. maršruta
autobusa, – zemē izmētātas JAP autobusa
kases aprāta čeku izdrukas. «Acīmredzot
JAP šoferītim, kuru, pieļauju, nebūs
grūti identificēt, šorīt autobusa salonā
bijis pamatīgs viesulis, kas visus biļešu
papīra pārpalikumus un datus no biļešu
kases aparāta «nejauši» izpūtis pa logu
laukā,» komentējot atsūtītās bildes, kas
tapušas Staļģenes ielas malā gandrīz
pretī iebrauktuvei uz Nomales ielu, raksta
Vita, gan piebilstot: «Mans mērķis nav
šo cilvēku sodīt, bet gan likt saprast, ka
šāda rīcība ir nepieļaujama. Mēs visi taču
gribam dzīvot tīrā Jelgavā!»

Šo e-pastu Vita nosūtīja arī JAP, un
uzņēmuma Pārvadājumu nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš, atvainojoties par JAP
šofera rīcību, norāda, ka no autobusa
vadītāja, kurš šajā dienā apkalpoja 7. maršrutu, tika pieprasīts paskaidrojums par
vides piegružošanu ar kases aparāta čeku
izdrukām. «Autobusa vadītāja rīcība neatbilda elementārām uzvedības normām,
veicot darba pienākumus. Diemžēl šis
darbinieks to nav sapratis, tādēļ ar autobusa vadītāju veiktas nopietnas pārrunas
par notikušo. Vēlreiz atvainojamies par
nepatīkamo situāciju, kuru radīja mūsu
uzņēmuma darbinieks,» tā G.Dūmiņš.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Bankomātu pie tirgus sola «uzpildīt»
ar piecu eiro banknotēm
Kāpēc «Swedbank» bankomātā pie tirgus regulāri trūkst naudas, vēlas noskaidrot «Jelgavas Vēstneša» lasītāji, norādot,
ka vislielākās problēmas esot sestdienās,
taču tieši sestdienas ir aktīvākās tirgus
dienas. Viņuprāt, ja banka šajā bankomātā nespēj nodrošināt pietiekamu naudas
daudzumu, tad tam vispār zūd jēga.

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavniece Kristīne rosina pārskatīt
gājēju luksofora darbības režīmu Pasta
ielā, nodrošinot, ka darba dienās no
pulksten 22 līdz 6 luksofors pie gājēju pārejas starp autoostu un «Pilsētas pasāžu»
darbojas mirgojošā režīmā. «Darba dienu
naktīs, no pulksten 22 līdz 6, šo luksoforu
varētu ieslēgt gaidīšanas režīmā vai attiecīgi veikt luksofora maiņu pret tā saukto
«gudro» luksoforu, jo naktīs pa Pasta
ielu auto nebrauc, taču ielu šķērsot nevar,
jo gājējiem nedeg zaļā gaisma, bet pretī
patrulē policija, lai vāktu protokolus,» tā
Kristīne, spriežot, ka, sagaidot luksoforā
zaļo gaismu, tiek kavēta satiksme.
Šajā posmā ar automašīnu braucot
pa Pasta ielu, autovadītājiem luksoforā
pastāvīgi deg zaļais signāls, taču laikā,
kad gājēju luksoforam pie Driksas ielas
tiek nospiesta izsaukuma poga, transporta kustība pa Pasta ielu tiek apturēta,

ļaujot droši to šķērsot gājējiem. «Pasta
un Driksas ielas luksofora viena cikla
garums ir 75 sekundes, bet maksimālais
gaidīšanas laiks gājējiem – 40 sekundes
vai mazāk, atkarībā no tā, kurā brīdī no
izsaukuma pogas tiek pieprasīts zaļais
signāls gājējiem,» situāciju raksturo
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
Infrastruktūras vadības sistēmu nodaļas
satiksmes organizācijas plānotāja Dzidra
Staša, akcentējot, ka Pasta ielas luksoforu signālplāni darbojas sinhronizēti.
Tas nozīmē, ka transports, kas brauc pa
Pasta ielu ar ātrumu līdz 50 kilometriem
stundā, visus krustojumus varēs šķērsot
pie zaļā signāla.
Ja autovadītājiem nakts stundā Pasta
un Driksas ielas luksoforā degtu dzeltens
mirgojošs signāls, tad atbilstoši ceļu
satiksmes noteikumiem tas nozīmētu,
ka šī ir neregulēta gājēju pāreja, savukārt neregulētas gājēju pārejas izveide

«Izpētot konkrētā bankomāta monitoringa datus, redzams, ka bankomāts pastāvīgi ir bijis uzpildīts ar naudu, – tas nav
bijis tukšs. Taču, visticamāk, cilvēku, kuri
šajā vietā ir pretrunā ar «Latvijas valsts vēlas izņemt tieši mazas naudaszīmes –
standarta» Gājēju pāreju projektēšanas piecu eiro banknotes –, ir bijis vairāk nekā
noteikumiem, kas paredz, ka neregulētu bankomātā šo konkrēto naudaszīmju. Ja
gājēju pāreju drīkst ierīkot, ja nav vairāk
par vienu braukšanas joslu vienā virzienā.
«Konkrētajā situācijā Pasta ielā ir trīs
braukšanas joslas, līdz ar to Pasta un
Driksas ielas krustojumā drīkst būt tikai
ar luksoforu regulēta gājēju pāreja, jo
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās SIA «Nebruk
gājējiem jāšķērso vairāk par vienu braukšanas joslu ar satiksmi vienā braukšanas Jelgava» pārvaldītās mājas Stacijas ielā
virzienā,» to, kāpēc pat nakts stundās 5a divas iedzīvotājas, lūdzot iesaistīties
šajā luksoforā nedrīkst ieslēgt dzeltenu «mirušo dvēseļu» medībās. «Jau trīs gamirgojošu signālu, kas gājējiem jebkurā dus vācam naudu mājas jumta remontam
brīdī ļautu šķērsot ielu, pamato Dz.Staša. – gribam to nomainīt, taču to nevaram
Viņa akcentē, ka, ņemot vērā Pasta ielas izdarīt, jo mājai uzkrājies parāds, turklāt
šajā posmā piegulošajās teritorijās esošo tas izveidojies jau daudzu gadu mirušo
izklaides iestāžu darba laiku, tas ir svarīgi dzīvokļu īpašnieku dēļ, uz kuru vārda
no satiksmes drošības viedokļa, gādājot joprojām tiek izrakstīti rēķini,» stāsta
viņas. Mājas vecākā vērsusies pie SIA
par ikviena gājēja drošību.
«Nebruk Jelgava» valdes locekles Mirdzas
Sagatavoja Sintija Čepanone Bukas ar lūgumu iesniegt prasību tiesā
par parādu atgūšanu, jo šobrīd tikai viens
no trim parādnieku dzīvokļiem stāv tukšs,
taču rīcība no mājas pārvaldnieka puses
nesekojot.

Pašvaldības policijas tiesības pieprasīt
mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam
uzrādīt ar dzīvnieku saistītos dokumentus
(piemēram, pasi vai vakcinācijas apliecību)
noteiktas 2006. gada 4. aprīļa Ministru
kabineta noteikumu Nr.266 «Labturības
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai»
52.8. punktā. Taču ne minētā norma, ne
Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. panta
otrās daļas 8. punkts, ne kāda cita tiesību
norma neuzliek pienākumu suņa īpašniekam dzīvnieka pasi vai citus dokumentus
nēsāt līdzi ikdienas pastaigās. «Taču
normatīvajos aktos ir noteikts suņa īpašnieka pienākums uzrādīt dokumentus
pēc Pārtikas veterinārā dienesta (PVD)
amatpersonas vai pašvaldības policista
pieprasījuma, un šo pienākumu dzīvnieka

īpašnieks var izpildīt, uzrādot dokumentus pārbaudes laikā suņa turēšanas vietā
vai arī atnesot dokumentus noteiktā laikā
uz PVD teritoriālo struktūrvienību,»
ierasto PVD praksi komentē dienesta
pārstāve Ilze Meistere, atgādinot, ka
mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai
turētājam ir jābūt dzīvnieka pasei vai vakcinācijas apliecībai, kurā veterinārārsts
veic atzīmes par veiktajām vakcinācijām,
kā arī no 2016. gada 1. jūlija suņiem būs
obligāti jābūt implantētai mikroshēmai
jeb čipam, kas ļaus identificēt dzīvnieku.
Savukārt Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.13-53 «Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība
Jelgavas pilsētā» papildus nosaka, ka
līdz 2016. gada 1. jūlijam suņa īpašniekam vai turētājam savu suni, ja tam
nav implantēta mikroshēma, jāreģistrē
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» vai pie personas, ar
kuru tā ir noslēgusi attiecīgu līgumu.
Tāpat par suņa turēšanu Jelgavas pilsētā
ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva
saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par pašvaldības
nodevām. «Mājas dzīvnieka īpašnieks vai
turētājs nodrošina, lai sunim pie kakla
siksnas ir piestiprināts suņa reģistrācijas
žetons un kaķim aplikta kakla siksna ar
vai bez norādes par dzīvnieka īpašnieka
vai turētāja kontaktinformāciju, mājas
dzīvniekam atrodoties ārpus tā īpašnieka
vai turētāja valdījumā vai turējumā esošās
teritorijas,» precizē Pašvaldības policijas
pārstāve Sandra Reksce. Viņa akcentē, ka

Sagatavoja Sintija Čepanone

Stacijas ielas 5a parādnieku
problēmu apsaimniekotājs risina

Dodoties pastaigā ar suni, saimnieki
aicināti līdzi ņemt arī dzīvnieka pasi
«Manam sunim čips ir, žetons ir, bet, pastaigājoties pa pilsētu, Pašvaldības policija
vēl pieprasa uzrādīt suņa pasi. Biju neizpratnē par šādu prasību, tāpēc zvanīju policijas Dežūrdaļai. Man paskaidroja, ka it
kā jau nevajadzētu to suņa pasi pieprasīt,
taču policijai neesot datu, tāpēc suņa pasi
tomēr vajagot. Pirmajā reizē īpašnieku par
to, ka šāda dokumenta līdzi nebūs, brīdinās, bet otrajā reizē jau sodīs,» «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta Viktors, lūdzot ieviest
skaidrību šajā jautājumā: «Uzrakstiet,
lūdzu, kā ir – vai pēc likuma policistiem ir
tiesības man kā suņa īpašniekam pieprasīt
uz ielas uzrādīt suņa pasi, ja sunim ir gan
čips, gan žetons?!»

bankomātā konkrētajā brīdī nav, piemēram, piecu eiro banknotes, tad bankomāts
šo nominālvērtību nevar izsniegt, taču
bankomāts joprojām var izsniegt lielākas
nominālvērtības naudaszīmes,» skaidro
AS «Swedbank» pārstāve Vineta Savicka.
Ņemot vērā problēmu, uz kuru norādījuši tirgus apmeklētāji, viņa sola, ka
tuvākajā laikā tiks pārskatītas iespējas
bankomātu nodrošināt ar vairāk piecu
eiro naudas banknotēm.
Šajā bankomātā darba dienās tiek
veiktas vidēji 250 transakcijas, savukārt
sestdienās – līdz 340 transakcijām.

būtu ļoti svarīgi, lai sunim, ja tas ir reģistrēts pašvaldībā («Pilsētsaimniecībā»), ap
kaklu būtu žetons vai suņa saimniekam
līdzi būtu suņa reģistrācijas dokumenti,
ja dzīvniekam žetona ap kaklu nav. «Kaut
arī saimniekam, ja suns ir čipots vai tam
ap kaklu ir reģistrācijas žetons, dzīvnieka
pase nav obligāti jānēsā līdzi, Pašvaldības
policija aicina būt pretimnākošiem un,
vedot suni pastaigā, tomēr nodrošināties
kaut ar minētā dokumenta kopiju. Tāpat
lūgums līdzi nēsāt arī vakcinācijas apliecību vai tās kopiju, jo informācija par
veiktajām vakcīnām čipā nav iekļauta. Tas
būtiski atvieglotu pašvaldības policistu
darbu,» tā S.Reksce.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicība

SIA «Nebruk Jelgava» vadītāja Mirdza
Buka skaidro, ka uz šī gada 21. martu no
kopumā 40 dzīvokļiem Stacijas ielā 5a
parādā tiešām ir trīs dzīvokļu īpašnieki
un parāds attiecīgi ir 603,04 eiro, 112,99
eiro un 403,28 eiro apmērā. «Dzīvokļa, par
kuru uzkrājies vislielākais parāds, īpašnie-

ce ir mirusi, un šobrīd mantinieki kārto
dokumentus, kas saistīti ar mantojuma
iegūšanu. Tos sakārtojot, viņi noslēgs
apsaimniekošanas līgumu un parādu
samaksās. Apsaimniekotājam nav tiesību
slēgt ar kādu personu apsaimniekošanas
līgumu, ja nav apliecinoša dokumenta –
Zemesgrāmatu apliecības –, uz kā pamata
noslēgt šīs saistības,» tā viņa. Otrs parādnieks ar uzņēmuma vadību ir vienojies
par parāda apmaksu, un parāds 112,99
eiro apmērā tiks nomaksāts. «Savukārt
trešā dzīvokļa īpašniecei dzīvokli atsavināja banka un to pārdeva izsolē. Banka
neinformē apsaimniekotāju par īpašuma
atsavināšanu un izsoļu pārdošanām, līdz
ar to nevarējām pieteikties uz parāda
atgūšanu,» M.Buka gan uzsver, ka pēc šī
dzīvokļa agrākās īpašnieces dzīvesvietas
noskaidrošanas uzņēmums cels prasību
tiesā parāda atgūšanai. Apsaimniekotājs
ir pateicīgs, ka mājas vecākā izrāda ieinteresētību par mājas finansiālo stāvokli.
Sagatavoja Sintija Čepanone

SIA «JELGAVAS ŪDENS» PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 17.03.2016. lēmumu Nr.3/1 «Noteikumu «Par pašvaldības
līdzfinansējumu ielas kanalizācijas tīklu un/vai ielas ūdensapgādes tīklu un pieslēguma vietu izbūvē»
apstiprināšana» fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlas izbūvēt ielas kanalizācijas tīklus un/vai
ielas ūdensapgādes tīklus pirms Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotajiem ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves termiņiem, var iesniegt SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus
līdzfinansējuma piešķiršanai ielas kanalizācijas tīklu un/vai ielas ūdensapgādes tīklu izbūvē.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 30.06.2016.
Kopējais pašvaldības 2016. budžeta gadā piešķirtais līdzfinansējums ir 50 000 euro
(piecdesmit tūkstoši euro).
Ar 17.03.2016. lēmumu Nr.3/1 «Noteikumu «Par pašvaldības līdzfinansējumu ielas kanalizācijas tīklu
un/vai ielas ūdensapgādes tīklu un pieslēguma vietu izbūvē» apstiprināšana» un tā pielikumā esošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.jelgava.lv vai
SIA «Jelgavas ūdens» interneta mājas lapā www.ju.lv.

Paldies Jelgavas
slimnīcas Neiroloģijas
nodaļas darbiniekiem

aicina savai komandai pievienoties KVALIFICĒTAS(-US) ŠUVĒJAS(-US) darbam Kalnciemā.

«Vislielākā pateicība Jelgavas slimnīcas Neiroloģijas nodaļas dakterei
Kalniņai par profesionalitāti un iejūtību Ingas Kļavenieces ārstēšanā. Tāpat
sirsnīgs paldies arī pārējam medicīnas
personālam par viņu rūpēm un gādību
ārstēšanā. Lai visiem laba veselība,
liela cilvēcība un iejūtība, strādājot
smago darbu!»

Uzņēmums nodrošina:
• sociālās garantijas (nodokļu nomaksa, apmaksāts atvaļinājums u.c.);
• divu nedēļu apmaksātu apmācību kursu šūšanā darbiniekiem, sākot strādāt;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
• bezmaksas nokļūšanu uz Kalnciemu no Jelgavas un Jūrmalas un atpakaļ (ieskaitot apdzīvotās vietas,
kas ir pa ceļam minētajā maršrutā. Daļēji apmaksātas transporta izmaksas, kas nav šajā maršrutā);
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• daļēju medicīnas/veselības apdrošināšanas izdevumu kompensāciju;
• gaišas telpas, labiekārtotu darba vidi, mūsdienīgu darba aprīkojumu.

Marija Trivažonkova Bauskā

Uzņēmums SIA «Spectre Latvia» (reģ.Nr.40003527355)

Pieteikšanās vakancei – pa tālruni 26382829 (Guna), kā arī pa e-pastu guna.silina@spectre.lv.

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 31. marts

«Biolars» cīnās pusfinālā

Volejbola klubs
«Biolars/Jelgava»
26. un 27. martā
aizvadīja pirmās
divas Latvijas volejbola čempionāta pusfināla spēles
pret «Poliurs/Ozolnieki» vienību. Pirmajā spēlē uzvaru piecu setu mačā
izcīnīja jelgavnieki, bet otrajā spēlē
savā laukumā bija pārāki «Poliurs/Ozolnieki» volejbolisti, uzvarot četru setu
spēlē. Tas nozīmē, ka ar trim spēlēm
šajā sērijā nepietiks. Pusfināla sērijas
Latvijas čempionātā risinās līdz kādas
komandas trim izcīnītām uzvarām, un
«Biolars/Jelgava» nākamo spēli aizvadīs
6. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā
pulksten 19.
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Jelgavas ledus skola
uzņems šorttrekistus

No 1. līdz 8. aprīlim Jelgavas Ledus
sporta skolā (JLSS) notiks audzēkņu
uzņemšana šorttrekā. Šajā programmā tiks uzņemti bērni vecumā no
pieciem līdz 12 gadiem ar slidošanas
iemaņām. Pirmais treniņš plānots 9.
aprīlī, bet turpmāk tie notiks divas
reizes nedēļā – trešdienās un sestdienās, tos organizēs treneres Evita
Krievāne un Ivita Krūmiņa. «Šorttreka
treniņiem nepieciešami ceļu sargi,
cimdi un ķivere, bet slidas tiks nodrošinātas,» informē E.Krievāne. Papild
informācija – pa tālruni 63007222,
20384690 (JLSS), 20004004 (trenere E.Krievāne), 26742729 (trenere
I.Krūmiņa).

Romanovskis nedēļu
trenējas ar valsts izlasi

Jelgavnieks Denijs Romanovskis, kurš ikdienā
vārtus sargā hokeja
skolas «Rīga» komandā, kopā ar Latvijas
hokeja izlasi uzsāka gatavošanos 2016. gada
pasaules čempionātam, kurš maijā sāksies Krievijas galvaspilsētā Maskavā. D.Romanovskis treniņos
piedalījās nedēļu, jo 29. martā izlases
vārtsargu līniju papildināja pieredzējušais
Edgars Masaļskis un Jānis Kalniņš, līdz ar
to jaunais jelgavnieks no treniņiem tika
atbrīvots. Latvijas izlasei plānotas astoņas
pārbaudes spēles, pirmās no tām – 8. un
9. aprīlī Dānijā.

Izlases rindās laukumā
tiek tikai Lazdiņš

Latvijas futbola izlase aizvadījusi divas
pārbaudes spēles pret Slovākiju un
Gibraltāru, un no pieciem FK «Jelgava»
sportistiem laukumā tika tikai pussargs Artis Lazdiņš. 25. martā Latvijas
izlase nospēlēja bezvārtu neizšķirtu ar
Slovākijas vienību, mūsējo sastāvā pilnu maču aizvadīja pussargs A.Lazdiņš,
bet 29. marta uzvarā pār Gibraltāra
izlasi (5:0) jelgavnieks laukumā devās
uz maiņu. Jāpiebilst, ka šīm spēlēm
no FK «Jelgava» tika izsaukti aizsargi
Gints Freimanis un Vladislavs Sorokins,
vārtsargs Kaspars Ikstens un pussargi
A.Lazdiņš un Andrejs Kovaļovs. Izlesē
debiju nepiedzīvoja arī bijušais «Jelgavas» aizsargs Mārcis Ošs.

Ķīnā profesionāli basketbola
treniņi sākas tikai augstskolā
 Ģirts Pommers

Basketbols Ķīnā
ir populārs un… haotisks

Ķīnā basketbols ir ļoti populārs –
tiklīdz pulkstenis rāda nedaudz pāri
pieciem vakarā, tā visas sporta zāles
un āra laukumi ir entuziastu pilni.
Kā skaidro K.Vilcāns, ķīniešiem ļoti
patīk iesaistīties fiziskās aktivitātēs
– tas attiecas gan uz pieaugušajiem,
gan maziem bērniem, kuri bieži cenšas basketbola laukumā pievienoties
saviem vecākajiem brāļiem vai māsām. «Interesanti, ka Ķīnā nav bērnu
un jauniešu basketbola līgas – tāda
sistēma vienkārši neeksistē. Līdz
15 gadu vecumam bērni apmeklē
basketbola pulciņus, kuros praktiski
netiek spēlēts basketbols, bet gan
izpildīti atsevišķi spēles elementi,
jaunākajām grupām tās ir rotaļas
un dažādas spēles,» par pieredzēto
stāsta K.Vilcāns. Lielā bērnu skaita
dēļ ātri ir pamanāmi talantīgākie,
kuri piedalās basketbola akadēmiju organizētos festivālos, kur tiek
spēlēts basketbols pēc sistēmas trīs
pret trīs. Profesionāli basketbola
treniņi sākas tikai augstskolā, tādēļ
interesanti, ka vietējais Ķīnas čempionāts ir salīdzinoši labā līmenī: «Es
teiktu, ka Ķīnas čempionāta (CBA
līga) līmenis ir augsts, tur apgrozās
ļoti iespaidīgas naudas summas.
Vairākās komandās spēlē bijušie
Nacionālās basketbola asociācijas
(NBA) spēlētāji, piemēram, Stefons
Mārberijs, Lesters Hadsons, Ševliks

Sporta pasākumi
2. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts basketbolā vīriešiem
(Sporta hallē).
3. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts galda tenisā (Sporta hallē).
3. aprīlī pulksten 12 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2016» sezonas
atklāšana; pavasara fotoorientēšanās
(starts – pie Jelgavas novada Sporta
centra).

Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128) piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei). Darba vieta – poligons
un šķirošanas stacija «Brakšķi», Līvbērzes
pagasts, Jelgavas novads. T.26356403.
Privātā PII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511)
aicina kolektīvam pievienoties jauku, aktīvu
un radošu pirmsskolas izglītības skolotāju.
Zvanīt vadītājai Kristīnei pa tālruni 28847139.
CV sūtīt pa e-pastu kristl2@inbox.lv.
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898) no
15. aprīļa atsāk ražošanu un aicina darbā
profesionālas(-us) šuvējas(-us).
T.29226133.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. T.29870655.
Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas
dienas darbs. T.29656208.

Kaspars Vilcāns Jelgavas
basketbolā ir labi zināms –
trenējis bērnus, studentus,
amatierus, bet 2011./2012.
gada sezonā viņš bija Latvijas Basketbola līgā spēlējošās BK «Jelgava» komandas galvenais treneris.
Šobrīd K.Vilcāns jau pusgadu pavadījis Ķīnā, kur kopā
ar vēl 16 treneriem no
Eiropas strādā «Youcan»
privātajā bērnu basketbola
akadēmijā. Kā atzīst treneris, profesionālās ambīcijas
šobrīd ir noliktas malā –
tās nomainījuši neskaitāmi
haotisku bērnu bari un
solīda darba samaksa.
K.Vilcāns no Jelgavas basketbola
aizgāja 2013. gadā, kad klubs ar viņu
pārtrauca darba attiecības. Pēc tam
treneris, kuru Latvijas basketbolā
uzskata par ļoti prasīgu un stingru,
gadu nostrādāja Baltkrievijā. Atgriežoties Latvijā, viņš nejauši pamanīja,
ka kolēģis – bērnu treneris no Saldus
basketbola skolas – ir uzsācis darbu
Ķīnā. Jelgavnieks aizsūtīja savu CV,
veica vairākas neklātienes pārrunas
un 2015. gada septembrī uzsāka
trenera darbu Pekinā.

5

Celtnieks ar pieredzi meklē darbu saistībā
ar iekšdarbu veikšanu. T.26214720.

Pērk
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas,
grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Dzintara izstrādājumus, porcelāna
figūriņas, gleznas, monētas, ordeņus.
Raiņa iela 23, 26652388.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
Jelgavas basketbola treneris Kaspars Vilcāns jau pusgadu pavadījis
Ķīnā, kur kopā ar vēl 16 treneriem no Eiropas strādā «Youcan» privātajā
Foto: no personīgā arhīva
bērnu basketbola akadēmijā.
Rendolfs, un tas vien norāda, ka
līga ir spējīga pievilināt augstākās
meistarības spēlētājus. Arī spēles
noteikumi ir integrēti no Amerikas,
tieši tāpat kā pats spēles stils – ātrs
un rezultatīvs.»

«Youcan» akadēmija –
viena no četrām Pekinā

Bērnu un jauniešu basketbola akadēmija «Youcan» ir privāta, un par
savu bērnu nodarbībām vecāki maksā ap 120 eiro mēnesī, tādēļ viens
no akadēmijas mērķiem ir panākt,
lai apmierināti ir gan audzēkņi, gan
vecāki. Tieši vecāku atsauksmes ir
noteicošās, izvērtējot, vai treneris ir
atbilstošs vai ne. Kā stāsta K.Vilcāns,
Pekinā ir vēl trīs šādas akadēmijas,
taču viņa pārstāvētā ir vienīgā,
kurā strādā eiropieši – «Youcan»
akadēmijā šobrīd darbojas 16 treneri
no Latvijas, Serbijas, Ungārijas un
citām valstīm. Ārzemju speciālisti ir
būtisks bērnu piesaistes faktors, jo
vecāki uzskata, ka ārzemju treneru
kvalifikācija ir augstāka. «Akadēmijā
bērnu ir tik daudz, ka vienai grupai
treniņi notiek tikai reizi nedēļā.
Latvijā bērniem ir iespēja trenēties
un spēlēt uz pilna laukuma, izmantojot pat vairākus grozus, bet Ķīnā
viss notiek maksimāli kompakti,
katrai grupai pa puslaukumam, un
treniņi visbiežāk notiek spiedīgos
apstākļos,» tā speciālists. Divu
stundu garos treniņus vada divi treneri – viens ir no Eiropas, bet otrs
– vietējais, kurš palīdz ar tulkošanu
un basketbola elementu, uzdevumu
izskaidrošanu. «Ar disciplīnu man
problēmu nav – ja nepieciešams,
lieku bērniem pumpēties vai skriet
laukumus. Cik esmu novērojis, liela
nozīme ir vietējam trenerim, kuram
maksimāli kvalitatīvi jāspēj nodot
manu informāciju bērniem,» skaidro
treneris.

Par labu darbu –
Sarkanais diploms

K.Vilcāns ikdienu pavada akadēmijas apmaksātā dzīvoklī: «Ar
dzīvošanas apstākļiem esmu ļoti
apmierināts, man tiek nodrošināts
viss nepieciešamais. Pekina ir ļoti
liela pilsēta, salīdzināt ar Jelgavu
nemaz nav iespējams, un ir bijušas
reizes, ka, lai nokļūtu uz treniņu,
stunda jābrauc ar metro.» Arī darba
grafiks ir atšķirīgs no mums ierastā,
jo darbīgākās dienas ir brīvdienas –
tas tāpēc, ka šajās dienās mazajiem
basketbolistiem ir vairāk brīva laika. Parasti darba dienās ir vienas
divu stundu treniņš, bet brīvdienās
– pa diviem trim treniņiem. «Taču
neuzskatu, ka slodze ir liela. Lai,
piemēram, paceļotu vai apmeklētu
kādu tūrisma objektu, laika pietiek,
taču to darīšu, kad ciemos atbrauks
ģimene,» saka jelgavnieks. Arī ar
pārtiku viss ir labākajā kārtībā, jo
Pek inas veikalos nevar iegādāties
tikai īsteni latviskus ēdienus –
biezpienu un rupjmaizi. «Viens gan
– gandrīz katru dienu ir jāēd rīsi
vai nūdeles. Kartupeļi te nav īpaši

populāri, taču iegādāties tos var.»
Taujāts par politisko situāciju,
treneris mierina, ka līdz šim nav
saskāries ar kādu no presē lasītajiem
«šausmu stāstiem». «Pirms tam biju
dzirdējis par komunismu Ķīnā, taču
līdz šim neesmu saskāries ar kādām
represijām vai agresijas pazīmēm. Jā,
nav pieejas pāris interneta lapām,
piemēram, «Facebook» un «Twitter»,
taču šo aizliegumu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, itin viegli var apiet.
Kā interesantāko gadījumu atceros,
ka kādā akadēmijas treneru sapulcē
manam kolēģim no Latvijas tika
pasniegts Sarkanais diploms – par
augstiem darba rezultātiem. Taču,
par ko tieši, skaidrības tā arī nav līdz
šim,» stāsta treneris.
K.Vilcāns joprojām seko līdzi notikumiem Latvijas un Jelgavas basketbolā, taču par atgriešanos uz palikšanu pagaidām nedomā. «Septembrī
beidzas līgums – būšu nostrādājis jau
pilnu gadu. Ja būs kāds piedāvājums
no Latvijas, to noteikti izvērtēšu, taču
strādāt sporta skolās vairs nevēlos.
Latvijā man ir augstākas ambīcijas,»
saka treneris.

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

Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
Tel.20500836
1-ist. dzīvokli. T.29558600
Audi 100. Lēti. Apskate – 08.12.2016.
T.26318831
Lēti 2-ist. dzīvokli Dobeles centrā ar
visām ērtībām. T.29623714
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granti, šķembas, smilti. T.22353169
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde, tel.28828288
Bērza skaidu briketes, 125 EUR/t ar piegādi. T.27029553.
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Vēlas īrēt
Vīrietis istabu. T.25529849.

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez
maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi. Tālrunis: 25446667.
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu
eiro. Raiņa 14, t.29179847
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Aizsaulē aizgājuši
ARKĀDIJS POPAKULS (1967. g.)
AIVARS VALTERS (1967. g.)
STAŅISLAVA KOZLOVA (1931. g.)
VALENTĪNA ORANOVSKA (1939. g.)
VLADISLAVS OZOLIŅŠ (1933. g.).
Izvadīšana 31.03. plkst.15.30 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
NADEŽDA GRJAZINA (1938. g.).
Izvadīšana 01.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
RAIMONDS SPURIS (1934. g.).
Izvadīšana 02.04. plkst.13 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 4. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2202.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 53.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Vasara Ungārijā». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 5. un 6.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 52.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2202.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.35 «Aculiecinieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 3. un 4.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 535.sērija.
11.50 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
12.25 «Bangkoka, eņģeļu pilsēta». Dokumentāla filma.
13.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 1.brauciens
sievietēm. Sezonas noslēguma posms Kēnigszē.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens sievietēm.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 536.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
19.10 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
20.10 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 7.sērija.
21.05 «Bernhards Gržimeks. Rūpes par apdraudēto».
Vācijas biogrāfiska drāma. 2015.g. 1.sērija.
22.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.30 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.10 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 17.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 53.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 54.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Detektīvseriāls. 27.sērija.
23.30 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 16.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 4.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Par puiku». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 17.sērija.
13.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 36. un 37.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 5.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 2016.g.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 13.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Par puiku». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
1.50 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
2.40 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 5. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2203.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 54.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Laimes kruīzs. Medusmēnesis Provansā».
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*

13.55 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 1.sērija.
14.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 7. un 8.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 53.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2203.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Linda Leen.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ģenerālplāns». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Ardievu, nevainība!» Beļģijas drāma. 2014.g.
1.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Dzimtas detektīvs».* Jurjānu dzimta.
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 5. un 6.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 536.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 7.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens četriniekiem. Sezonas noslēgums Kēnigszē.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens četriniekiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 537.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Momentuzņēmums».*
19.20 «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 5.finālspēle.
21.55 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 8.sērija.
22.50 «Selfridžs 4». Seriāls. 1.sērija.
23.45 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 1.sērija.
0.40 «Mafijas klans 5». Seriāls. 1.sērija.
1.40 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 101.sērija.
11.45 «Uta Danella. Sapņu kāzas». Vācijas melodrāma. 2002.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 18.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 55.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 56.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Brauciens pretī laimei. Turcija».
Vācijas melodrāma. 2015.g.
23.10 TV PIRMIZRĀDE. «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 7.sērija.
1.25 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
2.15 «Šaubu ēnā».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 17.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 5.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
11.00 «Par puiku». ASV seriāls. 13.sērija.
11.30 «Par puiku 2». ASV seriāls. 1.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 18.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 6.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5».
Seriāls. 13.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 7.sērija.
0.10 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
1.05 «Par puiku». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
1.30 «Par puiku 2». ASV seriāls. 1.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
2.40 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 6. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2204.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 55.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls.
9. un 10.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 54.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2204.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 7. un 8.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 537.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 8.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 538.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 9.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.30 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
22.05 «Melu laboratorija».*
23.05 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
0.10 «100 g kultūras. Personība».*
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 102.sērija.
11.45 «Brauciens pretī laimei. Turcija». Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 19.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 57.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 58.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
22.05 «RED aģenti 2». ASV un Francijas spraiga sižeta komēdija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Nikita 3». ASV seriāls. 17.sērija.
1.25 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
2.10 «Šaubu ēnā».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 18.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 6.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 13.sērija.
11.00 «Par puiku 2». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 19.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 38. un 39.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 7.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 39.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
0.30 «Par puiku 2». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
1.25 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
2.15 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 54.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 39.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 7. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2205.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 56.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 11. un 12.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 55.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2205.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Kruasāns» Francijā.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Cienījamā sieviete».
Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Ģenerālplāns». Dokumentāla filma.
1.30 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.) K.Valdemāra iela. 2.stāsts.
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 9. un 10.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 538.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 31. marts
11.50 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 9.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
13.10 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks. Jaunie priesteri».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 539.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
19.20 «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 6.finālspēle.
21.55 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
23.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
0.00 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 103.sērija.
11.45 «Mēs to izdarījām naudas dēļ». Romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 20.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 59.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 60.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 12.sērija.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
2.00 «Šaubu ēnā».
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 19.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 7.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Par puiku 2». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 20.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 8.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 1.sērija.
22.00 «Džeks Rīčers». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.50 «Kinomānija».
1.20 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.15 «Tētuka meitiņas». Krievijas seriāls (ar subt.). 56.sērija.
2.40 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 8. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 57.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 13. un 14.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 56.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Skutelis ir studijā».*
23.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.30 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
1.30 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
2.30 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 5.sērija.
4.15 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «Sporta studijas diskusija».*
9.25 «Anekdošu šovs».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 11. un 12.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 539.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* L.Lūse.
15.00 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 540.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 9. un 10.sērija.
20.05 «Mao lielais bads». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Rožu kavalieris».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Largo Vinčs».
Francijas un Beļģijas piedzīvojumu filma. 2008.g.

0.00 «Aculiecinieks».*
0.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.10 «Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012».
Dižkoncerts».*
2.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
3.20 «Anekdošu šovs».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 104.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Sveneholmas noslēpums».
Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 21.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 61.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 62.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 13.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
2.10 «Šaubu ēnā».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 20.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 8.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
11.00 «Par puiku 2». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 21.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 43. un 44.sērija.
15.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 9.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 9.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas un ASV komēdija. 1997.g.
22.55 «Amerikāņu pīrāgs 6. Beta māja». Komēdija. 2007.g.
0.30 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
1.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.20 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
3.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 43. un 44.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 9. aprīlis
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 2.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Salātlapiņa». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
11.40 «Dardarija».*
12.10 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
12.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 8.sērija.
13.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Kruasāns» Francijā.
14.35 «Deviņdesmitie».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Planēta Cilvēks 3D». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 9.sērija.
22.30 «Gultas otrā pusē». Francijas komēdija (ar subt.). 2008.g.
0.15 «Largo Vinčs». Francijas un Beļģijas piedzīvojumu filma. 2008.g.
2.15 «Vinila valdzinājums».* Vasaras koncerts Kuldīgā.
4.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.20 «Ciemos». TV spēle.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 2.sērija.
6.40 «Province».* (ar subt.).
7.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
11.00 «Aculiecinieks».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.25 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
13.40 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
14.40 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
14.55 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
15.50 ««Euro Hockey Challenge»». Dānija – Latvija.
18.20 «Pasaules meistarsacīkšu florbolā izloze».
19.00 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem». Fināls.
21.20 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
23.55 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls. 5.sērija.
1.35 «Festivāls «Baltica 2015». Mantojuma vakars».*
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 14.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 19.sērija.
7.00 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
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11.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
11.25 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
14.00 «Radu būšana 4». Komēdijseriāls (ar subt.). 1.–3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.50 «Rejs». ASV biogrāfiska drāma. 2004.g.
1.30 «Detektīvs Valanders 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2.sērija.
3.00 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
3.45 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
4.05 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3

0.20 «Sievietes gribasspēks». Ķīnas un ASV drāma. 2001.g.
2.10 «Inga Lindstrēma. Sveneholmas noslēpums».
Vācijas melodrāma. 2006.g.
3.35 «LNT brokastis».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 61. un 62.sērija.
5.45 «Par puiku 2». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.

8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.50 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
12.50 «Mūmija». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
15.25 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.00 «Rio 2». ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Kauja par nākotni». ASV fantastikas drāma. 2005.g.
0.30 «Gaišo atmiņu mūžīgais starojums». Romantiska drāma. 2004.g.
2.35 «Lācene Vinnija». Kanādas kara drāma. 2004.g.
4.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».

5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
5.45 «Par puiku 2». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
6.35 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.25 «Amerikāņu sapnis». ASV muzikāla komēdija. 2006.g.
13.40 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 2016.g.
14.50 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
17.05 «Misters Bīns». Lielbritānijas un ASV komēdija. 1997.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 10.sērija.
20.10 TV PIRMIZRĀDE. «Rio 2». ASV animācijas filma. 2014.g.
22.10 «Mūmija». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
0.45 «Ģimenes ligzda». Īrijas drāma. 2005.g.
2.30 «Amerikāņu sapnis». ASV muzikāla komēdija. 2006.g.
4.10 «TV3 ziņas».
4.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
neformālā

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Balss pavēlnieks».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Salātlapiņa». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Sesilija Aherna. Starp debesīm un šo zemi». Melodrāma. 2014.g.
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Tās tik ir operas! Rožu kavalieris». Dokumentālu filmu cikls.
17.00 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».
17.30 «Mao lielais bads». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.30 «Cilvēka spārni». Dokumentāla filma.
19.25 «Bernhards Gržimeks. Rūpes par apdraudēto».
Vācijas biogrāfiska drāma. 2015.g. 2.sērija.
21.05 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 2.sērija.
22.05 «Mafijas klans 5». Seriāls. 2.sērija.
23.10 «Ivars Pētersons «Back to the Sixties»».*
0.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.55 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2010»».
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 20.sērija.
7.10 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Suņu slepenā dzīve». Lielbritānijas raidījums.
11.35 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 6.–10.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 2». Seriāls. 2010.g. 21. un 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Relikviju mednieki». ASV kara drāma. 2014.g.
23.15 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma aprīlī:
Telpaugu florālā integrācija,
transparentā un kūlīšu tehnika.
Dienas grupai nodarbības –
11., 12. un 13. aprīlī,
vakara grupai –
otrdienu un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā

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

Svētdiena, 10. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 3.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mjanma, lielais Iravadi līdzenums».
Dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 4». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Zvaigznes pār Ēlandi».
Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Cirks «Kolumbija»». Bosnijas un
Hercegovinas romantiska drāma. 2010.g.
23.35 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.35 «Planēta Cilvēks 3D». Dokumentāla filma.
1.35 «Gultas otrā pusē». Francijas komēdija (ar subt.). 2008.g.
3.10 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
4.40 «Momentuzņēmums».*
4.55 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NEFORMĀLA KONFERENCE JAUNIEŠIEM no 15 līdz 25 GADIEM,
LAI IEPAZĪTU PROFESIJAS UN IZVĒRTĒTU SAVAS KARJERAS
IESPĒJAS
ŠĪ GADA TĒMAS - SOCIĀLIE MEDIJI UN SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA
REĢISTRĒŠANĀS no 29.03. līdz 11.04. IEEJA BEZ MAKSAS

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

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

Pasākumi pilsētā
2. aprīlī pulksten 12 – atvērtās meistardarbnīcas «Satiec savu meistaru»: «Virpošana
uz podnieka ripas» un «Stikla mozaīka». Iepriekš jāpiesakās pa e-pastu junda@junda.
lv. Dalība – bez maksas (BJC «Junda» Skolas ielā 2).
2. aprīlī pulksten 17 – «Jelgava – Latvijas jauniešu galvaspilsēta»: atklāšanas pasākums. Piedalās mūsdienu deju studija «Benefice», grupa «Musiqq», Dj [EX] da Bass.
Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
3. aprīlī pulksten 16.30 – Jelgavas pilsētas un Jelgavas, Ozolnieku, Olaines novadu
koru skate (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
8. aprīlī pulksten 16 – Starptautiskajai romu (čigānu) dienai veltīts pasākums
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
8. aprīlī pulksten 19 – koncerts «Frank Sinatra 100». Piedalās Jelgavas bigbends
Raita Ašmaņa vadībā, Jelgavas Kamerorķestris Aigara Meri vadībā. Solists Daumants
Kalniņš. Biļešu cena – € 5 – 7 (kultūras namā).
9. aprīlī pulksten 9.30 – ekskursija ar autobusu putnu dienās «Putnu vērošana
Svētes palienē». Ekskursiju vada ornitologs Oskars Keišs. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni
63005447. Dalība – bez maksas (sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
9. aprīlī pulksten 12 – «Putnu dienas 2016»: putnu būrīšu gatavošanas darbnīca
torņa pagalmā. Dalība – bez maksas (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
9. aprīlī pulksten 17 – JDK «Skalbe» 25 gadu jubilejas koncerts «Stāsts par satikšanos». Biļešu cena – 1 eiro (Jelgavas pils aulā).
9. aprīlī pulksten 17 – JPPI «Kultūra» VPDK «Zemgaļi» desmit gadu jubilejā aicina
uz koncertuzvedumu «Jelgavas stāsti». Piedalās arī «Zemgaļu» draugi: VPDK «Daiļrade», «Dzīpars», «Gatve», «Kalve Zelta smiltis», «Ūsa», JDK «Laismeņa», «Zemgaļi»,
BDK «Ieviņa». Koncerta režisors un mākslinieciskais vadītājs U.Ozols. Biļešu cena –
€ 2 – 3 (kultūras namā).
10. aprīlī pulksten 13 – «NEkonference 2016»: sociālie mediji, sociālā uzņēmējdarbība un komunikācija. Gada lielākā neformālā tikšanās Jelgavas jauniešiem ar dažādu
profesiju pārstāvjiem un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Iepriekš jāpiesakās pa e-pastu
junda@junda.lv. Dalība pasākumā – bez maksas (kafejnīcā «Silva» Driksas ielā 7/9).
10. aprīlī pulksten 14 – saruna ar grāmatas «Svina garša» autoru Māri Bērziņu
(Zinātniskajā bibliotēkā).
10. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
14. aprīlī pulksten 18 – lekcija «Kreklu piegriezuma un rotājuma attīstība Zemgalē
19. gs.». Lektore – LU Latvijas Vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Dr.hist.
Aija Jansone (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
14. aprīlī pulksten 19 – Dzintars Čīča solo koncertā «Dvēsele vaļā». Piedalās pianista
Anatolija Livčas instrumentālā grupa. Biļešu cena – € 6 – 10 (kultūras namā).
14. aprīlī pulksten 19 – improvizācijas teātris «ImproZoo» (Studentu teātrī Jāņa
Čakstes bulvārī 5a).

Izstādes
31. martā pulksten 18 – gleznotāja Raita Junkera gleznu izstādes «Atbraukt, iepazīt, iemīlēt!» atklāšana un tikšanās ar mākslinieku. Izstāde apskatāma līdz 8. jūnijam
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 1. aprīlim – fotogrāfiju izstāde «Ar vējiem krēpēs», kurā var iepazīt Jelgavas Pils
salā mītošo savvaļas zirgu dzīvi caur fotoobjektīvu (Zinātniskās bibliotēkas Izstāžu zālē).
1. aprīlī pulksten 15 – izstādes «Mārīte un Aleksandrs Djačenko. Keramika» atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 3. aprīlim – Agra Kuestrova fotoizstāde (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 4. aprīlim – fotoizstāde «Jelgavnieki teātra pasaulē». Izstāde veltīta teātra
svētkiem un jelgavniekiem, kas strādā Latvijas profesionālajos teātros (kultūras nama
1. stāva garderobes foajē).
Līdz 5. aprīlim – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» izstāde «Māju sajūta».
Studijas vadītāja I.Ozolniece (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
No 5. aprīļa – Initas Vilks gleznu izstāde «Rožu siena» (Zinātniskās bibliotēkas
Izstāžu galerijā).
No 7. aprīļa – Maijas Meijeres un Valdas Kronbergas gleznas (kultūras nama 1.
stāva lielajā foajē).
No 7. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums
Mākslas dienām. Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama 1. stāva
garderobes foajē).
7. aprīlī pulksten 17 – izstādes «Fauna medaļu mākslā» atklāšana (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 10. aprīlim – Eduards Rjabikins «Varavīksne stiklā»: vitrāžas (kultūras nama
2. stāva foajē).
No 12. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums
Mākslas dienām. Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama 2. stāva foajē).

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

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 31. marts

Teātra svētkos cels
gaismā Jelgavas leģendas

Foto: Kristaps Hercss
Pagājušajā gadā par godu Teātra dienai Jelgavā tika uzvesta muzikāla izrāde «Rampa mirdz 2». Šogad 1. aprīlī
kultūras namā varēs baudīt jau trešo muzikālā uzveduma turpinājumu «Jelgavas leģendas rampas gaismās».
 Egija Grošteine

27. martā tika atzīmēta
Starptautiskā teātra diena.
Jelgavā gan šogad teātra
svētkus svinēsim nedaudz
vēlāk – aprīļa sākumā –, atklājot, kas ir ievērojamākās
Jelgavas leģendas. 1. aprīlī
skatītāju vērtējumam tiks
nodots jautrs muzikāls uzvedums «Jelgavas leģendas
rampas gaismās», dienu
vēlāk mazākie pilsētnieki
varēs atklāt teātra gaismu noslēpumus, bet 6.
aprīlī paredzēts pasākums
par vienu no Jelgavas leģendām – teātra kostīmu
mākslinieci Margu Spertāli, savukārt līdz 4. aprīlim
iepazīt jelgavniekus teātra
pasaulē ikviens aicināts
fotoizstādē.

leģendas. «Gājām pat pilsētas ielās
intervēt jelgavniekus, vaicājot, kas,
viņuprāt, ir Jelgavas leģendas. Atbildes bija ļoti interesantas, tomēr tās
pirms laika neatklāšu,» tā viņš, aicinot arī katru skatītāju pirms došanās
uz izrādi pārdomāt, kas, viņaprāt, ir
titula «Jelgavas leģenda» cienīgs, lai
muzikālajā uzvedumā redzētu, vai
viņa viedoklis sakrīt ar citu domām.
Muzikālajā uzvedumā spēlēs Jelgavas aktieru festivāla koris un solisti
jeb 20 aktieri no Jelgavas teātriem
un arī aktieri, kuri kādu laiku teātri
nav spēlējuši. Iespējams, vairāki no
viņiem skatītājiem atklāsies citā
gaismā, demonstrējot savu dziedāt
prasmi. Arī S.Kalniņš atzīst, ka tikai
izrādes tapšanas procesā uzzinājis par
vairāku viņam labi zināmu aktieru
muzikālajiem dotumiem, par ko iepriekš nebija pat nojausmas.
Uz skatuves kopumā būs ap 60
dalībnieku. Muzikālajā uzvedumā
piedalīsies arī pavadošā grupa «Rampa Band», tautas deju ansambļu «Ritums» un «Diždancis» dejotāji, deju
studija «Intriga», kā arī īpašie viesi
– Jānis Kurševs, Viktors Lapčenoks,
Žoržs Siksna. Kā saka S.Kalniņš,
muzikālajā izrādē leģendāri izpildītāji izpildīs leģendāras dziesmas
leģendārās noskaņās. Repertuārā būs
dziesmas no dažādām teātra izrādēm
Jelgavā un Rīgā, kā arī tautā iemīļotu
latviešu komponistu veikums. Izrādes
scenogrāfs ir Ivars Pirvics, muzikālā
vadītāja – Guntra Minkevica, kustību
konsultante – Inga Ose. Biļešu cena
– no 2 līdz 4 eiro.
Jāpiebilst, ka nemainīgi darbosies
arī teātra bufete, kurā izrādes apmeklētāji pirms un pēc uzveduma, kā arī
starpbrīdī varēs izbaudīt īstā teātra
īpašo atmosfēru, piemēram, malkojot
tasi kafijas.

Teātra dienas tradīcija Jelgavā tika
atjaunota 2014. gadā, kad radās ideja
rīkot vieglas, jautras un muzikālas
svinības, stāsta pašvaldības iestādes
«Kultūra» projektu vadītājs Sandis
Kalniņš. «Atskārtām, ka ļoti bieži
teātra izrādes Jelgavā ir nopietnas,
ir maz muzikālo uzvedumu, lai gan,
piemēram, Ādolfa Alunāna teātrī ir
ļoti daudz dziedāt spējīgu aktieru. Togad tapa muzikāls uzvedums «Rampa
mirdz», savukārt nākamajā gadā
skatītāji varēja baudīt «Rampa mirdz
2». Izrādes nosaukuma izvēli tās
režisore Dace Vilne pamatoja ar to,
ka dzīvojam seriālu laikmetā, tāpēc
arī iestudēta izrādes «Rampa mirdz»
«otrā sezona»,» stāsta S.Kalniņš. Arī
šogad muzikālā uzveduma režisore
ir D.Vilne, tomēr šoreiz tam dots cits
nosaukums – «Jelgavas leģendas rampas gaismās». Tiesa, pašu aktieru un
citu ar uzveduma iestudēšanu saistītu Atklās gaismu noslēpumu
Teātra svētkos otro gadu notiks
personu sarunās šī izrāde nemainīgi
bērniem un viņu vecākiem paredzēts
tiek saukta par «Rampa mirdz 3».
izklaidējošs pasākums «Teātra gaisKas ir Jelgavas leģendas?
mā», ko piedāvās Jelgavas Jaunais
Šogad teātra svētku pasākumus teātris. Pasākums atklās kādu jaunu
vienos leģendu tematika. Arī muzi- teātra noslēpumu. Pērn bērniem bija
kālā uzvedumā «Jelgavas leģendas iespēja ienākt mežam līdzīgajās teātra
rampas gaismās», kas notiks Jelgavas aizkulisēs, bet šoreiz izpētes objekts
kultūras namā 1. aprīlī pulksten 19, būs teātra gaisma. 2. aprīlī pulksten
tiks apspēlēta leģendu tematika. Vai- 11, 14 un 17 kultūras namā «Rota»
cāts par uzveduma sižetu, S.Kalniņš Garozas ielā 15 skatītāji varēs baudīt
stāsta, ka caur aktierspēli un dzies- gan teātra izrādi, gan iesaistīties ramām tiks parādīts, kas, pēc izrādes došajās darbnīcās, gan doties rotaļās
veidotāju, dziedošo aktieru un Jelga- ar pasākuma vadītājiem un nokļūt
vas iedzīvotāju domām, ir Jelgavas teātra gaismu uzmanības lokā.

Teātra izrādē «Izgaismot teātra
dzīles» atklāsies gaismas un ēnu,
objektu un kustību spēle, kurā septiņi teātra gaismotāji meklēs atbildi
uz jautājumu, kur rodas gaisma.
Rotaļīgā manierē izgaismosies bērna mūžīgā tieksme pētīt un izprast
pasauli. Radošajās darbnīcās visiem
tās dalībniekiem būs iespēja izpaust
savu zinātkāri, izveidojot savas
gaismas kartes. Savukārt spēļu un
rotaļu darbnīcā bērni varēs rotaļāties ar izrādes varoņiem, spēlēties ar
gaismas elementiem un gatavot no
krāsainajiem gaismu stariem figūras.
Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņems teātra goda gaismotāju medaļas.
Ieeja pasākumā – 1 eiro.

Kostīmiem veltīja četrus
gadu desmitus

Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā 6. aprīlī pulksten 14 būs pasākums «No idejas līdz tērpam», kas
veltīts M.Spertālei. Viņa savulaik ir
strādājusi par teātra kostīmu mākslinieci Jelgavas teātrī. Teju četrus gadu
desmitus darbojoties šajā nozarē,
M.Spertāle būtiski pacēla teātra kostīmu kultūru reizē ar izrāžu māksliniecisko līmeni Latvijā. Pasākumu organizē muzejs sadarbībā ar Jelgavas
Amatu vidusskolas topošajiem tērpu
stila speciālistiem, un tajā aicināts
piedalīties ikviens interesents.

Jelgavnieki – arī citviet
teātra pasaulē

Jau šobrīd kultūras nama 1. stāva
foajē apskatāma fotoizstāde «Jelgavnieki teātra pasaulē». Tajā aplūkojami 11 teātra aktieru fotoattēli – 22
portreti un tikpat bilžu no izrādēm,
kurās šie aktieri spēlējuši. S.Kalniņš
stāsta, ka, veidojot izstādi, tika apzināti jelgavnieki, kuri pašlaik strādā
Latvijas profesionālajos teātros. Fotogrāfs Kristaps Hercs apbraukāja
lielākos teātrus Latvijā, vien izņemot
Daugavpils teātri, fotogrāfijās iemūžinot daļu apzināto aktieru. Aplūkojot
šīs fotogrāfijas, izstādes apmeklētājiem ir iespēja ne tikai mazliet citādi
redzēt aktierus teātra vidē, bet arī
ielūkoties teātra aizkulisēs, piemēram, Latvijas Leļļu teātra noliktavā.
Pie attēliem pievienoti arī nelieli
apraksti, kas sniedz informāciju par
aktieriem, nozīmīgākajām lomām un
viņu saistību ar Jelgavu. Līdztekus
44 izstādē eksponētajām fotogrāfijām
var aplūkot arī vairākus attēlus digitālā formātā.

