Cienījamie jelgavnieki!
Lieldienas ir laiks, kad kristīgā pasaule svin atdzimšanas svētkus,
kas piepilda sirdis ar prieku un gaismu. Šie ir arī pavasara un dzīvības svētki,
kas simbolizē gaismas un saules uzvaru pār tumsu.
Novēlu, lai ikvienā ģimenē,
ikvienā mājā ienāk svētku prieks!
Mieru, saticību un drīzāku
pavasara atnākšanu vēlu
jelgavniekiem un visiem,
kas jūtas piederīgi pilsētai.
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Priecīgas Lieldienas!
Andris Rāviņš,
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

Vecāki aicināti novērtēt bērna skolu
 Ritma Gaidamoviča

Arī šogad Jelgavas pilsētas skolas piedalās
konkursā par gada
skolas titulu «Jelgavas
pilsētas izglītības kvalitātes gada balva «Zelta
grauds 2018»». Konkursā svarīgi ir uzklausīt arī
vecāku viedokli, tāpēc
vecāki aptaujas anketā
aicināti novērtēt skolu,
kurā mācās viņu bērns.
Aptaujas anketu tiešsaistē var aizpildīt līdz
31. maijam.

Lieldienas –
pils parkā
un «Lediņos»
 Jana Bahmane

«Lieldienas ir skaistas ar savām tradīcijām, tādēļ
arī šogad mēs tās ievērosim – šūposimies, krāsosim olas, bet pašmāju deju kolektīvi pavasari
iešūpos ar dejām,» uz ikgadējo Lieldienu pastaigu
visai ģimenei aicina LLU Studentu kluba vadītāja
Anita Prūse. Lieldienu aktivitātes lieliem un maziem pils parkā notiks 1. aprīlī no pulksten 11
līdz 15.
Lieldienu gaisotni ikviens
varēs vairot, piedaloties radošajās darbnīcās un veiklības
spēlēs, šūpojoties šūpolēs, kas
būs paredzētas gan maziem,
gan lieliem svētku dalībniekiem, kā arī, protams, krāsojot, ripinot un meklējot olas.
A.Prūse norāda, ka šogad
Lieldienu pastaigas atbalstītājs «Balticovo» svētku dalībniekiem sarūpējis aptuveni
1100 olu, ko jelgavnieki varēs
kopā nokrāsot pils parkā, kur
tradicionāli būs lielais katls ar

sīpolu mizām. Tāpat ikviens
aicināts līdzi ņemt mājās nokrāsotas olas, lai padižotos ar
tām un piedalītos olu kaujās.
Arī šogad Lieldienu pastaigas dalībniekus priecēs trušu
un citu mazo mājas dzīvnieku
izstāde, kā arī Lieldienu gardumu tirdziņš.
Pils pagalmā jau no pulksten 11.30 uzstāsies vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Laipa», tautas deju ansamblis
«Lielupe» un folkloras kopa
«Dimzēns», bet pulksten 12

Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš sveiks 94 mazos
jelgavniekus, tostarp vienu dvīņu pāri, kas piedzimuši laikā
no 5. janvāra līdz 19. martam.
Lieldienu pastaigu organizē
pašvaldības iestāde «Kultūra»
sadarbībā ar LLU Studentu
klubu.
Tāpat šajā dienā bērnu
un jauniešu centra «Junda»
nometnes vietā «Lediņi» no
pulksten 12 līdz 15 notiks
pasākums «Labās Lieldienas
«Lediņos»» – ģimenes aktīvi
varēs pavadīt laiku svaigā
gaisā, iesaistoties radošajās
darbnīcās «Lediņu» teritorijā.
Lieldienu pasākumi Jelgavā
ir bez maksas.
Jāpiebilst, ka, gatavojoties
Lieldienām, jau pagājušajā
nedēļā pilsētā uzstādīti arī
tematiskie dekori. Tie Lieldienu olu veidolā izvietoti gan
jau ierastās vietās, piemēram,

Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) informē: ja ģimenē aug vairāki skolēni,
vecāki lūgti anketu aizpildīt par
katru bērnu atsevišķi. Anketa
pieejama ZRKAC mājaslapā www.
zrkac.lv, sadaļā «Vecākiem».
Jāpiebilst, ka anketa ir anonīma
un vecāku aptaujā iegūtie dati
tiks izmantoti skolu izvērtēšanas
procesā apkopotā veidā – anketā
ir jānorāda vien skola, kurā mācās
bērns, un klašu grupa. Vecāki lūgti
5 ballu sistēmā izteikt savu vērtējumu, piemēram, vai viņus apmieHercoga Jēkaba laukumā un rina sniegtās izglītības kvalitāte,
Driksas ielas gājēju posmā,
gan arī jaunās vietās, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības  Ilze Knusle-Jankevica
iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas
Turpinot Jelgavas pašspeciāliste Inga Larina. Lielvaldības un Valsts ieņēdienu rotājumi pilsētā šogad
mumu dienesta (VID)
sastopami Driksas ielas gājēju
sadarbību, 10. aprīlī
posma puķu dobēs, Alunāna
interesenti aicināti uz
parkā, Hercoga Jēkaba lautrīs bezmaksas seminākumā, Vecpilsētas ielas, Rīgas
riem par nodokļu aktuielas 53c, Satiksmes ielas zāalitātēm. Dalībniekiem
lienā, Mīlestības alejā Dobeles
katram semināram jāšosejā, Rīgas un Strazdu ielas
piesakās atsevišķi līdz
krustojumā, Brīvības bulvāra
5. aprīlim.
un K.Helmaņa ielas satiksmes
rotācijas aplī, kā arī Lielās
Zemgales reģiona Kompetenun Pētera ielas krustojumā. ču attīstības centra (ZRKAC)
Pilsētā izvietoti gan metāla Uzņēmējdarbības atbalsta nokarkasa dekori, kas aizpildīti ar daļas vadītāja Līga Miķelsone
organiskā stikla spoguļvirsmas informē, ka 10. aprīlī pulksten 10
olām, gan arī krāsainas stikl- notiks seminārs saimnieciskās
plasta olas, kas papildinātas darbības veicējiem – mikrouzar metāla zāles stiebriem un ņēmumu nodokļa maksātājiem.
košiem taureņiem.
«Seminārā tiks runāts par visu,

Turpināsies VID bezmaksas semināri

Jelgavā izsludināts Spodrības mēnesis un Meža
dienas, kas ilgs no 1. līdz 30. aprīlim. Tas ir laiks,
kad sakopšanas un labiekārtošanas darbiem pilsētā pēc ziemas tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Spodrības mēneša centrālais notikums būs
Lielā talka 28. aprīlī, un mājaslapā www.talkas.lv
sākusies pieteikšanās tai.
Visu aprīli Jelgavas iedzīvotāji, uzņēmumu, ražotņu
darbinieki aicināti iesaistīties
apkārtējās vides sakopšanā un
labiekārtošanā, bet Spodrības
mēneša galvenā aktivitāte būs

Lielā talka, kas šajā pavasarī
notiks 28. aprīlī ar saukli
«Mainām Latviju! Maināmies
paši!», atgādinot, ka tikai pašu
iedzīvotāju rokās ir Latvijas
labklājība, tīrība un ilgtspēja.

Šobrīd oficiālajā Lielās talkas
mājaslapā www.talkas.lv iedzīvotāji var pieteikt piesārņotās
teritorijas, lai talkas dienā tajās organizētu sakopšanas darbus. Tie, kas pamanījuši vietas,
kuras nepieciešams sakopt,
aicināti tās atzīmēt mājaslapas
www.talkas.lv sadaļā «Kartes»,
«Piesārņoto vietu karte», klāt
pievienojot nelielu aprakstu.
Tāpat mājaslapā www.talkas.lv sākusies oficiālo talkošanas vietu reģistrēšana un
talkotāju pieteikšanās. Arī
jelgavnieki sadaļā «Kartes»,

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

ka VID speciālisti atbildēs arī uz
jautājumiem.
Pēcpusdienā paredzētas praktiskas nodarbības pie datora
– pārskatu un deklarāciju iesniegšana elektroniskajā deklarēšanas
sistēmā (EDS). Pulksten 13 būs
nodarbība saimnieciskās darbības
veicējiem par pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu EDS, savukārt pulksten 14.30 – fiziskām
personām par gada ienākumu
deklarācijas sagatavošanu un iesniegšanu EDS. Praktisko nodarbību apmeklētājiem līdzi jāņem
visi nepieciešamie dokumenti un
EDS pieejas parole.
Visi semināri notiks ZRKAC
Svētes ielā 33. Interesentiem, kuri
vēlas apmeklēt kādu no tiem, jāpiesakās līdz 5. aprīlim pa tālruni
63012155, 63012169 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.
lv. Pieteikumā jānorāda, kuru
semināru plāno apmeklēt.
Jāatgādina, ka bezmaksas seminārus rīko Jelgavas pašvaldība
sadarbībā ar VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas
Zemgales 2. apkalpošanas nodaļu.

kas aktuāls mikrouzņēmumu
nodokļa maksātājiem, – gan par
nosacījumiem reģistrējoties, gan
par prasībām, kuras jāievēro, gan
«Pieteikt talku» aicināti atzī- par grāmatvedības veikšanu, gan
mēt vietas, kuras gatavi sakopt par nodokļa nomaksas kārtību,»
Lielās talkas laikā, piesakoties norāda L.Miķelsone, piebilstot,
talkošanai, jo par oficiālām
talkas vietām tiks uzskatītas
Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
tikai tās, kas reģistrētas Lielās
Paldies 198 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
talkas mājaslapā.
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
Iedzīvotāji lūgti kartē makpilsētas karogu publicēti 22. marta numurā.
simāli precīzi atzīmēt gan
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas karogi.
piesārņotās vietas, gan arī
Pareizi atbildēja 162 dalībnieki.
teritoriju, kur 28. aprīlī notiks
talka. Lielās talkas organizaBalvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Irma Zemloga, Skaidrīte Zemene, Ārija Vulfa, Aivis
tori uzsver, ka atkritumi pēc
Aiversons, Velta Kviese, Voldemārs Koļitančuks, Jānis Freidenfelds, Aivars Cālers, Ligita Leite,
talkas tiks izvesti tikai no tām
Ilze Kubarko, Aija Grika, Lilija Jonāne, Kārlis Roze, Arnis Jaunsubrēns, Jadviga Sosnova, Inta Rubule.
vietām, kas būs oficiāli reģisBalvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
trētas talkas kartē.
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Sākas pieteikšanās Lielajai talkai
 Ritma Gaidamoviča

vai skola nodrošina daudzpusīgas
iespējas skolēna talantu attīstīšanai, par skolotāju attieksmi, par
skolas sadarbību ar vecākiem.
Papildu informāciju par aptaujas anketu var iegūt pa tālruni
63012151, 63012157.
ZRKAC informē, ka konkursā
tiks izvērtēti skolu sasniegumi
2017./2018. mācību gadā šādās
jomās: skolas definēto prioritāšu
īstenošana; skolēnu sasniegumi;
skolotāju profesionālās kompetences pilnveide un radošā darbība
kompetencēs balstīta mācību
satura ieviešanā; skolas vadības
komandas darbība kompetencēs
balstīta mācību satura ieviešanā;
skolas darbība skolēnu personības/
talantu attīstīšanai; skolas saikne
ar sabiedrību, pilsoniskā līdzdalība; skolas vides drošība.
2017./2018. mācību gada konkursa uzvarētāji tiks paziņoti
Jelgavas pilsētas Skolotāju dienai
veltītajā svinīgajā pasākumā 2018.
gada oktobrī.
Konkursa mērķis ir motivēt
vispārējās izglītības iestādes
inovatīvai, kvalitatīvai darbībai,
konkurētspējas veicināšanai un
izcilības sasniegšanai Jelgavas
pilsētas, Zemgales reģiona un
valsts mērogā.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Pētījums apliecina –
jelgavnieki ir darbarūķi
Latvijas Universitātes
(LU) pētnieki sadarbībā ar «Latvijas mobilo
telefonu» (LMT) izstrādājuši unikālu pētījumu «Latvijas uzņēmējdarbības indekss», kas
parāda Latvijas pilsētu
un novadu ekonomisko aktivitāti. Pamatojoties uz informāciju
par telefona zvaniem
un īsziņām, secināts,
ka Jelgavā vislielākā
ekonomiskā aktivitāte
ir darbdienās, jo īpaši
otrdienās un trešdienās, tāpēc mūsu pilsēta
iedalīta pie darbarūķu
tipa. Pētnieki norāda,
ka brīvdienās ekonomiskā aktivitāte Jelgavā samazinās un mēs
par maz izmantojam
brīvdienu potenciālu.
Par pamatu veiktajam pētījumam ņemta ienākošo un izejošo
telefonu zvanu, sūtīto un saņemto īsziņu analīze LMT tīklā laika
posmā no 2015. gada jūlija līdz
2017. gada janvārim – 546 dienas
24 stundu intervālā. Rezultātā
ir noskaidrota visu Latvijas
novadu un pilsētu ekonomiskā
aktivitāte, izdalot 8 dažādus
tipus: darbarūķi, harmoniskie,
mērenie, apātiskie, atpūtnieki,
ballētāji, hēdonisti un Viļānu
fenomens.
Jelgava iedalīta pie darbarūķu
tipa un ir starp tām 14 Latvijas
pašvaldībām, kas ir galvenais
Latvijas ekonomikas dzinējspēks, nodrošinot lielāko darba
ražīgumu un pienesumu Lat-

Pilsēta vai novads
Rīga
Jelgava
Mārupes novads
*Pētījuma «Latvijas reģionu Stopiņu novads
uzņēmējdarbības indekss» dati Valmiera
Liepāja
Ādažu novads

Darbarūķi

Darba dienu
aktivitātes
indekss
0,99
0,978
0,977
0,966
0,959
0,955
0,952

Brīvdienu
aktivitātes
indekss
0,006
– 0,006
0,125
0,179
0,147
0,171
0,067

Pilsēta vai novads
Jēkabpils
Aizkraukles novads
Salaspils novads
Daugavpils
Ogres novads
Rēzekne
Preiļu novads

Augsta aktivitāte darbdienās,
bet vidēji zema aktivitāte brīvdienās
Latvijas ekonomikas dzinējspēks
Pilnībā neizmanto brīvdienu potenciālu
vijas tautsaimniecībā. «Jelgavnieki ir vieni no strādīgākajiem,
jo dati apliecina, ka visaugstākā
aktivitāte pilsētā ir tieši darbdienās. Lai gan darba nedēļa
ir no pirmdienas, lielākā rosība
Jelgavā sākas tikai otrdienā,
bet jau ceturtdienā, piektdienā
ir jūtams zvanu un īsziņu intensitātes kritums. Tas nozīmē,
ka jelgavnieki visaktīvāk strādā
otrdienās un trešdienās,» par
pētījumā iegūtajiem datiem
stāsta LU Biznesa, vadības un
ekonomikas fakultātes dekāns
vadošais pētnieks asociētais
profesors Gundars Bērziņš.
Viņš norāda, ka galvenā Jel-

gavas īpatnība ir: izteikti maza
aktivitāte brīvdienās. «Jelgavā ir
novērots viens no augstākajiem
kritumiem starp darba nedēļu
un brīvdienām. Tas nozīmē,
ka jelgavnieki brīvdienās brauc
prom no pilsētas, iespējams,
uz tuvējiem laukiem. Izņemot
Rīgu, nekur citur tik būtiska
krituma ekonomiskās aktivitātes ziņā starp darbdienām
un brīvdienām nav,» stāsta
vadošais pētnieks, piebilstot, ka
atšķirībā no citām pilsētām un
novadiem Jelgavā nav ievērojamas sezonālas svārstības, lai gan
esam studentu pilsēta un vasarā
studenti no pilsētas izbrauc.

Darba dienu
aktivitātes
indekss
0,94
0,931
0,929
0,91
0,908
0,9
0,86

Brīvdienu
aktivitātes
indekss
0,099
0,157
0,175
0,023
0,201
0
0,132

Attīstīt pakalpojumu sektoru
Augsta atkarība no
ekonomiskās aktivitātes
svārstībām

«Gada šķērsgriezumā viszemākā
ekonomiskā aktivitāte ir jūlijā.
Iespējams, tas skaidrojams ar
atvaļinājumu laiku, kad daudzi
dodas atpūsties ārpus pilsētas,»
pieļauj G.Bērziņš.
Viņš spriež: lai pilsētas resursi
tiktu izmantoti maksimāli efektīvi, Jelgavai vairāk jāpiestrādā,
lai ekonomiskā aktivitāte uzlabotos arī brīvdienās, proti, ir
jādara viss, lai arī brīvdienās
Jelgavā būtu saistošas nodarbes
un pilsētnieki vairāk laika pavadītu uz vietas. Vēl viens būtisks
aspekts, kā izmantot brīvdienu
potenciālu, – vairāk strādāt ar
tūristu piesaisti, lai viņi gribētu

atbraukt un pavadīt laiku šeit,»
tā G.Bērziņš, uzsverot, ka šī
pētījuma rezultāti ļauj izdarīt
prognozes par ekonomiskās aktivitātes izmaiņām pašvaldībā,
kalpo par attīstības stratēģijas
izstrādes, lēmumu pieņemšanas
un izvērtēšanas, kā arī investīciju ienesīguma rīku uzņēmējiem.
«Šie ir dati, kas dod iespēju,
piemēram, prognozēt ielu izmantošanas intensitāti, palīdzēt
izšķirties par dažādu investīciju
veikšanu vienā vai otrā vietā.
Investīciju atdeves mērījumi ir
viens no galvenajiem uzdevumiem, kāpēc vispār projektu
sākām,» atzīst vadošais pētnieks.

«Pašvaldība noteikti
«Jelgavnieki vienlīdz aktīvi «Nepiekrītu, ka mūsu
izmantos pētījuma datus» strādā visās darbdienās» pilsēta brīvdienās ir pasīva»
Andris Rāviņš,
Jelgavas domes
priekšsēdētājs:
« Pa t ī k a m i , k a
šajā pētījumā mēs
gūstam apliecinājumu tam, ka Jelgava
tiek pozicionēta kā
darbarūķu pilsēta.
Jelgava ir viens no
aktīvākajiem uzņēmējdarbības centriem Latvijā,
un to apstiprina arī šis pētījums. Neapšaubāmi, šos
datus pašvaldība izmantos kā izziņas materiālu,
plānojot attīstību.
Pētījuma izstrādē bija iesaistīti arī LLU mācībspēki, un man bija iespēja ar viņiem pārspriest
pētījuma rezultātus, tāpat pētījums prezentēts
Latvijas Pašvaldību savienībā. Ja mēs skatāmies
uz Latviju kopumā, tad tas ļoti labi parāda teritoriālo sadalījumu – ir pašvaldības, kurās iedzīvotāji
ir aktīvi visas nedēļas garumā, pašvaldības, kurās
izteikta aktivitāte ir darbdienās, kā arī pašvaldības,
kurās iedzīvotāju pieplūdums jūtams tikai brīvdienās. Vienlaikus pētījums konkrētā pašvaldībā ļauj
izcelt vietas, kur iedzīvotāju aktivitātei ir tendence
augt. Piemēram, mūsu pilsētā tas ļoti labi redzams
Pasta salā, kur līdz ar pašvaldības ieguldījumu
salas sakārtošanā būtiski palielinājusies cilvēku
plūsma – tātad investīcijas šajā objektā iedzīvotāji ir
novērtējuši. Līdz ar to pašvaldība no šī pētījuma spēj
iegūt arī datus par sava darba kvalitāti. Protams,
dati rāda arī to, ka mums vēl ir uz ko tiekties, jo
izteikti augsta strādājošo aktivitāte mūsu pilsētā
ir otrdienās un trešdienās, bet pārējās dienās tā
nedaudz sarūk. Tāpat pētījums mums atgādina,
ka Jelgavai arvien jāturpina strādāt, lai piesaistītu
tūristus. Šobrīd aktīvi darbojamies, lai Zemgales
pašvaldības mērķtiecīgi izstrādātu kopīgus tūrisma
maršrutus, kas ļautu pagarināt tūristu uzturēšanās
laiku mūsu pusē.»

Arta Nordmane, «NP Jelgavas
biznesa parks» pārvaldniece:
«Es īsti negribētu
piekrist tam, ka jelgavnieki aktīvi strādā tikai otrdienās un
trešdienās. Vismaz
savā biznesa vidē
jūtam, ka visas darbdienas ir vienlīdz piesātinātas,
nemaz nerunājot par situācijām, ja tuvojas kāda
projekta izpildes termiņš vai, piemēram, mēneša
beigas, – tad noteikti netiek skaitītas ne darba
stundas, ne nedēļas dienas. Iespējams, pētījums šādu
niansi uzrāda tieši tāpēc, ka aktivitāte ir mērīta, par
pamatu ņemot mobilo sakaru izmantošanu. Ja tas
ir tā, tad varbūt tam var arī piekrist, jo pirmdienas
daudzviet tradicionāli ir plānošanas laiks, kad darbinieki vairāk strādā dažādās sapulcēs, apspriedēs,
un pētījums to neuzrāda.
Savukārt par Jelgavu kā par darbarūķu pilsētu,
kurā ir attīstīta ražošana, manuprāt, šaubām nevajadzētu būt nevienam. Kaut vai paskatoties uz to, kā
ir mainījusies uzņēmējdarbības vide Aviācijas ielas
apkaimē, cik strauji tā attīstījusies. Vai daudzi vēl
atceras, cik nolaista šī vieta bija pirms gadiem 15?
Arī mēs savā biznesa parkā investoriem esam veiksmīgi spējuši pierādīt, ka Rīgas vietā vienlīdz labi
var izvēlēties Jelgavu. 10 gadu laikā, kopš biznesa
parks darbojas, no 70 000 kvadrātmetru plašajām
ražošanas telpām ar ražotnēm esam aizpildījuši
jau 90 procentus – arī tas ir piemērs tam, kā aug
Jelgavas biznesa vide.
Es arī nevaru piekrist tam, ka Jelgava ir pasīva
nedēļas nogalēs. Kopš dzimšanas esmu jelgavniece,
un, salīdzinot ar agrākiem laikiem, man gan šķiet,
ka arī brīvdienās pilsētas ielās cilvēku ir daudz.
Kaut vai Pasta salā – to novēroju ikreiz, kad tur
pastaigājos vai skrienu.»

Inese Pelše-Lukša, restorāna «Pilsētas elpa» līdzīpašniece:
«Mūsu bizness ir
tas, kas izjūt cilvēku aktivitāti pilsētā
gan darbdienās, gan
brīvdienās, un, jā, atšķirības ir manāmas.
Darbdienās mūsu klients biežāk ir jelgavnieks vai
jelgavnieka sadarbības partneris. Mēs pamanām, ka
mūsu restorāns kļūst par vietu, kur darbdienā atvest
savu biznesa partneri vai viesu delegāciju pusdienās,
vienlaikus parādot sakārtoto pilsētas vidi Pasta salā, vai
sarīkot biznesa pārrunas. Taču izcelt kādu darbdienu
vairāk par citām es gan nevaru. Drīzāk ir tā, ka ar
darbdienām tāpat kā ar bitēm nekad neko nevar zināt –
vienā nedēļā aktīva var būt pirmdiena, citā – trešdiena,
bet vēl kādā – piektdiena. Viena scenārija nav.
Savukārt brīvdienās pie mums vairāk ir jelgavnieki,
kuri vēlas mierīgā gaisotnē atpūsties, un tūristi. Nepiekrītu, ka mūsu pilsēta brīvdienās ir pasīva. Jā, tam
ir izteikti sezonāls raksturs, bet no savas pieredzes
varam teikt, ka vasarā ir brīži, kad latviešu valodu
varam nolikt maliņā, jo restorānu pārsvarā apmeklē
tūristi, un mūsu darbinieki komunicē angļu un krievu
valodā. Iespējams, Jelgavā nav tik izteikts tūrisms tā
tradicionālajā izpratnē, taču mums ir ļoti attīstīts kvalitatīvu pasākumu tūrisms. Nevar pat salīdzināt, kāda
pilsētas pasākumu dzīve bija pirms gadiem 10 vai 15
un kāda ir šobrīd.
Ja Jelgavai tiek ieteikts izmantot tūrisma potenciālu,
tad, manuprāt, varētu sākt ar to, ka mēs radām jaunus
tūrisma objektus un jaunus tūrisma stāstus. Mums
nav daudz saglabājies no vēsturiskās Jelgavas, taču tas
mums neliedz radīt ko jaunu.»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Kuras jums ir aktīvākās
nedēļas dienas?
Ārija, uzņēmēja:
– Man ir ziedu salons, tādēļ principā
strādāju bez
brīvdienām.
Aktīvākās viennozīmīgi ir brīvdienas, jo tad jūtam apmeklētāju
pieplūdumu, tostarp tad pēc
ziediem nāk arī tie jelgavnieki,
kuri ikdienā strādā Rīgā. Tāpat
saspringtas ir pirmdienas, kad
jāvelta laiks uzņēmuma dokumentācijas sakārtošanai.
Andris, strādā celtniecībā:
– Es jau vairākus gadus
strādāju pēc
sava darba
grafika – vairākus mēnešus strādāju intensīvi, bez brīvdienām,
tad aptuveni 3 nedēļas atpūšos.
Celtniecība diktē savus tempus,
jo ir svarīgi objektu nodot laicīgi. Savā tuvākajā apkārtnē un
ģimenē gan esmu pamanījis,
ka pārsvarā strādā 5 darbdienas
nedēļā un atpūšas brīvdienās.
Sanda, referente:
– Mana ikdiena ir ļoti
aktīva – intensīvs darbs
ir vismaz 5
dienas nedēļā no pulksten 8 līdz
19 un dažkārt arī brīvdienās. Izcelt kādu aktīvāko dienu ir grūti,
jo jebkurā no darbdienām ir jāpaveic liels darba apjoms, tomēr
pirmdienas un piektdienas varētu
būt nedaudz saspringtākas par
citām. Jāpiebilst gan – dažkārt
gadās, ka brīvdienās jāpaveic
virkne ar darbu nesaistītu uzdevumu, tādēļ arī šīs dienas mēdz
būt darba spara pilnas.
Diāna, dežurante:
– Mūsu ģimenē visi
strādā maiņu
darbu, tādēļ
aktīva var
būt jebkura nedēļas diena. Mēs
ar vīru strādājam pa diennaktīm
un tad divas dienas baudām
brīvdienas. Šīs brīvās dienas līdz
ar to arī var iekrist jebkurā nedēļas dienā, piemēram, bieži vien
sanāk sestdien un svētdien vai
otrdien un trešdien.
Aļona, pārdevēja konsultante:
– Tā kā mans
darba pienākums ir palīdzēt klientam sagatavot svētku rotas – iesaiņot dāvanu vai izveidot dažādas
dekorācijas –, man piepildīta un
darba spara pilna var būt jebkura
nedēļas diena. Dažkārt darbdienas – otrdienas, trešdienas vai
ceturtdienas, bet nereti arī brīvdienas, kad ieplānotas svinības.
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Zināšanas par Latviju
apliecinās erudīcijas spēlē
 Jana Bahmane

Ar saukli «Izzini Latviju!» 7. aprīlī pulksten
12 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā notiks komandu
erudīcijas spēles «Prāta spēles: Simtgades
kauss» 1. posms. Pieteikt dalību biedrības
«Prāta spēles» organizētajā izzinošajā aktivitātē
var līdz 6. aprīlim.
«Prāta spēles: Simtgades kauss»
ir dāvana Latvijai 100 gadu jubilejā, aicinot ikvienu pārbaudīt savas
zināšanas un uzzināt ko jaunu
par savu valsti. Turnīrs norisināsies vairākās Zemgales, Latgales,
Vidzemes un Kurzemes pilsētās,

kā arī Rīgā, kopumā aizvadot ap
30 spēļu. «Šī ir lieliska iespēja
aizraujoši pavadīt laiku un kopā
ar saviem draugiem, kolēģiem
vai ģimeni uzzināt daudz jauna
par Latviju. Piedalīties spēlē var,
izveidojot komandu 4–6 cilvēku sastāvā, – svarīgi, lai komandā būtu
vismaz viena pilngadīga persona,»
skaidro biedrības «Prāta spēles»
pārstāve Ieva Kilēvica.
Spēles dalībniekiem būs iespēja
laimēt dažādas balvas. Tāpat
katrā pilsētā tiks noskaidrotas 5
zinošākās komandas, kas tiksies
novada pusfinālā un cīnīsies par
iespēju nokļūt lielajā finālā, kurā
25 rezultatīvāko komandu vidū
noritēs cīņa par Simtgades kausu.
Pieteikties spēlei var, aizpildot
anketu vietnē lv100.prataspeles.
lv. Dalība – bez maksas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pabeigta grants ielu
piebēršana; turpinās
greiderēšana

Konkursa «Apbūves tiesības piešķiršana
zemes gabala daļā Kļavu ceļā, Jelgavā» izsludināšana

Galvenie pienākumi:
1. veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu projektu (lēmumu, noteikumu, statūtu,
līgumu, nolikumu u.c.) tiesiskuma pārbaudi;
2. izstrādāt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, statūtu
u.c. dokumentu) projektus, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
3. pārstāvēt Jelgavas pilsētas pašvaldības intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
4. sniegt juridiska rakstura konsultācijas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbiniekiem un apmeklētājiem.
Prasības:
1. otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs;
2. vismaz 3 (trīs) gadu juridiskā darba pieredze (par priekšrocību tiks uzskatīta jurista
darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās);
3. zināšanas administratīvajās tiesībās un pašvaldību tiesībās;
4. prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par
kompetencē esošajiem jautājumiem.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā,
slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās
pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata konkursam» līdz 2018. gada 10. aprīlim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005590, 63005515; e-pasts nellija.ozola@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 21. amata saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa).

Īsi
 Lieldienu laikā – 30. martā,
1. un 2. aprīlī – Jelgavas pilsētas
nozīmes maršrutos sabiedriskais
transports kursēs pēc svētdienas
kustības saraksta, bet 31. martā –
pēc sestdienas kustības saraksta.
Savukārt reģionālie starppilsētu nozīmes maršrutu reisi, kurus apkalpo
SIA «Jelgavas autobusu parks», šajās
dienās kursēs pēc brīvdienu kustības
saraksta, bet atsevišķi reisi nekursēs. 30. martā un 1. aprīlī pulksten
16.55 atcelts autobuss maršrutā
Jelgava–Rīga, bet autobuss Rīga–Jelgava–Eleja nekursēs pulksten 18.05.
30. martā un 2. aprīlī maršrutā Jelgava–Rīga nekursēs mikroautobusu
reisi pulksten 4.55 un 11, savukārt
virzienā Rīga–Jelgava būs atcelti
reisi pulksten 6 un 12.35. Tajās pašās
dienās nekursēs arī vairāki autobusi:
Jelgava–Auce (pulksten 7.30), Auce–
Jelgava (pulksten 9.10), Rīga–Jelgava
(pulksten 9.10), Eleja–Jelgava–Rīga
(pulksten 6.45), Jelgava–Eleja–Bauska (pulksten 7), Bauska–Eleja–Jelgava
(pulksten 9), Jelgava–Šķibe–Dobele
(pulksten 7), Dobele–Šķibe–Jelgava
(pulksten 8.15), Jelgava–Iecava–
Bauska (pulksten 7), Bauska–Iecava–
Jelgava (pulksten 8.40).
 Jelgavas tirgus administrācija
informē, ka tirgus būs slēgts 1.
un 2. aprīlī. Pārējās dienās tirgus
strādās, kā ierasts.

Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu «Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala
daļā Kļavu ceļā, Jelgavā».
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 19.04.2018. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru darba dienu: pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14 Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001, 131. kabinetā,
kontakttālrunis 63005475. Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā internetā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu
uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora jurista amata
vietu (1 vakance uz noteiktu laiku).
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Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība»
informē, ka šonedēļ
pabeigta satiksmei
bīstamo bedru un
rišu aizbēršana vairākās pilsētas ielās
un atsākta grants seguma ielu greiderēšana. Speciālisti gan
uzsver, ka darbus ļoti
ietekmē laikapstākļi.
«Pilsētsaimniecības» ielu
ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis stāsta, ka intensīvākā bīstamo bedru un rišu
piebēršana grants seguma ielās
pilsētā notikusi pagājušajā nedēļā un šonedēļ plānotie darbi
jau noslēgušies. «Kritiskākais
šopavasar bija Ošu ceļa posms
no 1. līdz 2. līnijai, Klijēnu ceļš,
kā arī Ganību ielas posms no 1.
līdz 2. līnijai. Ošu ceļa un Ganību ielas posmos kopš pagājušās
nedēļas noteikti transporta
masas ierobežojumi, kas aiz-

liedz smagajam transportam,
kura ass noslodze ir lielāka
par 5 tonnām, pārvietoties pa
grants seguma ceļu,» stāsta
E.Rubenis.
Grants seguma pastiprināšana veikta Klijēnu ceļa posmā
no Bērzu līdz Vecajam ceļam;
Būriņu ceļa posmā no Blāzmas
līdz Brieža ielai un no Sniega
ielas līdz Vītolu ceļam; Ošu
ceļa posmā no 1. līdz 2. līnijai;
Ganību ielas posmā no 1. līdz
2. līnijai; Rogu ceļa posmā no
Bērzu līdz Rogu ceļam 29;
3. līnijas posmā no Riekstu
līdz Meža ceļam; Riekstu ceļa
un 2. līnijas krustojumā; 1.
līnijas posmā no Ganību ielas
līdz Meiju ceļam; Strautu ceļa
posmā no Loka maģistrāles
līdz Kadiķu ceļam; Romas ielas
posmā no Zemeņu līdz Turaidas ielai; Bērzu ceļa posmā no
Rogu līdz Klijēnu ceļam, kā arī
Upes ielas posmā no Neretas
līdz Līču ielai.
E.Rubenis papildina, ka
šobrīd pilsētā atsākta grants
seguma ielu greiderēšana.

«Jau nogreiderēta Romas iela,
Atmodas iela un 1. līnija, Vecais ceļš, Stadiona iela, Parka
iela, kā arī vairākas ielas depo
mikrorajonā un Bērzu ceļa
apkārtnē,» stāsta E.Rubenis,
piebilstot, ka daudzas grants
seguma ielas pilsētā šobrīd
vēl nav atkusušas, ir mitras
un dubļainas, līdz ar to greiderēšana tur nav iespējama, lai
gan ļoti nepieciešama. «Darbi
ir atkarīgi no laikapstākļiem –
greiderēt var tikai tad, kad iela
ir atkususi un apžuvusi. Ja to
darīs, kad ir dubļains, tas var
radīt dziļākas rises ceļa segumā un vēl vairāk to sabojāt.
Jāteic gan, ka šobrīd, kad gaisa
temperatūra ļoti svārstās, tas
ir sarežģīti, tāpēc, pirms veikt
darbus, ielas katru dienu pārbaudām,» norāda E.Rubenis.
Greiderēšana paredzēta Dobeles šosejas, Tērvetes ielas,
Romas ielas, Rīgas ielas, Vidus
ielas, depo, Kalnciema ceļa,
Garozas ielas, Sieramuižas,
Kazarmes ielas un Dambja
ielas rajonā.

Satiec savu meistaru un apgūsti amatu
prasmes Alunāna muzejā, «Jundā» un tornī!
 Jana Bahmane

No 6. līdz 8. aprīlim
vairāk nekā 150 Latvijas vietās notiks pasākums «Satiec savu
meistaru» – šajās dienās varēs apgūt dažādu amatu prasmes un
vairot savas zināšanas par nemateriālo
kultūras mantojumu.
Jelgavā meistarus varēs sastapt Ādolfa
Alunāna memoriālajā
muzejā, bērnu un jauniešu centrā «Junda»
un Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas
tornī.
Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā būs iespēja apgūt izšūšanas tehniku, piedaloties
radošajā darbnīcā «Satiec
savu meistaru», kas notiks 6.
aprīlī no pulksten 14 līdz 16.
Tāpat muzejā būs apskatāma
izstāde «No vilnas līdz dzijai», apkopojot materiālus un

darbarīkus vilnas apstrādei
un diegu izveidei. Pieteikties
radošajai darbnīcai var līdz 3.
aprīlim pa tālruni 63021180.
Muzeja vadītājs Miks Vilnis
uzsver, ka darbnīcu īpaši aicināti apmeklēt skolēni.
7. aprīlī no pulksten 10 līdz
14 bērnu un jauniešu centrā
«Junda» Skolas ielā 2 notiks
atvērtās meistardarbnīcas,
ko vadīs meistares Sarmīte
Tauriņa un Ieva Hofmane,
– dalībnieki mācīsies darināt ādas somiņas un lupatu
lelles. «Meistares Sarmītes
Tauriņas vadībā varēs iemācīties darināt nelielu pār plecu
pārliekamu ādas somiņu – šis
ir Dziesmu un deju svētku
gads, un šāda somiņa labi
iederēsies pie tautastērpa.
Savukārt Ieva Hofmane mācīs
izgatavot lupatu lelli – tādas
agrāk vecāki darināja saviem
bērniem,» stāsta «Jundas»
izglītības metodiķe Kristīne
Jankeviča. Pieteikties kādai
no meistardarbnīcām var pa
tālruni 63022298 vai klātienē

«Jundā» Pasta ielā 32. Jāpiebilst, ka katrā nodarbībā var
piedalīties 10 cilvēki un pieteikšanās norisināsies, kamēr
būs brīvas vietas.
Savukārt Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī
8. aprīlī interesentus pulcēs
radošā laboratorija un fotoekspedīcija «Jelgavas atmiņu
mozaīka». «Laboratorijā pētīsim vecās Jelgavas fotogrāfijas
un kartes, mācīsimies atpazīt,
kur senajā fotogrāfijā redzamais objekts varētu atrasties
tagad. Kad nedaudz teorijas
būs apgūts, dosimies pilsētā
un pārbaudīsim apgūto praksē, meklējot dabā šīs vietas
un fotografējot no tāda paša
rakursa,» izzinošo pasākumu
raksturo meistare gide Signe
Lūsiņa. Pasākums notiks no
pulksten 15 līdz 18. Pieteikties
var līdz 6. aprīlim (ieskaitot)
pa tālruni 28677630 vai e-pastu signe.lusina@inbox.lv.
Dalība pasākuma «Satiec
savu meistaru» aktivitātēs ir
bez maksas.

 Saskaņā ar 2012. gada 2. maija
Ministru kabineta noteikumiem
Nr.309. no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam pilsētā nedrīkst zāģēt kokus,
jo ir noteikts putnu ligzdošanas
periods. Līdz ar to Jelgavā tiek
piekopta labā prakse šajā periodā
neveikt arī plānveida koku zaru
izzāģēšanu – zaru izzāģēšana tiks
veikta tikai ārkārtas gadījumos,
kad tie var apdraudēt sabiedrību,
informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība», kas apsaimnieko
pilsētas pašvaldībai piederošās
teritorijas, tajā skaitā zaļās zonas
un tajās augošos kokus. Koki, kuri
atrodas uz kopīpašuma zemes vai
privātīpašumā, nav «Pilsētsaimniecības» apsaimniekošanā – par tiem
jālemj teritoriju īpašniekiem.
 S I A « J e l g a v a s a u t o b u s u
parks» paziņojis labākos autobusa vadītājus februārī – tie ir
Sergejs Doņeckis un Juris Poga.

Uzņēmums informē, ka S.Doņeckis
atzīts par labāko pilsētas pārvadājumos, bet J.Poga uzrādījis atzīstamus
rezultātus februārī reģionālajos
starppilsētu pārvadājumos.
 Jelgavā tiek komplektēta bezmaksas atbalsta grupa sievietēm,
kuras ir bērniņa gaidībās vai
jau kļuvušas par māmiņu un ir
motivētas atmest smēķēšanu.
Potenciālajām dalībniecēm paredzētas 7 nodarbības, pirmā – 5. aprīlī
pulksten 18 Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes telpās Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9. Atbalsta grupai
iepriekš jāpiesakās. Nodarbības
vadīs profesionāla psiholoģe Austra Ošleja, kura apmācīta darbam
ar smēķēšanas atmešanas atbalsta
grupām pēc īpaši izstrādātas programmas. Uz programmas pirmo
nodarbību aicinātas arī grūtnieču
un jauno māmiņu atbalsta personas,
piemēram, partneri. Pārējās 6 atbalsta grupas nodarbības plānotas reizi
nedēļā – ceturtdienās, sākot no 12.
aprīļa, no pulksten 18 līdz 19.30. «Uz
nodarbībām aicinām ikvienu Jelgavā
dzīvojošu grūtnieci, jauno māmiņu,
kura vēlas atmest smēķēšanu un ir
motivēta to darīt,» aicina organizatori. Dalība grupā ir bez maksas, un
informācija par grupas dalībniekiem
būs konfidenciāla. Potenciālajām
dalībniecēm obligāti iepriekš jāpiesakās, sūtot pieteikumu pa e-pastu
atbalsts.atmesanai@gmail.com un
norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru, Jelgavas grūtnieču/jauno
māmiņu grupu. Jautājumu gadījumā
lūgums sazināties ar organizatoriem
pa tālruni 26180109.
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TĒMA

Parāds par apkuri – 3,45
miljoni eiro; negodprātīgo
nemaksātāju kļūst mazāk
 Ilze Knusle-Jankevica

Dobeles ielā ir divas
gandrīz vienādas mājas,
tikai viena no tām ir siltināta, bet otra – nav. Salīdzinot šo māju pēdējo
3 gadu apkures rēķinus,
redzams, ka siltinātās
mājas iedzīvotāji par
siltumu maksā 2,5–3 reizes mazāk nekā kaimiņi
no blakus mājas. «Mēs
neesam ieinteresēti izrakstīt milzīgus apkures
rēķinus, ko cilvēki nespēj
samaksāt, jo tādējādi
palielinās parāds par
sniegto pakalpojumu.
Tāpēc aicinām katru
māju apsvērt iespēju
par siltināšanu – tas ir
efektīvs veids, kā samazināt rēķinus par siltumu un reizē arī uzlabot
savas dzīves kvalitāti,
turklāt, atjaunojot ēkas
konstrukcijas, būtiski
tiek pagarināts arī tās
mūžs,» uzsver Jelgavas
centralizētās siltum
apgādes uzņēmuma
«Fortum Jelgava» valdes
priekšsēdētāja Aina Bataraga.

Ar parādniekiem strādā
piedziņas kompānija

Lai gan kopumā iedzīvotāju
izpratne par to, ka daudzdzīvokļu
māja ir kopīpašums un visiem
kopā par to arī jārūpējas, augusi,
joprojām daļa neizprot to, ka māja
ir vienots organisms un visi tās
iedzīvotāji ir saistīti. Uzņēmums
«Fortum Jelgava» saskāries ar
situācijām, kad parādnieks viņa
dzīvoklim aicina atslēgt apkuri,
jo viņš nevar par to samaksāt, bet
šāds risinājums netiek pielietots.
«Katrs nemaksātājs apdraud visu
māju – tā kā atslēgt apkuri konkrētam dzīvoklim nav iespējams,
kopējo parādu dēļ siltums vai
karstais ūdens var tikt atslēgts
vai ierobežots tikai visai mājai,»
situācijas nopietnību un dzīvokļu
īpašnieku rīcības sekas skaidro
A.Bataraga.
Lai līdz tam nenonāktu, uzņēmums izmanto ārpustiesas
parādu piedziņas kompānijas
pakalpojumus, kam nodod parādnieku lietas. «Kā jau minēju, katru
situāciju vērtējam individuāli, jo
ne vienmēr cilvēks nemaksā ļaunprātīgi. Tomēr, ja nesezonas laikā
parāds ir vairāk nekā 300 eiro un
netiek pakāpeniski dzēsts, tā piedziņu nododam kompānijai, kas ar
to nodarbojas,» stāsta uzņēmuma
Klientu daļas vadītājs.
Lai gan pēdējos gados jelgavnie«Fortum Jelgava» ir 15 000
ku kopējam parādam par centra- klientu, no tiem vairāk nekā 2000
lizēto apkuri ir tendence sarukt, ir problēmas ar maksājumu discipfebruāra beigās tas bija 3,45 mil- līnu, un ar viņiem strādā parādu
joni eiro. Uzņēmuma vadītāja piedziņas uzņēmums. G.Pētersons
skaidro, ka ierasti ziemas mēnešos stāsta, ka bijuši gadījumi, kad,
tas palielinās, jo daļai cilvēku ir nonākot melnajā sarakstā, cilvēks
grūtības samaksāt rēķinus par atrod iespēju un uzreiz nosedz
apkuri, bet vasaras mēnešos tomēr gadiem krātu vairākus tūkstošus
parāda summa nedaudz dilst, jo eiro lielu parādu. «Cilvēkam, kurš
jelgavnieki cenšas norēķināties par ir iekļuvis melnajā sarakstā, tiek
saņemto pakalpojumu.
liegtas iespējas aizņemties naudu
un iegādāties preces uz nomaksu,
«Grūtības var rasties katram» jo šo datubāzi izmanto gan krediIespējamie varianti, kā risināt tēšanas iestādes un uzņēmumi,
situāciju gadījumā, ja izveidojies gan tirgotāji. Un tas reizēm ir lieparāds par apkuri, ir vairāki, bet lākais stimuls samaksāt parādus,»
pats svarīgānovērojis
«Igaunijā pāris māju, kam pa- G.Pētersons,
kais – cilvēkam pašam rādu dēļ apkure tika atslēgta un uzsverot, ka
jāsazinās ar
« Fo r t u m
aizsala komunikācijas, kalpoja Jelgava» neuzņēmumu
un jāinformē
atbalsta tāpar piemēru citiem.»
par situāciju.
das ārkārtas
«Ja cilvēks nenāk un nerunā, mēs metodes kā, piemēram, dzīvokļa
nevaram zināt, ka viņam ir radu- atsavināšana, tāpēc tam ir būtiski,
šās problēmas,» stāsta «Fortum lai parādu piedziņas kompānijas
Jelgava» valdes loceklis un Klientu darba metodes būtu korektas un
daļas vadītājs Guntars Pētersons. ikvienā situācijā risinājums visViņš norāda, ka iemesli, kāpēc pirms tiktu meklēts caur dialogu.
veidojas parāds, ir dažādi un katLielākais privātpersonas parāds
ram apakšā ir kāds dzīvesstāsts: par apkuri Jelgavā ir 15 000 eiro,
nopietna saslimšana un lieli tēriņi kāda persona par siltumu palikusi
par ārstēšanos, tuvinieka zau- parādā 14 000 eiro, bet vēl pieciem
dēšana, šķiršanās, palikšana bez cilvēkiem parāds ir 8000–10 000
darba… «Cilvēcīgi saprotam, ka tā eiro. Siltumapgādes uzņēmuma
gadīties var ikvienam – neviens no pārstāvji skaidro, ka šie parādi
tā nav pasargāts –, tāpēc aicinām izveidojušies pirms vairākiem gacilvēkus, kuri nonākuši grūtībās, diem un parādnieki šajos mājokļos
vērsties Klientu daļā un izstāstīt vairs nedzīvo. «Fortum Jelgava»
par savu situāciju, lai kopā rastu speciālisti novērojuši, ka kopumā
piemērotāko risinājumu,» viņš ciniskā attieksme «kāpēc man
norāda, ka nereti tiek sastādīts jāmaksā, ja kaimiņš nemaksā?»
parāda atmaksas grafiks, ņemot mazinās, jo, mainoties paaudzēm,
vērā klienta finansiālās iespējas, cilvēku, kuri pieredzējuši padomju
lai situācija tomēr neizietu no laikus un to, ka kaut kas tiek piekontroles un parāds neizaugtu vai- šķirts par brīvu, kļūst arvien marākos simtos un pat tūkstošos eiro. zāk. Jaunajai paaudzei ir diezgan
«Vecāka gadagājuma cilvēki, kuri skaidra apziņa, ka par saņemto
pret saistībām izturas ļoti atbildīgi pakalpojumu ir jānorēķinās, un
un nevēlas būt kādam parādā, siltums mājoklī ir tāds pats pakalizmanto iespēju un vienojas par pojums kā gāze, elektrība, ūdens,
izlīdzināto ikmēneša maksājumu mobilie sakari vai televīzija.
visa gada garumā, tādējādi neuzkrājot parādu un ziemā nepaliekot Jāiemācās saimniekot pašiem
Gandrīz katrā mājā ir gan apbez maizes, tikai lai samaksātu par
zinīgie maksātāji, gan kavētāji
apkuri,» stāsta G.Pētersons.

un nemaksātāji, tāpēc ir būtiski,
lai visi mājas iedzīvotāji būtu
informēti par kopējo situāciju un
kopā lemtu par iespējamiem risinājumiem. «Igaunijā centralizētās
apkures uzņēmums mājai izraksta
kopējo rēķinu, nevis sūta atsevišķu
rēķinu katram dzīvoklim, kā tas
lielākoties ir pie mums. Māju apsaimnieko iedzīvotāju pašu izveidota biedrība, un viņi paši pieņem
visus lēmumus un siltuma rēķinu
apmaksā kā kopējo mājas rēķinu.
Ja par māju vai kādu dzīvokli tajā
nemaksā un izveidojas parādi, tur
ir tiesības atslēgt mājai apkuri, kas
konsekventi arī tika darīts. Pāris
māju, kam apkure tika atslēgta
un aizsala komunikācijas, kalpoja
par piemēru citiem,» stāsta A.Bataraga, uzsverot, ka izmaksas, lai
savestu kārtībā māju pēc aizsaldēšanas, ir krietni lielākas nekā
maksa par apkuri.
Arī Jelgavā ir vairākas mājas,
kurām tiek izrakstīts kopējais
apkures rēķins, un tās pašas
seko līdzi, lai tas tiktu samaksāts.
«Ja šādai mājai ziemas vidū nav
parāda par apkuri, tas nozīmē,
ka iedzīvotāji ir iemācījušies saimniekot un operēt ar mājas finanšu
līdzekļiem,» «Fortum Jelgava»
vadītāja uzteic pozitīvos piemērus.
Tomēr ir arī nami, kuriem uzkrāti
lieli parādi par apkuri – lielākais
daudzdzīvokļu mājas parāds ir
38 000 eiro.

Ceturtdiena, 2018. gada 29. marts

APKURES SEZONAS RAKSTUROJUMS
2015./2016.

2016./2017.

2017./2018.

gada sezona

gada sezona

gada sezona (līdz 28.02.2018.)

195
dienas
vidējā gaisa temperatūra

147
dienas

vidējā gaisa temperatūra

1,63
grādi

vidējā gaisa temperatūra

1,51
grāds

0,58
grādi
Avots: «Fortum Jelgava»

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS,
KURĀM ZIEMAS
VIDŪ NAV PARĀDU

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJAS –
LIELĀKĀS PARĀDNIECES
Nams Pasta ielā – parāds

~ 38 000 eiro

Satiksmes iela 35A
Akadēmijas iela 28
Kronvalda iela 3
Pērnavas iela 28
Pulkveža Brieža iela 14
Raiņa iela 21
Raiņa iela 23
Sudrabu Edžus iela 11
Uzvaras iela 47A
Kalnciema ceļš 97
Pasta iela 53

Nams Loka maģistrālē – parāds

~ 25 000 eiro
Nams P.Lejiņa ielā – parāds

~ 24 000 eiro
Nams Neretas ielā – parāds

~ 22 000 eiro
Avots: «Fortum Jelgava»

PARĀDS PAR APKURI JELGAVĀ,
MILJONI EIRO

Pirmais solis – siltumpunkts

Apkures rēķins ir atkarīgs
no patērētā siltuma, bet nākas
maksāt arī par siltuma zudumiem. «Siltums pazūd dažādos
veidos – paliek vaļā kāpņu telpas
durvis, arī zeme saldē, telpās pa
šķirbām iekļūst aukstums, bet
kādam varbūt ir par karstu un
viņš cauru ziemu virina logu,»
stāsta A.Bataraga. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka
aukstajā gadalaikā temperatūrai
mājoklī jābūt vismaz 18 grādi. Lai
nodrošinātu šo temperatūru – jo
ārā aukstāks, jo vairāk jākurina,
tāpēc ir būtiski, lai mājai būtu
siltumpunkts – tas palīdz regulēt
temperatūru telpās, nepatērējot
vairāk siltuma kā nepieciešams
un līdz ar to arī nepārmaksājot
par siltuma zudumiem.
«Jelgavā joprojām ir mājas,
kurām nav sava siltumpunkta, un
diemžēl ne visi iedzīvotāji izprot,
ka tas ir nepieciešams. To var
ierīkot pagrabā vai citā piemērotā
koplietošanas telpā, bet, ja tādas
iespējas nav, – piestiprināt pie
ēkas ārsienas,» tehniskās iespējas
piedāvā A.Bataraga, uzsverot,
ka arī lēmums par siltumpunkta
izveidi jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai. «Siltumpunkts mājā
palīdz nepieļaut ekstrēmi augstu
temperatūru, kāda ir siltumtrasē,
un nodrošina mājā komfortu, ļaujot noregulēt āra temperatūru, pie
kuras apkure ēkai tiks pieslēgta
un atslēgta,» tā viņa, lēšot, ka siltumpunkta izveides izmaksas var
svārstīties no 3000 līdz 12 000 eiro.
Vēl regulēt siltumu mājoklī var,
uzstādot radiatorus ar alokatoriem, bet par to vislabāk vienoties dzīvokļu īpašniekiem, lemjot
par ēkas siltināšanu. A.Bataraga
uzsver, ka siltuma patēriņu ļaus
samazināt jebkuri mājas energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi, ne tikai ēkas siltināšana
– arī gala sienu, jumta, pagrabstāva siltināšana, kāpņu telpu logu un
durvju nomaiņa un citi.

219
dienas

3,67 3,73
3,38
3,17 3,31

2016.
februāris

2016.
aprīlis

3,61 3,66

3,45
3,21
3,03 3,11

2016.
2016.
2017.
2017.
oktobris decembris janvāris februāris

2017.
aprīlis

2017.
2017.
2018.
2018.
oktobris decembris janvāris februāris
Avots: «Fortum Jelgava»

MAKSA PAR CENTRALIZĒTO APKURI DAŽĀDĀS
JELGAVAS DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀS
Mājas adrese

Mājas kopējā
platība, m2

Maksa par apkuri, EUR/m2
2018. gada
februāris

2017. gada
februāris

2016. gada
februāris

Raiņa iela 10

1703,45

0,687

0,602

0,479

Raiņa iela 9

2534,68

0,617

0,519

0,422

Katoļu iela 17, dz. 1–60

2662,01

0,606

0,492

0,408

Katoļu iela 17, dz. 61–120

2665,29

0,621

0,513

0,446

Dobeles iela 12

544,90

0,637

0,550

0,452

Lielā iela 24

1520,80

1,362

1,260

0,964

Raiņa iela 26

2531,17

1,345

1,329

1,204

Katoļu iela 15

2123,65

1,531

1,303

0,954

Dobeles iela 14

545,88

1,630

1,515

1,336

Dobeles šoseja 94, dz. 1–6

272,27

1,886

1,550

1,260

Dobeles šoseja 94, dz. 7–20

652,46

2,044

1,897

1,423

Garozas iela 22

903,39

2,400

1,934

1,420

Katoļu iela 9

343,82

2,000

1,641

1,367

Kungu iela 21

535,08

1,976

1,720

1,349

Lielā iela 16

1205,84

2,214

1,891

1,530

Mātera iela 42

533,70

1,990

1,653

1,377

Pasta iela 52

486,32

1,958

1,717

1,472

Stacijas iela 5A

686,35

2,128

1,816

1,510

51,73
-7

52,39
-2,2

52,35
+1,52

Siltuma tarifs, EUR/MWh
Vidējā āra temperatūra, °C
Siltinātas mājas,
ar alokatoriem

Nesiltinātas
mājas

Nesiltinātas mājas
ar lielāko maksu

Avots: «Fortum Jelgava»
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Sāk ar četrām medaļām

Invalīdu sporta
un rehabilitācijas kluba «Cerība» sportisti
aizvadījuši šīs
sezonas pirmās vieglatlētikas sacensības – Dubaijas «Grand Prix».
Edgars Bergs (attēlā – no kreisās) izcīnīja
zeltu lodes grūšanā (rezultāts – 14,09 m),
Dmitrijs Silovs (attēlā – no labās) – zeltu
šķēpa mešanā (48,88 m) un bronzu
lodes grūšanā (12,30 m), bet Ingrīda
Priede – sudrabu diska mešanā (28,02
m). Jāpiebilst, ka D.Silovam ir mainīta
medicīnas grupa, un tas nozīmē, ka viņš
izmanto smagāku šķēpu – 800 g smagu
līdzšinējā 600 g smagā šķēpa vietā.
Foto: Latvijas Paralimpiskā komiteja

Klāt izšķirošie notikumi

Sieviešu volejbola klubs «Jelgava»
pirmajā Latvijas čempionāta pusfināla
spēlē ar 3:1 piekāpās Daugavpils komandai «Milatss» (14:25, 21:25, 25:20,
12:25). Rezultatīvākās no jelgavniecēm,
gūstot pa 14 punktiem, bija Linda Liniņa un Līva Sola. Pusfinālā komandas
aizvadīs divas spēles; ja rezultāts būs
neizšķirts, spēlēs tā saukto zelta setu.
Atbildes mačs notiks šodien Daugavpilī.
Pusfināla uzvarētājas iesaistīsies cīņā
par Latvijas čempionāta zeltu, zaudētājas – par 3. vietu. Otrajā pusfināla pārī
«RSU/MVS» pirmajā spēlē pieveica SK
«Babīte», otrā spēle – arī šodien. Cīņa
par 1. vietu notiks 5. un 12. aprīlī, par 3.
vietu – 4. un 11. aprīlī. Uzvarētājas tiks
noteiktas divu spēļu sērijā, neizšķirta
gadījumā aizvadot zelta setu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Izpilda pasaules jaunatnes
olimpisko spēļu normatīvu

Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas (JSPS) audzēknis Didzis Rudavs (attēlā) Baltijas
čempionātā izpildījis
pasaules jaunatnes
olimpisko spēļu A
normatīvu 50 metros brasā. Didža rezultāts – 28,84 sekundes – deva viņam
arī 3. vietu open grupā. Trenere Astra
Ozoliņa skaidro: Latvijā A normatīvu ir
izpildījuši divi peldētāji, bet uz spēlēm
brauks viens, tāpēc līdz septembrim starp
viņiem notiks iekšējā cīņa. Pavisam Baltijas čempionātā Latvijas izlases sastāvā
startēja 7 JSPS peldētāji, izcīnot 1 zelta, 1
sudraba un 5 bronzas medaļas.

BK «Jelgava/LLU»
ceturtdaļfinālā – pret «RSU»

BK «Jelgava/LLU» astotdaļfinālā divu
spēļu summā pārliecinoši pieveicis
SC «Mēmele/Bauskas BJSS» (pirmajā
spēlē uzvara ar rezultātu 100:63,
otrajā spēlē panākums ar rezultātu
102:87) un iekļuvis Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāta
ceturtdaļfinālā. Tur mūsu komandas
pretinieki būs «RSU». Sezonas laikā
šīs komandas tikušās divreiz, un abās
uzvarēja jelgavnieki (97:88 un 68:56).
Ceturtdaļfinālā komandas spēlēs līdz
divām uzvarām. Pirmā spēle notiks
4. aprīlī pulksten 20 Jelgavas sporta
hallē, otrā spēle – 6. aprīlī pulksten
20 izbraukumā. Ja būs nepieciešama
trešā spēle, tā notiks 8. aprīlī Jelgavas
sporta hallē.

Mērķis – atgriezties Eiropas līgā
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Ivars Veiliņš

1. aprīlī Virslīgas sezonu sāks
FK «Jelgava», un otrdien
klubs prezentēja komandu
un iepazīstināja ar izvirzītajiem
mērķiem. «Mūsu komandas
mērķis šosezon ir Latvijas
čempionātā izcīnīt medaļu
vai uzvarēt Latvijas kausā, lai
nākamgad varētu atgriezties
Eiropas līgā. Apzināmies, ka
tas nebūs viegli un prasīs lielu
darbu, meistarību un veiksmi,» norāda kluba direktors
Sergejs Golubevs.
Jaunajai sezonai komanda sāka gatavoties janvārī. Galvenais treneris Ravils
Sabitovs skaidro, ka pirmie divi mēneši
pagāja, lai nokomplektētu sastāvu, jo pēc
aizvadītās sezonas komandu pameta 15
spēlētāji. «Jelgavas komandai ir savs rokraksts – tai ir nesalaužams raksturs un
agresīva spēle. Tieši tādus arī meklējām
leģionārus – stiprus, labus, agresīvus
spēlētājus ar raksturu,» norāda treneris.
Marts tika veltīts, lai komanda iespēlētos,
saliedētos, spēlētāji labāk iepazītu un izjustu cits citu. «Aizvadījām apmēram 10
pārbaudes spēles. Būtiski ir tas, ka 3 no
tām notika Olaines stadionā, kur būs arī
pirmās 3 Virslīgas mājas spēles,» stāsta
kluba direktors.
Jāpiebilst, ka arī šonedēļ FK «Jelgava»
treniņus aizvada Olainē, gatavojoties
Virslīgai, – pirmā spēle mūsu klubam būs
1. aprīlī pulksten 17 pret divu iepriekšējo
sezonu čempioniem FK «Spartaks» no
Jūrmalas. «Esam gatavi jaunajai sezonai
– centīsimies spēlēt ar simtprocentīgu
atdevi un demonstrēt skatāmu futbolu,
lai kluba līdzjutējiem nebūtu par mums
kauns,» uzsver R.Sabitovs. Plānots, ka
mājas spēles Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā notiks, sākot no 6. maija, kad
jelgavnieki tiksies ar «Metta/LU».
Tāpat jau par tradīciju kļuvusi Virslīgas
klubu dalība pirmssezonas turnīrā, kas
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SIA «Password»

(reģ.Nr.43603080376) piedāvā darbu

TEHNOLOĢISKO NODARBĪBU
PASNIEDZĒJAM(-AI),

kas pārzina programmēšanu, robotiku un jaunākās
tehnoloģijas, labi saprotas ar bērniem un ir atbildīgs. Var
būt pēdējo kursu students atbilstošā nozarē. Piedāvājam
atalgojumu, sākot no 600 EUR pēc nodokļu nomaksas,
iespēju darbu apvienot ar studijām (darba laiks no
plkst.15 līdz 19.30) un darbavietu Jelgavas centrā.

ĶĪMIJAS NODARBĪBU PASNIEDZĒJAM(-AI),

kas labi izprot ķīmiju, saprotas ar bērniem un ir atbildīgs.
Var būt pēdējo kursu students atbilstošā nozarē. Piedāvājam atalgojumu, sākot no 600 EUR pēc nodokļu nomaksas, iespēju darbu apvienot ar studijām (darba laiks
no plkst.15 līdz 19.30) un darbavietu Jelgavas centrā.
Pieteikumu, norādot vakanci,
sūtīt pa e-pastu info@password.lv.

Jelgavas 6. vidusskola
2018./2019. mācību gadā
1. klasēm piedāvā apgūt
pamatizglītības programmas:

• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu
(5–6gadi);
• pamatizglītības mazākumtautību programmu;
• pamatizglītības programmu ar latviešu mācībvalodu
(uzņem skolēnus 1. klasē);
• speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programmu;
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
virziena mazākumtautību programmu.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi,
psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs.
Skolā ir sakārtota un audzēkņu attīstību veicinoša vide.
Pēc mācību stundām ir iespēja
darboties dažādos interešu pulciņos.
Sīkāka informācija – skolas mājaslapā www.j6vsk.lv
vai pa tālruni 63027467.

SIA «KM Forestry»

(reģ.Nr.LV40103305649) piedāvā darbu

KOKVEDĒJA AUTOMOBIĻA VADĪTĀJAM(-AI).

FK «Jelgava» sastāvs

FK «Jelgava» kapteinis jaunajā sezonā būs Valērijs Redjko (no kreisās) – viņš
tika ievēlēts aizklātā balsojumā, par vienu balsi apsteidzot Alanu Siņeļņikovu.
šogad tika pārdēvēts par Virslīgas kausu.
FK «Jelgava» direktors norāda: dalība
Virslīgas kausā, kurā izcīnīta 4. vieta,
apliecinājusi, ka komanda var cīnīties
ar jebkuru pretinieku. «Virslīgas kausā
aizvadījām 2 labas spēles – spēlējām
līdzīgi pret «Liepāju/Mogo» un «RFS».
Protams, ar klubiem, kuriem ir krietni
lielāks budžets, konkurēt būs grūtāk, bet
ne neiespējami – nauda palīdz, komplektējot komandu, bet laukumā jau tāpat iziet
spēlētāji. Un sportā nekad neko nevar
droši prognozēt. Vienkārši no mums tas
prasīs 2 vai pat 3 reizes vairāk darba,» tā
S.Golubevs.
Par komandas kapteini jaunajā sezonā aizklātā balsojumā ievēlēts Valērijs
Redjko, savukārt par kapteiņa asistentu
– Alans Siņeļņikovs. Balsojumā V.Redjko

guva vienas balss pārsvaru. «Tā ir liela
atbildība, jo kapteinim ir jārāda piemērs
ne tikai laukumā, bet arī ārpus tā, risinot
dažādas situācijas. Tiesa, komandā ir
daudz jaunpienācēju, bet viņi ir labi iekļāvušies kolektīvā un pārņēmuši «Jelgavas»
garu,» spriež komandas kapteinis, uzsverot, ka lielākais izaicinājums ir saspēlēties.
«Gadi rit, un šogad vairāk nekā iepriekš
gribas parādīt maksimumu un kļūt par
čempionu,» norāda V.Redjko, uzsverot, ka
treneru sastāva izvēlētā taktika šosezon
viennozīmīgi būs pārliecinošs, uzbrūkošs
futbols.
Jāatgādina, ka «SynotTip» Virslīgā
startēs 8 klubi: FK «Ventspils», «RFS»,
FK «Liepāja/Mogo», FK «Valmiera Glass/
ViA», FK «Metta/LU», «Riga FC», FK
«Spartaks Jūrmala» un FK «Jelgava».

Vārtsargi
Jānis Krūmiņš (1992. dz.g.)
Mārcis Melecis (1991. dz.g.)
Emīls Emulovs (2000. dz.g.)
Aizsargi
El Adži Saidi Gejs (1990. dz.g.), Senegāla
Vjačeslavs Jemeļjaņenko (1995. dz.g.), Krievija
Valērijs Redjko (1983. dz.g.)
Maksims Širjajevs (1995. dz.g.), Krievija
Oskars Deaks (1996. dz.g.)
Ivo Minkevičs (1999. dz.g.)
Helvijs Staļģis (1999. dz.g.)
Pussargi
Mindaugs Grigaravičs (1992. dz.g.), Lietuva
Edgars Jermolajevs (1992. dz.g.)
Andris Krušatins (1996. dz.g.)
Artis Lazdiņš (1986. dz.g.)
Maksims Rafaļskis (1984. dz.g.)
Riotaro Nakano (1988. dz.g.), Japāna
Alans Siņeļņikovs (1990. dz.g.)
Andrejs Kiriļins (1995. dz.g.)
Oskars Soroka (1999. dz.g.)
Uzbrucēji
Vladislavs Kozlovs (1987. dz.g.)
Marks Kurtišs (1998. dz.g.)
Aleksandrs Ņekrasovs (1998. dz.g.), Krievija

Saka paldies olimpiešiem un medaļniekiem
«Šogad mums, jelgavniekiem, februāris bija īpašs, jo turējām īkšķus par saviem
sportistiem olimpiskajās spēlēs. Vēlreiz gribu teikt paldies mūsu olimpiešiem
– šorttrekistam Robertam Zvejniekam un daiļslidotājai Diānai Ņikitinai – par
sagādāto iespēju ar citām izjūtām un degsmi sekot līdzi vērienīgākajam sporta
notikumam,» sveicot Jelgavas sportistus par sasniegumiem janvārī un februārī,
uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.
Abi olimpieši atzīst, ka olimpiskās spēles ir īpašs notikums un izjūtas, esot
tur, atšķiras no emocijām jebkurās citās sacensībās. «Tas pat nav kā pasaules
čempionātā – tas ir pavisam kas cits, ar pavisam citām emocijām, kuras man
joprojām ir grūti raksturot,» saka Diāna. Viņa olimpiskajās spēlēs Phjončhanā
izcīnīja 26. vietu. «Es noslidoju ļoti labi – gan pati, gan mans treneris Stefans
Lambjēls ar manu sniegumu esam apmierināti, vienīgi ar tiesnešu piešķirtajiem punktiem – ne,» teic sportiste, to skaidrojot ar faktu, ka viņa vēl nav tik
zināma daiļslidošanas elitē. Savukārt R.Zvejnieks olimpiskajās spēlēs 500 metru
distancē izcīnīja 10. vietu un 1000 metru distancē – 15. vietu. «Biju dzirdējis, ka
saka: ja esi olimpietis, tad uz mūžu. Tagad es saprotu šo teicienu un varu tam
piekrist – ja reiz esi tur nokļuvis, tad darīsi visu, lai atgrieztos,» norāda Roberts.
«Manuprāt, eiropietim iekļūt top 30 olimpiskajās spēlēs ir ļoti labs panākums,» papildina Sporta servisa centra vadītājs Juris Kaminskis, piebilstot,
ka Roberta un Diānas laiks varētu būt nākamajās ziemas olimpiskajās spēlēs
Pekinā 2022. gadā.
Par panākumiem Latvijas un starptautiskā mērogā sveikti arī Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas džudisti Milēna Rinkeviča, Maksims Jeļinskis un
Aleksandrs Lapšins un viņu treneris Kims Usačevs, Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas treneres Astras Ozoliņas audzēkņi Jevgēnijs un Iļja Boicovi

Prasības:
• praktiska pieredze darbā ar kokvedēja automobili;
• tehniskas zināšanas par kokvedēja automobili;
• labas komunikācijas, plānošanas un organizēšanas spējas;
• valsts valodas zināšanas.
CV sūtīt pa e-pastu agnese@kmforestry.lv
vai zvanīt pa tālruni 25403059.

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
Inga Husko piedāvā darbu matemātikas skolotājam(-ai) ar angļu valodas zināšanām privātstundām 6. klases skolniekam. T.26672686.
SIA «Gallery Estate»
(reģ.Nr.43603067787) aicina darbā auto
mehāniķi un riepu montieri ar pieredzi.
T.28455145, 22308252.
SIA «ALG Cleaning» (reģ.Nr.40003999874)
piedāvā darbu istabenei Rīgā. Piedāvājam
elastīgu darba grafiku (darbs 4–6 dienas,
brīvs 2–4 dienas), sociālās garantijas,
apmācības, nodrošinām ar naktsmājām
darba maiņas laikā. Atalgojums – atbilstoši
paveiktajam darbam. CV sūtīt pa e-pastu
work@algcleaning.eu. T.25656632.
Kārlis Sunītis piedāvā darbu aprūpētājai.
T.28154817, 20344517.

Meklē darbu
Foto: Ivars Veiliņš

Vīrietis meklē darbu, var būt arī vienas
dienas darbs. T.24869534.

Līdzjūtība
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
SIA «Jelgavas poliklīnika» izsaka
līdzjūtību un skumju brīdī ir kopā ar
Diānu Brūveri, māti mūžībā aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši

un Jēkabs Audzēvičs, biedrības «Jelgavas roņi» ziemas peldētāji Aleksandrs
Jakovļevs ar dēlu Aleksandru un Viktorija Gedroviča, basketbola kluba «Jelgava/LLU» spēlētājs Jēkabs Rozītis un treneris Gatis Justovičs, kluba «Milons»
cīkstoņi Vitālijs Burča un Osmans Dzaseževs un treneris Vladimirs Smirnovs,
karatists Kalvis Kalniņš un R.Zvejnieka trenere Evita Krievāne-Moiseičenko.

VLADIMIRS LISOVSKIS (1934. g.)
GUNĀRS BOĻŠEVIČS (1938. g.)
VELTA BURSEVIČA (1938. g.)
OSKARS ZEMRŪĶIS (1950. g.)
ALEKSANDRS ŅIKITINS (1927. g.).
Izvadīšana 29.03. plkst.14.30 Bērzu kapsētā.
ĒVALDS SOMS (1935.g.).
Izvadīšana 31.03. plkst.14 Bērzu kapsētā.
Aivars Meizis (1957. g.).
Izvadīšana 31.03. plkst.12
Zanderu kapsētas Sēru namā.
IRAIDA ERNO (1946. g.).
Izvadīšana 31.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. aprīlis
LTV1
5.15 Nanotehnoloģijas elektromobiļos. Dokumentāla filma.
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Bīskapu apsveikumi Lieldienās.*
6.50 Bērnu deju lieluzvedums «Trejdeviņi gaismas tilti».*
9.00 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkursa fināls.*
10.35 Zaķu lielā diena. Animācijas filma.
10.45 Ķepa uz sirds.*
11.15 Barbaras Vudas kolekcija. Pagātnes vilinājums. Vācijas
romantiska drāma (ar subt.). 1998.g.
13.00 TIEŠRAIDE. «Urbi et Orbi». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.35 Es – savai zemītei.*
14.10  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.40  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.50 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
15.05 Olga Dreģe. Mirkļu pieskārieni.*
16.10 Cilvēka bērns. Latvijas ģimenes filma (ar subt.). 1991.g.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Ceturtā studija.
18.45 TV PIRMIZRĀDE. Visas taisnības.
I.Ziedoņa un R.Paula daiļrades koncerts.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Patersons.
Francijas, Vācijas un ASV drāma. 2016.g.
0.10 Atslēgas (ar subt.).*
0.25 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
0.55 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.25 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs. (krievu val., ar subt.).
8.10 Dzimtas detektīvs. Sējānu dzimta (ar subt.).*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 180.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Labdarības akcija «Nepaej garām!».*
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.25 Bezceļu tūrisms. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18.
Latvija – Slovēnija.
22.35 Lielās cerības. Lielbritānijas daudzsēriju drāma. 1999.g.
(krievu val., ar subt.) 3. un 4.sērija.
0.25 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 5.sērija.
2.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Vilfreds. ASV seriāls. 2014.g. 9. un 10.sērija.
5.40 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.10 Viesnīca «Heidelberga». Krāmere pret Krāmeri. Vācijas drāma. 2016.g.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Superome. Latvijas realitātes šovs.
10.50 Tev pienācis pasts. ASV romantiska komēdija. 1998.g.
13.25 Manas lielās grieķu kāzas 2. Romantiska komēdija. 2016.g.
15.20 Tu, es un Duprī. ASV romantiska komēdija. 2006.g.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Austrālijas realitātes šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 21.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 4.sērija.
22.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 5.sērija.
23.20 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.20 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.55 Tu, es un Duprī. ASV romantiska komēdija. 2006.g.
3.35 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
4.00 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 21. un 22.sērija.
6.55 Mikijs un sacīkšu braucēji. Animācijas seriāls.
7.30 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
8.10 Pīlēns Smaidiņš. ASV animācijas filma. 2014.g.
9.00 Bezausis un Divausis. Vācijas animācijas filma. 2013.g.
10.30 Visvarenais Evans. ASV komēdija.
12.30 Popera kunga pingvīni. ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
14.30 27 kleitas. ASV romantiska komēdija. 2008.g.
16.40 Pens. Piedzīvojumi Nekurnekadzemē. ASV fantāzijas filma. 2015.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 41.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Jo dziļāk mežā... ASV, Lielbritānijas
un Kanādas piedzīvojumu filma. 2014.g.
23.30 27 kleitas. ASV romantiska komēdija.
1.40 Nekā personīga.*
2.35 Sveika, Rīga!*
3.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 41.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 3. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.20 Manas zaļās mājas. Dokumentāla filma.
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2613.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 121.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 1. un 2.sērija.
16.05 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 120.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2613.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).

18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Sigvards Kļava.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Anarhists pret paša gribu.
Lielbritānijas dokumentāla filma (ar subt.). 2017.g.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Manu vecāku kāzas. Vācijas traģikomēdija (ar subt.). 2016.g.
1.05 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
1.50 Aculiecinieks.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.25 Latvijas novadu cīņas.*
8.25 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
8.55 Aculiecinieks.*
9.10 Nozieguma vieta: tropu meži. Dokumentāla filma.
10.10 Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā. Dokumentāla filma.
10.25 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Daži stāsti no tūkstošiem. Dokumentāla filma.
12.40 Bezceļu tūrisms. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
13.15 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 34.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30  Garšas pasaule. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
20.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18.
Latvija – Norvēģija.
22.35 Nepatiesi apsūdzēts: Harijs Vērcs. Vācijas drāma. 2014.g.
0.15  Monsenmišela: pretestība cauri laikiem. Dok.filma (ar subt.).
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 251.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
11.40 Viesnīca «Heidelberga». Atnākšana un aiziešana. Melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 15.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 18.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 22.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības recepte. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
23.30 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
0.35 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
1.35 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
6.55 Mikijs un sacīkšu braucēji. Animācijas seriāls.
7.30 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.25 Mazais cālis. ASV animācijas filma. 2005.g.
10.00 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.35 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 50.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 20.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 11. un 12.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 107. un 108.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 41. un 42.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 42.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 14.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 23.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.55 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 107.sērija.
1.20 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 42.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 286. un 287.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Trešdiena, 4. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2614.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 122.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  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 3. un 4.sērija.
16.05 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 121.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2614.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. Latvietis. Paralēlās pasaules.
Latvijas un Somijas dokumentāla filma.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori.
Elza Feldmane. Bočka. Latvijas komēdija. 2016.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Debesu vārdā 2. Vācijas daudzsēriju drāma. 13.sērija.
0.10  Patersons. Francijas, Vācijas un ASV drāma. 2016.g.

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Province.* (ar subt.).
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05  Akonkagva: jauna iespēja. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 1. un 2.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Katakombu pakts. Dokumentāla filma.
12.45 Pašattīrošās ēkas. Dokumentāla filma.
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.30 Nozieguma vieta: tropu meži. Dokumentāla filma.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 35.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 5.sērija.
20.05  Tuvā nākotne. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.00  Viens darbiņš par naudu. Komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
22.40  Ekstrēmās ziemeļu nogāzes. Dokumentāla filma.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.40  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 5.sērija.
1.10 Aculiecinieks.*
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 252. un 253.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
11.35 Mīlestības recepte. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
13.25 Karamba! Humora raidījums.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 16.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 19.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 23.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.35 Rembo. Pirmās asinis. ASV spraiga sižeta filma.
0.25 Medīt, lai nogalinātu. Kanādas trilleris. 2010.g.
2.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.50 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
6.50 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.10 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Jo dziļāk mežā. Piedzīvojumu filma. 2014.g.
10.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 10.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 21.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 13. un 14.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 109. un 110.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 42. un 43.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 43.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 10.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 8.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.20 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 109. un 110.sērija.
1.10 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
2.00 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 43.sērija.
2.35 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 288. un 289.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 5. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2615.sērija.
9.35  TV PIRMIZRĀDE. Mans mīļais Ramons.
Meksikas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Septiņi piedzīvojumi Garkalnē. Dokumentāla filma.
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 5. un 6.sērija.
16.05 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 122.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2615.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. «Bille».
20.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Būt latvietim. Vācija. Dokumentāls cikls.
22.05  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.20  Anarhists pret paša gribu. Dokumentāla filma. 2017.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls

Ceturtdiena, 2018. gada 29. marts
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
9.00 Mafijas paradīze. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 3. un 4.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 1.sērija.
14.05 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
14.35 Katakombu pakts. Dokumentāla filma.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 36.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kur deguns rāda: snovborda vilinājums. Dokumentāla filma.
20.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18.
Latvija – Vācija.
22.35 Aculiecinieks. Bokseris Mairis Briedis.*
22.50  Tuvā nākotne. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
23.45 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
0.30 Personība. 100 g kultūras.*
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 254. un 255.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 18.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mīla rudenī. Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.55 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 17.sērija.
16.55 Mani remonta noteikumi 2. Austrālijas realitātes šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 24.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Superome. Latvijas realitātes šovs.
22.00 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 12.sērija.
23.00 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
23.55 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 19.sērija.
0.45 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 5.sērija.
1.05 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
1.50 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.50 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
6.50 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.10 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
10.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 14.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 22.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 15. un 16.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 111. un 112.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 43. un 44.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 44.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 9.sērija.
22.00 Mārciņa miesas. ASV spriedzes filma. 2015.g.
0.05 Ekstrasensu cīņas 16. Krievijas realitātes šovs. 10.sērija.
1.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 111.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 44.sērija.
2.40 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 290. un 291.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Piektdiena, 6. aprīlis
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 5.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 7. un 8.sērija.
16.05 Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  TV PIRMIZRĀDE. Broukenvuda 3.
Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
2.10 Debesu vārdā 2. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 13.sērija.
3.05 Kreilis un Lauva. Dok.filma par A.Samoilovu un J.Šmēdiņu.
4.05 Zvejnieku ciema teika. Dokumentāla filma (ar subt.).
4.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.05 Latviešu jaunie režisori. Elza Feldmane. Bočka.
Latvijas komēdija. 2016.g.
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Savējie. Seriāls. 6. un 7.sērija.
8.30 Logs uz pasauli. Hamburga. Dokumentāla filma. 5.sērija.
9.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 5. un 6.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 Mafijas paradīze. Dokumentāla filma.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 37.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18. Latvija – Dānija.
22.35 «Euro Hockey Challenge». Norvēģija – Latvija.
0.35 Nožēla. Francijas drāma (ar subt.). 2009.g.
2.30  Viens darbiņš par naudu. Komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
4.05 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 256. un 257.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Tikšanās pie upes. Melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 18.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 20.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 25.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Svaigi cepta slepkavība. Persiku pīrāgs.
ASV detektīvfilma. 2016.g.
23.00 Līgava no viņpasaules. ASV komēdija. 2008.g.
0.50 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
1.30 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
2.15 Degpunktā.*
2.40 900 sekundes.*

TV3
6.50 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.10 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs “Šausmas virtuvē”.
10.10 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 9.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Austrālijas seriāls. 1.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.55 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 113. un 114.sērija.
15.55 Precētie pret brīvajiem 3. Latvijas realitātes šovs. 5.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs “Šausmas virtuvē”.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Neciešamie bosi. ASV detektīvkomēdija. 2011.g.
23.50 Izdarot likmes. ASV drāma. 2013.g.
1.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 2000.g. 113.sērija.
2.05 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
2.50 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 292. un 293.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.50 Precētie pret brīvajiem 3. Latvijas realitātes šovs. 5.sērija.

Sestdiena, 7. aprīlis
LTV1
5.05 Latviešu jaunie režisori. Elza Feldmane. Bočka.
Latvijas komēdija. 2016.g.
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  TV PIRMIZRĀDE. Nešķiramie draugi Olijs un Mūna.
Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Riekstkodis un Peļu ķēniņš. Vācijas
pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 101. un 102.sērija.
12.35 Būt latvietim. Vācija. Dokumentāls cikls.*
13.10 Latvietis. Paralēlās pasaules. Dokumentāla filma.
13.45 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.15 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
14.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.05 Dzīvības loks. Maigie milži. Dokumentāla filma.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Mežonīgā Indonēzija. Dok.filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Tvaika iela un Ūdens iela.
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 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Granātu krāsas aproce. Dailes teātra izrāde.
23.35 Bīskapu apsveikumi Lieldienās.*
0.00 Pareizticīgo Lieldienu nakts dievkalpojums.
2.15 Nožēla. Francijas drāma (ar subt.). 2009.g.
4.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Jubilejas MTVU.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Rīgas meži – Rīgai! Televeikala skatlogs.
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Pauls no Kalvenes. Dokumentāla filma par Paulu Jonasu.
12.00 Āfrika. Dokumentāla filma. 1.sērija. (krievu val., ar subt.).
13.00 Deviņdesmitie.*
14.00 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks».
15.35 TIEŠRAIDE. «Euro Hockey Challenge». Norvēģija – Latvija.

Ceturtdiena, 2018. gada 29. marts
18.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.05  Akonkagva: jauna iespēja. Dokumentāla filma.
20.00  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
21.00 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 6.sērija.
22.50 Daudz laimes, jubilār!*
0.50 Deviņdesmitie.*
1.50 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 177.–180.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
6.00 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
6.40 Karamba! Humora raidījums.
7.00 Mans bērns var!? 2. TV šovs.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
11.35 Viens pret ārstiem. Vācijas romantiska komēdija. 2016.g.
13.30 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 21., 22. un 23.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Svaigi cepta slepkavība. Persiku pīrāgs. ASV detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 305. un 306.sērija.
23.10 Auklīte pret pašas gribu. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
0.55 Rozamunde Pilčere. Mīla rudenī. Vācijas melodrāma. 2009.g.
2.20 Mans bērns var!? 2. TV šovs.
3.05 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
3.45 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
4.10 LNT brokastis.*
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15.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 11.sērija.
16.10 Daktere Dūlitla: miljons dolāru krancis. ASV komēdija. 2009.g.
18.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Šreks. ASV animācijas filma. 2001.g.
21.25 Rītdienas robeža. ASV un Austrālijas fantastikas drāma. 2014.g.
23.35 Mārciņa miesas. ASV spriedzes filma. 2015.g.
1.50 Neciešamie bosi. ASV detektīvkomēdija. 2011.g.
3.30 Iespējams tikai Krievijā. 9. un 10.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 8. aprīlis
LTV1
5.18 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Jaunzēlande no putna lidojuma.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Āgenskalna baptistu baznīcā.

13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 9.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Mākslas dienas.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Jānis Lūsēns.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Barbaras Vudas kolekcija. Vētrainie gadi.
Vācijas drāma (ar subt.). 2006.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Viktorija 2.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
22.45  TV PIRMIZRĀDE. Fengu ģimene. ASV komēdija (ar subt.). 2015.g.
0.40  Mežonīgā Indonēzija. Dok.filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
1.40 Zvejnieku ciema teika. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.40 Viktora Lapčenoka 60. jubilejas koncerts.*
4.20 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*

8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Karaliste.*
9.30 Rūpes par Zemi. Dokumentāla filma.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Riekstkodis un Peļu ķēniņš. Pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.40 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.10 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 177.–180.sērija.
13.55 Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai.*
15.00  Ekstrēmās ziemeļu nogāzes. Dokumentāla filma.
16.00  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
17.00 Džeina Eira. Seriāls (krievu val., ar subt.). 2006.g. 1. un 2.sērija.
19.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
20.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā U-18.
Latvija – Kazahstāna.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Tas nav beidzies.
Vācijas psiholoģisks trilleris. 2011.g.
0.20 Adreses.*
0.50 Melu laboratorija (ar subt.).*
1.50 Personība. 100 g kultūras. Aigars Fadejevs.
2.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Spots.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.29 Karaliste (ar subt.).*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
7.40 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Superome. Latvijas realitātes šovs.

11.50 Līgava no viņpasaules. ASV komēdija.
13.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 24. un 25.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 5. Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 307. un 308.sērija.
23.05 Viens pret ārstiem. Vācijas romantiska komēdija. 2016.g.
0.50 Rozamunde Pilčere. Tikšanās pie upes. Melodrāma. 2007.g.
2.20 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
3.00 Hūberts un Štallers 5. Detektīvseriāls. 2015.g. 7.sērija.
3.50 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
4.10 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
6.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.20 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.25 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 8.sērija.
13.15 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 5.sērija.
14.20 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 12. un 13.sērija.
15.30 Pastaiga ar dinozauriem. Animācijas filma. 2013.g.
17.10 Šreks. ASV animācijas filma. 2001.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
22.40 Vafeļu iela. ASV komēdija. 2015.g.
0.30 Rītdienas robeža. ASV un Austrālijas fantastikas drāma.
2.30 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
3.15 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 6.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā. 11. un 12.sērija.

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.50 Precētie pret brīvajiem 3. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 5.sērija.
6.50 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 114.sērija.
7.10 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.40 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.20 Mikijs un sacīkšu braucēji. Animācijas seriāls.
8.50 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 51.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 10.sērija.
12.50 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.

SIA «Torgy Baltic» (reģ.Nr.40003727111) ir
metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražotājs. Uzņēmumā ražotie izstrādājumi tiek izmantoti naftas un
gāzes infrastruktūras izbūvē. Uzņēmums aicina darbā
KRĀSOTĀJU
Pienākumi:
• metāla virsmas sagatavošana un krāsošana;
• apstrādes procesa un kvalitātes kontrole.
Prasības:
• pieredze metāla virsmu sagatavošanā krāsošanai,
krāsošanas un saistīto darbu secības pārzināšana;
• praktiska pieredze nerūsējošā un parastā tērauda apstrādē;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• teicamas komunikācijas spējas;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme
pret darbu;
• darbs komandā;
• latviešu valodas zināšanas, vēlamas arī krievu un
angļu valodas zināšanas.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Iegūsti starptautiski atzītu angļu valodas prasmes sertifikātu
Pearson Test of General English

Uzņēmums piedāvā:
• labus darba apstākļus;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
• iespējas pierādīt un realizēt sevi darbā.

(iegūtajam sertifikātam nav noilguma termiņa)

Pearson Test of English Young Learners
(bērniem vecumā no 6 līdz 13 gadiem)

Eksāmens 19. maijā, pieteikšanās līdz 5. aprīlim

IZOLĀCIJAS IZGATAVOŠANAS IECIRKŅA BRIGADIERI
Pienākumi:
• organizēt izolācijas izgatavošanas iecirkņa sekmīgu darbību;
• darba uzdevumu sagatavošana un uzdošana;
• pasūtījuma izpildes kvalitātes un termiņa uzraudzīšana.

Prasības:
• pieredze metāla apstrādes nozarē;
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• labas komunikācijas spējas;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu;
• darbs komandā;
• latviešu valodas zināšanas, vēlamas arī krievu un
angļu valodas zināšanas.
Uzņēmums piedāvā:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
• iespējas pierādīt un realizēt sevi darbā.
Darba vieta: Ozolnieki.
Pieteikumu, norādot vakanci,
sūtīt pa e-pastu anda.sproge@torgy.no.

18. aprīlī pl. 10

19. aprīlī pl. 1000

Ideju fitness I
24. aprīlī pl. 1715

S

Pienākumi:
• dažāda veida metāla apstrādes un izolācijas ražošanas darbi.

Darba vides risku
novērtēšana00
AK
SA

RAŽOŠANAS STRĀDNIEKU(-CI)

16. aprīlī pl. 1800

11. aprīlī pl. 1000

Dokumentu arhīva
veidošana

ZM

Uzņēmums piedāvā:
• interesantu darbu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
• jaukus kolēģus;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
• iespējas pierādīt un realizēt sevi darbā.

3. aprīlī pl. 1730

BE

Prasības:
• spēja plānot un organizēt savu darbu;
• teicamas komunikācijas un vadītāja spējas;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas arī
angļu un krievu valodas zināšanas.

Komplektējam grupas izglītības programmās:

Topošo vecāku
skola
4. aprīlī pl. 1730
25. aprīlī pl. 1730
9. maijā pl. 930

7

Ēd vesels

9. maijā pl. 1730

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 29. marts

«Benefice» –
klātienē un tiešraidē
Foto: no JV arhīva

Veronika Sofija Viļuma, 11 gadi

Audz
«Nāc, meitiņ, iesim!»
Teica reiz tēvs un veda mani pie
ozola staltā.
«Zīli pēc zīles vāksim
Un stādīsim mežmalā sudrabkaltā!
Pati ainavu māksliniece vari tu būt,
Izmainīt esošo, to sirds mana jūt.
Liec mazajam lielam augt,
Audz līdz ar to un sāc reiz plaukt!»

Ir rudens, visapkārt tūkstošiem
iespēju zīļu.
Mēs varam jebkuru no tām iestādīt.
Veido savu Latviju staltu, stipru un mīļu,
Jo tu un es – mēs esam Latvija.
GUNDA OJA,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
11. klase

Pasākumi pilsētā
29. martā – Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
1. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu pārgājiens nūjotājiem. Maršruta garums – līdz
25 km, ilgums – 3–4 stundas. Iepriekš piesakoties, iespējama nūju noma (tālrunis
29733112). Dalības maksa – 1 € (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
1. aprīlī no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Jelgavas
pils pagalmā: pulksten 12 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
sveic mazos jelgavniekus. Jelgavas pils parkā: šūpoles, olu krāsošana, meklēšana
un ripināšana, pavasara veiklības spēles, lielais zaķis un mazie poniji, mini zoo,
Lieldienu mazais tirdziņš. Ņem līdzi 3 krāsotas olas – draugam, sev un jaunajam
jelgavniekam.
1. aprīlī no pulksten 12 līdz 15 – «Labās Lieldienas «Lediņos»». «Lediņu» zaķis
aicina Lieldienas pavadīt svaigā gaisā, patstāvīgi darbojoties teritorijā pieejamajās
aktivitātēs. Dalība – bez maksas (nometnes vietā «Lediņi» Lediņu ceļā 1).
2. aprīlī pulksten 14 un 18 – deju studijas «Benefice» koncerts «Live stream jebšu
tiešraide». Mākslinieciskā vadītāja – A.Andersone. Biļešu cena – 3–4 €. Biļetes pieejamas
deju centrā «Cukurfabrika», stundu pirms koncerta – kultūras namā (kultūras namā).
4. aprīlī pulksten 19 – TDA «Lielupe» atskaites koncerts «Dejā svētkus izrakstīju».
Mākslinieciskā vadītāja – E.Simsone. Biļešu cena – 1 € (kultūras namā).
6. aprīlī pulksten 19 – «Melo-M» Latvijas simtgades koncerttūre. Muzicē K.Auzāns, J.Pauls, M.Dobičins. Programmā: latviešu tautas dziesmu apdares, E.Dārziņa,
R.Paula, I.Kalniņa, J.Lūsēna, R.Tigula dziesmu versijas u.c. Biļešu cena – 10–18 €
(kultūras namā).
7. aprīlī pulksten 10 – «Satiec savu meistaru 2018»: meistardarbnīcas «Ādas
somiņa», «Lupatu lelle». Pieteikties pa tālruni 63022298. Vairāk informācijas – www.
junda.lv (BJC «Junda» Skolas ielā 2).
7. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas apriņķa koru skate (Jelgavas 3. sākumskolā).
7. aprīlī no pulksten 11 līdz 13 – putnu būrīšu izgatavošanas darbnīca «Lediņos».
Dalība – bez maksas (nometnes vietā «Lediņi» Lediņu ceļā 1).
8. aprīlī no pulksten 9 līdz 12 – putnu vērošana Svētes palienē kopā ar putnu
pazinēju. Ierašanās – ar savu transportu, pulcēšanās – pie sūkņu stacijas. Dalība – bez
maksas.
8. aprīlī pulksten 9.30 – veloekskursija «Braucam vērot putnus». Maršruta garums
–25 km. Dalības maksa – 1 € (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
8. aprīlī pulksten 16 – popgrupas «Lai skan» 25 gadu jubilejas koncerts. Mākslinieciskā vadītāja – I.Šveicere. Biļešu cena – 2 €. Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas
BJC «Junda» Skolas ielā 2, stundu pirms koncerta – kultūras namā (kultūras namā).

Izstādes
No 29. marta līdz 31. maijam – Ulda Zutera gleznu izstāde «Ainava 2016–2017».
Izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieku – 29. martā pulksten 16 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 31. martam – Anitas Rācenes gleznu izstāde «Citāda iedvesma» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
No 4. aprīļa – izstāde «No vilnas līdz diegam». Iespēja apskatīt materiālus un darbarīkus vilnas apstrādei un diegu izveidei (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
No 6. aprīļa – izstāde «Mākslinieki Latvijas simtgadei. M.Veisbārde. Gleznas. A.Bērziņš. Medaļas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 10. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas veltījums Mākslas dienām «Skicē notverts
mirklis». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras namā).
No 26. aprīļa – konkursa «Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot» izstāde. Dalībnieki – bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
Līdz 9. aprīlim – Ievas Šustikas gleznas «Trīspadsmit mirkļu privilēģija» (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
Līdz 10. aprīlim – PIKC Nacionālās mākslu vidusskolas J.Rozentāla mākslas skolas
grafikas diplomdarbu izstāde «Tēli un noslēpumi» (Jelgavas Mākslas skolā).

 Jana Bahmane

«Šobrīd daudziem tā ir izplatīta prakse – visus treniņus,
trikus vai ģērbtuvju tusiņus
atspoguļot interneta tiešraidē, tādēļ, meklējot veidu,
kā koncertā savienot mūsu
dažādās dejas, nonācām pie
šīs idejas. Nosacīti centīsimies
parādīt, kā notiek mūsu treniņi, tērpu mērīšanas process,
ko bērni ēd, kā deju centrs
«Cukurfabrika» izskatās no
iekšpuses un putna lidojuma,» deju studijas «Benefice»
koncerta «Live stream jebšu
tiešraide» ideju raksturo studijas mākslinieciskā vadītāja
Annika Andersone. Koncerts
Jelgavas kultūras namā notiks
2. aprīlī pulksten 14 un 18.
A.Andersone stāsta, ka tiešraides
efekts tiks panākts ar īpaši veidotiem
videomateriāliem no deju centra «Cukurfabrika», kur «Benefices» dejotāji

ik dienu aizvada garas mēģinājumu
stundas, – šie video papildinās koncerta priekšnesumus, skatītājiem sniedzot
iespēju ieskatīties «Benefices» darba
procesā. «Bet tie, kuriem nebūs iespējas koncertu apmeklēt klātienē, piemēram, mūsu dejotāji, kas aizbraukuši
mācīties uz ārzemēm vai kuriem mājās
ir mazi bērni, varēs to vērot tiešraidē,
kas sociālajos tīklos tiks translēta no
kultūras nama,» papildina «Benefices»
vadītāja.
Koncertā piedalīsies dejotāji no 3 gadu
vecuma līdz hobija klasei, kurā dejo bērnu un jauniešu vecāki. «Parasti mūsu
koncertos uzstājas teju 300 dejotāju, bet
šoreiz tie būs 300 un pat vairāk, kas ir
tiešām daudz mūsu kultūras nama nelielajai skatuvei. «Beneficē» ir 14 grupas – to
vidū arī vairāk nekā 50 bērnu 3–4 gadu
vecumā. Bet hobija klasē šoreiz uzstāsies
ne vien dejotāju mammas, bet arī viens
tētis. Deju, ko viņi izpildīs, iestudēja laikmetīgās mākslas pasniedzējs no Rīgas.
Domāju – būs tādi, kuriem tā patiks,
un arī tādi, kuriem ne, bet tā noteikti
neatstās vienaldzīgu. Man ir liels prieks,

ka arī pieaugušie nesēž mājās, bet dejo,
turklāt ne vien klasisko, bet arī laikmetīgo deju,» vērtē A.Andersone.
Dejas koncertam veidojuši horeogrāfi
Modris Opelts, Kaspars Meilands, Elīna
Gladina, Nataļja Šokele, Eva Krūmiņa,
Edvards Kurmiņš, Kaspars Mārtiņkrists
un A.Andersone. Tāpat «Benefices»
mākslinieciskā vadītāja par ikdienas
darbu ar dejotājiem pateicas deju studijas
skolotājiem Initai Upmalei, Genādijam
Drigo, M.Opeltam, Mārītei Supei, Emīlijai Kolčai, Anželikai Zorovai, Zanei
Leikumai, Ritai Saltumai, K.Mārtiņkristam, E.Kurmiņam, Edvardam Veļam un
Annai Pierhurovičai, tērpu meistarēm
Vitai Gedvilai un Veronikai Osipovai, kā
arī studijas darbiniecēm Agijai Kalniņai,
Ivetai Kalniņai un Oksanai Bosai.
Deju studijas «Benefice» koncerts
«Live stream jebšu tiešraide» Jelgavas
kultūras namā notiks 2. aprīlī pulksten
14 un 18. Biļetes iepriekšpārdošanā var
iegādāties deju centrā «Cukurfabrika»
Cukura ielā 22 darbdienās no pulksten
9 līdz 21, bet stundu pirms koncerta –
kultūras namā. Biļešu cena – 3–4 eiro.

Dievkalpojumi Jelgavas baznīcās Lieldienu laikā
Jelgavas Sv.Annas baznīcā
(Lielajā ielā 22a)

• 29. martā pulksten 18 – Zaļās
Ceturtdienas dievkalpojums.
• 30. martā pulksten 10 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums; pulksten
11 – Krusta ceļš.
• 1. aprīlī pulksten 7 – Lieldienu
rīta dievkalpojums; pulksten 10 –
Lieldienu dievkalpojums.
• 2. aprīlī pulksten 10 – Otro Lieldienu dievkalpojums.

Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā
(Jāņa ielā 1)

• 29. martā pulksten 18 – Zaļās
Ceturtdienas dievkalpojums.
• 30. martā pulksten 18 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums.
• 1. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu
dievkalpojums; pulksten 12.15 –
Lieldienu dievkalpojums bērniem.

Jelgavas Baptistu baznīcā
(Mātera ielā 54)

• 30. martā pulksten 11 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu (svētruna – Edgars Godiņš).
• 1. aprīlī pulksten 7 – agrais dievkalpojums (svētruna – Raitis Šķerbergs);
pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu (svētruna – Ainārs
Ginters).

Jelgavas Vasarsvētku draudzē
(Jāņa Asara ielā 8)

• 7. aprīlī pulksten 24 – agrā liturģija.
• 8. aprīlī pulksten 9 – vēlā liturģija.

14 – draudzes Krusta ceļš; pulksten 15
– Kristus ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums. Adorācija pie Kristus kapa.
• 31. martā – Lielā sestdiena. Pulksten
16 – Kunga augšāmcelšanās svētku
vigīlija ar adorāciju; Lieldienu produktu
svētīšana.
• 1. aprīlī – Kunga augšāmcelšanās
svētdiena. Pulksten 8 – procesija un
Sv.Mise; pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten
18 – Sv.Mise.
• 2. aprīlī – Otrās Lieldienas. Pulksten
9 – Sv.Mise poļu valodā; pulksten 11 –
Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise.

Latvijas Apvienotās metodistu
baznīcas Jelgavas draudzē
(Pētera ielā 4)

Jelgavas kristiešu
draudzē «Godība»
(Dambja ielā 26b)

• 30. martā pulksten 17 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums.
• 1. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu
dievkalpojums.

Jelgavas Sv.Simeona
un Sv.Annas pareizticīgo
katedrālē
(Raiņa ielā 5)

• 29. martā pulksten 18 – Zaļās
Ceturtdienas vakara dievkalpojums.
• 30. martā pulksten 12 – svētbrīdis
Lielajā Piektdienā.
• 1. aprīlī pulksten 9 – Lieldienu rīta
dievkalpojums; pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.

Jelgavas Romas katoļu
katedrālē
(Katoļu ielā 11)

• 1. aprīlī pulksten 10.30 – Lieldienu
dievkalpojums.

Jelgavas draudzē «Pestīšana»
(Tirgoņu ielā 11)

• 29. martā pulksten 19 – Svētais
vakarēdiens.
30. martā pulksten 18 – Lūgšanu
vakars.
1. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu
dievkalpojums.

• 29. martā – Lielā ceturtdiena. Pulksten
10 – hrizmas Sv.Mise. Piedalās diecēzes
«Pestīšanas armijā»
priesteri; pulksten 17 – Kunga pēdējo
(Dobeles ielā 42)
vakariņu Sv.Mise ar adorāciju.
• 1. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu
• 30. martā – Lielā Piektdiena. Pulksten dievkalpojums.

