Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 145 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās konkursā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas karogu
publicēti 23. marta numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 105 dalībnieki.
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Atjaunos rotaļu
laukumu Ozolskvērā

Projekta skice
 Ilze Knusle-Jankevica

bruģis un koka norobežojošie
vaļņi vairākkārt izdemolēti – ja
Šopavasar rotaļu laubruģi kā piemērotu kurināmo
kums Lielās un Pulkpērn bija noskatījuši tuvējās
veža O.Kalpaka ielas
Asara ielas iedzīvotāji, tad
krustojumā piedzīvos
koka mietu valni nereti demolē
rekonstrukciju – būpaši bērni, un gadu gaitā tas ir
tiskākās pārmaiņas
nolietojies.
laukumā saistītas ar
Pašvaldības iestādes «Pilsētseguma maiņu, kas
saimniecība» projektu vadītāja
vienlaikus bērniem
Aļona Virviča-Jansone stāsta,
piedāvās arī jaunas
ka celiņu koka bruģi demonaktivitātes. Darbus
tēs un tā vietā ieklās betona
plānots sākt aprīļa
bruģi, laukumā tiks pievesta
pirmajā pusē, un to
un atjaunota smilts, savukārt
laikā rotaļu laukums
laukuma centrā esošais zemes
Ozolskvērā iedzīvotāpaaugstinājums tiks noņemts,
jiem nebūs pieejams.
tā vietā ieklājot vienlaidus
gumijas segumu. «Gumijas seOzolskvēra laukuma koka gums būs ar rotaļu elementiem

– diviem pauguriem puslodes
formā ar tuneli un pieciem dažāda izmēra pauguriem puslodes formā bez tuneļa. Gumijas
segums paredzēts trīs krāsās:
pamatsegums – zaļā tonī,
bet puslodes formas pauguri
– sarkanā un dzeltenā tonī.
Gumijas seguma laukums arī
nodalīs mazo un lielāku bērnu
atrakcijas,» viņa stāsta. Ņemot
vērā plānoto risinājumu, tiks
pārvietotas trīs laternas, kas
atrodas uz uzbēruma, un pārcelti četri esošie soliņi un divas
atkritumu urnas. Laukums
tiks papildināts ar diviem
jauniem soliņiem un vienu
atkritumu urnu. Savukārt
esošie rotaļu elementi pirms

laukuma atvēršanas tiks apkopti un salaboti, kā to paredz
ikdienas uzturēšanas darbi.
Darbu noslēgumā speciālisti
atjaunos zālienu, kā arī papildinās esošos apstādījumus
ar jaunām dekoratīvo krūmu
grupām.
Darbus rotaļu laukumā
Ozolskvērā veiks SIA «Kulk»,
kas uzvarēja iepirkumā, piedāvājot cenu 49 978,09 eiro
bez PVN. 5000 eiro laukuma
rekonstrukcijai ir valsts mērķdotācija, pārējie ir pašvaldības
līdzekļi.
Līguma izpildes termiņš ir
trīs mēneši, un būvdarbu laikā
laukums apmeklētājiem nebūs
pieejams.

Jelgavniekus aicina pieteikties
Lielajai talkai – šogad tā notiks 22. aprīlī
 Anastasija Miteniece

sārņoto vietu kartē vai arī sazinoties ar SIA «Zemgales Eko»
Šogad Lielā talka Latvaldes locekli un Lielās talkas
vijā notiks 22. aprīlī,
koordinatoru Jelgavā Alekseju
un jelgavnieki aicināti
Jankovski pa tālruni 63023511,
laicīgi reģistrēt vie29357119 vai e-pastu aleksejs.
tas, kuras būtu nepiejankovskis@eko.jelgava.lv.
ciešams sakopt Lielās
A.Jankovskis informē, ka
talkas laikā mūsu piloficiāla reģistrācija mājaslapā
sētā, kā arī pieteikties
ir iespējama līdz 20. aprīlim,
talkošanai.
taču koordinators pieņems
pieteikumus arī Lielās talkas
Oficiāli reģistrēties Lielajai rītā. Tiem, kuri vēlas reģistrēt
talkai iespējams mājaslapā pašu izvēlētu talkas vietu,
www.talkas.lv izveidotajā pie- mājaslapā vai ar koordinatora

starpniecību jānorāda precīza adrese un talkas vadītāja
kontaktinformācija. Pārējiem
talkot gribētājiem ir jāpiesaka
sava dalība jebkurā vēlamā
talkošanas vietā. Par darba
cimdiem un atkritumu maisiem talkas rītā no pulksten 8
gādās A.Jankovskis. Lielās talkas maisos savāktie atkritumi
pēc talkas bez maksas nonāks
atkritumu poligonā «Brakšķi».
«Cilvēki katru gadu ir arvien
aktīvāki. Pagājušajā gadā tie
bija ap 3000 dalībnieku aptu-

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

veni 40 talkošanas vietās, un
arī šogad ceram uz iedzīvotāju
aktīvu iesaistīšanos,» norāda
A.Jankovskis, piebilstot, ka
līdz šai nedēļai jau bija saņemti
septiņi pieteikumi. Viņš aicina
ne tikai pamanīt un atzīmēt
piesārņotās vietas pilsētā, bet
arī izrādīt iniciatīvu labiekārtošanas darbos, piedāvājot
konkrētas idejas. «Iepriekš
vienojoties, būs iespēja saņemt
nepieciešamo atbalstu arī lab
iekārtošanas darbiem,» tā
A.Jankovskis.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Inita Māldere, Elīza Anna Gedrovica, Mārtiņš Skudra,
Mikus Feldmanis, Kristīne Vlasova, Inta Savicka, Sandris Miezis,
Kārlis Pētersons, Antons Cirša, Gita Merca.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Tuvojas pašvaldību vēlēšanas;
līdz 16. maijam var mainīt
savu vēlēšanu iecirkni
 Kristīne Langenfelde

3. jūnijā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, un šonedēļ jelgavniekiem, kuriem
ir tiesības piedalīties
pašvaldību vēlēšanās,
savā deklarētajā dzīvesvietas adresē bija
jāsaņem Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) izsūtītā
vēstule ar informāciju,
kurā iecirknī vēlētājs ir
reģistrēts vēlēšanām.
Ja vēstule nav saņemta, savu vēlēšanu iecirkni var uzzināt pa
tālruni 67049999 vai
mājaslapā cvk.lv.
Kā informē Centrālā vēlēšanu komisija (CVK), pašvaldību
vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek
lietots Vēlētāju reģistrs – vēlēšanām katrs vēlētājs ir reģistrēts
noteiktā iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas
pirms vēlēšanu dienas (šajā
gadījumā – līdz šā gada 5. martam). Pamatojoties uz Vēlētāju
reģistru, no 22. līdz 24. martam
PMLP sagatavoja un vēlētājiem
uz deklarēto dzīvesvietas adresi
izsūtīja vēstuli ar informāciju,
kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts
vēlēšanām. Jāuzsver gan, ka vēstulei ir tikai informatīva nozīme
un tā nav balsošanas dokuments.
Pēc tam, kad vēlētājs ir uzzinājis savu vēlēšanu iecirkni, viņam
ir iespēja līdz 16. maijam to
mainīt. Pašvaldību vēlēšanās iecirkni var mainīt uz jebkuru citu
iecirkni savas pašvaldības robežās vai uz jebkuru citu iecirkni
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Iecirkņa maiņu ir iespējams veikt
elektroniski, izmantojot PMLP
iecirkņa maiņas e-pakalpojumu.
Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais
paraksts vai internetbankas

autentifikācija. Tāpat iecirkni
mainīt iespējams klātienē, iesniedzot pieteikumu par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam
darbiniekam. Piesakot iecirkņa
maiņu klātienē, jāuzrāda pase
vai personas apliecība. Mainot
iecirkni uz pašvaldību, kurā
vēlētājam pieder nekustamais
īpašums, papildus jāuzrāda
īpašuma tiesības apliecinošs
dokuments – zemesgrāmata
vai izziņa no zemesgrāmatas,
informē CVK.
Pašvaldību vēlēšanas notiks
3. jūnijā, kad jelgavniekiem
būs jāizvēlas, par kuru deputātu kandidātu sarakstu balsot,
un jāievēl 15 Jelgavas domes
deputāti. 3. jūnijā vēlēšanu iecirkņu darba laiks noteikts no
pulksten 7 līdz 22. Savukārt trīs
dienas pirms vēlēšanām dažas
stundas dienā iecirkņos varēs
nobalsot iepriekš. Vēlētāji, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevarēs
nokļūt iecirknī, no 29. maija
varēs pieteikt balsošanu savā
atrašanās vietā. Šo iespēju var
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu
dienā atradīsies sava iecirkņa
teritorijā. Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešama derīga pase
vai personas apliecība.
Deputātu kandidātu sarakstus Vēlēšanu komisijai varēs
iesniegt no 14. aprīļa, un pēdējā
diena kandidātu sarakstu iesniegšanai ir 24. aprīlis. Līdz ar
to jau aprīļa beigās būs zināms,
cik deputātu kandidātu sarakstu
iesniegts pašvaldību vēlēšanām
Jelgavā un kādi deputātu kandidāti ir gatavi cīnīties par 15
mūsu pilsētas deputātu vietām.
No 29. maija sāks darboties
visi vēlēšanu iecirkņi, un tajos
varēs pieteikt balsošanu vēlētāju
atrašanās vietā un iepazīties ar
kandidātu sarakstiem, kandidātu biogrāfiju, kā arī priekšvēlēšanu programmām.
Kopumā šā gada pašvaldību
vēlēšanās Latvijā būs jāievēl
deviņu republikas pilsētu un 110
novadu domju deputāti.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu
pāriem, kas 2017. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Šogad mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 25. maijā
pulksten 14 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes ielā 22) līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi
jāņem pases un laulības apliecība.

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Rimi» stāvlaukumā
Satiksmes ielā mainīti
izmantošanas nosacījumi
«Stāvvietā pie Satiksmes ielas
33 ir uzstādītas laika ierobežojuma zīmes. Stāvvieta ir nodota
«Rimi» īpašumā vai arī jaunie
stāvēšanas laika ierobežojumi
vienkārši sakrīt ar «Rimi» darba
laiku?» vēlas noskaidrot kāds
lasītājs.
Uzņēmuma «Rimi Latvia»
sabiedrisko attiecību vadītāja
Inga Bite skaidro, ka teritorija,
uz kuras atrodas autostāvvietas
un veikals «Rimi» Satiksmes
ielā, pieder uzņēmumam. Vienā
stāvlaukumā jau iepriekš bija
noteikts laika ierobežojums stāvēšanai, bet otrā, kurā nekāda
ierobežojuma nebija, tagad tāds
ir – divas stundas. «Ņemot vērā,
ka veikals «Rimi» Jelgavā, Satiksmes ielā, ir nesen atjaunots un
piesaista papildu apmeklētājus,
esam parūpējušies par iespēju
visiem pircējiem ērti novietot

Pateicība

auto bezmaksas stāvvietā un
veikt savus ikdienas pirkumus,»
norāda I.Bite.
Autostāvvietas izmantošanas
laika izmaiņas šobrīd attiecas uz
abām «Rimi» piederošajām teritorijām. «Zīmes ļauj autostāvvietā
bez maksas novietot auto divas
stundas veikala darba laikā – no
pulksten 8 līdz 23,» tā uzņēmuma
pārstāve. Laika periodā, kas nav
norādīts papildzīmē – no pulksten
23 līdz 8 –, automašīnas stāvlaukumā var novietot bez maksas,
neievērojot laika limitu. Zīmju
ievērošanu kontrolē Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija.
Jaunās zīmes uzstādītas pirms
trim nedēļām, lēmumu pirms
tam saskaņojot Jelgavas pilsētas
pašvaldības Satiksmes kustības
drošības komisijā.

ATBILDAM

Lai nozāģētu vītolu, dzīvokļu
īpašniekiem jāvienojas ar
zemes īpašnieku

«Vēršamies pie jums ar lūgumu
palīdzēt atrisināt problēmas, kas
krājušās jau gadiem. Dzīvojam
bijušajās «Lauktehnikas» mājās.
Kad par tām rūpējās pārvaldnieks
J.Kivlenieks, viss bija kārtībā, bet
tagad mājas apsaimnieko SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde», un nelīdz ne zvani, ne
vēstules, lai ieviestu kārtību.
Mēs lūdzām nozāģēt vītolu, kas
aug mājas priekšā – sausie zari
krītot var traumēt cilvēkus, koku
saknes «iet» uz mājas pamatiem.
Tāpat ļoti nopietna problēma
ir automašīnu novietošana pie
mājas – mašīnas stāv ejās starp
mājām, bet tas nav stāvlaukums
– tā ir eja, kur iebraukt ātrajai
palīdzībai, ugunsdzēsējiem, avāSagatavoja rijas dienestiem, komunālās saimIlze Knusle-Jankevica niecības transportam! Mašīnas
brauc pa zālienu, un zāli jau vairs
neredz – viena dubļu jūra. Nelīdz,
ka aizrādām. Netālu no mājas
ir stāvlaukums, bet, tur atstājot
mašīnas, būtu jāmaksā, turklāt
nav jau tik ērti kā pie mājas – kā
pa mājas durvīm ārā, tā mašīnā
iekšā. Visvairāk šo problēmu sarežģī pat ne mūsu mājas iedzīvotāju
automašīnas, bet automašīnas,
kas šeit tiek novietotas no privātās
mājas Aviācijas ielā 15a. Šaurajā
iebrauktuvē viņi vienlaikus novieto
pat četras savas automašīnas,
izbraukā zālienu. Nelīdz pat Pašvaldības policijas saukšana. Jā,
pašvaldība atbalsta daudzdzīvokļu
Foto: Austris Auziņš
māju pagalmu sakārtošanu, bet ko
līdz sakārtot, ja nekādi likumi nedarbojas!» laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» vēstulē raksta Lāčplēša
ielas 27. nama iedzīvotāji.

Muzejnieks tuvplānā
No 8. februāra līdz 12.
martam Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā bija apskatāma izstāde «Muzejnieks
tuvplānā». Izstādes mērķis
– parādīt muzeja darbinieku
daudzpusīgos hobijus un iepazīstināt ar tiem Jelgavas
iedzīvotājus un viesus.
Mums ir patiess prieks, ka
izstāde guva atsaucību apmeklētāju vidū – visi ar apbrīnu vēroja izstādes dalībnieku meistardarbus. Kopumā izstādē
piedalījās 15 muzeja darbinieki
– Ilze Ungure, Inga Krasta,
Saiva Kuple, Inga Laurinaite,
Kirīna Platenberga, Evija Elpere, Kristīne Sparāne, Uldis
Zuters, Jānis Šabanovs, Teika
Putna, Rita Maslova, Sanita
Sloka, Lāsma Klapare, Aldis
Barševskis un Ivo Butkus.
Katru trešdienu tika rīkotas
tikšanās ar muzeja darbinie-

kiem, kuru laikā redzējām ieskatu rotu darināšanā un zīda
apgleznošanā, uzzinājām, kā
top kuģu modelīši, ko var un
nevar pateikt astroloģija, kā
arī ieguvām dažus noderīgus
jogas padomus ikdienai, iepazinām neizsmeļamās dekupāžas iespējas, redzējām, kā top
smalkie mežģīņu knipelējumi,
un veidojām sapņu ķērājus.
Paldies kolēģiem – K.Platenbergai, A.Barševskim, I.Butkus, I.Laurinaitei, E.Elperei
–, ka dalījās savā pieredzē un
zināšanās. Paldies sakām arī
visiem, kas apmeklēja mūsu
rīkotās pēcpusdienas. Ceram,
ka sagādājām jums patīkamas
emocijas un jūs ieguvāt zināšanas, ko izmantot arī turpmāk.
Ā.Alunāna memoriālā
muzeja vadītāja
Maija Matisa

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI) darbam ar ģimeni un bērniem.
Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai
karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskās darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus,
ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek konstatēti bērna attīstībai nelabvēlīgi
apstākļi, sastādot sociālās rehabilitācijas plānus, vadīt un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko
sistēmu (SOPA).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis informācijai – 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.

Ceturtdiena, 2017. gada 30. marts

Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldē (JNĪP) atzīst, ka līdz šim
mājas Lāčplēša ielā 27 dzīvokļu
īpašnieki nav vērsušies pārvaldē
ar lūgumu risināt jautājumu par
koka nozāģēšanu. Būtiski arī
uzsvērt, ka lēmums par vēlmi
nozāģēt bīstamu koku vispirms ir
jāpieņem konkrētās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē un tad par
to jāinformē nama apsaimniekotājs. «Līdz šim dzīvokļu īpašnieku
lēmumu neesam saņēmuši. Katru
gadu mēs kā mājas Lāčplēša ielā
27 pārvaldnieks rīkojam dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces, lai atskaitītos par paveikto iepriekšējā
periodā un iepazīstinātu dzīvokļu
īpašniekus ar plānotajiem darbiem. Diemžēl Lāčplēša ielas 27
dzīvokļu īpašnieki neizrāda intere-

Foto: Austris Auziņš
si par savas daudzdzīvokļu mājas
pārvaldīšanu un neapmeklē dzīvokļu īpašnieku kopsapulces – uz
kopsapulcēm ierodas labi ja divi no
kopumā 22 dzīvokļu īpašniekiem,»
uzsver JNĪP.
Ar laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» starpniecību JNĪP Lāčplēša
ielas 27. nama dzīvokļu īpašniekus
informē, ka šajā gadījumā iedzīvotāju minētais koks neatrodas uz
mājai piederošas zemes, bet gan
uz cita privātīpašnieka zemesgabala. Līdz ar to, lai nozāģētu
koku, dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums un tas jāsaskaņo
ar zemesgabala īpašnieku. Tālāk
jau tikai speciālists – arborists –
varēs viennozīmīgi noteikt: koks
ir bīstams un jānozāģē vai pietiek
ar zaru apzāģēšanu. Ja mājas
dzīvokļu īpašnieki pieņems un
ar zemes īpašnieku saskaņos
vēlmi nozāģēt koku, šis lēmums
jādara zināms JNĪP, kas tālāk
par to ziņos Jelgavas pašvaldības
Būvvaldei. Koku drīkstēs nozāģēt tikai pēc Būvvaldes atļaujas
saņemšanas.
Izrādās, arī jautājumā par regulāru zaļās zonas izbraukāšanu
pie Lāčplēša ielas 27 situācija ir
līdzīga – līdz šim Jelgavas Pašvaldības policija uz šo adresi nebija

saņēmusi nevienu izsaukumu, kas
saistīts ar zaļās zonas izbraukāšanu vai automašīnu novietošanu
tam neparedzētā vietā. Pēc šīs
sūdzības saņemšanas Pašvaldības
policija nedēļas garumā regulāri
pārbaudīja šo adresi un veica
preventīvas pārrunas ar automašīnu vadītājiem – divos gadījumos
automašīnu vadītājiem sastādīts
arī administratīvā pārkāpuma
protokols, piemērojot naudas
sodu 40 eiro apmērā par aizlieguma apstāties un stāvēt vietās,
kur attālums starp brauktuves
nepārtraukto ceļa apzīmējuma
līniju, sadalošo joslu vai pretējo
brauktuves malu un apturētu
transportlīdzekli ir mazāks par
trim metriem, neievērošanu.
Kā informē Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra
Reksce, pēc nedēļu ilgas Pašvaldības policijas preventīvas uzraudzības situācija šajā ielā mainījusies
un pagaidām jauni pārkāpumi
nav konstatēti. Taču Pašvaldības
policija arī turpmāk pārbaudīs šo
adresi, lai pārliecinātos, ka autovadītāji ievēro noteikumus.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Parka ielas rekonstrukcija šogad nav plānota

«Lasot «Jelgavas Vēstneša»
kārtējo izdevumu, kurā ir raksts
par to, ka tiks noasfaltēta Romas iela, uzmanību piesaistīja
teikums, ka Jelgavas pilsētā nav
citas ielas ar tik bēdīgu ielas seguma stāvokli. Ar pilnīgu pārliecību
varu teikt – ir tāda iela! Un tā ir
iela ar skaistu nosaukumu – Parka iela. Tieši tāds, kā aprakstīts
Romas ielas stāvoklis, tas ir arī
Parka ielā: putekļi vasarā, bedres,
peļķes, dubļi pārējos gadalaikos.
Mūsu ģimene šeit dzīvo 25 gadus,
un droši varu teikt, ka šo gadu
laikā ielas seguma stāvoklis nav
uzlabojies ne par mata tiesu.
Tika «ievilkts» pilsētas ūdens,
kanalizācija, uzlabota energoapgāde, un par to, protams, liels
paldies pilsētas pašvaldībai, bet,
kas attiecas uz ielas segumu, mēs
vienkārši nesaprotam, vai tiešām
to nav iespējams uzlabot?
Mūsu iela ir diezgan gara, tur-

klāt ir arī vairākas blakus ielas.
Katrā mājā ir kāda mašīna vai
pat vairākas, kuras visa gada garumā tiek lauztas. Visi maksājam
nodokļus – vai tiešām mums no
tā nebūs nekāda labuma?
Šeit dzīvojošie cilvēki galvenokārt strādā pilsētas attīstītākajā
daļā, kur ielas un trotuāri ir
noasfaltēti. Viena daļa cilvēku
pārvietojas kājām un tad tādā
izskatā – līdz potītēm nobristos
zābakos – ierodas pilsētas centrā.
Vienkārši kauns no cilvēkiem!
Varbūt mums uz muguras jāpiestiprina uzraksts «Es dzīvoju
Parka ielā!»?
Kad bedres tiek līdzinātas, neko
jau tajās neieber, tikai pārliek
zemi no izcilnīšiem uz bedrēm.
Pārbraucot ar mašīnu dažas
reizes, bedre ir turpat, kur bijusi.
Neesmu aptaujājusi mūsu ielas
iedzīvotājus, bet domāju, ka man
piekristu gan visi Parka ielas

iedzīvotāji, gan arī Rasas, Apiņu,
E.Melngaiļa, Egļu, Brūkleņu,
Alkšņu un citās blakus ielās
dzīvojošie, un mēs no pilsētas
pašvaldības vēlētos uzzināt: vai
Parka ielas segums kādreiz tiks
uzlabots, lai varētu teikt, ka mēs
dzīvojam pilsētā? Un kad tas
būs? Kaut kā negribas gaidīt vēl
25 gadus!» «Jelgavas Vēstnesim»
jautā Parka ielas iedzīvotāja.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
skaidro, ka šajā gadā Parka
ielas seguma rekonstrukcija nav
plānota, taču vienlaikus uzsver,
ka Parka ielā tiks veikti ikdienas
uzturēšanas darbi – brauktuves
seguma greiderēšana un veltņošana, kā arī seguma atputekļošana, lai mazinātu putekļainību.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs domājat par
Finanšu ministrijas
plānoto nodokļu
reformu?
Renāte, grāmatvede:
– Nedomāju,
ka reforma
tiks īstenota.
Šāds piedāvājums, protams, būtu mazs solis pareizajā
virzienā, taču ir jāmainās paaudzei,
lai kaut kas mainītos valsts līmenī.
Manuprāt, būtu vērtīgi ņemt piemēru no kaimiņiem Igaunijā.
Viktors,
pensionārs:
– Es neinteresējos par
plānoto reformu, bet
gan vērtēju
pēc fakta – pensija maza, bet nodoklis augsts. No desmit eiro trīs
es samaksāju nodokļos. Ja beidzot
pazeminās nodokli vai palielinās
pensiju, es, protams, neiebildīšu. Ja
arī kādas pārmaiņas notiks, svarīgi,
lai būtu jūtams pieaugums, lai nav
tā, ka vienu nodokli pazemina, bet
citu – paaugstina.
Sarmīte, studente:
– Reformu
vērtēju pozitīvi – esmu
par pozitīvām
pārmaiņām,
īpaši, ja minimālā alga kļūs lielāka,
bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis – mazāks. Domāju, ka daudzi
gribētu šādas pārmaiņas. Tas, ka
lielāku algu saņēmēji neko neiegūs un, iespējams, pat nedaudz
zaudēs, mani šajā dzīves posmā
neskar. Pagaidām es varu tikai
sapņot par algu tūkstoša apmērā.
Pēteris, Sociālo lietu pārvaldes darbinieks:
– Domāju, ka
reforma krasi
nemainīs lietas būtību. Arī tad, ja minimālais
atalgojums būs par piecdesmit
eiro lielāks, manuprāt, tas neatvieglos kopējo minimālās algas
saņēmēju situāciju. Šī summa nav
tik ievērojama, lai pietiekami uzlabotu dzīves kvalitāti un segtu visus
nepieciešamos izdevumus. Turklāt
lielāka atalgojuma saņēmējus tas
praktiski neskartu.
Raimonds,
pensionārs:
– Neticu, ka
plānoto reformu pieņems,
drīzāk tās ir
pirmsvēlēšanu runas. Jau iepriekš redzējām,
kā notiek, kad likumu par mikro
uzņēmumiem pieņem un drīz
pēc tam atceļ. Arī pati reforma
nav ideāla – pie tās vēl būtu ļoti
nopietni jāpiestrādā. Pozitīvi vērtēju
tikai piecdesmit procentus no piedāvātajām reformas tēzēm.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Par noklīduša
dzīvnieka nogādāšanu
patversmē jāmaksā
saimniekam
 Ilze Knusle-Jankevica

Iestājoties pavasarim, suņu saimniekiem rūpīgāk jāpieskata savi dzīvnieki – ja tie noklīdīs,
nāksies rēķināties
ar diezgan lieliem
izdevumiem, lai savu
mīluli atgūtu.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada
28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16-12 «Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas
pilsētā» klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu
dzīvnieku izķeršanu, nogādāšanu dzīvnieku patversmē un,
ja nepieciešams, eitanāziju
organizē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība».
«Pilsētsaimniecības» vadītāja vietniece Sandra Liepiņa
skaidro, ka Ministru kabineta
2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr.678 «Klaiņojošu suņu
un kaķu izķeršanas prasības»
16. punktā noteikts: dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošajiem
noteikumiem vai līgumu un
dzīvnieku patversmes cenrādi
sedz izmaksas, kas saistītas
ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi. Tādējādi
dzīvnieka īpašniekam, lai atgūtu savu noklīdušo mīluli,
jāsedz izmaksas pašvaldībai
par dzīvnieka izķeršanu un
nogādāšanu patversmē. Par
suni tie ir 43,04 eiro ar PVN,
par kaķi – 24,20 eiro ar PVN.
Izdevumi jāatlīdzina saskaņā
ar saņemto rēķinu un tajā
norādītajā termiņā.
Biežāk noklīst un patversmē tiek nogādāti suņi, tomēr
līdz ar obligātās čipošanas
ieviešanu situācija varētu
uzlaboties. Būtiski, ka gan
dzīvnieku ķērājam, gan Jelgavas Pašvaldības policijai ir
nepieciešamais aprīkojums,
lai nolasītu suņa čipa datus
un, ja suns ir apzīmēts normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, iegūtu suņa saimnieka kontaktinformāciju.
Tikai tad, ja kādu iemeslu
dēļ sazināties ar saimnieku
nav iespējams, dzīvnieks tiek
nogādāts patversmē.
Dzīvnieka īpašniekam, dodoties uz LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā
institūta Mazo dzīvnieku

patversmi K.Helmaņa ielā
8, kur saskaņā ar līgumu
tiek nogādāti pilsētā izķertie
dzīvnieki, līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments un
dzīvnieka pase (vakcinācijas
apliecība). Bet jārēķinās arī
ar izmaksām, kas saistītas
ar dzīvnieka izmitināšanu
un aprūpi. Mazo dzīvnieku
patversmes vadītāja Unda
Ģēģere norāda, ka maksa par
dzīvnieka uzņemšanu (reģistrēšanu, dokumentu kārtošanu, izmeklēšanu) ir 15 eiro
bez PVN, maksa par katru
patversmē pavadīto diennakti
sunim ir 3,80 eiro bez PVN. Ja
šajā laikā dzīvniekam sniegta
medicīniskā palīdzība, arī par
to jāmaksā. «Šobrīd spēkā ir
noteikumi, ka visiem suņiem
jābūt čipotiem un reģistrētiem vienotajā datubāzē. Ja
suns, kas noķerts un atvests
uz patversmi, vēl nav čipots
un reģistrēts, kā arī vakcinēts pret trakumsērgu,
tas ir jāizdara pie mums, jo
saskaņā ar normatīvajiem
aktiem nevaram izsniegt
dzīvnieku, kas nav apzīmēts
likumā noteiktajā kārtībā.
Šādā gadījumā arī par to
dzīvnieka saimniekam būs
jāmaksā,» tā U.Ģēģere, uzsverot: ja saimnieks būs pret
to, patversmes darbiniekiem
ir tiesības neatdot viņam suni
vai pat izsaukt policiju, jo par
dzīvnieka nereģistrēšanu ir
paredzēts sods: fiziskām personām – no 7 līdz 210 eiro,
juridiskām personām – no 15
līdz 350 eiro.
Lai izņemtu kaķi, izmaksas
ir 10 eiro plus 1,65 eiro par
diennakti (ar PVN). Dzīvnieku no patversmes iespējams
izņemt tās darba laikā. Ar to
un klīnikas pakalpojumu cenrādi var iepazīties mājaslapā
www.vk.llu.lv.
Jāpiebilst, ka šogad līdz
februāra vidum LLU Mazo
dzīvnieku patversmē uzņemti
37 suņi, tostarp 28 no Jelgavas. 14 no Jelgavas ievestie
suņi atdoti īpašniekam, bet
tikai trīs no viņiem bija čipoti, reģistrēti un vakcinēti
atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Četri suņi bija
čipoti, bet nebija reģistrēti,
un tas nozīmē, ka suns nav
apzīmēts vajadzīgajā kārtībā
un suņa saimnieks par to var
tikt sodīts. 2016. gadā saimniekiem atdoti 32 suņi.
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Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC), īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda
Valsts budžeta programmas finansēto projektu
«Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi
pieaugušajiem Jelgavā», divu mācību gadu laikā
sniegs iespēju 120 Jelgavas un reģiona iedzīvotājiem pilnveidot savas latviešu valodas prasmes.
Bezmaksas nodarbībām varēs pieteikties no 3.
aprīļa.
Kursiem aicināti pieteikties
mazākumtautību pārstāvji,
nepilsoņi un pilsoņi, tajā skaitā jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, izņemot bezdarbniekus,
darba meklētājus un skolēnus.
«Simts stundu mācību pro
grammas laikā paaugstināt

latviešu valodas zināšanas
varēs gan tie, kuriem valodas
apguve ir jāsāk no nulles – A1
līmeņa –, gan tie, kuri vēlēsies
pilnveidot valodas lietojumu
vidējā (B1, B2) vai augstākajā
(C1) valodas prasmes līmenī.
Kursu noslēgumā visiem dalīb-

Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» informē,
ka saistībā ar dzeramā ūdens
apgādes sistēmas profilaktisko
dezinfekciju Jelgavā 3., 4. un 5.
aprīlī ūdenim iespējama neliela
hlora smaka un piegarša. Ūdeni
var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora
koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas, taču bērniem ūdeni
pirms lietošanas uzturā ieteicams
uzvārīt. «Jelgavas ūdens» atvainojas klientiem par sagādātajām
neērtībām.

Pie «Rotaļas»
izveidotas stāvvietas
 Ilze Knusle-Jankevica

pirmsskolas izglītības iestādes
rīta un pēcpusdienas stundās,»
Pie pirmsskolas izglīskaidro pašvaldības iestādes
tības iestādes «Rota«Pilsētsaimniecība» vadītāļa» izveidots Zvaigja vietniece Sandra Liepiņa,
žņu ielas brauktuves
norādot, ka šajā vietā ir blīva
paplašinājums, kurā
privātā apbūve, basketbola lauiespējams novietot
kums, tāpēc iespējas izveidot
automašīnas. Tur var
stāvvietas pie bērnudārza ir
novietot deviņas auierobežotas.
tomašīnas, un ies«Rotaļas» vadītāja I.Putniece
tādes vadītāja Ilze
stāsta, ka jautājums par piekļuPutniece uzsver, ka
vi iestādei aktualizēts jau sen,
tas vecākiem kriettāpēc prieks, ka beidzot situāni atvieglos bērnu
cija uzlabojusies. «Mēs esam
nogādāšanu bērnuliela iestāde – «Rotaļā» mācās
dārzā.
258 audzēkņi –, un piekļuve ir
apgrūtināta. Ir uzstādīta zīme,
«Grants seguma ielas papla- kas aizliedz stāvēt, savukārt
šinājums veidots ar mērķi at- par mašīnas atstāšanu zaļajā
vieglot automašīnu plūsmu pie zonā vecāki nereti saņēmuši

sodu. Ir bijis arī, ka mamma
nāk pie manis raudādama –
ievedusi bērnu bērnudārzā,
un jau kvīts automašīnas logā.
Tāpat, ejot kājām, ir bīstami,
jo mašīnas nav kur īsti novietot,» tā bērnudārza vadītāja,
uzsverot: arī deviņas stāvvietas
situāciju krietni atslogos, jo
visi jau vienā laikā bērnudārzā neierodas. Vadītāja teic, ka
iestāde veica vecāku aptauju,
vēloties apzināt savas labās un
sliktās puses, un kā trūkums
simtprocentīgi bija norādīts
tieši tas, ka nav kur novietot
automašīnu, neapdraudot bērnu drošību.
Brauktuves paplašināšanas
darbus veica SIA «Kulk» par
1011 eiro.

Naturalizācijas eksāmenam var
gatavoties ar interaktīva testa palīdzību
 Jana Bahmane

Cilvēkiem, kuri vēlas
pilsonību iegūt naturalizācijas kārtībā, ir
iespēja sagatavoties
naturalizācijas eksāmenam ar interaktīva
testa palīdzību. Tajā
apkopoti jautājumi
par Latvijas vēsturi
un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumiem,
kas atbilst Pilsonības
likumā noteiktajām
zināšanu pārbaudēm.
«Cilvēki bieži interesējas,
kā vislabāk sagatavoties naturalizācijas eksāmenam un
kādi jautājumi tajā varētu
būt iekļauti, tādēļ biedrībai
radās ideja to visu apkopot
interaktīvā testā, kas palīdzētu ērti noteikt, vai pilsonības
pretendents ir gatavs zināšanu
pārbaudei,» informē biedrības

«Jelgavas nacionālo kultūras
biedrību asociācija» vadītāja
Rita Vectirāne.
Testā interesentam ir jāatbild uz 18 jautājumiem –
desmit no tiem ir par Latvijas
vēsturi un kultūru, astoņi
– par Latvijas Republikas
Satversmi. Kad tests izpildīts,
interesents var uzzināt, uz cik
jautājumiem sniegtas pareizas
atbildes, kā arī redzēt tos jautājumus, uz kuriem atbildēts
nepareizi. Pilsonības pretendenti šo interaktīvo testu var
atkārtoti veikt neierobežotu
reižu skaitu.
Saskaņā ar Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes noteikumiem pretendents, kuram pirmajā reizē neizdodas
nokārtot zināšanu pārbaudi,
nākamreiz to var kārtot ne
agrāk kā pēc viena mēneša, un
tad jāizpilda tikai tā pārbaudes
daļa, kura nav nokārtota.
Kārtojot naturalizācijas eksāmenu, pilsonības preten-

dentam jānokārto arī latviešu
valodas prasmes pārbaude un
jāuzraksta vai jānorunā valsts
himnas teksts.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes pārstāve Žanna Novaša
norāda, ka šo interaktīvo Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes testu interesenti
var atrast Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājaslapā www.
sip.jelgava.lv, sadaļā «Integrācija». Izpildot testu, savas
zināšanas par Latvijas vēsturi
un Satversmi var pārbaudīt
ikviens, lai pārliecinātos, vai
spētu nokārtot naturalizācijas
eksāmenu.
Biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija» interaktīvo testu izstrādāja, īstenojot projektu
«Vienoti Jelgavai», kura viens
no mērķiem bija valsts valodas
apguves un naturalizācijas
procesa veicināšana. Projektu
atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds.

Var pieteikties bezmaksas latviešu valodas kursiem
 Jana Bahmane
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niekiem tiks nodrošināta bezmaksas iespēja kārtot valsts
valodas prasmes pārbaudi, lai
iegūtu valsts valodas prasmes
apliecību darba vajadzībām,
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai vai ES
pastāvīgā iedzīvotāja statusa
iegūšanai,» skaidro ZRKAC
Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga, papildinot,
ka šie kursi būs īpaši noderīgi
strādājošajiem un tām personām, kuras pārcēlušās uz
dzīvi Latvijā nesen un vēlas
iegūt pastāvīgās uzturēšanās
atļauju.
Katrā mācību gadā plānots
uzņemt 60 kursu dalībniekus. «Piesakoties kursiem,

pretendentam būs jāpiedalās
valodas prasmes diagnostikā.
Tas nepieciešams, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu katra
pretendenta valodas apguves
līmeni, kas iespējams no A1
līdz C1,» norāda ZRKAC pārstāve. Katra valodas prasmes
līmeņa apguvei paredzēts 100
mācību stundu kurss, kas ilgs
aptuveni četrus mēnešus. «Ja
valodas kursu dalībnieks pirmajā mācību gadā būs sasniedzis plānoto rezultātu – valodas zināšanas paaugstinātas
par vienu valodas prasmes
līmeni –, otrajā gadā varēs
turpināt mācības nākamajā
līmenī, apgūstot vēl vienu 100
stundu kursu. Projekts paredz,

ka divu gadu laikā katram
kursu dalībniekam ir iespēja
apgūt divus valodas prasmes
līmeņus, katru gadu piedaloties attiecīgā līmeņa kursos,»
skaidro A.Vanaga.
Interesenti pieteikties latviešu valodas apguvei var
klātienē ZRKAC, līdzi ņemot
personu apliecinošu dokumentu. Reģistrācija ilgs trīs
nedēļas, un nodarbības sāksies 24. aprīlī. Mācības notiks
divas reizes nedēļā vakaros
– no pulksten 17.30 vai 18 –,
lai strādājoši cilvēki varētu
mācības apvienot ar darbu.
Plašāka informācija – pa tālruni 63082101 vai mājaslapā
www.zrkac.lv.

 Hercoga Jēkaba laukumā ierīkots papildu stāvlaukums, kas Jelgavas kultūras nama pasākumu
apmeklētājiem būs pieejams līdz
3. aprīlim, informē iestādē «Pilsētsaimniecība». Papildu automašīnu
stāvvietas izveidotas 3. Latvijas Pasākumu foruma, IX Latvijas pūtēju
orķestru konkursa un IV starptautiskā pūtēju orķestru konkursa «Baltic
open», kas notiek Jelgavas kultūras
namā, apmeklētājiem.
 Gaidot pavasara saulgriežus,
Lieldienas, šonedēļ pilsētā tiek
uzstādītas Lieldienu dekorācijas. Turpinot tradīcijas, arī šogad
iedzīvotāji tiks priecēti ar jauniem
dekoriem. Pilsētu papildinās metāla
karkasa dekori, kuri aizpildīti ar organiskā stikla spoguļvirsmas olām.
Dekora elementi izvietoti metāla
karkasā vertikālās joslās un savienoti
savā starpā ar tērauda ķēdi. Jaunie
elementi – kopā 12 dekori – uzstādīti Hercoga Jēkaba laukuma zaļajā
zonā un Driksas ielas gājēju posma
puķudobēs. Dekoru uzstādīšanai
šogad izvēlēta arī jauna vieta –
Satiksmes ielas zaļā zona, kur būs
dekoratīvā stiklplasta ola un zāles
stiebri, informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Tāpat Lieldienu dekorācijas
pilsētā būs arī jau ierastajās vietās
– Pasta salā, Vecpilsētas ielā, Pasta
un Rūpniecības ielas rotācijas apļa
zaļajā zonā un citviet.
 No 4. aprīļa otrdienu vakaros
biedrības «Raddoma» radošajā
darbnīcā tirdzniecības centra
«Pilsētas pasāža» 2. stāvā interesenti mākslinieces Elitas Šmēdiņas
vadībā varēs iemācīties darināt
autorlelles. Nodarbības otrdienu
vakaros notiks no pulksten 17
līdz 19. Kopumā plānotas desmit
nodarbības, kurās dalībnieki varēs izzināt visus leļļu darināšanas
posmus – no karkasa veidošanas
līdz pat tērpu šūšanai. «Lelles tiks
veidotas no speciālas veidošanas
masas, bet, lai to personalizētu,
nodarbības dalībnieki savu lelli varēs
apgleznot, kā arī ietērpt,» stāsta
biedrības «Raddoma» valdes locekle
Ieva Hofmane. Viņa papildina, ka
materiāli daļēji tiks nodrošināti,
taču nodarbības dalībnieki lelles
tēla veidošanai varēs izmantot arī
pašu sarūpētus izejmateriālus. Leļļu
veidošanas nodarbību dalībnieku
skaits ir ierobežots, tādēļ interesenti
aicināti pieteikties iepriekš. Pieteikt
savu dalību un uzzināt par nodarbību norisi un dalības maksu var pa
e-pastu radosasdrabnicas@inbox.lv.
 Jau desmitajā Jelgavas Skolēnu
domes organizētajā erudīcijas
konkursā «Dipadu dapadu»,
kurā vidusskolēni un skolotāji
sacentās savās zināšanās par
tēmu «Jaunā Latvija» jeb «Latvija
pēc neatkarības atjaunošanas»,
konkursa ceļojošo trofeju – zirdziņu – saņēma Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas komanda. Konkursā
piedalījās komandas no desmit
skolām – dalībniekiem bija jāatbild
uz dažādiem erudīcijas jautājumiem
par tādām jomām Latvijā kā sports,
arhitektūra, personības, mūzika,
kultūra, zinātne un izglītība periodā
pēc neatkarības atjaunošanas. «Šo
trofeju mēs noteikti latviskosim, jo
iepriekšējā gadā uzvarēja Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola, un šajā skolā
trofeja ieguvusi rozā nokrāsu, bet
nākamais ir Latvijas simtgades gads,
tādēļ mēs to rotāsim ar Latvijas
simboliku,» tā Spīdolas ģimnāzijas
skolēni, papildinot, ka zirdziņš
glabāsies skolas direktores kabinetā. Nākamais konkurss «Dipadu
dapadu» notiks Spīdolas ģimnāzijā.
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Ko paredz jaunā nodokļu politika?
 Anastasija Miteniece

1. aprīlī Saeima sāks skatīt Finanšu ministrijas (FM)
piedāvātās jaunās nodokļu
politikas pamatnostādnes.
Lai gan ekspertu vidū vēl
norit asas diskusijas par to
ieviešanu praksē jau no 2018.
gada, «Jelgavas Vēstneša»
aptaujātie uzņēmēji un ekonomisti jauno valdības piedāvājumu vērtē atzinīgi, bet lielākās bažas tiek paustas par
atbilstošiem kompensācijas
mehānismiem pašvaldībām,
kuru budžetu reforma varētu
ietekmēt visvairāk.
Piedāvāto nodokļu politikas izmaiņu
loks ir visai plašs, tomēr uzsvars likts uz
darbaspēka nodokļu sloga samazināšanu. Viens no pamata piedāvājumiem ir
minimālās algas paaugstināšana no 380
līdz 430 eiro. FM aprēķini liecina, ka
minimālās algas saņēmēju bez apgādībā
esošām personām ienākumi pieaugtu
par 79,20 eiro pēc nodokļu nomaksas
mēnesī. LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore Inguna Leibus
uzsver, ka minimālās algas palielinājums
nozīmē ne tikai lielāku summu algas
dienā, bet arī lielāku sociālo nodrošinājumu. «Šobrīd minimālā alga ir pārāk
zema un veicina to, ka uzņēmējiem
trūkst darbinieku, bet cilvēki nav gatavi
strādāt par tik zemu atalgojumu,» secina
profesore.
Ienākumus minimālās algas apmērā
2016. gadā Jelgavā saņēma 819 nodarbinātie, taču 2017. gada janvārī minimālās
algas saņēmēju skaits saruka līdz 637,
informē Valsts ieņēmumu dienests
(VID).

algas» varētu samazināties, jo uzņēmumi būtu motivēti pāriet «baltajā» ekonomikā un maksāt algas oficiāli,» piebilst
A.Buceniece. Pagaidām netiek skaidrots,
vai visu neapliekamo minimumu plānots atgūt, iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju, kā tas ir par 2016. gada
ienākumiem, taču I.Leibus uzsver, ka
šajā gadījumā rīcība nebūtu pareiza,
jo darba ņēmējs ar nelielu algu katru
mēnesi subsidētu valsti. Kopsummā pie
maksimālā neapliekamā minimuma tie
būtu 720 eiro gadā, kurus varētu atgūt
tikai nākamajā gadā.
Nodokļu reforma piedāvā samazināt
Progresīvs ienākuma nodoklis
Nākamais reformas ierosinājums arī IIN likmi no līdzšinējiem 23 uz 20
paredz diferencētā neapliekamā mi- procentiem ieņēmumiem, kas nepārnimuma ieviešanu no 0 līdz 300 eiro. sniedz 45 000 eiro gadā, liecina FM
Proti, neapliekamais minimums netiktu sniegtā informācija. Faktiski IIN likmes
piemērots atalgojumam no 1350 eiro samazināšana nozīmē samazinātu
«uz papīra», bet 300 eiro neapliekamais nodokli mazāku algu saņēmējiem, vienminimums būtu pie minimālās algas, laikus nepaaugstinot tos lielāku ienākuinformē FM. I.Leibus skaidro, ka šāds mu gadījumā, kur saglabājas līdzšinējā
progresīvs ienākuma nodoklis nodroši- likme. «Mēs nedrīkstam domāt tikai par
nātu to, ka mazāka atalgojuma saņēmēji nodokļu samazināšanu darbiniekiem
maksātu mazāku iedzīvotāju ienākuma ar maziem ienākumiem – darbaspēka
nodokli (IIN). «Līdz ar to lielākā daļa nodokļi jāmazina arī labi atalgotiem
darba ņēmēju būs ieinteresēti saņemt speciālistiem. Latvijā jāveicina to nozaru
darba samaksu legāli, lai katru mēnesi attīstība, kas var dot lielāku pievienoto
varētu izmantot visu tiem pienākošos vērtību,» uzskata I.Leibus. Profesore
neapliekamo minimumu un atvieglo- brīdina, ka, ieviešot izmaiņas, būs arī
jumus par apgādājamām personām,» virkne ienākumu, kam nodokļi būtiski
palielināsies, jo šobrīd IIN ir vairākas liktā I.Leibus.
Taču jāņem vērā, ka piedāvātās mes. «Nodokļu maksājumi dubultosies
nodokļu politikas reformas rezultātā tiem, kas šobrīd maksā 10 procentu nodokli par ienākumiem no
salīdzinoši mazāku algas
kapitāla, piemēram,
pieaugumu piedzīvotu
par dividendēm,
cilvēki ar apgādīJelgavnieku vidējā alga
ienākumiem
bā esošām perno procentiem
sonām, visbie2016. gadā uz papīra bija 849 eiro, par
naudas nožāk – ģimenes
ar bērniem.
2017. gada janvārī – 865 eiro, guldījumiem,
ienā k um iem
To veicina fakliecina VID dati.
no īres vai notors, ka atvieglomas, kokmateriālu
jums par apgādājavai cirsmas pārdošamo FM piedāvājumā
netiek mainīts, un, samazinot nodokļa nas gadījumā. Nodokļi palielināsies
likmi, tas dod mazāku efektu. «Ja līdz arī, gūstot ienākumus no kapitāla
šim katrs apgādājamais izmaksājamo pieauguma, piemēram, no vērtspapīru
algu «uz rokas» palielināja par 40,25 eiro vai nekustamā īpašuma pārdošanas, jo
mēnesī, tad turpmāk tie būtu 35 eiro. 15 procentu vietā būs jāmaksā 20 vai
Sevišķi to izjustu cilvēki ar nelieliem pat 23 procentu nodoklis. Ieguvums
ienākumiem, jo viņiem būtiski tiktu pa- no likmes vienādošanas visiem ienālielināts neapliekamais minimums (līdz kuma veidiem ir vienkāršāka nodokļu
300 eiro), bet atvieglojumi par apgādību piemērošana un administrēšana, kā arī
(175 eiro) netiktu palielināti,» secina nodokļu sloga pārnešana no algas uz
I.Leibus. Profesore problēmas risināju- kapitāla nodokļiem, kas līdz šim Latvijā
mam piedāvā palielināt atvieglojumus ir bijuši mazāki nekā kaimiņvalstīs,»
par apgādību, piemēram, līdz 200 eiro, uzsver I.Leibus.
un neapliekamo minimumu celt lēnāk
vai noteikt vienādu neapliekamo mini- Nav skaidri kompensācijas
mumu un atvieglojumu par apgādību. mehānismi pašvaldībām
Gan darba devēju organizācijas, gan
«Swedbank» ekonomiste Agnese Buceniece norāda, ka, saglabājot iecerēto arodbiedrības paudušas atbalstu pieprogresivitāti, reforma mazinātu arī dāvātajām reformām, tomēr līdz šim
ienākumu nevienlīdzību. ««Aplokšņu trūcis skaidrojuma, kā tiks kompensēti
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Avots: Finanšu ministrija
ieņēmumi no IIN pašvaldībām. Aptu- secina ekonomiste. I.Leibus norāda, ka K.Fogelmanis. Savukārt E.Viļķins
veni 60 procenti no Jelgavas pilsētas atbilstoši algas pieaugumam palielinātos uzsver, ka Latvijas uzņēmēju stāvoklis
pašvaldības budžeta veido tieši ieņēmu- arī darba devēja sociālās apdrošināša- globālās konkurences apstākļos ir sami no IIN, kas pēc reformas ieviešanas nas izmaksas. «Ja minimālo algu ceļ režģīts. «Rietumu uzņēmēji tirgū jūtas
ievērojami saruktu. Pašvaldību budžetā par 50 eiro (no 380 līdz 430 eiro), tad stabilāk, jo tiem ir gadiem ilgi krāts
šobrīd nonāk 80 procenti no iekasētā darba devēja izmaksas palielinās par apgrozāmais kapitāls un līdz ar to zeIIN.
vairāk nekā 60 eiro, bet darbiniekam māka ražošanas pašizmaksa. Latvijas
«Mēs atbalstām paredzamās izmaksājamā alga pēc nodokļu ieturē- uzņēmējiem ir vien 10 – 25 gadu kapipārmaiņas, jo situācija valstī nodokļu šanas palielinās par nepilniem 36 eiro. tāla uzkrāšanas vēsture, tādēļ šobrīd
reformai ir nobriedusi. Neapšaubāmi, Tāpēc, manuprāt, svarīgi ir saglabāt būtiski audzēt uzņēmuma kapitālu
IIN ir galvenais ienākums pašvaldī- mikrouzņēmumu nodokli, jo tas ir risi- un apgrozāmos līdzekļus. Reinvestēbu budžetā – katrs no
nājums pavisam maziem tās peļņas neaplikšana ar uzņēmumu
mums grib, lai piluzņēmumiem,» vērtē ienākuma nodokli sakārtos biznesa
sētā turpinātu
vidi. Peļņas rādītāji uzņēmumiem kļūs
I.Leibus.
«Ja darba devējs ir noslēdzis
darboties vi«EKO Baltia» patiesāki, jo, pieļauju, pašreiz virkne
darba līgumu, kurā atrunāta
sas izglītības
g r u p a s P E T uzņēmumu tos mākslīgi samazina,»
iestādes, sopudeļu pārstrā- secina E.Viļķins.
alga pēc nodokļu nomaksas, tad
ciālo atbalstu
des rūpnīcas AS
darbinieks neko neiegūs – iegūs
iedzīvotājiem
«PET Baltija» Tiks saglabāts arī
varētu sniegt
direktors Kaspars mikrouzņēmumu nodokļa režīms
darba devējs.»
Piedāvātā reforma rosina saglabāt arī
līdzšinējā apjomā,
Fogelmanis stāsta, ka
ielas tiktu rekonstruēminimālās darba algas mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) retas, infrastruktūra uzturēta, un tā varē- paaugstināšana neatstātu būtisku gulējumu, samazinot mikrouzņēmuma
tu turpināt. Tāpēc mums kā pašvaldībai ietekmi uz uzņēmuma darbību. «Jau pieļaujamo apgrozījumu no līdzšinējiem
ir svarīgi gūt apstiprinājumu tam, ka šobrīd saviem darbiniekiem maksā- 100 tūkstošiem eiro līdz 40 tūkstošiem
IIN samazinājums pašvaldībām tiks jam konkurētspējīgas algas – vidējais eiro gadā, MUN dividendēm piemērojot
kompensēts. Šobrīd nodokļu reformas atalgojums mūsu uzņēmumā krietni 20 procentu IIN likmi, liecina FM sniegvirzītājs – Finanšu ministrija – ir solījis, pārsniedz minimālās algas slieksni un tā informācija. «Swedbank» ekonomiste
ka pašvaldības ieņēmumu samazinā- arī nozarē vidējo,» tā K.Fogelmanis. skaidro, ka uzņēmumiem, kuru apgrojums varētu tikt kompensēts no ienā- Identisku vērtējumu izteikuši arī ra- zījums izrādīsies lielāks par noteikto
kumiem, ko valsts budžets iekasētu no žošanas uzņēmumu SIA «Marks M» 40 tūkstošu eiro slieksni, būtu jāizvēlas
ēnu ekonomikas apkarošanas un citiem vadītājs Juris Griķis un SIA «Evopipes» cita nodokļu nomaksas forma. «Šobrīd
resursiem,» uzsver Jelgavas pašvaldības valdes priekšsēdētājs Edgars Viļķins, šī režīma lietotāju skaits ir pārāk liels,»
izpilddirektore Irēna Škutāne.
gan piebilstot, ka būtiski, lai darba secina A.Buceniece.
Būtiski atzīmēt, ka šī gada 1. martā
devēji uz nodokļu rēķina palielinātu
Algas lielumu ne vienmēr
darbinieku atalgojumu «uz rokas». «Ja Jelgavā reģistrēto MUN maksātāju
ietekmē nodokļu slogs
darba devējs ir noslēdzis darba līgumu, skaits sasniedzis 1155, liecina VID
Ziedu veikala īpašniece Viktorija kurā atrunāta alga pēc nodokļu nomak- sniegtie dati. Mikrouzņēmuma vadītāja
Pavlova uzskata, ka, raugoties no darba sas, tad darbinieks no plānotajiem IIN Anna Šarna atzīst: «Ja reforma tiks
devēja viedokļa, celt darbiniekam atal- nodokļu samazinājumiem neko neiegūs pieņemta, skaitļošu un vērtēšu, cik
gojumu iespējams gadījumā, ja attiecīgi – iegūs darba devējs,» brīdina E.Viļķins. izdevīga vai neizdevīga man ir MUN
pieaug uzņēmuma apgrozījums. «No
maksāšanas kārtība. Iespējams, nāksies
kā maksāt lielāku algu, ja apgrozījums Stimuls investēt
atteikties no MUN uzņēmumu ienākuSIA «Marks M» vadītājs J.Griķis ma nodokļa labā.» Profesore I.Leibus
nepieaug? Protams, tajā, ka ir grūtības
izmaksāt pat minimālo algu, vainīgs reformu, kas paredz 0 propieļaujamā apgrozījuma sanav nodokļu slogs, drīzāk tirgus situā- centu likmi reinvesmazinājumu vērtē
cija, kurā lielveikalu monopols nospiež tētai peļņai un
pozitīvi, jo tas
2016. gadā mikrouzņēmumu
mazos uzņēmējus. Manuprāt, valstij ir 20 procentu
mazinātu vēljāveicina un jāaizsargā mazie uzņēmēji, likmi peļmi izmandeklarācijās norādīti 2652 Jelgavā
taču šobrīd izskatās, ka darba algas so- ņas sadales
tot MUN
ciālā nodokļa slogs mazos uzņēmumus brīdī, vērtē
režīmu, lai
deklarēti darba ņēmēji, taču
novedīs pie lēmuma samazināt darbinie- p o z i t ī v i .
izvairītos
ienākumus guva ap 2030 nodarbināto
ku skaitu vai nodrošināt vien nepilnu «Arī tagad
no nodokļu
investējam uzslodzi,» satraucas uzņēmēja.
nomaksas.
mēnesī, liecina VID dati.
Ekonomiste A.Buceniece atzīst, ka ņēmuma attīstībā,
I.Leibus spriež,
Latvijas demogrāfiskā situācija ar sa- taču ar 0 procentu likka «līdz ar apgrozījuma
rūkošu darbspējas vecuma iedzīvotāju mi tas būs vēl patīkamāk,»
sliekšņa samazināšanu
skaitu un emigrāciju nozīmē, ka darba tā J.Griķis. AS «PET Baltija» direktors vajadzētu samazināt arī pieļaujamo
devējiem būs arvien sarežģītāk atrast K.Fogelmanis atklāj, ka pastāvīgi veik- darbinieku skaitu – tie varētu būt
darbiniekus, tāpēc algas turpinās augt. tās investīcijas attīstībā un inovācijās īpašnieks un ne vairāk kā divi algoti
«Ar minimālās algas paaugstināšanu ir viens no galvenajiem attīstības virzī- darbinieki. Ja samazina tikai pieļauvai bez, taču uzņēmumiem ir jārēķinās, tājspēkiem. «Kaut arī mūsu gadījumā jamo apgrozījumu, saglabājot iespēju
ka darbaspēka algošana kļūs dārgāka. nodokļu politika reinvestētajai peļņai nodarbināt piecus cilvēkus, vēl būtiskāk
Tāpēc uzņēmumu pastāvēšanai un nav izšķirošais faktors investīcijām, samazināsies šo darbinieku sociālā
konkurētspējai ļoti būtiski šobrīd ir kon- 0 procentu likme reinvestētajai peļ- apdrošināšana, jo tā ir atkarīga no
centrēties uz produktivitātes celšanu,» ņai kalpos kā pozitīvs stimuls,» tā uzņēmuma apgrozījuma».
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Skrējējiem – 9. vieta

Liepājā aizvadīts pirmais no astoņiem
šīs sezonas «BigBank Skrien Latvija»
posmiem. Jelgavas
Sporta servisa centra
komanda savā debijā kopvērtējumā
izcīnīja 9. vietu 29 komandu konkurencē. Individuāli 10 km mūsu komandas
dalībniece Anastasija Geraseva (attēlā)
SNJ grupā izcīnīja 1. vietu (49,35 min.), 4.
vieta SN 40 grupā – Ilzei Sermolītei (52,02
min.), 7. vietu 5 km VT grupā izcīnīja
Oskars Blaus (18,44 min.), pusmaratonā
14. vieta V grupā – Raitim Kraslovskim
(1:17,51 h), 12. vieta V40 grupā – Salvim
Brasavam (1:23,24 h). Komandu ieskaitē
ņem vērā četrus labākos rezultātus.

Volejbolisti iekļūst pusfinālā

Vīriešu volejbola komanda «Biolars/
Jelgava», ar 2:1 ceturtdaļfināla sērijā
pārspējot «Daugavpils Universitātes»
volejbolistus, nodrošinājusi sev vietu
starp četrām spēcīgākajām Latvijas čempionāta komandām un spēlēs pusfinālā.
Pusfinālā Jelgavas volejbolisti spēlēs pret
Rīgas komandu «RTU/Robežsardze».
Pusfinālā cīņas ritēs līdz kādas vienības
trim uzvarām. Pirmā spēle paredzēta
1. aprīlī Rīgas 49. vidusskolā pulksten
17, otrā – 2. aprīlī pulksten 16 Mārupes
sporta hallē, trešā – 6. aprīlī Rīgā, ceturtā
(ja būs nepieciešams) – 9. aprīlī Mārupes
sporta hallē, piektā (ja būs nepieciešams) – 12. aprīlī Rīgā. Otrajā pusfināla
pārī tiksies «Jēkabpils lūši» un «Poliurs/
Ozolnieki».

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
«Apoloniem» četras medaļas Cīnās par bronzu
Aizvadīts Latvijas
čempionāts svaru
stieņa spiešanā uz
reižu skaitu. Jelgavas kluba «Apolons»
sportisti izcīnīja četras godalgas: sudrabu – Jana Jansone
(attēlā) un Elviss Grīnbergs, bronzu –
Artūrs Audze un Jānis Lapels. Komandu
vērtējumā punktus deva arī Edīte Ķenģe,
Sanda Petrokaite, Dmitrijs Burča, Ivans
Raukens. «Mūsu atlēti speciāli negatavojās šīm specifiskajām sacensībām,
kas vairāk prasa spēka izturību, nevis
maksimālo spēku. Tādēļ arī katru gadu
sacensību rezultāti ir atšķirīgi,» vērtē Jelgavas kluba vadītājs Edmunds Jansons.

Noskaidrotas sieviešu volejbola komandas, kuras spēlēs Latvijas čempionāta
finālā. Diemžēl mūsu komandas «Jelgava/LU» volejbolistēm pusfinālā neizdevās
pieveikt pretinieces no «RSU/MVĢ», un
sērijā līdz divām uzvarām piedzīvots
zaudējums ar 1:2. Līdz ar to «RSU/MVĢ»
nodrošināja sev vietu čempionāta finālā,
savukārt mūsu komanda jau sākusi cīņu
par bronzas medaļām, pirmajā spēlē ar
3:0 pieveicot VK «miLATss». Jāpiebilst, ka
arī bronzas cīņa norisināsies līdz kādas
komandas divām uzvarām. Nākamā spēle notiks 1. aprīlī pulksten 13 Daugavpils
BJSS sporta zālē. Ja būs nepieciešams,
trešā spēle notiks 2. aprīlī pulksten 12
Jelgavas novada Sporta centrā Aviācijas
ielā 8, Jelgavā.

Jelgavā trenējas
pasaules vadošie karatisti
 Ģirts Pommers

Jelgavnieks Andris Vasiļjevs,
kurš savas profesionālās zināšanas kā karatē treneris kopš
2009. gada sniedz Malaizijas
karatē izlasei, pagājušajā
nedēļā viesojās Jelgavā, lai
sagatavotos Premjerlīgas
posmam Dubaijā. Treniņos
pie sava bijušā trenera piedalījās arī šābrīža Jelgavas
olimpiskā cerība karatists
Kalvis Kalniņš. «Atmosfēra
treniņos bija laba, un šie pāris
treniņi tiešām bija ļoti vērtīgi.
Var just, ka darbs Malaizijas
izlasē notiek profesionālā
līmenī,» treniņos piedzīvotajā
dalās K.Kalniņš.
Kalvis pie A.Vasiļjeva trenējās no
2000. līdz 2009. gadam, un pagājušajā
nedēļā Jelgavā viņš aizvadīja divus treniņus. Iespēju trenēties ar augsta līmeņa
sportistiem Kalvis vērtē pozitīvi. «Visi
nometnes dalībnieki ir augsta līmeņa
sportisti, un ir patīkami ar tādiem kopā
trenēties, turklāt Latvijā šāda līmeņa
karatistu ir ļoti maz,» stāsta Kalvis, kurš
jau trešdien devās uz Dubaiju. Jāpiebilst,
ka viens no viņa sparinga partneriem
Jelgavā Malaizijas izlases pārstāvis Kalvim ir sīvs konkurents Premjerlīgā: pēc
diviem aizvadītiem posmiem K.Kalniņš
kopvērtējumā ieņem 2. vietu, savukārt
Malaizijas sportists Sentilkumarans Selvarajo šobrīd kopvērtējumā ir 3. pozīcijā.
«Man šogad svarīgākais starts ir Eiropas
čempionāts, kas notiks maijā Turcijā,
un tajā Malaizijas karatisti nestartēs,
tāpēc šobrīd varam cits citam palīdzēt
sagatavoties sacensībām,» tā K.Kalniņš.
Jāpiebilst, ka kopā ar Kalvi treniņnometnē piedalījās vēl trīs Latvijas sportisti:
Ričards Reinhaus, Nikolajs Bodrovs un
Viktorija Razejeva.
Malaizijas delegācija septiņu karatistu, fizioterapeites un galvenā trenera

Sporta pasākumi
31. martā pulksten 10.30 – LOK
projekta «Sporto visa klase» sacensības
stafetēs 3. klašu skolēniem (ZOC).
1. un 2. aprīlī pulksten 10 – Latvijas
kauss mākslas vingrošanā (ZOC).
1. aprīlī pulksten 10 un 2. aprīlī
pulksten 15 – Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
2. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā
(sporta hallē).
6. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2017» 1. kārta
(Ozolniekos).
SIA «MMD serviss» (reģ.Nr.40003287243)
aicina darbā noliktavā Ozolniekos

KRĀVĒJUS(-AS)
Prasības:
• spēja veikt fizisku darbu;
• precizitāte;
• augsta atbildības izjūta.

PRODUKCIJAS MARĶĒTĀJUS(-AS)
Prasības:
• augsta atbildības izjūta;
• kārtīgums;
• precizitāte.
Papildu informācija – pa tālruni 26120115
(darba dienās no plkst.11 līdz 17).
CV sūtīt pa e-pastu oksana.skilta@mmdserviss.eu.
JELGAVAS TEHNIKUMS
Adrese: Pulkveža Oskara
Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001,
tālrunis 63025605;
www.jelgavastehnikums.lv

«Cīnīties ar
garāku pretinieku ir grūti
– viņam ir
garākas rokas,
tāpat grūtāk
aizsniegt
pretinieka
galvu,» vērtē
jelgavnieks
Kalvis Kalniņš
(no kreisās)
pēc treniņa ar
Igaunijas karatistu Pāvelu
Artamonovu.
Foto: Austris
Auziņš

INFORMĀCIJAS DIENAS
6. – 7.04.2017.
Aicinām 8. – 9. klases skolēnus
no plkst.10 līdz 16.

SIA «Zemgales meliorācija»

(reģ.Nr.43603007218) savai komandai

aicina pievienoties saimniecības pārzini.
Darba pienākumi:
• uzturēt kārtībā telpas un teritoriju;
• izsniegt un saņemt inventāru un tehniku;
• kontrolēt preču un iekārtu kustību noliktavā;
• strādāt ar noliktavas programmu;
• veikt preču un iekārtu iepirkumus objektiem
un saimniecībai.
CV sūtīt pa e-pastu ceple@zemgalesmelioracija.lv.

Piedāvā darbu
A.Vasiļjeva sastāvā Jelgavā ieradās 20.
martā. Te viņus jau gaidīja arī komandas
jaunais dalībnieks – neskaitāmus augstas
raudzes sportistus sagatavojušais fiziskās
sagatavotības treneris Ivars Čākurs,
kurš ir strādājis gan ar Latvijas vīriešu
basketbola izlasi, gan bobslejistu Sandi
Prūsi. Šobrīd treneris palīdz Norvēģijas
jaunajiem vieglatlētiem, kā arī Latvijas
florbola izlasei. Jāuzsver, ka I.Čākuram
jau bija pieredze ar karatistiem, jo tieši
viņš pirms vairākiem gadiem strādāja ar
brāļiem Kalniņiem un A.Vasiļjevu.
«Man patīk pieņemt izaicinājumus.
Cik noprotu, pēc jaunajiem noteikumiem
cīņa ilgst divas minūtes. Šajā laikā sportistam jāspēj būt maksimāli gatavam un
jāsakoncentrējas. Skaidrs, ka neviens
sportists visu šo laiku nevar izturēt, tādēļ
svarīgi, kādā formā un gatavībā ir karatisti pēc aizvadītām 40 – 50 sekundēm,
kad spēki ir beigušies. Svarīgi ir ne tikai
gūt punktus, bet arī spēt savu pārsvaru
noturēt,» fiziskās sagatavotības nianses

skaidro I.Čākurs. Jāpiebilst, ka treniņi
malajiešiem notika divas reizes dienā,
bet dienas režīms bija nozīmēts gana
spartisks: pulksten septiņos – rītarosme,
tad – brokastis, desmitos – pirmais divu
stundu fiziskās sagatavotības treniņš,
bet trijos pēcpusdienā – vēl viens divu
stundu treniņš pie konkrētā sporta veida
elementiem.
Interesanti, ka kopā ar nu jau titulēto
Malaizijas izlasi sacensībām gatavojās arī
viens no šobrīd spēcīgākajiem Ungārijas
karatistiem pagājušā gada U-21 pasaules
čempions un šābrīža Eiropas čempions
Gabors Haršpataki. Tāpat iespēju trenēties A.Vasiļjeva vadībā izmantoja vadošie
Igaunijas karatisti, kuri arī jau izcīnījuši
vairākus Eiropas līmeņa sasniegumus.
«Ar Andri nebiju personīgi pazīstams,
taču viņu zina mans izlases treneris.
Esmu ļoti apmierināts ar šiem treniņiem,
tā ir lieliska iespēja augt kā sportistam,
jo nodarbības šādā vidē un konkurencē
neapšaubāmi paaugstina manu meista-

rību. Malajieši ir daudz emocionālāki par
mums, igauņiem, un bieži vien tas noder
sacensībās. Šī ir viena no tām lietām,
kuru es cenšos ievērot. Ir bijis, ka pats
sevi speciāli cenšos emocionāli uzvilkt,»
par treniņos pieredzēto stāsta Igaunijas
karatists Pāvels Artamonovs.
Arī A.Vasiļjevs norāda, ka svarīgi ir
trenēties maksimāli profesionālos apstākļos, atzīmējot, ka Jelgavā šobrīd šādi
treniņi ir iespējami. «Apstākļi te ir ļoti
labi, viss ir forši. Mums ļoti paveicās ar
laikapstākļiem, tie ir pavasarīgi. Laikā,
kad mums ir rītarosme, mostas visa pilsēta. Kopumā treniņnometnei ir pieejams
viss, kas nepieciešams. Prieks, ka Jelgavā
ir parādījušās vairākas sporta zāles, kas
atbilst mūsu prasībām. Mēs noteikti
varētu te atgriezties,» stāsta treneris.
Jāpiebilst, ka karatisti savus treniņus
aizvadīja sporta klubā «Bio Ritmi» un
Jelgavas Cīņas sporta veidu centrā.
Karatē Premjerlīgas posms Dubaijā
notiks no 31. marta līdz 2. aprīlim.

Atgriežas piedzīvojumu sacensības «xRace»
nas uzdevumi. Dalībniekiem jāņem līdzi
velosipēds un ķivere, kā arī viedtālrunis,
Šī gada piedzīvojumu sacenjo sacensībās būs fotoorientēšanās elesību seriāls «xRace» sāksies
menti, bet pārējais ekipējums tiks noar posmu Jelgavā 15. aprīlī.
drošināts. Dalībnieki startēs komandās:
Interesenti var piedalīties
īsajā distancē, kas piemērota ģimenēm,
kādā no trim distancēm – īsavar piedalīties 2 – 4 cilvēki, bet pārējās
jā (ģimenēm un iesācējiem),
distancēs komandā jābūt trim cilvēkiem.
tautas (aktīviem sporta cienīVismaz vienam dalībniekam komandā
tājiem) vai sporta (profesiojābūt pilngadīgam.
nāļiem, orientēšanās sporta
Sacensību centrs būs Pasta salā, kur
cienītājiem). «Dalībniekiem
plānots arī sacensību starts un finišs,
patīk tas, ka šajās sacensībās
veloserviss, reģistrācija un numuru
ir arī jāpadomā un ka var
izņemšana, tualetes, velomazgāšana,
darboties komandā,» norāda
ēdināšana, kā arī dažādu atbalstītāju
sacensību organizatoru pārteltis. Reģistrācija un numuru izņemstāve Marta Zumberga.
šana sāksies pulksten 9. Starts visiem
dalībniekiem būs kopā – pulksten 11, bet
Viņa stāsta, ka visās trīs distancēs būs tālāk katrā distancē trase plānota tā, lai
skriešanas, velobraukšanas un laivoša- izvairītos no dalībnieku drūzmēšanās.

 Ilze Knusle-Jankevica
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«Būtiski, ka komandām nav jāizpilda visi
uzdevumi un jāveic trase līdz galam: ja
kļūst par grūtu, jebkurā brīdī var doties
uz finišu,» skaidro M.Zumberga.
Interesenti aicināti pieteikties iepriekš
mājaslapā www.xrace.lv, bet arī sacensību dienas rītā Pasta salā vēl varēs
pieteikties. Dalības maksa palielināsies,
tuvojoties sacensību dienai. Jelgavnieki
var saņemt 20 procentu atlaidi – reģistrējoties mājaslapā, jāievada atlaides
kods Jelg17. Pērn vidēji vienā posmā
piedalījās ap 500 dalībnieku.
Šī būs piedzīvojumu sacensību «xRace» astotā sezona, un ir komandas, kas
piedalījušās visus gadus, izlaižot tikai
vienu posmu. Šogad būs seši posmi: 15.
aprīlī Jelgavā, 3. jūnijā Madonā, 8. jūlijā
Valmierā, 19. un 20. augustā Rīgā, 9.
septembrī Talsos, 14. oktobrī Mārupes

Sacensību laika grafiks
Plkst.9 – reģistrācija un numuru izņemšana
Plkst.10 – velosipēdu novietošana veloparkā
Plkst.11 – starts visām distancēm
Plkst.15 – kontrollaika beigas īsajai distancei
Plkst.17 – kontrollaika beigas tautas distancei
Plkst.19 – kontrollaika beigas sporta distancei

novadā. Katrā posmā tiek apbalvotas
labākās komandas visās trīs distancēs,
bet komandas tiek vērtētas arī kopvērtējumā, ja ir piedalījušās vismaz piecos
no sešiem posmiem.
«xRace» sacensības Jelgavā notiks
otro reizi – pirmoreiz piedzīvojumu
sacensību seriāla posms mūsu pilsētā
aizvadīts 2013. gadā. «Dalībnieki izteica
vēlmi, lai kāds no posmiem notiktu arī
Jelgavā, un esam atgriezušies,» teic
organizatoru pārstāve.

SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898)
Jelgavā aicina darbā šuvējas(-us).
Darbs vienā maiņā. T.29226133.
SIA «Kapu parks» (reģ.Nr.40103975355)
piedāvā darbu kapu izstrādājumu pārdevējam(-ai) Jelgavā. Darba laiks: darba
dienās no plkst.9 līdz 17, sestdienās no
plkst.9 līdz 13. CV sūtīt pa e-pastu
gita@rgrpluss.lv.

Meklē darbu
Aukles darbu, ir medicīniskā izglītība.
T.28236557.
Vīrietis meklē darbu koku, krūmu izciršanā.
T.26041297.
Sieviete (46 g.) – apkopējas vai
saimniecības darbu. T.24782022.

Līdzjūtības
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
/M.Jansone/
Izsakām līdzjūtību Intai Leilandei,
māmiņu mūžībā aizvadot.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Mūžīgo mieru dod, Kungs,
un mūžīgā gaisma lai atspīd...
Skumju brīdī esam kopā ar Andri,
mīļo mammu mūžībā pavadot.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VLADISLAVA SOKOLOVSKA (1924. g.)
NIKOLAJS ČERŅEVIČS (1949. g.)
LĪGA ĢEDERTE (1981. g.)
JANĪNA ROZE (1939. g.)
LILIJA PIDCE (1945. g.)
ANĪNA ROZE (1939. g.)
JURIS MAĻAVKO (1954. g.)
NADEŽDA STRAVINSKA (1931. g.)
ANATOLIJS RUDAKS (1953. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 3. aprīlis
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 4.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2408.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 145.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Rozamunde Pilčere. Pilnīgi negaidīti.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Jauni atradumi jau zināmās ielās.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 144.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2408.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Dzimtas detektīvs. Tontegodes dzimta (ar subtitriem).*
1.40 Vai Rīga jau gatava?*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Ronja – laupītāja meita.
Zviedrijas ģimenes filma (ar subt.). 1984.g.
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 12.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
15.05 Kā tev klājas, Rūdolf Ming? Dokumentāla filma.
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 715.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 6.finālspēle.
22.05 Otrs brālis. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
23.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 5.sērija.
0.25 Anekdošu šovs 2.*
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.30 Karamba! Humora raidījums.
11.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 106. un 107.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 18.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Čikāgas sardzē. Seriāls. 14.sērija.
1.05 Dzīvīte.
1.25 LNT ziņu «Top 10».
2.10 Attīstības kods 3.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 7.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 12.sērija.
6.30 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.00 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.30 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.55 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 110.sērija.
8.25 Kobra 18. Seriāls. 7.sērija.
9.30 Gatavo 3.
10.05 Māmiņu klubs.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 13.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 41. un 42.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 111. un 112.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 42.sērija.
21.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 7.sērija.
22.35 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.30 Skaistule un briesmonis 4.
ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
0.30 Nekā personīga.
1.25 Sveika, Rīga!
2.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 19. un 20.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 42.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

TV PROGRAMMA

Otrdiena, 4. aprīlis
LTV1

Trešdiena, 5. aprīlis
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Jauni atradumi jau zināmās ielās.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 5.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2409.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 146.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.55 Ukrainas prezidenta Petro Porošenko oficiālā vizīte Latvijā.
Sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils.
11.20 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 145.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2409.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Inese Ozola.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Vai tu esi rasists?
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Adelainas gadi. Romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
1.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 6.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2410.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 147.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 146.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2410.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Ciemiņš virtuvē.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Izsauciet vecmāti! 4. Lielbritānijas seriāls. 1. un 2.sērija.
1.20  Vai tu esi rasists? Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7

LTV7

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Balss pavēlnieks.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Krievija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 127.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 716.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
20.05  Āfrika no putna lidojuma.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 128.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 46.sērija.
23.50  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.45 Anekdošu šovs 2.*
1.40 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kā tev klājas, Rūdolf Ming? Dokumentāla filma.
9.45 Zemei līdzīga planēta. Dokumentāla filma.
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Balss pavēlnieks.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 128.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 717.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 7.finālspēle.
22.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
23.00  Galapagu salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
0.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
0.30 Personība. 100 g kultūras. Gundars Āboliņš.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.35 Karamba! Humora raidījums.
11.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 108. un 109.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 19.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Inga Lindstrēma. Pa mīlestības pēdām.
Melodrāma. 2006.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm.
ASV seriāls. 6.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 43. un 44.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.

LNT

TV3

5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 9.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 14.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.45 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 113.sērija.
8.35 Kobra 18. Seriāls. 10.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 17.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 15.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 43. un 44.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 115.sērija.
18.30 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 1.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 44.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 10.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 18.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 10.sērija.
0.10 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 7.sērija.
1.05 Skaistule un briesmonis 4. Seriāls. 10.sērija.
2.00 Anželika. Seriāls. 23.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 23. un 24.sērija.

5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 8.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 13.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.45 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 111.sērija.
8.35 Kobra 18. Seriāls. 8. un 9.sērija.
11.50 Televeikala skatlogs.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 14.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 42. un 43.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Divarpus vīru 5. Komēdijseriāls. 113. un 114.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 43.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 17.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.30 Anželika. Seriāls. 21. un 22.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 21. un 22.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 43.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 35.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Pa mīlestības pēdām. Melodrāma. 2006.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 20.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 45.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 18.sērija.
22.10 Bēdīgi slavenie mērgļi. ASV un Vācijas trilleris. 2009.g.
1.15 Dzīvīte.
1.35 Košākai dzīvei 4.
2.00 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3

Ceturtdiena, 2017. gada 30. marts
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 44.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Ceturtdiena, 6. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 7.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2411.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 148.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 147.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2411.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Cytaidi latviskais» piedāvā:
Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība (ar subt.).
20.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Karaliste.
21.45 Latvijas kods. Bez viņiem. Dokumentāla filma.
22.15  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Aculiecinieks.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 3.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 129.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 718.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 130.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.25 Sievietes un sargi. Dokumentāla filma.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

Piektdiena, 7. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 8.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 11.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 149.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 5.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Vanadziņš. Animācijas filma. Atjaunotā versija.
14.35 Dullais Dauka. Animācijas filma. Atjaunotā versija.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 148.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 11.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  Inspektors Benkss 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 5.sērija.
2.05  Izsauciet vecmāti! 4. Lielbritānijas seriāls. 1. un 2.sērija.
4.00 Aizliegtais paņēmiens.*
4.50 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.20  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.55 Ciemiņš virtuvē.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 4.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 130.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 719.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.15 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Baltkrievija.
22.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.30  Asinssaites. Francijas un ASV trilleris (ar subt.). 2013.g.
0.50 Leģendārie albumi. Toms Petijs un «The Heartbreakers».
Dokumentāla filma (angļu val., ar subt.).
1.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.45  Galapagu salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
3.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 37.sērija.
11.45 Pavasaris iesācējiem. Vācijas traģikomēdija. 2012.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Marta cep. Kulinārijas raidījums. 2011.g. 1.sērija.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 22.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 47.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 6.sērija.
21.50 Vajadzīga soliste. Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
23.20 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.15 Dzīvīte.
1.35 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 47.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.25 Karamba! Humora raidījums.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 11.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 16.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.45 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 2.sērija.
8.35 Kobra 18. Seriāls. 12.sērija.
9.40 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 6.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 17.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 45. un 46.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 13.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 46.sērija.
21.00 Rozā pantera 2. ASV un Čehijas komēdija. 2009.g.
22.55 Pols. ASV piedzīvojumu komēdija. 2011.g.
1.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 10.sērija.
1.55 Anželika. Seriāls. 24.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 27. un 28.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 46.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 8. aprīlis
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Seši pasaules gājēji. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2014.g.
11.40 Vanadziņš. Animācijas filma. Atjaunotā versija.
12.00 Dullais Dauka. Animācijas filma. Atjaunotā versija.
12.10 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.25 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 16. un 17.sērija.
13.25 «Cytaidi latviskais» piedāvā:
Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība (ar subt.).*
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Ciemiņš virtuvē.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  Dāmu mīlulis. Romantiska drāma (ar subt.). 2012.g.
23.15  Asinssaites. Francijas un ASV trilleris (ar subt.). 2013.g.
1.35 Dailes teātra svētku koncerts.*
4.05 Momentuzņēmums.*
4.20 Starptautiskais 35. sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
5.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

Ceturtdiena, 2017. gada 30. marts
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Karaliste.*
11.30 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
12.20  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.50  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.50 Aculiecinieks.*
14.05 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
14.50 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
15.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
16.45 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Baltkrievija.
19.30 Latvijas meistarsacīkstes florbolā. Fināls.
22.00  Midsomeras slepkavības 3. Seriāls. 4.sērija.
23.55  Inspektors Benkss 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.40 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
2.00 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 1.–5.sērija.
4.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
5.50 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 72.sērija.
7.15 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 5.sērija.
11.15 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 18.sērija.
12.00 «LNT brokastu» speciālizlaidums no Ventspils.
12.25 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 18.sērijas
turpinājums un 19.sērija.
13.15 «LNT brokastu» speciālizlaidums no Ventspils.
13.25 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 19.sērijas
turpinājums un 20.sērija.
15.10 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 4.sērija.
16.05 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 110. un 111.sērija.
23.50 Noziegums Braitonā. ASV krimināldrāma. 2010.g.
1.40 Mūžīgais pavasaris. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
3.05 800 vārdi 2. Seriāls. 3.sērija.
3.50 LNT brokastis.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 12.sērija.
5.40 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
6.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.10 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.10 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.40 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 18.sērija.
12.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 7.sērija.
13.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.55 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
17.05 Rozā pantera 2. ASV un Čehijas komēdija. 2009.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Hop! ASV animācijas filma. 2011.g.
21.30 Ātrs un bez žēlastības 5. ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
0.10 Betmens. Sākums. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
2.45 Iebraucēji. Seriāls. 3.sērija.
3.05 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 12.sērija.
3.45 Mūsdienu Latvijas garša 2. 10.sērija.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 9. aprīlis
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 6.sērija.
11.00  Āfrika no putna lidojuma.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Operdziedātāja Inga Kalna.*
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla filma. 7.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
Kārlim Pamšem – 100!
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere. Mīla, zagļi un
dimanti. Vācijas ģimenes drāma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Nesaprātīgs cilvēks.
ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
23.15 Karaliste.*
23.45  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
0.45  Dāmu mīlulis. Lielbritānijas un Itālijas
romantiska drāma (ar subt.). 2012.g.
2.40 Raimonda Paula dziedāšanas svētki «Arēnā Rīga».*
5.05 Melu laboratorija (ar subt.).*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
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10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.30  Seši pasaules gājēji. Vācijas pasaku filma. 2014.g.
12.40 Mājas, kur atgriezties.
Austrālijas seriāls. 2010.g. 1.–5.sērija.
14.45 Anekdošu šovs 2.*
15.15 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
15.25 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.*
17.40 Leģendārie albumi. Toms Petijs un «The Heartbreakers».
Dokumentāla filma (angļu val., ar subt.).
18.45 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
19.20 TV PIRMIZRĀDE. Slepenā aukle. Krimināldrāma.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 47.sērija.
22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.45 Anekdošu šovs 2.*
0.40 Sporta studija.*
1.25 Vakars. Pietura. Jasmīns. Fonda «Viegli» koncerts.*
2.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 73.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Karamba! Humora raidījums.
7.25 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 5.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 3.
Kulinārijas šovs. 21. un 22.sērija.
12.40 Karamba! Humora raidījums.
13.05 Varavīksni redz pēc lietus.
Krievijas seriāls. 2014.g. 1.–4.sērja.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers. Vācijas kriminālkomēdija. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

PSIHOLOGU(-ĢI) uz nepilnu darba laiku.
Prasības kandidātiem:
• profesionālais maģistra grāds psiholoģijā;
• pieredze psiholoģiskās konsultēšanas jomā;
• sertifikāts, kas apliecina tiesības veikt vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju;
• sertifikāts, kas apliecina zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• teicamas spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;
• spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;
• labas datorprasmes.
Galvenie pienākumi:
• atbalsts ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka
zaudējums, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība);
• psihosociāla rehabilitācija dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
• personu (ģimeņu) psiholoģiskā izpēte un atzinumu sagatavošana;
• individuālās konsultācijas.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv. Tālrunis informācijai – 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām.

20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 112. un 113.sērija.
23.50 NCIS: Losandželosa. ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
1.15 Amerikāņi 3. Seriāls. 13.sērija.
2.00 Hūberts un Štallers. Vācijas kriminālkomēdija. 9. un 10.sērija.
3.35 Luī 5. Seriāls. 5. un 6.sērija.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 13.sērija.
5.40 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
6.55 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.20 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.50 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5.
Animācijas seriāls.
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8.15 TV PIRMIZRĀDE. Mans skapis – mana vizītkarte.
Latvijas raidījums. 2017.g.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.00 Vīna darītava «Meroux». ASV drāma. 2011.g.
12.55 Tēta nedienas Latvijā 2.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 10.sērija.
14.30 Ātrs un bez žēlastības 5. ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
17.05 Hop! ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.10 «Krutie» kruķi. Spraiga sižeta komēdija. 2007.g.
0.40 Vīna darītava «Meroux». ASV drāma. 2011.g.
2.20 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 13.sērija.
3.00 Mūsdienu Latvijas garša 3. 1.–3.sērija.

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMA IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2017. GADĀ
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»
(turpmāk – saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017. gada 15. jūnijam (ieskaitot).
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2017. gadā ir 25 000 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv vai Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni 63084475 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, vai klātienē pirmdienās no plkst.15
līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084475.
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Pasākumi pilsētā
30. martā pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Garākais ceļš uz tālāko vietu».
Stāsti par ekspedīciju uz Pita salu Jaunzēlandē. Vakara viesi – Dainis Pudelis un Ivars
Brencis. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
31. martā pulksten 19 – Marijas Naumovas koncerts «Uz ilūziju tilta». Programmā – dziesmas ar J.Petera un K.Vērdiņa vārdiem. Mūzikas autors – franču ģitārspēles
virtuozs manouch stila ģitārists Sebastien Giniaux. Piedalās franču mūziķi: S.Giniaux,
Samy Daussat, Laurent Epstein, Oliveir Lorang, Maryll Abbas, Meivelyan Jacquot.
Biļešu cena – € 8 – 25 (kultūras namā).
31. martā pulksten 19 – koncerts «Mēs tikāmies martā». Piedalās skolas kori
«Spīguņi», «Spīgo», «Kārkli pelēkie zied», Dobeles ģimnāzijas vīru ansamblis «KPTT»,
Lielplatones vīru ansamblis «Tikai Tev», Lielplatones jauktais ansamblis «Vīnava», Žoržs
Siksna un Jelgavas Tirkīza ansamblis. Ieeja – bez maksas (4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
1. aprīlī pulksten 12 – radošā nodarbība «Nāc nākdama, Liela diena!». Lieldienu
rotājuma darināšana no bērzu zariem. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
1. un 2. aprīlī – IV starptautiskais pūtēju orķestru konkurss «Baltic open» un IX
Latvijas pūtēju orķestru konkurss. Konkurss veltīts izcilā latviešu pūtēju orķestru
diriģenta, pedagoga un komponista Gunāra Ordelovska 90. jubilejai (kultūras namā
un Mūzikas vidusskolā).
2. aprīlī pulksten 14 – tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri. Dalība – bez maksas (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
2. aprīlī pulksten 16 – garīgās mūzikas koncerts. Piedalās: Hopes pilsētas jauktais
koris «Bare for Gøy» (Norvēģija), kamerkoris «Tik un tā» un ērģelniece Māra Ansonska.
Diriģents – Guntis Galiņš. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
3. aprīlī pulksten 14 – XXI integratīvā mākslas festivāla reģionālais konkurss –
koncerts «Nāc līdzās! Zemgale». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
7. aprīlī pulksten 15 – Starptautiskajai romu dienai veltīts pasākums. Dalība – bez
maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
8. aprīlī pulksten 11 – Zemgales reģiona folkloras kopu skate «Baltica 2018» (4.
vidusskolā Akmeņu ielā 1).
9. aprīlī pulksten 12 – izrāde bērniem «Lieldienu jampadracis»: krievu un latviešu
valodā mazos jelgavniekus priecēs teātra studija «Poteha» Vladimira Astapenko
vadībā. Biļetes var iegādāties Jelgavas krievu biedrībā «Istok» Sarmas ielā 4, cena – 2
eiro (Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).
8. aprīlī pulksten 12 – radošā nodarbība «Nu atnāca Liela diena ar raibām oliņām!».
Lieldienu zaķa darināšana no siena. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
9. aprīlī pulksten 17 – Antonio Lotti «Vesperes», Latvijas pirmatskaņojums. Piedalās Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu orķestris, Latvijas
Radio kora grupa un solisti I.Ezeriete (soprāns), I.Romancāne (soprāns), S.Kokina
(mecosoprāns), D.Strautmane (mecosoprāns), A.Reinis (tenors), K.Rūtentāls (tenors),
G.Dziļums (baritons), J.Kokins (bass). Diriģents – A.Meri. Ieeja – bez maksas (Sv.Annas
baznīcā).
11. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Sauleskalns «Meldermeitiņa». Sadzīves komēdija ar dziedāšanu divās daļās. Režisors – A.Matisons,
scenogrāfs – R.Junkers. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
12. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas Akordeonistu nodaļas koncerts. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
12. aprīlī pulksten 18 – V.Geiko un O.Orlovs koncertā «Neapolitāniešu dziesmas
un senās krievu romances ar ģitāru». Biļešu cena – € 10 (kultūras nama Mazajā zālē).
12. aprīlī pulksten 20 – improvizācijas teātra «Improzoo» viesizrāde. Improvizācijas
vakars divās daļās – ainiņu un situāciju izspēle pēc skatītāju ierosinājumiem muzikālā
pavadījumā. Biļetes varēs iegādāties pirms izrādes. Biļešu cena – € 5 (Studentu teātrī
J.Čakstes bulvārī 5a).
15. aprīlī pulksten 18 – grupas «Astro’n’out» studijas albuma «Urda» koncerttūre
«Satiksimies, tiksimies». Biļešu cena – € 12 – 18 (kultūras namā).
16. aprīlī no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei: šūpoles, olu
krāsošana, meklēšana un ripināšana, pavasara veiklības spēles, lielais zaķis un mazie
poniji, Lieldienu mazais tirdziņš ar kārumiem, prieciņiem un nieciņiem. Pulksten
12 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pils pagalmā sveiks mazos
jelgavniekus. Piedalās folkloras kopa «Dimzēns» un Jelgavas deju kolektīvi. Ieeja –
krāsotas olas (Jelgavas pils parkā).
17. aprīlī pulksten 12 un 15 – «Labās Lieldienas «Lediņos»». «Lediņu» zaķis aicina visus Lieldienu svinētājus pavadīt dienu svaigā gaisā, ripināt olas, izšūpoties un
patstāvīgi darboties teritorijā pieejamajās aktivitātēs. Dalība – bez maksas (nometnē
«Lediņi» Lediņu ceļā 1).
17. aprīlī pulksten 18 – grupas «Raxtu Raxti» Latvijas koncerttūre. Programmā
– labi pazīstamas dziesmas no albuma «Līgo», versijas par latviešu tautasdziesmu
tēmām, I.Kalniņa dziesmas tautas mūzikai pietuvinātos aranžējumos un skaņdarbi,
kas top Latvijas simtgades deju lieluzvedumam 2018. gadā. Biļešu cena – € 10 – 18
(kultūras namā).

Izstādes
Līdz 31. martam – gleznotāju darbu izstāde «Pavasara iedvesmotie» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 1. aprīlim – Voldemāra Kokareviča gleznu izstāde «Dabas mirkļi» (pilsētas
bibliotēkā).
Līdz 9. aprīlim – M.Stumbra (1942 – 2014) piemiņas gleznu izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 12. aprīlim – vizuāli plastiskās mākslas izstāde, kurā aplūkojami Zemgales
novada vizuāli plastiskās mākslas skolēnu skates darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 20. aprīlim – Jaņa Rozentāla mākslas skolas skolotāju darbu izstāde «Rožu
pavasaris» (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
Līdz 22. aprīlim – izstāde «Edvīna Kalnenieka dekorācijas izrādēm» (kultūras nama
2. stāva galerijā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 30. marts

Braucam vērot putnus!
Kolāža: JV

 Jana Bahmane

Aprīļa otrās nedēļas nogalē, 8. un 9. aprīlī, Jelgavā un
apkārtnē notiks pavasara
Putnu dienas – «Lediņos»
darbosies putnu būrīšu
darbnīca, Svētes palienē
varēs vērot putnus kopā
ar pieredzējušu putnu vērotāju, bet aktīvās atpūtas
cienītāji aicināti doties velopastaigā «Braucam vērot
putnus!».
Putnu dienas ievadīs putnu būrīšu
veidošanas darbnīca, kas sestdien, 8.
aprīlī, no pulksten 12 līdz14 notiks nometnē «Lediņi» Lediņu ceļā 1. «Ikviens
varēs iemācīties izgatavot putnu
būrīšus, ko izvietot dārzā vai mežā.
Aktivitātes darbnīcā būs bez maksas,

un visi nepieciešamie materiāli būrīšu
izgatavošanai tiks nodrošināti,» stāsta
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
pārstāve Liene Strazdiņa.
Aktivitātes turpināsies svētdien, 9.
aprīlī, kad interesenti aicināti doties
uz Svētes palieni Jelgavas novada
Valgundes pagastā, kas ir nozīmīga
migrējošo ūdensputnu un bridējputnu atpūtas un barošanās vieta.
Tur no pulksten 9 līdz 12 kopā ar
pieredzējušu putnu vērotāju Mareku
Kilupu varēs iepazīt putnu sugas,
kas šogad apmetušās applūstošajās
pļavās. «Putnu vērotāji aicināti ierasties, līdzi ņemot binokli un tālskati,
kā arī parūpēties par laikapstākļiem
piemērotu apģērbu un apaviem.
Dalībnieku transporta novietošana
plānota pie sūkņu stacijas Svētes
palienē,» norāda L.Strazdiņa. Dalība
– bez maksas.

Bet aktīvās atpūtas piekritēji 9.
aprīlī pulksten 9.30 varēs pievienoties
«Pepijas velomānijas» organizētajai velopastaigai uz Svētes palieni
«Braucam vērot putnus!». Brauciens
sāksies pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, un plānotais
maršruta garums ir 25 kilometri.
Ekskursiju vadīs gide Zane Grava.
Sīkāku informāciju par ekskursiju var
uzzināt, zvanot pa tālruni 29733112,
dalība – 1 eiro.
Putnu dienas organizē Latvijas
Ornitoloģijas biedrība un Dabas
aizsardzības pārvalde ar Latvijas
Vides aizsardzības fonda finansiālu
atbalstu un sadarbības partneriem
visā Latvijā. Vairāk par Putnu dienu
aktivitātēm Jelgavā var uzzināt Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā pa
tālruni 63005447 vai mājaslapā www.
visit.jelgava.lv.

Mūziklā iedrošinās sapņot
 Jana Bahmane

«Sapnis par šādu uzvedumu
radās jau sen – popkoriem
nav tik daudz pasākumu,
kuros parādīt savu meistarību, bet mēs zinām, ka
mūsu pilsētā ir brīnišķīgi
dziedātāji un dejotāji, tādēļ ļoti vēlējāmies Jelgavā
uzvest šāda žanra darbu,»
mūziklu «Sapņotāji», kas
pirmizrādes Jelgavas kultūras namā piedzīvos 8. un 9.
aprīlī pulksten 16, raksturo
Jelgavas popkora vadītāja
Erita Karlsone.
Mūzikla «Sapņotāji» ideja iedvesmota no 1988. gadā uzņemtās amerikāņu
scenārista un kinorežisora Džona
Votera filmas «Matu laka», kas stāsta
par 60. gadu amerikāņu jauniešu
dzīvi – pirmo mīlestību, attiecībām ar
vecākiem, sapņiem. «Iedvesmojoties
no filmas scenārija un režijas, radījām savu – mūsdienu – versiju par to,
cik nozīmīgi ir sapņot. Kopš filmas
uzņemšanas ir pagājuši teju 30 gadi,
bet stāsta aktualitāte arī šobrīd nav
mazinājusies,» vērtē mūzikla režisors

Sandis Kalniņš. Viņš papildina, ka
šajā darbā aiz pozitīviem un krāšņiem
izteiksmes līdzekļiem slēpjas ikvienam
nozīmīgas tēmas. «Jau sākumā sapratu, ka šim darbam nepieciešams nopietns pamats, jo jauniešiem ir patiesi
lielas darba spējas. Mūziklā darbojas
dažādi tipāži, tādēļ domāju, ka ikviens
tajos var saskatīt daļiņu sevis,» stāsta
S.Kalniņš.
Darbs pie uzveduma izveides norit
jau kopš aizvadītā gada decembra, un
tajā ar savām idejām iesaistījās arī paši
jaunieši. «Man ļoti patika horeogrāfu
redzējums, tādēļ nevēlējos atkāpties
no domas, ka mums tas ir jāspēj
iedzīvināt mūziklā,» tā E.Karlsone.
Viņa norāda, ka lielākais izaicinājums
jauniešiem ir iejusties citā žanrā,
dziedāšanu un deju soļus papildinot
ar aktiermeistarību. «Jāiemācās visu
darīt reizē – jāseko dziesmu vārdiem,
balsvedībai, kustībām,» skaidro Jelgavas popkora vadītāja. «Šāda formāta
skatuves uzvedumi Jelgavā nenotiek
bieži, un šī mūzikla lielākā pievienotā
vērtība ir paši jaunieši,» norāda S.Kalniņš, papildinot, ka mūzikls «Sapņotāji» ir aktuāls gan jauniešu auditorijai,
gan arī citiem, jo tas stāsta ne tikai
par jauniešu savstarpējām attiecībām

ar vienaudžiem un vecākiem, bet arī
par visai sabiedrībai nozīmīgu un
aktuālu tēmu.
Muzikālajā izrādē iekļautas Jelgavas popkora vadītāja Ulda Timmas oriģināldziesmas, tulkojumi no
filmas «Matu laka», kā arī latviešu
estrādes skaņdarbi. «Arī mums ar
Uldi tā ir sava veida jaunrade, jo paši
no angļu valodas tulkojām dziesmu tekstus,» piebilst E.Karlsone.
Mūziklā piedalās Jelgavas popkoris,
deju studija «Intriga», Jelgavas aktieri un solisti – Indra Soika, Baiba
Zaķevica, Kristīne Ozoliņa, U.Timma,
Gundars Caune, E.Karlsone, Ivars
Pirvics, Madara Buškevica, Elita Majevska, Linda Baumane, Miks Vilnis.
Mākslinieciskie vadītāji – E.Karlsone
un U.Timma. Horeogrāfiju veidoja
Inga Ose, Santa Kanceviča un Egija
Abaroviča, scenogrāfs – I.Pirvics, tērpu māksliniece – Ilze Beķere, režisors
– S.Kalniņš.
Mūzikls «Sapņotāji» Jelgavas kultūras namā notiks 8. un 9. aprīlī. Biļetes
uz 8. aprīļa koncertu var iegādāties
tikai Jelgavas kultūras nama kasē, savukārt uz 9. aprīļa koncertu – kultūras
nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs
visā Latvijā. Cena – 3 – 5 eiro.

Radošajās nodarbībās gatavosies Lieldienām
 Jana Bahmane

Sagaidot Lieldienas, Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī 1. un 8.
aprīlī notiks izzinoši radošās nodarbības, kurās
interesenti varēs iepazīt
Lieldienu svinēšanas tradīcijas un iemācīties no dabas veltēm darināt svētku
dekorus.

Lai ienestu mājās svētku noskaņu,
mūsu senči telpas izdaiļoja ar rotājumiem, kas tradicionāli bija krāsotas
olas, pavasara ziedi, izplaucēti bērzu
zari un pūpoli. Turpinot šo tradīciju,
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī 1. aprīlī pulksten 12 notiks nodarbība «Nāc nākdama, Liela diena!»,
kuras dalībnieki varēs iemācīties
darināt telpu dekoru no bērzu zariem.
«Darināsim iekaramos dekorus, par
pamatu tiem izmantojot bērzu un citu

koku zarus. Tos rotāsim ar izpūstām
olām, putnu spalvām, lentītēm un
citiem akcentiem,» stāsta radošās nodarbības vadītāja Zanda Kursīte.
Nākamā nodarbība Lieldienu
noskaņās «Nu atnāca Liela diena
ar raibām oliņām» notiks 8. aprīlī pulksten 12 – tajā varēs iemācīties no siena darināt Lieldienu zaķi.
Papildu jaunu rokdarbu tehniku apgūšanai nodarbību dalībnieki varēs arī
izzināt mūsu senču pavasara saulgriežu

svinēšanas tradīcijas. Z.Kursīte stāstīs
par šūpoļu kāršanas tradīcijām un
šūpošanās nozīmi, kā arī par tradīciju
kaulēties ar olām un Lieldienu ēdieniem raksturīgo apaļo formu. «Šūpoles
parasti kāra kalna galiņā, un šūpošanās
tika saistīta ar saules ritējumu – ticēja,
ka Lielās dienas rītā arī saulīte šūpojas,» tā Z.Kursīte. Viņa papildina, ka
saule šajos svētkos tiek celta īpašā godā,
piemēram, Lieldienu ēdieniem raksturīga apaļa forma, kas simbolizē sauli.

Interesenti pieteikties nodarbībām
var pa tālruni 63005445 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv. Dalības maksa
par nodarbību «Nāc nākdama, Liela
diena!» – 4,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – 1,50 eiro, savukārt
dalība nodarbībā «Nu atnāca Liela
diena ar raibām oliņām» – 5 eiro,
pirmsskolas vecuma bērniem – 2
eiro. Nodarbību dalībnieki ar visiem
nepieciešamajiem materiāliem tiks
nodrošināti.

