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«Točku» traģēdijas lietā
sākta kriminālvajāšana
 Ilze Knusle-Jankevica

viela nonākusi nelegālā alkohola
tirgoņu rīcībā. Aizdomās par
Policija šonedēļ Zemnoziedzīgo nodarījumu tika aizgales tiesu apgabala
turētas sešas personas. Vismaz
prokuratūrai nodevusi
piecas no tām jau iepriekš bija nokriminālprocesu par tā
nākušas policijas redzeslokā par
saukto «točku» traģēnelegālā alkohola tirdzniecību.
diju kriminālvajāšanas
Pagājušā gada oktobrī pēc
uzsākšanai pret sešām
nelegāla alkohola lietošanas
personām. Jāatgādina,
Jelgavā saindējās un nomira
ka pēc saindēšanās ar
septiņi cilvēki. Policija noskaidmetilspirtu pagājušā
roja, ka to izraisīja metanols
gada oktobrī Jelgavā
jeb metilspirts – tas «točkās»
nomira septiņi cilvēki.
tirgotajā šķidrumā bija 99 procentu koncentrācijā. Policija arī
Policija jau iepriekš informēja, noskaidroja, ka nāvējošā dzira
ka operatīvi tika noskaidrots, kā tika tirgota Kazarmes ielā.

Izzāģēs bīstamos kokus
un vietā stādīs jaunus
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Jau šomēnes pilsētā sāks
realizēt projektu «Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu
infrastruktūras izbūve
Jelgavā». Lai sagatavotos ielu rekonstrukcijai,
nākamnedēļ plānota 254
koku izzāģēšana.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvalde informē, ka būvprojektu
izstrādes laikā tika izvērtēts ielu
apstādījumos esošo koku stāvoklis.
Kā informē pašvaldībā, šajos ielu
posmos sliktā stāvoklī (sasvērušies,
iztrupējuši vai citādi bojāti) ir 183
koki, nepieciešamo komunikāciju

izbūves dēļ jānocērt 47 koki, bet, veidojot vienotu ainavisku vidi, plānots
izņemt 24 kokus. Savukārt projekta
gaitā paredzēts iestādīt 106 kokus.
Lai perspektīvā neierobežotu koku
vainagus un atvieglotu to kopšanu,
kokus plānots stādīt 10 – 15 metru
attālumā citu no cita.
Jāatgādina, ka projekta laikā
notiks Stacijas ielas posma rekonstrukcija no Pasta ielas līdz Zemgales
prospektam, Zemgales prospekta
posma rekonstrukcija no Stacijas
ielas līdz Jāņa ielai, kā arī Sporta
ielas posma izbūve no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai.
Vienlaikus šonedēļ, lai realizētu
projektu «Satiksmes termināla
apkalpošanai nepieciešamās ielu
infrastruktūras izbūve Jelgavā»,

pilsētas dome ārkārtas domes sēdē
nolēma iegādāties ēku, kas atrodas
uz satiksmes terminālim paredzētās zemes Zemgales prospektā. Ar
piedāvājumu iegādāties šo īpašumu
pašvaldībā vērsās ēkas īpašnieks.
Lai realizētu projektu, pašvaldībai bija nepieciešams Latvijas valstij
piederošs zemesgabals Zemgales
prospektā 19a, un Jelgavas pilsētas
dome ir lūgusi valstij nodot šo zemesgabalu pašvaldības īpašumā.
Uz šī zemesgabala atrodas privātpersonai Anatolijam Karpenko
piederoša būve – noliktavas ēka
tehniski sliktā stāvoklī – ar kopējo platību 887,4 kvadrātmetri.
Pašvaldībā saņemts A.Karpenko
iesniegums ar piedāvājumu pirkt viņam piederošo nekustamo īpašumu

– būvi Zemgales prospektā 19. Sas
kaņā ar Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas
datiem pārdodamās būves kadastrālā vērtība ir 70 389 eiro. Ēka tiks
pirkta no pamatbudžeta līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem.
Ja termināļa investors radīs šai
ēkai pielietojumu, tā tiks izmantota,
tomēr, visticamāk, ēka tiks nojaukta, jo ir sliktā stāvoklī.
Jāpiebilst, ka pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA «Binders»
par projektā paredzēto būvdarbu
veikšanu. Līgumcena ir 8 195
792,68 eiro (ar PVN). Projekta
būvuzraudzība uzticēta SIA «Pk
19+93» par 34 071,94 eiro (ar
PVN). Autoruzraudzību veiks SIA
«3C» par 77 044,95 eiro (ar PVN).

Ierobežo reklāmu izvietošanu pilsētas centrā
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai veidotu harmonisku pilsētvidi, pieņemti
jauni pašvaldības saistošie noteikumi par
reklāmas un reklāmas
objektu izvietošanu
pilsētā, kas jau stājušies spēkā. Tajos ir
norādītas konkrētas
vietas, kur reklāmas
un reklāmas objektus
ar piesaisti zemei izvietot nedrīkst: Jāņa
Čakstes bulvārī no Raiņa līdz Ausekļa ielai
un teritorijā ap Jāņa
Čakstes pieminekli,
Hercoga Jēkaba laukumā, Pasta salā un
Uzvaras parkā.

Kā skaidro Jelgavas Būvvaldes
vadītāja Inita Dzalbe, šie reklāmu
izvietošanas aizliegumi noteikti, lai
Čakstes bulvārī un Pasta salā pēc
rekonstrukcijas netiktu izvietoti
reklāmas objekti, kas ne vienmēr
ir vizuāli izteiksmīgi. Savukārt
Hercoga Jēkaba laukums un Uzvaras parks ir pasākumu norises
un iedzīvotāju pulcēšanās vietas,
turklāt Hercoga Jēkaba laukumu
nākotnē plānots rekonstruēt. «Zona
ap Valsts pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes pieminekli nav piemērota reklāmām, lai nemazinātu šī
objekta un teritorijas nozīmību,»
skaidro I.Dzalbe. Tāpēc teritorijā
ap J.Čakstes pieminekli reklāmas
nav atļauts izvietot arī pie ēku
fasādēm, kas vērstas pret Lielo un
Akadēmijas ielu.
Būvvaldes speciālisti, izvērtējot

saņemtos iesniegumus par rek
lāmas izvietošanu, secinājuši, ka
cilvēku izdomai nav robežu, tāpēc
saistošajos noteikumos iekļauti
vairāki punkti par to, kur reklāmu
izvietot nedrīkst. Piemēram, aizliegts izvietot reklāmas objektus
uz ūdens, dekoratīviem kaltiem
žogiem, mazajām arhitektūras formām, kas nav paredzētas reklāmas
izvietošanai. «Piemēram, kaltie žogi
ap viesnīcu un katoļu baznīcu ir
izskatīgi, tāpēc ļaut pie tiem izvietot
reklāmu būtu necieņa pret šiem
arhitektūras elementiem,» norāda
Būvvaldes vadītāja.
Tāpat jaunajos noteikumos norādīts, kā atļauts izvietot slietņus:
pēc to izvietošanas uz gājēju ietves
jāpaliek brīvam pusotram metram
gājēju kustībai; ja tas netiek nodrošināts, tad slietni var izvietot

zaļajā zonā. Līdz šim slietņu izvietošana pilsētā nebija atļauta, bet,
ejot pretim uzņēmējiem, jaunajos
noteikumos tas ir ļauts. Tiesa, arī
slietņu izvietošana ir jāsaskaņo
Būvvaldē, un tos drīkst izvietot tikai
veikala vai pakalpojumu sniedzēja
darba laikā.
Atsevišķā nodaļā iztirzāta rek
lāmu izvietošana pie ēku fasādēm,
un galvenais jauninājums ir tas, ka
reklāmas objektus atļauts izvietot
tikai pie sakārtotām fasādēm.
Pieņemot šādu noteikumu punktu, tika ņemta vērā citu pilsētu
pozitīvā pieredze, kurās šis nosacījums veiksmīgi darbojas. I.Dzalbe
norāda, ka šādā veidā pašvaldība
cenšas rosināt nekustamā īpašuma
īpašniekus būt atbildīgākiem par
ēku tehnisko un fasāžu vizuālo
Turpinājums 3.lpp.
stāvokli.

Semināru cikls vecākiem
«Mammu, tēti, lūdzu,
pasargā mani!»
 Ritma Gaidamoviča

Reaģējot uz pēdējā laika notikumiem, kas saistīti ar
bērnu un jauniešu atkarību problēmām un drošības
jautājumiem, Jelgavas pašvaldība izstrādājusi jaunu
mērķprogrammu. Lai vecāki būtu labāk informēti par
atkarībām un bērnu drošību – apzinātos riskus un spētu
laikus reaģēt –, Jelgavas vecākiem Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) tiek piedāvāts
izglītojošs semināru cikls «Mammu, tēti, lūdzu, pasargā
mani!». Pirmais seminārs plānots 23. aprīlī pulksten 18,
kad ar vecākiem runās par skaudri aktuālo tēmu ««Legālo
narkotiku» bieds». Bet maijā uzmanības lokā – bērnu
traumas, kā arī bērnu drošība internetā un sociālajos
tīklos. Uz nodarbībām aicināti visi Jelgavas vecāki, kuriem
rūp sava bērna drošība.
«Iespējams, kāds teiks, ka šobrīd
sabiedrībā jau tik daudz par to tiek
runāts, ko gan jaunu vēl iespējams
pateikt. Tomēr ikdienas dzīvē notiekošais – nelaimju, atkarību, traumu
un vardarbības pieaugums – liecina
par to, ka informācija varbūt ir, bet
vecākiem trūkst konkrētu zināšanu
un prasmju, kā saplānot bērna ikdienu, vidi un brīvā laika nodarbes
tā, lai tās viņu neapdraudētu. Tieši
tāpēc izglītojošajos semināros vecākus iepazīstināsim ar iespējamiem
riskiem, kas var apdraudēt viņu
bērnus, bet svarīgākais – speciālisti
sniegs zināšanas par rīcību konkrētās situācijās,» stāsta ZRKAC
Tālākizglītības nodaļas vadītāja
Astra Vanaga.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne uzsver, ka
jaunās mērķprogrammas, kuru
uzdots īstenot ZRKAC, uzdevums
ir izglītot vecākus, stāstot par
to, kam jāpievērš uzmanība, lai
pasargātu savus bērnus. «Nereti
vecāki par savu skolēnu problēmām
uzzina, kad tās jau samilzušas, jo,
iespējams, neprot atpazīt signālus,
kas par tām liecina, un nezina,
kā rīkoties,» skaidro R.Vectirāne,
piebilstot, ka šajos semināros speciālisti sniegs padomus, lai no problēmām izvairītos. Uz nodarbībām
aicināti visi Jelgavas vecāki, kuriem
rūp sava bērna drošība. Tās ir bez
maksas.
23. aprīlī paredzēts runāt par

«legālajām narkotikām». Ar vecākiem tiksies speciālists atkarību
profilakses jautājumos, lai dalītos
savā pieredzē, saskaroties ar pusaudžiem un viņu atklātajiem stāstiem.
Vecākiem būs iespēja uzzināt, kā atpazīt cēloņus, lai novērstu sekas.
Tāpat tuvojas vasaras brīvlaiks,
kad daudziem vecākiem kļūs aktuāls jautājums, ko skolēniem darīt
brīvlaikā, neaizmirstot par viņu
drošību. Tieši tāpēc maijā vecākiem
būs iespēja tikties ar bērnu traumatologu, lai runātu par iespējamām
traumām un kā no tām izvairīties.
Bet otrajā daļā paredzēta tikšanās
ar pilsētas drošību sargājošo institūciju darbiniekiem, kas stāstīs par
riskiem pagalmos un pilsētā.
Atsevišķa lekcija būs veltīta
bērnu drošībai sociālajos tīklos un
internetā. «Vecākiem parādīsim,
cik viegli un vienkārši bērns var
apskatīt pilnīgi visu, ko vēlas,
atsaukties «drauga» aicinājumam
sociālajos tīklos un izstāstīt visu
par sevi un savu ģimeni jebkuram
svešiniekam. Stāstīsim, kādas ir
topa izklaides internetā, bet galvenais – iemācīsim, kā šo procesu
mēs, pieaugušie, tomēr varam
kontrolēt,» tā A.Vanaga.
Plānots, ka rudenī lekciju cikls
turpināsies un vecākiem tiks piedāvāti semināri par bērnu fizisko
un emocionālo drošību un veselību
dažādos vecumposmos un dažādās
dzīves situācijās.
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Krīze Ukrainā daudziem jelgavniekiem
nav tikai ziņu sižeti
televīzijā vai virsraksti
avīzēs. Mūsu vidū ir cilvēki, kuri jau no pirmajām nemiera dienām
kaimiņu valstī bažījas
par savu tuvāko drošību un likteni – jelgavnieki, kuru māsas,
brāļi, vecāki, dēli vai
meitas dzīvo dažādās
Ukrainas pilsētās. Kādi
ir šo ģimeņu stāsti
caur Maidana notikumiem un Krimas okupāciju? Pēdējās dienās
notikumi Ukrainā atkal saasinās, pieaugot
spriedzei valsts austrumu daļā – Doņeckā un
Harkovā.

«Lasu
Berdjanskas
avīzi un skatos
Ukrainas
televīzijas
kanālus»
Norberts Vizulis, dēls jau 30
gadus dzīvo Ukrainā:
«Berdjanska ir ostas pilsēta
Ukrainā – netālu no Krimas. Tieši
tur jau gadiem dzīvo mans dēls ar
ģimeni. Sākums bija vienkāršs – vēl
padomju gados dēls sāka tur dienēt.
Taču arī tad, kad dienestu pameta,
viņš neatgriezās Latvijā, bet palika
uz dzīvi Ukrainā – izveidoja ģimeni,
nodibināja nelielu firmu un nekad
par iztikšanu nav sūdzējies. Vienmēr ir radis iespēju palīdzēt arī
mums – saviem vecākiem.
Mani, protams, ļoti satrauc
pēdējo mēnešu notikumi Ukrainā,
un neapšaubāmi galvenais, par
ko ir bažas, ir man tuvo cilvēku
drošība. Vēl jo vairāk, ka dēls ir
rietumnieciski orientēts un, tāpat
kā mēs, viņa vecāki, Jelgavā, cer,
ka agri vai vēlu, bet Ukraina būs
Eiropas Savienībā.
Pagaidām dēla ģimenei gan
ir paveicies, jo tieši viņu pilsētā
Berdjanskā situācija nav bijusi tik
nestabila, lai vajadzētu domāt par
bēgšanu no turienes. Tā ir kūrorta
pilsēta, kas atrodas pie Azovas jūras, un iespējams, ka šajā situācijā
viņi pat būs ieguvēji, jo, ja tūristi
šobrīd nestabilās situācijas dēļ neizvēlēsies Krimu, tad, iespējams, viņi
dosies uz netālo Berdjansku. Arī
dēlam agrāk bija neliels tūrisma
bizness, bet kādu laiku viņš no tā ir
atteicies – tagad viņa darbs saistīts
ar ūdenslīdēju biznesu.
Es varu tikai priecāties, ka viņi
nedzīvo Krimā, lai gan no tās
viņus šķir nieka 40 kilometri. Pat
negribas domāt, kā tas viss varētu
izvērsties. Jau tagad dēla draugi
ir rakstījuši, ka nevēlas nekādus
militārus konfliktus, jo, iedomājieties, viņi visi ir dienesta biedri
– ja sāktos karadarbība, draugam
varētu nākties iet pret draugu…
Tas ir neiedomājami. Tāpēc ļoti
gribas ticēt, ka situācija nostabilizēsies un šajā reģionā varēs turpināties mierīga līdzāspastāvēšana.
Jebkurā gadījumā – dēls vienmēr
zina, ka Jelgavā viņam ir vecāki,
pie kuriem jebkurā brīdī iespējams
gūt patvērumu. Pats divus gadus
dēlu neesmu apciemojis – šovasar
taisījāmies braukt, bet tad jau
redzēs, kā būs… Nemitīgi sekoju
līdzi visiem Ukrainas notikumiem.
Tā kā pats esmu dienējis Ukrainā,
tad nemaz ne tik slikti saprotu arī
ukrainiski, tāpēc es neaprobežojos
tikai ar tām ziņām, ko mums te
rāda, bet regulāri internetā lasu
arī Berdjanskas avīzi un skatos
Ukrainas televīzijas kanālus.»
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Neapskaužama izvēle – pamest
savas mājas vai pakļauties
svešai varai
Zigizmunds Vorslavs, 20 gadus
dzīvoja Krimas pussalā:
«Kad tatāri saceļas, labāk netrāpīties pa vidu. Tieši tās bija
vislielākās bailes par savu un sievas
drošību. Dzīvojām nelielā ciemā
Krimas pussalā, un mums visapkārt
bija tatāri un krievi. Krievijai pasludinot Krimu par savas valsts daļu,
bija ārkārtīgi lielas bažas par to, ka
nemieri varētu turpināties. Tieši
tāpēc nolēmām doties bēgļu gaitās
– savu māju bijām spiesti pamest.
Tā arī atstāju – aizslēdzu durvis
un kopā ar sievu aizbraucu. Nu jau
mēnesi dzīvojam Jelgavā.
Esmu dzimis un audzis Jelgavā,
bet apprecēju ukrainieti, un, tā kā
sieva nespēja šeit iedzīvoties, par
mūsu mājām kļuva Ukraina. Viens
gan ir jāatzīst: Ukrainā pārmaiņas
un reformas bija ārkārtīgi nepieciešamas. Taču ne ar šādiem soļiem.
Kā tev vienā dienā var pateikt, ka
tavas mājas vairs nav tavas mājas?!
Ja nevēlies kļūt par Krievijas pilsoni, tad Krimu pamet. Lai arī 20 gadus biju nodzīvojis Ukrainā, nekad
man nav bijusi doma atteikties no
Latvijas pilsonības, kļūt par citas
valsts pilsoni. Latvija tomēr ir manā
sirdī, un es nezinu, kam ārkārtējam
būtu jānotiek, lai es izšķirtos par tik
radikālu soli.
Tagad dzīvojam kā bēgļi, kuri
patvērumu guvuši kādā Jelgavas
draudzē. Labāk tā, nekā katru dienu baidīties par savu drošību.
Visu laiku bija cerība, ka situācija
norimsies un mēs varēsim doties
atpakaļ uz Krimu – ja ne dzīvot,
tad vismaz pārdot savu īpašumu un
iegūt kaut kādus iztikas līdzekļus.
Taču šonedēļ šī cerība sāk zust.
Biju vizītē Krievijas konsulātā, un
tur man skaidri paziņoja, ka iespēja
brīvi iebraukt Krimā man šobrīd
liegta. Savukārt sievas situācija
ir vēl grūtāka – lai viņa saņemtu
pastāvīgās uzturēšanās atļauju
Latvijā kā Ukrainas pilsone, viņai

Jelgavas pašvaldība ir informēta par Zigizmunda
Vorslava un viņa sievas
situāciju un jau šobrīd
meklē iespējas, lai ģimenei sniegtu palīdzību.
esot nepieciešams no savas dzīvesvietas atvest izziņu par to, ka viņa
nav krimināli sodīta. Tātad sievai ir
jābrauc uz Krimu un jāiegūst šāda
izziņa... Absurds… Mēs taču no šīs
valsts esam aizbēguši…
Tā nu mēs šobrīd mēģinām dzīvot no līdzcilvēku atbalsta. Man ir
paveicies, ka padomju gados tomēr
esmu uzkrājis kādu darba stāžu arī
Latvijā. Patlaban man ir 62 gadi,
un, iesniedzot dokumentus Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūrā,
tapa skaidrs, ka es varu pretendēt
uz Latvijas valsts pensiju ap 60
eiro apmērā. Ārkārtīgi patīkami,
un pirmo pensiju sola jau aprīlī,
taču skaidrs, ka ar šādu summu
mēnesī abiem ar sievu iztikt nebūs
iespējams – it sevišķi, ja nav pat
savas dzīvesvietas. Bet gan jau
kaut kā izdzīvosim. Jāmeklē darbs.
Dēls arī pameta Krimu, aizbēga pie
draugiem uz Černobiļas apgabalu.
Pēc oficiāliem datiem vien, tie bija
tūkstošiem cilvēku, kas pameta
savas mājas Krimā.
Skatoties televizoru, cilvēks nevar saprast, kas tur īsti notiek – tā
informācija ir tik dalīta, ka, ja neesi

uz vietas, tā arī nesapratīsi, kas ir
taisnība un kas nav.
Ļoti sāp sirds par Ukrainu. Jā,
daudzas lietas tur nenotika tā, kā
vajadzētu. Ikdienā daudz šķendējos
par valsts nejēdzībām, bet tas jau
nav iemesls, lai sveša valsts iejauktos citas valsts darbā. Janukoviču
sen jau vajadzēja nomainīt un nepieļaut, ka valstī ienāk Krievijas spēki.
Diemžēl tas ir nogulēts.
Ja godīgi, tad pats briesmīgākais,
dzīvojot Ukrainā, bija korupcija – tā
bija uz katra soļa: ja kukuli neiedosi,
neko nedabūsi. Es sekoju līdzi, kā
mainījās Latvija, un sūkstījos par to,
ka Ukraina stāv uz vietas. Vienkāršs
salīdzinājums – es, atbēdzis no Krimas, aizeju tepat Jelgavā uz Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūru,
un man pretī ir laipni darbinieki.
Ātri iesniedzu dokumentus, un man
jau paziņo, ka aprīlī saņemšu pirmo
pensiju – Krimā bez kukuļa uz
pensiju necerēt, turklāt tad vēl tev
to var aprēķināt kā ar pirkstu mākoņos. Jā, jā, es zinu, ka latvieši arī
sūdzas par savu valsti, bet viņiem
varbūt nav ar ko salīdzināt.
Esmu celtnieks un visus šos

gadus Ukrainā strādāju šajā nozarē. Bet tagad varu pateikt godīgi
– nekad neesmu saņēmis oficiālu
algu. Kāpēc? Tāpēc, ka Ukrainā
tikai retais uzņēmums un par reto
darbinieku maksā nodokļus. Tev
skaidri un gaiši pasaka – alga bez
nodokļiem ir 500 dolāru mēnesī, ja
gribi oficiāli, tad, maksimums, 300
dolāri, un visas vietas ir aizņemtas.
Un tie ir labi celtnieki, kuri būvē
biezo villas Sevastopolē. Jūs varat iedomāties, kāda tur nauda apgrozās,
bet darbinieki nesaņem neko! Un
tā tas notika vai katrā jomā: gribi
– maksā kukuli, ja ne, tad – piedodiet. Nekādas kontroles. Tieši tāpēc
jau sākās cilvēku neapmierinātība
ar esošo sistēmu. Tikai tā pārauga
un kļuva nekontrolējama vai, gluži
otrādi, kāds šo nekontrolējamību
radīja un veiksmīgi izmantoja.
Es jau biju pielāgojies dzīvei Ukrainā – tomēr ģimene, sava māja.
Zināju, ka ne uz kādu pensiju cerēt
nevaru, tāpēc jau nopirku govi,
domāju, vēl viena gotiņa, vistas.
Tirgošu pienu un olas, un kaut kāda
iztikšana mums būs. Bet, redz, kā
vecumdienās viss sagriezās.»

«Nemēģinu nevienu pārliecināt, jo zinu,
ka diemžēl nespēšu būt pārliecinošāka
par Krievijas televīzijas kanāliem»
Marina Auziņa, vecāki un māsa
ar ģimeni dzīvo Ukrainā:
«Nedomāju, ka tik vienkārši var
atņemt mūsu valsti… Lieli cilvēki
nesadalīja varu, bet tas, ka viņi radījuši tūkstošiem traģēdiju Ukrainas
ģimenēm, nevienu neuztrauc. Hitleram bija padomnieks, kurš neieteica
karot ar krieviem – viņus varot
iznīcināt, sarīdot vienu pret otru: lai
brālis karo ar brāli un pašiznīcinās.
Izskatās, ka tieši to šobrīd Krievija
dara Ukrainā. Tauta savā starpā
tiek sarīdīta… Krievija sola kādu
glābt, bet ko tā glābj? Šobrīd, protams, tie, kas skatās tikai Krievijas
TV kanālus, labi redz šo pakazuhu
– jums nekā nebija, bet tagad būs
viss. Īsi pirms referenduma Krimā
bija ieradies Žirinovskis, kurš solīja
debesu brīnumus – būsiet Krievijā,
un jums gāze būs bez maksas,
elektrība bez maksas, pensijas arī
būs. Kas par to maksās? Krievu nodokļu maksātāji. Krievija ir milzīga
un kādu laiku, protams, tās pašas
pakazuhas dēļ arī varēs atļauties
dotēt visu, ko vien tā sasolījusi, bet
kas būs pēc tam? Kāds žurnālists

no Vologdas apgabala Krievijā bija
atļāvies Putinam uzrakstīt vēstuli,
kurā stāstīja par milzīgo korupciju,
cik izzagts ir pilsētas budžets, cik
neizbraucami ir ceļi, ka slimnieki
nesaņem zāles un ārstēšanu, izglītības līmenis krītas katru dienu, slēdz
bērnu pulciņus, – ar šādu ironisku
vēstuli viņš lūdza Putinu okupēt šo
savas valsts apgabalu, lai arī viņi
beidzot varētu dzīvot kā cilvēki.
Pēc tam viņš tika aizturēts… Tā ir
Krievijas īstā daba.
Man ir ļoti skumji tepat Jelgavā
dzirdēt paziņu viedokļus par to, cik
labu darbu Krievija Ukrainā ir izdarījusi, kā tā cilvēkus ir pasargājusi…
Es pat nemēģinu nevienu pārliecināt, jo zinu, ka diemžēl nespēšu
būt pārliecinošāka par Krievijas TV
kanālu propagandu…
Manas māsas vīra brālis ir karavīrs, kurš dienēja Krimā. Šo cilvēku
liktenis ir neapskaužams. Vai varat
iedomāties, ka vienu dienu jums
pēkšņi visapkārt ir svešas valsts
vara, kura deguna priekšā vicina
naudas žūksni ar piedāvājumu
stāties krievu armijā, bet, no otras

puses, tu esi ukrainis, tu dienējot
esi aizstāvējis savas valsts intereses.
Taču tajā brīdī, atrodoties Krimā,
tev nav nekādas informācijas par
to, kas notiks tālāk, tu nesaproti,
kā par tevi gādāt ir gatava tava
valsts. Un tā viņi tur sēž ielenkti,
un lēmumu pieņemt nav viegli – ir
neziņa, nav informācijas… Viņam
Krimā ir par paša nopelnīto naudu
pirkts dzīvoklis. Tagad viņam ir
izvēle pamest savas mājas un nenoliegt savas saknes, savu valsti vai
palikt savās mājās un būt gatavam
pakļauties svešas valsts varai… Tā
ir neiedomājama izvēle. Tāpēc var
tikai apbrīnot tos pāris tūkstošus
karavīru, kuri nepadevās krievu
spiedienam un pameta savas mājas.
Arī mans radinieks.
Maidana laikā, protams, dzīve
mainījās – nekas nav kā līdz šim.
Pārmaiņas bija nepieciešamas, bet
bez sveša spēka. Tagad vienīgais, ko
varam vēlēties, – lai jaunā valdība
būtu strādātspējīga, lai lietas sakārtotos un vardarbība beigtos.
Es nespēju atbalstīt arī to vandalismu, kas notika Maidana laikā

– tika demolēts un gāzts, arī manā
Žitomirā. Bet vai tu biji tas cēlējs, ja
tagad atļaujies graut? Un ne jau no
tā, ka kādai ēkai būs logi izsisti vai
durvis izgāztas, dzīve Ukrainā kļūs
labāka. Šobrīd vairāk nekā jebkad
agrāk Ukrainai ir jābūt spējīgai
pragmatiski domāt.
Jā, dzīve Ukrainā ir kļuvusi
dārgāka – kāpj cenas ikdienas
nepieciešamības precēm, maize
kļuvusi dārgāka. Bankomātos ir
limits naudas izsniegšanai. Tas viss
ir nepatīkami, bet jāsaprot, ka katram ukrainim šajā situācijā ir jābūt
gatavam pieciest zināmas neērtības.
Mana ģimene par to nesūkstās – izdzīvo. Uz manu aicinājumu kādu
laiku padzīvot pie mums Jelgavā
mamma atbildēja īsi: «Es šobrīd
nevaru aizbraukt – man ir jābūt
mājās.» Nezinu, vai meitas šovasar
brauks ciemos pie vecāsmammas.
Katru vasaras brīvlaiku mani bērni
noteikti kādu laiku padzīvo Žitomirā, bet šogad nezinu, kā būs.»
Sagatavoja Kristīne
Langenfelde, foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Kāda ir pēdējā grāmata,
ko esat izlasījuši?
Aina, pensionāre:
– Pagājušajā
nedēļā izlasīju grāmatu
«Romas brīvdienas», bet
vispār, šķiet, esmu izlasījusi visus
Danielas Stīlas romānus. Man visu
mūžu paticis lasīt – skolā biju teicamniece, ātri apguvu jauno vielu
un zem mācību grāmatas paliku
citu grāmatu, lai brīdī, kad man
kļūst garlaicīgi, varu lasīt. Vienmēr
lasīt esmu mudinājusi arī bērnus
un mazbērnus. Kad mazmeita
atbrauc no Anglijas, parasti taujā
pēc pasaku grāmatas, bet mazdēls
gan izvēlas sportot.
Filips, skolnieks:
– Pagājušajā
mācību gadā,
kad vēl mācījos 9. klasē,
obligāti bija
jāizlasa «Lāčplēsis». Šķiet, tā arī ir
mana pēdējā izlasītā grāmata. Jāatzīst, man nepatīk lasīt grāmatas.
Priekšroku dodu sporta avīzēm
un žurnāliem, bet arī tad vispirms
izskatu bildes, virsrakstus un, ja kas
ieinteresē, izlasu visu rakstu. Labāk
lieku reizi patrenēšos sportā nekā
lasīšu grāmatas.
Aivija, skolniece:
– Uzskatu, ka
grāmatu lasīšana paplašina
cilvēka vārdu
krājumu, redzesloku, izglīto, taču diemžēl
esmu slinka lasītāja. Pēdējo grāmatu – «Mūks, kurš pārdeva savu
ferari» – izlasīju 2013. gadā. Šad tad
papētu grāmatu topus un, ja mani
kāda no psiholoģiskajām grāmatām uzrunā, tad gribu to izlasīt. Arī
šo atradu topā.
Valentīna,
mājsaimniece:
– Jāatzīst, lasu
ne pārāk bieži.
Mūsdienās jau
cilvēki priekšroku dod televizoram un datoram – grāmatu
lasīšana tiek atstāta novārtā. Tiesa,
pirms kādiem četriem mēnešiem
izlasīju Fjodora Dostojevska darbu
«Brāļi Karamazovi». Es apzinos,
ka grāmatas jālasa, jo tas cilvēku
bagātina, taču mūsdienās tam
neatliek laika.
Ivans, pašnodarbinātais:
– Šķiet, pērn
aprīlī izlasīju
vienu Viktora
Peļevina darbu, bet neatminos īsti nosaukumu. Man patīk
lasīt ziemā, kad ātri satumst un tie
vakari ir garāki. Lasu dažādas psiholoģiskas un filozofiskas grāmatas.
Uzskatu, ka grāmatai jābūt papīra
formātā, lai to var pašķirstīt – tādai
ir lielāka vērtība.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Ierobežo reklāmu
izvietošanu pilsētas centrā
No 1.lpp.

Izmaiņas ieviestas arī nosacījumos par priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanu
pilsētā. Turpmāk tos nedrīkstēs
izvietot tuvāk par 100 metriem
no valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrību, kurās valstij vai
pašvaldībai pieder vairāk nekā
50 procenti kapitāldaļu, īpašumā
esošām ēkām – iepriekš šis attālums bija 50 metri. Un, protams,
politiskās reklāmas aizliegts
izvietot J.Čakstes pieminekļa
zonā, Pasta salā, Uzvaras parkā
un citur: uz tiltiem, apgaismes
stabiem, autobusu pieturvietās.
Būvvalde vairākkārt saskārusies ar problēmu, ka netiek
samaksāta pašvaldības nodeva,
jo reklāmas objekta īpašnieks
un izvietotājs savā starpā nav
vienojušies, kurš veiks pašvaldības nodevas maksājumu. Lai
turpmāk mazinātu šādus neskaidrību gadījumus, noteikts:
pašvaldības nodevu maksā rek
lāmas objekta īpašnieks. Viņš
arī ir atbildīgs par reklāmas vai
reklāmas objekta novākšanu pēc
izvietošanas atļaujas termiņa
beigām. Ja tas netiks izdarīts
septiņu dienu laikā, pašvaldībai
ir tiesības objektu vai reklāmu
demontēt, izdevumus piedzenot

no reklāmas objekta īpašnieka
vai reklāmas devēja.
Precizējot prasības reklāmas
objektu vizuālajam izskatam
un nosakot reklāmas objekta
izmēru, domes sēdē tika apstiprināti grozījumi noteikumos par
reklāmu un reklāmas objektu
izvietošanu Jelgavā. Tajos noteikts, ka reklāmas objektiem
līdz 2,5 metru augstumam, kas
tiek izvietoti pilsētas centrālajā
daļā, jābūt vienotā stilā atbilstoši pievienotajai skicei (ar to
var iepazīties mājas lapā www.
jelgava.lv). «Veicot pilsētas apsekošanu, secinājām, ka daudzi
reklāmas objekti ir jau nolietojušies, izvietošanas termiņš nav
pagarināts, tātad tie jādemontē.
Līdz ar to pakāpeniski pilsētā
tiks uzstādīti vienota stila reklāmas stendi, padarot kopējo ainu
pievilcīgāku,» skaidro I.Dzalbe.
Objekti, kas ir augstāki par 2,5
metriem, pārsvarā tiek izvietoti
gar maģistrālajām ielām, nevis
pilsētas centrālajā daļā, un to
vizuālais izskats būs atšķirīgs.
Jāatgādina, ka par šo saistošo
noteikumu neievērošanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu fiziskai personai – no 20
līdz 350 eiro, juridiskai personai
– no 50 līdz 1400 eiro.

Jelgavas pilsētas dome paziņo
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 27. marta lēmumu Nr.4/10 «Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana teritorijām Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A, Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1,
Jelgavā», ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijām Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A,
Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1, Jelgavā.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte,
tālrunis 63005569.

Jelgavas pilsētas dome paziņo,
ka atklātā mutiskā izsolē tiek pārdots
dzīvokļa īpašums Ganību ielā 60 – 52, Jelgavā.
1.1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu:
1.1. dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 09009029097 – dzīvoklis Nr.52 (četras istabas, kopējā platība 78,8
m², telpu grupas kadastra apzīmējums 09000110460001052) Ganību ielā 60, Jelgavā, un tam piekrītošās
kopīpašuma 750/38373 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums
09000110460001) un zemes (kadastra numurs 09000110460) (turpmāk – Īpašums);
1.2. Īpašums reģistrēts Jelgavas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2207-52 uz Jelgavas pilsētas
pašvaldības vārda.
2. Īpašuma pārdošanas pamatprincipi:
2.1. nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 19 500,00 euro;
2.2. solīšana notiek ar augšupejošu soli pa vienam solim, izsoles solis – 500,00 euro;
2.3. nodrošinājums – 1950,00 euro;
2.4. reģistrācijas maksa – 70,00 euro;
2.5. maksimālais izpirkuma termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību
tiesību pāreju pircējam;
2.6. maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā;
2.7. par aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem un/vai pirkuma maksas maksājuma kavējumiem pircējs
maksā nokavējuma procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās
summas par attiecīgo periodu;
2.8. aizdevuma procents un pirkuma maksa tiek maksāta pa ceturkšņiem, un pirkuma maksas daļas iemaksas
termiņš ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15. datumam.
3. Līdz reģistrācijai izsoles pretendentam jāiemaksā nodrošinājums un reģistrācijas maksa AS «SEB banka»
Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601, Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas
mērķi norādot «Ganību iela 60 – 52, Jelgava, izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa». Par maksājumu
veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu
uzdevumu (bankas atzīme).
4. Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis» (www.vestnesis.lv), un pieteikšanās termiņš izsolei noteikts līdz 2014. gada 10. jūnija plkst.16.
5. Izsole notiks 2014. gada 14. jūnijā plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207. telpā.
6. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā, tālrunis 63005522 (www.jelgava.lv).
7. Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā, pirmdienās no plkst.13
līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12. Tālrunis
uzziņām – 63005559.
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«Ģintermuiža» grib
atbrīvoties no ēkām
 Ligita Vaita

Pēc slimnīcas «Ģintermuiža» rekonstrukcijas
2012. gadā slimnīcas
apsaimniekošanā ir vairākas ēkas, kas netiek
izmantotas. «Tās visas ir
kultūrvēsturiski pieminekļi, turklāt četras no
tām atrodas slimnīcas
teritorijā, tāpēc intereses
no uzņēmējiem par ēkām
praktiski nav,» norāda
slimnīcas «Ģintermuiža»
valdes loceklis Uldis Čāčus. Savukārt piektā ēka,
kurā iepriekš ārstējās
Minesotas programmas
pacienti, uz desmit gadiem iznomāta.
Pēc slimnīcas rekonstrukcijas
pacienti no tā saucamās Minesotas
mājas Kārklu ielā 67 pārvietoti uz
atjaunoto korpusu slimnīcas teritorijā. Slimnīcas Narkoloģiskā dienesta vadītāja Lilita Caune skaidro, ka
pacientu uzņemšanas iespējas tas
gandrīz nav ietekmējis. «Praktiski
gan vecajā ēkā varējām uzņemt līdz
24, bet jaunajā – līdz 22 pacientiem,
taču programmas specifika nosaka
vienlaikus strādāt ar ne vairāk kā
20 pacientiem,» skaidro L.Caune,
piebilstot, ka šobrīd programmā
ārstējas 19 cilvēki.
Kaut arī pieprasījums pēc dalības
Minesotas programmā tikai aug,
slimnīca tajā nevar uzņemt vairāk
pacientu, kā to ļauj valsts piešķirtais finansējums. L.Caune skaidro,
ka valsts nosaka kvotu pacientu
skaitam gadā neatkarīgi no tā, kāds
pakalpojums tiek sniegts. Jāuzsver,
ka Minesotas programma ir pilnībā
brīvprātīga un, kā skaidro L.Caune,
arī tā ietilpst valsts apmaksāto
pakalpojumu grozā, taču izmaksu
ziņā ir dārgāka. «Kaut arī Minesotas programma slimnīcai un valstij
izmaksā dārgāk nekā citi pakalpoju-

Līdzšinējā Minesotas ēka ar zemi iznomāta par 276 eiro mēnesī.
Foto: Ivars Veiliņš
mi, pacienta iemaksu tas neietekmē
– tie ir 7,11 eiro par dienu, bet
pārējo sedz valsts. Taču, protams,
kopumā pacientam samaksa sanāk
dārgāka, jo Minesotas programma
paredz, ka pacients slimnīcā bez
pārtraukuma pavada 28 dienas,»
skaidro L.Caune. Viņa norāda, ka
tad, ja valsts kvotas konkrētā brīdī
ir pārpildītas, bet slimnīca fiziski
Minesotas programmā pacientu
uzņemt var, pastāv iespēja pašam
segt visas izmaksas, kas ir ap 1000
eiro par 28 dienām. «Praksē tādi
gadījumi ir trīs četri gadā,» tā
narkoloģe.
Viņa gan norāda, ka pretēji slimnīcas iespējām uzņemt Minesotas
programmā būtiski ir audzis pieprasījums pēc tās. «Ja pirms vairākiem
gadiem pacientiem rindā bija jāgaida nedēļa divas, tad šobrīd mēs pierakstām jau uz jūlija vidu. Un paši
saprotat, ko tas nozīmē atkarīgam
cilvēkam...» nosaka L.Caune.
Pēc slimnīcas rekonstrukcijas
atbrīvotā līdzšinējā Minesotas māja
Kārklu ielā 67 tagad iznomāta. Ēkas
nomas tiesības ieguvusi privātpersona Sergejs Bižāns, kurš plāno tajā
izveidot viesnīcu. Kā norāda «Ģintermuižas» galvenais grāmatvedis
Modris Putns, šī persona vēlējās
nomāt vēl kādu blakus esošo zemesgabalu un martā ieguvusi nomas
tiesības zemesgabalam Kārklu ielā
65a. «Viņš plāno izveidot viesnīcu

un blakus esošajā zemesgabalā
– parku,» tā M.Putns. Ieceri veidot
viesnīcu bijušajā Minesotas mājā
«Jelgavas Vēstnesim» apstiprina
arī S.Bižāns, taču norāda, ka šobrīd
norit dokumentu saskaņošana ar
atbildīgo institūciju – Veselības
ministriju, tāpēc pašlaik sīkāk par
plāniem runāt nevēlas.
M.Putns informē, ka S.Bižāns
ēku (577 kvadrātmetri) un tai piegulošo zemi (2777 kvadrātmetri)
Kārklu ielā 67 nomā par 276 eiro
mēnesī, bet zemesgabalu bez apbūves tiesībām Kārklu ielā 65a (3162
kvadrātmetri) – par 74 eiro gadā.
Pašlaik abi nomas līgumi noslēgti
uz desmit gadiem ar iespēju tos
pagarināt.
Jāpiebilst, ka «Ģintermuiža» jo
projām apsaimnieko vēl četras ēkas,
kas slimnīcas vajadzībām netiek
izmantotas. «Kāda stāv tukša astoņus gadus, bet pēdējo – tā saucamo
Aptiekas māju – atbrīvojām pirms
trim gadiem,» norāda U.Čāčus,
piebilstot, ka jau desmit gadus tiek
meklēts risinājums, kā no mājām
atbrīvoties, jo tās neizmanto un
to stāvoklis tikai pasliktinās, taču
uzņēmējiem intereses nav. Slimnīcas apsaimniekošanā ir arī pieci
neizmantoti zemesgabali.
Īpašumi, kurus apsaimnieko
slimnīca «Ģintermuiža», pieder
valstij, bet to izmantošanu koordinē
Veselības ministrija.

Strādāt varēs plašāks skolēnu loks
 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldība papildinājusi
kārtību, kādā Jelgavas
skolēni varēs iesaistīties
darbā vasaras brīvlaikā.
Tā paredz, ka šovasar
darbam pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās varēs pieteikties arī
17 gadus veci jaunieši, kā
arī 18 gadus veci jaunieši
ar īpašām vajadzībām.
Tāpat strādāt varēs Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra audzēkņi, kuri
mācās citu pašvaldību
skolās. Šonedēļ sākusies
skolēnu pieteikšanās darbam, un tā ilgs līdz 30.
aprīlim. Izglītības pārvalde aicina atsaukties arī
pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības, kuras
gatavas nodrošināt skolēniem darbu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka nodarbinātības projekts ilgs no
2. jūnija līdz 22. augustam, dodot
iespēju strādāt vairāk nekā 550
skolēniem.
Izglītības pārvaldes speciāliste Līvija Vilcāne skaidro, ka ir pieņemts
jauns rīkojums, kurā izmaiņas vērstas uz to, lai paplašinātu skolēnu
loku, kuri varēs strādāt vasarā.
Proti, līdz šim vasaras darbam
varēja pieteikties 13 – 16 gadus veci
jaunieši, bet šovasar darbam var
pieteikties arī 17 gadus veci pilsētas

13 un 14 gadus vecie
jaunieši varēs strādāt

no 2. līdz 13. jūnijam; no 16. jūnija līdz
1. jūlijam; no 30. jūnija līdz 11. jūlijam;
no 14. jūlija līdz 25. jūlijam;
no 28. jūlija līdz 8. augustam;
no 11. līdz 22. augustam.

15 – 18 gadus vecie
jaunieši varēs strādāt
no 2. līdz 20. jūnijam;
no 25. jūnija līdz 15. jūlijam,
no 14. jūlija līdz 1. augustam;
no 4. līdz 22. augustam.

skolu jaunieši, kuru dzīvesvieta
deklarēta Jelgavā.
Tāpat vakances tiek piedāvātas
18 gadus vecajiem jauniešiem ar
īpašām vajadzībām, kuri mācās pilsētas izglītības iestādēs. «Būtiski, ka
šogad darbam vasarā var pieteikties
arī Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centra audzēkņi vecumā no 13 līdz
17 gadiem, kuri ikdienā mācās kādā
citā pašvaldībā,» stāsta L.Vilcāne.
Šonedēļ sākusies skolēnu pieteikšanās. Iesniegumu kopā ar vecāku
vai aizbildņa apliecinājumu jaunieši
var iesniegt savā skolā vai Bērnu sociālās aprūpes centrā. Elektroniski
pieteikuma un apliecinājuma forma
pieejama mājas lapā jip.jelgava.
lv un pašvaldības portālā Jelgava.
lv. Iesniegumus pieņems līdz 30.
aprīlim, un vēlāk divu nedēļu laikā
katras skolas un centra izveidota
komisija izvērtēs, kuriem skolēniem
darbu piešķirt.
Jāpiebilst, ka, izvērtējot pieteikumus, priekšrocības darba
saņemšanai būs audzēkņiem ar

pozitīvu attieksmi pret darbu,
tad, ja viņš nav nodarbināts
pie cita darba devēja un atbilst
vismaz vienam no kritērijiem:
ir labas sekmes un uzvedība; ir
aizbildnībā; ir no daudzbērnu
ģimenes (ģimenē ir trīs vai vairāk
nepilngadīgu bērnu); ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
statuss; viens vai abi vecāki ir
bezdarbnieki.
L.Vilcāne uzsver, ka līdz ar minimālās algas paaugstināšanu
valstī šogad skolēni par darbu pēc
nodokļu nomaksas saņems mazliet
vairāk naudas. 13 un 14 gadus
vecie audzēkņi varēs strādāt divas
nedēļas pa četrām stundām dienā
jeb 40 darba stundas. Ja godprātīgi
nostrādātas desmit darba dienas,
skolēns pēc nodokļu nomaksas algā
saņems aptuveni 73 eiro. Bet 15 –18
gadus vecie jaunieši varēs strādāt
trīs nedēļas pa sešām stundām
dienā jeb 90 darba stundas, par to
pēc nodokļu nomaksas saņemot
aptuveni 146 eiro. Kopumā plānots
nodarbināt 280 13 un 14 gadus vecus jauniešus un 275 vecāko klašu
audzēkņus. Kopā nodarbinātības
projektam Jelgavas pilsētas pašvaldība atvēlējusi 92 487 eiro.
Izglītības pārvalde aicina atsaukties pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības, kuras gatavas
piedāvāt darbavietas skolēniem
vasarā. Līdz šim atsaukušās vairākas pirmsskolas izglītības iestādes,
Jelgavas Autobusu parks un LLU
Veterinārmedicīnas fakultāte.
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Īsi
 Šodien, 10. aprīlī, pulksten 17
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) Metālapstrādes mācību parkā K.Barona
ielā 40 notiks interaktīvā ekskursija. Piedalīties aicināti vecāki
kopā ar jauniešiem, kuri apsver
iespēju savu izglītību un karjeru
veidot inženierzinātņu profesijās.
Ekskursijas dalībnieki varēs iepazīties ar metālapstrādes nozari un
paši aktīvi iesaistīties procesā, gan
metinot, gan arī datorprogrammā izgatavojot konkrētas detaļas
paraugu. Interesentiem lūgums
pieteikties pa tālruni 29543600,
63012163 vai pa e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv.
 Jelgavas Latviešu biedrība
informē, ka likvidējusi fiksēto tālruni – turpmāk biedrību
var sazvanīt pa mobilo tālruni
20610082. Biedrības priekšsēdētāja vietnieks Vilis Azevičs stāsta,
ka līdzšinējais biedrības tālruņa
numurs 63027133 vairs nedarbojas un biedrībai nav arī faksa. Taču
turpmāk ar biedrību var sazināties pa mobilo tālruni 20610082
(operators – «Bite»),» tā V.Azevičs,
piebilstot, ka saziņai var izmantot
arī e-pastu vilis.biedriba@tvnet.lv,
bet biedrības aktualitātes var izlasīt
mājas lapā www.jelgavaslb.lv.

Ritma Gaidamoviča
Saskaņā ar projektu
«Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu
paplašināšana Jelgavā, III kārta»
SIA «Ostas celtnieks» informē,
ka būvniecības laikā

no 2014. gada 14. aprīļa tiks
slēgta Sprīdīšu iela.

Slēgtajā posmā atļauta iebraukšana iedzīvotājiem uz dzīvojamām mājām.
Darbus atbilstoši līgumam Nr.L/r-3-4-14/10
veic SIA «Kulk».
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

Atvērto durvju diena –
17. aprīlī pulksten 14.
Informācija – www.jsg.lv;
63029212.

Černobiļas AES katastrofas
28. gadadienas atceres pasākums
Šogad aprit 28 gadi, kopš Ukrainā notika
traģiskā Černobiļas atomelektrostacijas avārija. Lai pieminētu šīs traģēdijas upurus un
pateiktos seku likvidatoriem, 2014. gada 29.
aprīlī plkst.13 Jelgavas novada domes aktu zālē
notiks Černobiļas AES atceres pasākums (ieeja
– ar ielūgumiem).
Uz pasākumu aicinām Černobiļas avārijas
seku likvidatorus no Jelgavas pilsētas
un novada, kā arī no Ozolnieku novada.
Pieteikties vai paziņot par neierašanos var
līdz 24. aprīlim pa tālruni 63048917.
VSAC «Zemgale» izsludina konkursu uz
vakanto amata vietu VSAC «Zemgale»
filiālē «Jelgava» – fizioterapeits(-e)
uz nenoteiktu laiku (nepilna slodze).
Prasības pretendentam:
• augstākā profesionālā izglītība (fizioterapeits);
• reģistrēts ārstniecības personu reģistrā.
Pieteikumu konkursam uz VSAC «Zemgale» filiāles
«Jelgava» fizioterapeita amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta
kopiju sūtīt uz adresi: valsts sociālās aprūpes centra
«Zemgale» filiāle «Jelgava», Kalnciema ceļš 109,
Jelgava, LV-3002 (ar norādi «Konkursam uz vakanto
valsts sociālās aprūpes centra «Zemgale» fizioterapeita amatu»), vai iesniegt personīgi Kalnciema
ceļā 109, Jelgavā, LV-3002, darba laikā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63049203.
VSAC «Zemgale» izsludina konkursu uz
vakanto amata vietu VSAC «Zemgale»
filiālē «Jelgava» –

sociālais(-ā) rehabilitētājs(-a)
uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
• augstākā profesionālā izglītība (fizioterapeits);
• reģistrēts ārstniecības personu reģistrā.
Pieteikumu konkursam uz VSAC «Zemgale» filiāles
«Jelgava» sociālā rehabilitētāja amatu, profesionālās
darbības aprakstu ( CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt uz adresi: valsts sociālās aprūpes
centra «Zemgale» filiāle «Jelgava», Kalnciema ceļš
109, Jelgava, LV-3002 (ar norādi «Konkursam uz
vakanto valsts sociālās aprūpes centra «Zemgale»
sociālā rehabilitētāja amatu»), vai iesniegt personīgi
Kalnciema ceļā 109, Jelgavā, LV-3002, darba laikā,
iepriekš sazinoties pa tālruni 63049203.
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tēma

Ceturtdiena, 2014. gada 10. aprīlis

Bērnunama audzēkņu skaits sarūk
pēdējo desmit gadu laikā

Audzēkņu skaits Jelgavas
Bērnu sociālās aprūpes centrā

 Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centram
šogad aprit
20 gadi – tas
dibināts 1994.
gada 1. aprīlī,
darbu sākot
ar desmit
audzēkņiem.
Svinīgā pasākumā tikās
esošie un bijušie audzēkņi,
darbinieki un
sadarbības
partneri,
kuriem svētku
koncertu bija
sagatavojuši
centra audzēkņi, tostarp
paši mazākie.
Foto: Ivars
Veiliņš

Jau 20 gadus mūsu pilsētā darbojas Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrs – no visiem bērniem, kas tur guvuši pajumti,
108 audzēkņi centrā dzīvojuši
līdz brīdim, kad devušies savā
patstāvīgajā dzīvē. Daļa no
viņiem vēl mācās, daļa jau
izveidojuši ģimeni un strādā,
piemēram, par policistu, elektriķi, pasniedzēju, viesmīli, daļa
devušies peļņā uz ārzemēm.
Atzīmējot centra 20 gadu jubileju, pagājušajā nedēļā bijušie
audzēkņi pulcējās svinīgā pasākumā.
Labklājības ministrija izvirzījusi mērķi:
līdz 2020. gadam 85 procenti ārpusģimenes aprūpē jeb bērnunamos esošo bērnu
dzīvos audžuģimenē vai pie aizbildņa,
savukārt bērnunams būs tikai pagaidu
risinājums krīzes situācijā. Diemžēl reālā
situācija liek domāt citādāk. To apstiprina
arī tas, ka jau vairākus gadus Jelgavas bērnunamā audzēkņu skaits nav ievērojami
mainījies – ap 70 audzēkņu vecumā no
diviem līdz 24 gadiem. Šobrīd gan centrā ir
55 audzēkņi – 51 no tiem ilglaicīgā aprūpē,
četri – Krīzes centrā. Turklāt šo 20 gadu
laikā tikai 40 bērni ir adoptēti – divi tepat
Latvijā, pārējie – uz ārzemēm. Jelgavas
Bērnu sociālās aprūpes centra vadītāja
Maija Neilande pēc pieredzes spriež, ka tik
ātri bērnunami Latvijā neizzudīs, taču šobrīd tiek domāts par reformām, paplašinot
centra darbības loku. Jau šogad tajā tiek
piedāvātas atbalsta grupas tiem, kuri jau
devušies prom no bērnunama, piedāvājot
sociālā darbinieka un psihologa individuālas konsultācijas, diskusijas, piemēram,
par bērnu audzināšanu, ģimenes veidošanu, atkarībām. Arī uzrunātie bērnunama
kādreizējie audzēkņi «Jelgavas Vēstnesim» atzīst: «Labāk augt bērnunamā nekā
ģimenē, kur tēvs un māte ir alkoholiķi,
tev kā skolēnam jādomā, vai šodien būs
ko ēst, un skolu tu neapmeklē, jo nav ko
vilkt mugurā.» Protams, pārdzīvojums
par to, ka esi izņemts no ģimenes, ir liels,
kropļojas arī uzskati par ģimeni, taču

brīdī, kad aizej pats savā dzīvē, saproti, atzīst Elīna, kura savā dzīvē ir jau septiņus
ka esi vērtīgāks cilvēks – redzējis, ka var gadus. «Ko izjutu, uzsākot savu dzīvi? Man
dzīvot arī citādāk.
«kliboja» budžeta plānošana. Tiesa gan,
par kādu plānošanu var runāt, ja kabatas
«Klibo» budžeta plānošana
nauda mēnesī bija nepilni pieci lati?! Tos
Speciālisti apgalvo, ka bērnunams nav varēji tērēt pēc sirds patikas, bet, atstājot
piemērotākais modelis, ja grib, lai bez bērnunamu, uz pleciem gulstas komunālie
vecāku gādības palikušie bērni izaug par rēķini, izdevumi par pārtiku, apģērbu. Es
atbildīgiem cilvēkiem, kas prot par sevi gan visos laikos esmu bijusi taupīga – ja ko
parūpēties, sākot patstāvīgu dzīvi, jo bēr- ļoti vēlējos, arī no kabatas naudas sakrāju.
nunamā allaž visu saņēmuši gatavu. Biju- Zinu cilvēkus, kuriem pašvaldība piešķīra
šie audzēkņi gan tam nepiekrīt. Protams, dzīvokli, izmaksāja pabalstu, bet ātri tā
viņiem ir jumts virs galvas, zupas šķīvis nauda «izkusa». 300 lati ir milzīga nauda,
galdā, viņi ir aprūpēti, taču, lai kaut ko dzī- un visu gribas pamēģināt, vilinājumu tik
vē sasniegtu, ir jācīnās, jāstrādā tāpat kā daudz,» atzīst bijusī audzēkne Inga.
citiem. Viņi pieļauj, ka mūsdienās drīzāk
turīgāko ģimeņu bērni, uzsākot patstāvīgu Ģimene kā vērtība
dzīvi, nezina, kā par sevi parūpēties, jo
Bijušie audzēkņi nenoliedz, ka dzīve
viņiem visa kā ir bijis daudz un nekad nav bērnunamā zināmas sekas ir atstājusi uz
bijis jādomā, kur ņemt naudu, lai samaksā- ģimenes modeli un ģimeni kā vērtību. Lai
tu par savām vajadzībām, jo vecāki par to gan paši neauga tradicionālā ģimenē – tētis,
gādājuši. «Mums naudai noteikti ir lielāka mamma, bērni –, viņi atzīst, ka ģimene ir
vērtība,» tā Jānis, kurš bērnunamu atstāja liela vērtība, jo tā viņiem dzīvē pietrūkusi.
pirms astoņiem gadiem. «Jā, ir lietas, kas Daļai tas bija neīstenojies sapnis, ko gribas
varbūt bērnunamā nav iemācītas, taču realizēt savā dzīvē, tiesa, nereti gan pievisu nevar apgūt, arī dzīvojot ģimenē,» trūkst pieredzes, kā īsti nosargāt ģimenes

«Bērnunams – vieta, kur joprojām varu
lūgt padomu»
Inga, savā dzīvē 11 gadus, strādā par pasniedzēju Rīgas Profesionālajā skaistuma skolā, organizēja
«Mis un misters Jelgava 2013», audzina dēlu un meitu:
«Vēl nebiju pilngadīga – Rīgā mācījos viesnīcu servisu un mazo pansiju vadību, grasījos pamest
bērnunamu un paliku stāvoklī. Šķita, ka pēdējā stundiņa klāt! Esmu daudz par jaunu, man vēl
skola jāpabeidz, bet Maija (Maija Neilande – red.) mani «sapurināja», ka nedrīkst nolaist rokas
un palaist dzīvi pašplūsmā. Viņas mudināta, pabeidzu skolu, iestājos LLU pārtikas tehnologos,
taču sapratu, ka tas nav īsti man. Tāpēc izmācījos par vaksācijas un skropstu pieaudzēšanas
meistari, tagad skoloju citus. Man ir divi brīnišķīgi bērni – dēlam desmit gadi, meitai četri – un
vīrs. Mazākajās klasēs ļoti kaunējos, ka esmu no bērnunama, taču tagad ar to nav problēmu.
Vai tad es tāpēc būtu slikts cilvēks? Jā, man nebija tradicionālas ģimenes – mamma un tētis, kas
pamācītu, bet mammas lomu pildīja Maija, pie kuras pēc padoma vēršos vēl šodien. Kaut vai
pajautāt, kā bērnu bērnudārzā iekārtot. Man gan šķiet, ka mūs bērnunamā audzināja stingrāk.
Šodien jaunieši kladzina par savām tiesībām, aizmirstot pienākumus, līdz ar to rodas uzvedības
problēmas, klaiņošana, spaisa lietošana. Jā, arī mūsu barā bija pa kādam, kuram tolaik patika līmi ostīt, zagt, kas uzlika zīmogu
visiem: «Ai, no bērnunama! Tur jau visi tādi.» Taču es neņēmu galvā, jo zināju, ka tā nav. Saviem bērniem mācu, ka bērnunama
bērnus nedrīkst apvainot, jo visi bērni ir vienādi. Ņemu viņus līdzi uz bērnunamu, lai kopā spēlējas, esam kopā arī braukuši
ekskursijās. Man sāp sirds par mūsdienu jauniešu nežēlīgo attieksmi pret bērniem, kas nāk no mazturīgām ģimenēm, bērnunama. Viņi jau pie tā nav vainīgi – ja dzīvē vēlēsies, sasniegs daudz un tiks pat tālāk nekā smējējs, jo man šķiet, ka bērnunama
bērniem ir lielāka motivācija mainīt savu dzīvi, jo viņi negrib dzīvot kā viņu vecāki!»

«Gribas, lai arī mans bērns saprot,
ka viss jānopelna pašam»
Kristīne, savā dzīvē deviņus gadus, šobrīd strādā par frizieri, kāršu jaucēju kazino un audzina astoņgadīgu meitu:
«Jāatzīst, esmu vīlusies savā bērna audzināšanas mākā un esmu diezgan pārliecināta, ka uz to iespaidu atstājusi tieši dzīve
bērnunamā. Proti, savai meitai dodu visu, kā nebija man. Daudz un bieži viņu apčubinu, samīļoju, ja viņa veikalā ko pajautās,
bez ierunām nopirkšu. Esmu viņu izlutinājusi, lai gan gribētos, lai arī viņa piedzīvo zināmas grūtības, iemācās cīnīties par sevi,
gūst rūdījumu, saprot, ka viss ir jānopelna pašai un neviens neko uz paplātes nepienesīs. Es to iemācījos bērnunamā un šobrīd
esmu izcīnījusi savu vietu. Es gan biju teicamniece – labi mācījos, par to man apmaksāja deju studijas «Beneficē», Rīgā izmācījos
par drēbnieci, vēlāk apguvu frizieres profesiju. Ne reizi vien dzīvē esmu saskārusies ar uzskatu – bērnunama bērni jau dzīvē neko
nevar sasniegt. Kāpēc?! Mēs taču katrs pats «kaļam» savu likteni. Ja iesi, darīsi, tieksies uz augstākiem mērķiem, viss ir iespējams.
Tiesa, es gan neafišēju to, ka uzaugu bērnunamā. Ne tāpēc, ka man būtu kauns. To zināja visi mani skolas, deju biedri, bet meitai
gan to neesmu teikusi, arī darba devējs nezina. Man ir bail no žēlošanas: «Vai, nabadzīte...» Jā, dzīvē tā gadījās, ka es, mani trīs
brāļi un divas māsas uzaugām dažādos bērnunamos, taču centra vadītāja man iemācīja, ka ģimene ir augstākā vērtība un tai
jābūt saliedētai. Viņa vienmēr gādāja, lai es tiktos ar brāļiem un māsām, sarūpēja dāvanas. Dzīvē var gadīties visādi. Kad man
piedzima meita, arvien vairāk izpratu ģimenes nozīmi – šobrīd uzturu ļoti labas attiecības ar savu mammu.»

pavardu. «Mana ģimene bija bērnunama
bērni, man pat bija vairākas mammas
audzinātājas. Liela un kupla ģimene, kurā
iemācījos dalīties, aizstāvēt, strādāt komandā,» tā Elīna, piebilstot, ka, viņasprāt,
bērnam var būt tikai mamma – arī tā jau ir
ģimene. Tā ir viņai – Elīna viena audzina
trīs mēnešus veco dēliņu.

Slēpj, jo negrib, lai žēlo

Nereti jaunieši, kas izgājuši no bērnunama, cenšas to noklusēt, jo baidās par
apkārtējo attieksmi. «Diemžēl sabiedrībā
valda stereotipi – vieni uzskata, ka bērnunama bērni ir dzērāji, noziedznieki, citi
sāk īpaši žēlot. Es to neafišēju, jo negribu,
lai mani žēlo, gribu, lai pret mani izturas
kā pret jebkuru citu cilvēku. Gadās, ka
kāds no maniem draugiem to uzzina un
ir izbrīnīts: tā nevarot būt, jo tādi neesot
bērnunama bērni. Jautāju – kādi tad ir?
Atbilde nav tā glaimojošākā, taču es ceru,
ka daļai priekšstatu būšu mainījusi,» atzīst
Kristīne, uzsverot, ka katra paša ziņā ir,
kādu dzīves ceļu izvēlas. Var izvēlēties
vairākus scenārijus – mācīties, iegūt iz-
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* Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra dati

glītību, darbu, veidot ģimeni un gādāt, lai
tavi bērni dzīvo labos apstākļos. Bet var arī
priekšroku dot narkotikām, klaiņošanai,
turpināt dzīvot uz pašvaldības un valsts
rēķina, saņemot pabalstus.

Viens piliens darvas medus mucā
sabojā visu mucu

Taujāti, vai tā ir taisnība, ka bērnunams
cilvēkam uzliek «zīmogu» – nākamais
pabalstu ņēmējs, kurš neko dzīvē nevar
sasniegt –, audzēkņi uzsver: lai gan cilvēki
nereti tā domā, tas ir aplami. «Zinu arī, kā
šis priekšstats veidojas. Proti, ja kaut viens
no bērnunama audzēkņiem klaiņo, kaut ko
nozog, osta līmi, par to runā skaļi, un sabiedrība nodomā: tādi jau viņi tur visi. Bet
tas, ka bērnunamā aug teicamniece, kura
plūkusi laurus vairākās mācību olimpiādēs,
kurai ir panākumi dažādās ārpusklases
nodarbībās, nevienam neinteresē. Viens piliens darvas medus mucā sabojā visu mucu.
Vai tad mums nav bērni no ģimenēm, kas
arī klaiņo, zog, lieto narkotikas? Bet mēs
taču nesakām, ka tādi viņi ir visi – nu, tie,
kas aug ģimenē,» tā Inga, paužot nožēlu
par šādiem stereotipiem. Bijušie audzēkņi
visi kā viens uzsver, ka viss ir atkarīgs no
cilvēka paša. «Es jau arī varēju klaiņot,
neko nedarīt, dzīvot uz pabalstiem, taču
izmācījos un strādāju par šuvēju. Tagad
gan esmu bērna kopšanas atvaļinājumā.
Bet viens mans brālis izmācījās un strādā
par elektriķi, otrs – strādā fabrikā Anglijā,»
tā Elīna.

«Sēžot, rokas klēpī salicis, neko dzīvē nesasniegsi»
Līga (vārds mainīts), savā dzīvē piecus gadus, strādā Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā:
«Bērnunamā noteikti saņēmu vairāk nekā ģimenē. Uzskatu, ka te esmu pietiekami sagatavota lielajai dzīvei,
pabijusi ārzemēs, ko nevarētu, dzīvojot ģimenē, jo tādas rocības mums nebija. Šobrīd es te strādāju. Iespējams,
kāds jautās – vai tiešām nebija vēlmes pēc iespējas ātrāk šo vietu pamest, kur nu vēl izvēlēties te strādāt? Mana
atbilde ir: «Nē, jo te jūtos starp savējiem.» Man pat gribas domāt, ka mazliet labāk saprotos ar bērnunama
audzēkņiem, jo atšķirībā no citiem pedagogiem spēju iejusties viņu ādā. Pati esmu te dzīvojusi. Tie, kuri to nav
izbaudījuši, nezinās, kā bērnam pietrūkst, bet es to redzu, jo zinu, kā pietrūka man. Kaut vai vienkārši laiks sarunai,
lai bērnam kļūtu vieglāk. Tiesa, šobrīd, skatoties uz audzēkņiem, mans lielākais kreņķis ir draudzība. Proti, kad
es dzīvoju bērnunamā, mēs ar audzēkņiem bijām ļoti saliedēti, viens par otru pastāvējām gluži kā lielā ģimenē,
bet šodien viņi katrs vairāk par sevi. Un mēs jau zinām – izdzīvo stiprākais. Es gan savā grupā cenšos situāciju
mainīt, ieaudzināt, cik svarīgi ir citam citu atbalstīt. Tāpat savas grupas bērniem lieku saprast, cik liela nozīme
ir izglītībai, kam diemžēl es uzmanību nepievērsu. Tikai izejot no bērnunama, vakarskolā pabeidzu pamatskolu
un šobrīd esmu nolēmusi turpināt mācības vidusskolā. Sēžot, rokas klēpī salicis, neko dzīvē nesasniegsi. Nevar
arī paļauties: kā būs, tā būs!»

«Spītnieces savaldīšana»
Marika (attēlā pa labi), centru atstāja pagājušajā vasarā, mācās
9. klasē:
«Tikai aizejot no bērnunama, sapratu, cik gan viegla dzīve man
bija. Vienmēr pabarota, apģērbs sagādāts, skolā nogādāta, nekādi rēķini nav jāmaksā. Bet es runāju pretī, neklausīju, lai tiktu
uz ballītēm, lēcu ārā pa logu, bēgu. Man mācīja dzīvot, bet es
spītējos, negribēju iet uz skolu. Sociālā darbiniece Inga Āne, lai
gan viņai darbs sākās pulksten 8, katru rītu cēlās un pulksten
6.40 mani aizveda uz pieturu, lai pārliecinātos, ka iekāpju autobusā. Vienmēr draudēju, ka aizbēgšu, taču ne reizi to neizdarīju. Kāpēc? Man bija žēl, ka cilvēks tik agri cēlies. Bērnunama
posms bijis kā «spītnieces savaldīšana», kurā mainīta uzvedība,
esmu kļuvusi par normālu cilvēku, pilnīgi mainījusi viedokli par
izglītību. Šobrīd ar labām sekmēm mācos 9. klasē un esmu
nolēmusi vēlāk turpināt mācības profesionālajā vidusskolā. Vēl
gan neesmu līdz galam izlēmusi, par ko vēlos kļūt, taču uzskatu,
ka bez izglītības nekur tālu šodien netiksi. Pat sētniekam prasa
vidusskolas izglītību. Centrā šobrīd vēl dzīvo manas trīs māsas, un viņām mācu, lai novērtē visu, ko viņām dod.
Mans ieteikums gan būtu bērnunamā iemācīt ne tikai, piemēram, ēst gatavot, par sevi parūpēties, bet arī budžeta
plānošanu, citādi, saņemot pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, esi kā suns, kas norāvies no striķa. Ja visu
laiku bija jāiztiek ar dažiem latiem kabatas naudas mēnesī un pēkšņi iedod gandrīz 300 latus, nezini, kā rīkoties.
Gribas uzreiz visu iztērēt. Nu ir pagājuši vairāki mēneši, un budžeta plānošana krietni uzlabojusies.»

sports

Ceturtdiena, 2014. gada 10. aprīlis

Jaunajiem hokejistiem –
sudrabs

Latvijas Bērnu un jauniešu hokeja čempionātā Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS)
U-10 komanda izcīnījusi sudraba medaļas.
Čempionātā startēja 16 komandas, un
katra komanda aizvadīja 15 spēles. Zeltu
izcīnīja «Sāga 04», sudrabu – JLSS, bronzu
– «Pārdaugava 04». Komandā spēlēja Roberts Barčevskis, Dans Ločmelis, Markuss
Jakušonoks, Mārtiņš Krišs Krūklītis, Ernests
Lembergs, Kārlis Lipšāns, Ingus Ločmelis,
Edgars Markovs, Ēriks Mateiko, Armands
Mitkevičs, Rūdolfs Muraško, Reinards Dāvis
Pētersons, Ralfs Pudāns, Tomass Semjonovs, Emīls Šķeltiņš, Danils Tarvils, Kristers
Vītoliņš, Rolāns Vozņesenskis. Par mūsu
komandas vērtīgāko spēlētāju čempionātā
atzīts uzbrucējs D.Ločmelis.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sezonu sāk ar otro vietu

Sākusies BMX
Eiropas līgas
sezona – Beļģijā notikuši līgas pirmie divi
posmi. Pirmajā
posmā jelgavnieks Kristens
Krīgers junioru
grupā izcīnīja
4. vietu, bet otrajā posmā – 2. vietu. Vēl
«Challange» grupu sacensībās B 15 – 16
grupā jaunietēm 7. vieta jelgavniecei Vanesai
Buldinskai. BMX Eiropas līgā pavisam būs 11
posmi, bet Eiropas čempions tiks noskaidrots
vienās sacensībās: tas ir šīs sezonas jaunums.
BMX Eiropas līgas trešais un ceturtais posms
notiks 26. un 27. aprīlī Francijā.

Čempioni zināmi

Savas pēdējo divu gadu Latvijas čempionu
pilnvaras nolikuši «Biolars/Jelgava» volejbolisti, fināla sērijā ar 1:3 piekāpjoties
«RTU/Robežsardze» komandai. «Bija fiziski
smagi un arī psiholoģiski grūti. Palīdzēt
nevarēja vairāki spēlētāji. Daudz kļūdu,»
pēc pēdējās spēles sprieda komandas kapteinis Agris Leitis. Jāpiebilst, ka sestdien,
12. aprīlī, tiks noskaidrotas arī čempiones
sievietēm. Par titulu cīnās «Jelgava/LU»
un «RSU/MVS», un pirmajā spēlē uzvarēja
jelgavnieces. Ja otrajā spēlē uzvarēs «RSU/
MVS», visu izšķirs «zelta sets». Fināla spēle
notiks 12. aprīlī pulksten 18.30 Rīgas 49.
vidusskolā. Spēli rādīs sportacentrs.com
video tiešraidē (no pulksten 16.30 translēs
arī spēli par bronzu starp «MSĢ/Zeltaleja»
un SK «Babīte»).

Iekļūst pusfinālā

FK «Jelgava» iekļuvusi Latvijas kausa pusfinālā. Mūsējie ceturtdaļfinālā diezgan
smagā un nervozā spēlē ar 2:0 pieveica
FB «Gulbene» (spēle notika «Skonto»
stadionā Rīgā). Vārtus guva FK «Jelgava»
uzbrucēji Vladislavs Kozlovs un gruzīns
Georgijs Diakvnišvili, kuram tie ir pirmie
vārti jelgavnieku sastāvā oficiālos mačos.
Kausa pusfināla spēles tiks aizvadītas
aprīļa beigās. FK «Jelgava» pretinieki būs
FC «Liepāja», spēle – 23. aprīlī.

Šonedēļ, no 11. līdz 13. aprīlim, Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) notiks Jelgavas
atklātais boksa čempionāts.
Organizatori lēš, ka tajā piedalīsies ap simts bokseru no
astoņām valstīm, ieskaitot
Latviju.
Sacensību organizators Aleksandrs
Knohs stāsta, ka sacensības notiks trīs
dienas un bokseri sacentīsies trīs vecuma grupās: A – juniori (17 – 18 gadi), B
– jaunieši (15 – 16 gadi), S – seniori (18
gadi un vecāki). Plānots, ka Jelgavas
atklātajā boksa čempionātā piedalīsies
ap simts sportistu no astoņām valstīm:
Lielbritānijas, Somijas, Čehijas, Polijas,
Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas un,
protams, Latvijas.
Jelgavu pārstāvēs visi četri boksa
klubi – 26 labākie bokseri. «Diemžēl šajā
čempionātā nepiedalīsies kluba «Madara»
sportists Raitis Sinkevičs, kurš joprojām
atgūstas no slimības, un Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra pārstāvis Artjoms
Haņevičs, kurš piedalās pasaules boksa
čempionātā junioriem,» norāda A.Knohs.
Tomēr jelgavniekiem būs iespēja novērtēt

divkārtējā Latvijas čempiona smagsvara
Ņikitas Petrova sniegumu ringā – Latvijā
viņam pretinieku ir maz, tāpēc jāizmanto
izdevība, ka pie mums plāno ierasties
viņa svara kategorijas (virs 91 kilograma)
bokseri no Lietuvas un Čehijas.
Sacensību pirmajā dienā, 11. aprīlī,
no rīta paredzēta sportistu svēršanās,
bet pulksten 18 būs svinīgā čempionāta atklāšana. «Pasākumā ar uzrunu
uzstāsies gan pašvaldības, gan Boksa
federācijas amatpersonas, būs dažādi
priekšnesumi,» ieskicē organizators. Pēc
atklāšanas ceremonijas sāksies priekšsacīkstes visām vecuma grupām. Sestdien,
12. aprīlī, sacensības sāksies pulksten 13.
Svētdien, 13. aprīlī, no pulksten 11 sāksies
sacensību fināli – cīņas aizvadīs 16 pāri.
Apbalvošana paredzēta pēc fināla cīņu
noslēgšanās, ap pulksten 14.
Sacensību galvenais tiesnesis būs
jelgavnieks Nikolajs Tabunovs, žūrijas
sastāvā iekļauts arī Latvijas Boksa federācijas priekšsēdētājs Nils Žuravļovs
un goda viesi no Lietuvas un Igaunijas.
«Šogad tiks ne tikai noskaidroti čempioni katrā vecuma un svara grupā, bet
noteikts arī katras komandas labākais
bokseris,» intrigu rada A.Knohs.
Skatītājiem ieeja sacensībās – bez
maksas.

Foto: Ivars Veiliņš

No 1. līdz 5. maijam Jelgavā
notiks II Latvijas atklātās
«Brunswick» skolēnu un
jauniešu meistarsacīkstes
boulingā. «Par Latvijas čempionu var kļūt ikviens bērns
un jaunietis vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem,»
uzsver sacensību organizators Aivars Zizlāns. Dalība
sacensībās jāpiesaka līdz 30.
aprīlim.
Sacensības notiks piecās vecuma
grupās: U-8 (7 – 8 gadi), U-10 (9 – 10
gadi), U-12 (11– 12 gadi), U-14 (13
– 14 gadi) un U-18 (15 – 18 gadi).
«Čempionātā var piedalīties ikviens
interesents attiecīgajā vecumā. Pagājušogad, kad rīkojām pirmās Latvijas

Spēļu laiki
• 01.05. (ceturtdiena) 10 – 12
• 01.05. (ceturtdiena) 12 – 14
• 02.05. (piektdiena) 10 – 12
• 03.05. (sestdiena) 10 – 12
• 04.05. (svētdiena) 10 – 12
• 05.05. (pirmdiena) 10 – 12;
12.30 – 14.30: U-8, U-10 fināli;
14.30 – 16.30: U-12, U-14, U-18 fināli
Pēc spēlēm – apbalvošana

meistarsacīkstes, bija 125 dalībnieki
no Jelgavas, Rīgas un Igaunijas,»
stāsta A.Zizlāns, piebilstot, ka šogad
piedalīties aicināti arī lietuvieši un
igauņi. Viņš norāda, ka «A – Z Boulinga akadēmijas» audzēkņi tiks vērtēti
atsevišķā kategorijā, lai izlīdzinātos
konkurence. Katrā vecuma grupā tiks
noteikts čempions un čempione, kuri
saņems vērtīgas balvas.
Turnīrs sastāv no atlases kārtas un

Lai dotu iespēju jelgavniekiem pienācīgi sagatavoties
pusmaratonam, kas jūlijā
notiks mūsu pilsētā, Sporta
servisa centrs sadarbībā ar
sporta inventāra kompāniju «Nike» rīkos skriešanas
koptreniņus. Pirmais treniņš
notiks jau sestdien, 12. aprīlī,
pulksten 11 Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC).

Treniņus vadīs divas treneres – Aļona
Fomenko un Nataļja Gorškova. Ikvienam
būs iespēja izvēlēties saviem spēkiem
un sagatavotībai atbilstošu distanci.
A.Fomenko norāda, ka treniņskrējiens paredzēts apmēram stundu pa sporta bāzes
apkaimes ielām. Iepriekšēja pieteikties
nav nepieciešams.
Treniņi notiks katru sestdienu pulksten
11 līdz pat Jelgavas pusmaratonam 19. jūlijā. «Mēs ceram, kas šie treniņi palīdzēs
saņemties tiem, kas vēlas nodarboties ar
skriešanu, bet līdz šim kaut kādu iemeslu

Meklē darbu
Santehniķis. Krānu, izlietņu, vannu, podu,
duškabīņu, sifonu uzstādīšana un nomaiņa. Tālrunis 25719489.
Masieris. Tālrunis 29649375.
Varu aprūpēt vai pieskatīt vecu, slimu cilvēku.
Ir kvalifikācija, pieredze. Tālrunis 22416758.

Sociālais aprūpētājs – pieskatīšu vai
aprūpēšu vecu vai slimu cilvēku, var būt
invalīds. Ir izglītība, prakse un labas pavārprasmes. Tālrunis 25941273.

Pārdod
Labu dzīvokli Jelgavas nov. Patīkami, klusi
kaimiņi. T.27813347
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Granti, smiltis, šķembas, melnzemi. T.26816035

Ziemas vasarnīcu T.29558600

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Senlaiku gleznas, porcelāna izstrādājumus.
T.27166669

Dažādi
Dermatologs Pauls Ozoliņš veic dzimumzīmju pārbaudi un ādas problēmu ārstēšanu
Dambja ielā 10. Pieteikties pa t.29217661

«Ja viens no bokseriem saņem smagu triecienu un, piemēram, nokrīt, tiesnesis atklāj laika atskaiti. Ja, izskaitot līdz desmit, bokseris nav piecēlies kājās
un gatavs cīņu turpināt, cīņa tiek izbeigta – uzvarēts ar nokautu,» stāsta
Jelgavas atklātā boksa čempionāta galvenais tiesnesis jelgavnieks Nikolajs
Tabunovs, kuram ir starptautiskā AIBA (augstākā) tiesneša kategorija. Viņš
14 gadus pats cīnījās ringā un bija PSRS Sporta meistars, bet boksa sacensības tiesā jau 39 gadus. «Ir jābūt mugurkaulam, lai pieņemtie lēmumi būtu
godīgi,» tā viņš, neslēpjot: ir bijuši gadījumi, kad viņu mēģinājuši uzpirkt,
bet viņš iestājies par godīgu cīņu. Tieši šīs godprātības dēļ Nikolaju vairs tik
bieži kā agrāk neaicina tiesāt sacensības Rīgā, tomēr viņš joprojām refera
lomā piedalās starptautiskos turnīros ārzemēs.

finālkārtas. Atlases kārtā ir trīs spēles,
kas tiek summētas kopā. Sešas labākās
meitenes un seši labākie zēni katrā
vecuma grupā iekļūs finālkārtā. Tajā
tiks izspēlētas divas spēles, rezultātus
summējot. Par čempionu kļūs spēlētājs,
kuram būs lielākā punktu summa.
Medaļu ieguvēji tiks pie vērtīgām balvām, bet U-14 grupas uzvarētāji iegūs
arī bezmaksas dalības kartes «DV8
Youth open 2014» junioru turnīrā, kas
norisināsies Helsinkos, Somijā. Jāpiebilst, ka pirmajās skolēnu un jauniešu
meistarsacīkstēs šo iespēju ieguva
Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolniece
Reina Smikarste un 4. sākumskolas
skolnieks Tomass Tereščenko. Viņi abi
no 11. līdz 21. aprīlim piedalīsies savā
pirmajā Eiropas boulinga čempionātā,
kas notiks Dānijā. «Cerības cīnīties par
medaļām nelolojam, bet būtu jauki, ja
mūsējiem izdotos iekļūt labāko sešpa

dsmitniekā,» norāda A.Zizlāns.
Dalību čempionātā var pieteikt
līdz 30. aprīļa pulksten 18, zvanot
A.Zizlānam pa tālruni 29218352, Elīnai
Kožujevai – 20032436, Baibai Baltmanei – 22366512 vai «A – Z Boulinga»
administrācijai – 29900888, kā arī pa
e-pastu boulingaakademija@inbox.lv.
Dalības maksa – 7 eiro. Cenā iekļautas kvalifikācijas spēles, fināla spēles
(ja dalībnieks piedalīsies finālkārtā),
apavu īre. «Lai skolēni un jaunieši varētu labāk sagatavoties čempionātam,
«A – Z Boulings» piedāvās draudzīgas
cenas,» norāda A.Zizlāns.
II Latvijas atklātās «Brunswick»
skolēnu un jauniešu meistarsacīkstes
boulingā notiks «A – Z Boulingā» Uzvaras ielā 12. Sacensības organizē «A
– Z Boulings», «Boulings jums» un «A
– Z Boulinga akadēmija» sadarbībā ar
Latvijas Boulinga federāciju.

dēļ nav to sākuši. Tāpat ceram, ka mēs visi
kopā no pirmā treniņa aizskriesim arī līdz
pusmaratonam,» tā A.Fomenko. Dalība
treniņos ir bez maksas, un tie notiks
neatkarīgi no laikapstākļiem.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pusmaratons (21
kilometrs un 97 metri) būs viens no skriešanas seriāla «Skrien Latvija» posmiem.
Pirmais posms jau aizvadīts, bet nākamie
paredzēti: 27. aprīlī Rīgā (Biķerniekos),
15. jūnijā Ventspilī, 19. jūlijā Jelgavā, 9.
augustā Kuldīgā, 21. septembrī Valmierā,
11. oktobrī Siguldā.

• 12.04. – ZOC
• 19.04. – Jelgavas Sporta halle
• 26.04. – ZOC
• 03.05. – Jelgavas Sporta halle
• 10.05. – ZOC
• 17.05. – Jelgavas Sporta halle
• 24.05. – ZOC
• 31.05. – Jelgavas Sporta halle
• 07.06. – ZOC
• 14.06. – Jelgavas Sporta halle
• 21.06. – ZOC
• 28.06. – Jelgavas Sporta halle
• 05.07. – ZOC
• 12.07. – Jelgavas Sporta halle
• 19.07. – Jelgavas pusmaratons (pusmaratons,
«Nike» un tautas skrējiens, bērnu skrējiens)

Gatavosies pusmaratonam
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs piedāvā darbu sociālajam(-i) darbiniekam(-cei) (1
slodze) un sociālajam(-i) aprūpētājam(-ai) (1
slodze). CV sūtīt pa e-pastu JBSAC@inbox.lv.

Smiltis, melnzemi, granti, šķembas. T.26782868

Par čempionu boulingā var kļūt ikviens
 Ilze Knusle-Jankevica

Piedāvā darbu

Mūrnieks. Mūrēju krāsnis, plītis, pirtskrāsnis,
skursteņus, dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.

Jelgavas boksa čempionātā –
bokseri no astoņām valstīm
 Ilze Knusle-Jankevica
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Koptreniņu kalendārs

Jaunums – 11. aprīlī relaksācija ar rebozo
lakatiem pie dūlas Līgas Giniborgas. Piesakies – 29168848.
Vannas emaljas atjaunošana, izgatavošu
siltumnīcu. T.25328096
Kafejnīca «Mājas pavards» Dobeles šosejā 24,
2. stāvā, ieeja no CSDD puses, piedāvā kompleksās pusdienas (2,10 EUR). Banketu klāšana
līdz 32 cilv. – sākot no 10 EUR no cilvēka, atļaujam ņemt savu alkoholu; bēru mielasts – sākot
no 7 EUR no cilvēka. T.27126809.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Kodēšana pret alkohola atkarību.
Tel.29180708
Mēbeļu, būvmateriālu pārvadājumi.
T.25977734
Kosmetologs – 27098903; ķermeņa proced.
– 29122171, pieraksts obligāts. Peldu ielā 4.
Attīrām aizaugušas platības. Pērkam zarus
un lapu koku cirsmas. Sniedzam šķeldošanas pakalpojumus. Tālr.27869100,
26620351 www.tpauto.lv
Meistars. Kvalitatīvs dzīvokļu remonts. Zvaniet – konsultēšu. Tel.28861525, Jānis.
Juridiskais birojs ADEMIDE – sniedz konsultācijas; palīdz iesniegt prasību tiesā,
nodibināt uzņēmumu, noslēgt darījumu.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Zīlniece. T.29742875
Izved visu veidu sadzīves tehniku. T.26775279
SIA «Kreatīvs» – visi apbedīšanas piederumi: zārki, krusti, urnas, kapu pieminekļi,
apmales, soliņi, futlāri. Visai produkcijai ražotāju cenas. Kārniņi, «Rigoldi».
Tel.29537176, 29140295
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS ZALUCKIS (1945. g.)
BORISS KUZŅECOVS (1927. g.)
AIVARS GROSGALIS (1936. g.)
IRĒNA SOFINA (1948. g.)
IMANTS ŽIDELIS (1932. g.)
EDGARS GORSKIS (1957. g.)
TATJANA STUKĻA (1958. g.). Izvadīšana 10.04.
plkst.15 Bērzu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 14. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1795.sērija.
9.30 «Mīlestības raža». Vācijas melodrāma. 2012.g. (ar subt.).
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Dzintara puse».*
11.55 «Ernests un Selestīna». Animācijas filma. (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Deivids Sušē pa svētā Pāvila pēdām». Dok.filma. 1.sērija.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1795.sērija.
16.30 «Jakari». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
17.00 «Lanževēna burvju triki 3». 4.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 8». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 76.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Četras istabas».*
0.30 «Viesnīca “Adlon”». Vācijas drāma. 1.sērija. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 9.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 10.sērija.
7.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 4. un 5.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 10.sērija.
13.05 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.15 «Pārbaudes spēle hokejā».*
Latvija – Norvēģija. 2011.g. 26.aprīlis.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 7.sērija.
17.05 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 6. un 7.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Ķepa uz sirds».*
20.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
20.15 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.50 «Dzelmes vilinājums». Drāma. 2.sērija.
1.30 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 12.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Melodrāma. 1.sērija.
11.55 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 2. un 3.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 95.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 14.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 16.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 96.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
23.15 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.15 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 18.sērija.
1.10 «Dzīvīte 2».
1.30 «LNT ziņu “Top 10”».
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.30 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 95.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 16.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 34. un 35.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 12.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 33.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 761. un 762.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 36. un 37.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 762.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 18.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 15.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 17.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Kobra 10». Seriāls. 10.sērija.
1.55 «Kobra 6». Seriāls. 95.sērija.
2.50 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 33.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 762.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 15. aprīlis
LTV1
4.55 «Ielas garumā».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1796.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 76.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 8». Seriāls. 4.sērija.

11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Maldivu salas». Melodrāma. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Augu valstībā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
14.20 «Viss notiek!»*
14.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1796.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Eiropas Parlamenta vēlēšanas».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 8». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 77.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Panka sindroms». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.10 «Četras istabas».*
0.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.30 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” Indijā».* 10.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 11.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (krievu val., ar subt.).
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 6. un 7.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 11.sērija.
13.05 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.15 «“Euro Hockey Challenge”».* Latvija – Čehija. 06.04.2012.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 8.sērija.
17.05 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 8. un 9.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.00 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».*
20.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 33.sērija.
21.00 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.50 «Tavs auto».
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.40 «Lilīhammera 2». Seriāls. 6.sērija.
0.30 «“1000 jūdzes” Indijā».* 9. un 10.sērija.
1.30 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 16.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Ilgu ainava». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 18.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 96.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 15.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 17.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 97.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestības raksti». Vācijas komēdija.
23.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 36.sērija.
0.10 «Dzīvīte 2».
0.30 «Dombura studija». Latvijas informatīvi analītisks raidījums.
2.10 «900 sekundes».
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Šodien novados».
4.15 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 15.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 95.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 17.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 36. un 37.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 18.sērija.
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 13.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 34.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 762. un 763.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 38. un 39.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 763.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
22.00 «CSI: Ņujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 5». ASV seriāls. 10.sērija.
0.35 «Kobra 10». Seriāls. 11.sērija.
1.30 «Kobra 6». Seriāls. 95.sērija.
2.25 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 34.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 763.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 16. aprīlis
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1797.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 77.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 8». Seriāls. 5.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.45 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1797.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te!»*

tv programma
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 8». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 78.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.20 «Kinotēka».*
1.50 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 1.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 12.sērija.
7.10 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (krievu val., ar subt.).
8.15 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 8. un 9.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 12.sērija.
13.05 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».*
13.40 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.15 «Olimpiskais atlases turnīrs hokejā».*
Latvija – Lielbritānija. 07.02.2013.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 9.sērija.
17.05 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 10.sērija.
17.35 JAUNUMS! «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 33.sērija.
20.00 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».*
20.30 «Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti».*
21.00 «Ekstrēmās pilsētas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Ātruma cilts».
23.00 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 2.sērija.
23.50 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.40 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 1. un 2.sērija.
1.40 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 17.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīlestības raksti». Vācijas komēdija. 2008.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 97.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 16.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 18.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 98.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 6.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
23.05 «Vadot lidojumus». ASV komēdija. 1999.g.
1.20 «Dzīvīte 2».
1.40 «900 sekundes».
3.10 «Degpunktā».
3.35 «Šodien novados».
3.45 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 16.sērija.
4.30 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 96.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 18.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 38. un 39.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 35.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 763. un 764.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 40. un 41.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 764.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
0.30 «Kobra 10». Seriāls. 12.sērija.
1.30 «Kobra 7». Seriāls. 96.sērija.
2.25 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 35.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 764.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 17. aprīlis
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1798.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 78.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 8». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Aculiecinieks».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1798.sērija.
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Seriāls. 51.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».

Ceturtdiena, 2014. gada 10. aprīlis
19.25 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma (ar subt.). 6.daļa
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 79.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15 «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 5.(noslēguma) sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.10 «Četras istabas».*
0.45 «Panka sindroms». Dokumentāla filma.
1.50 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 2.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 13.sērija.
7.10 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 9.sērija.
11.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 10.sērija.
12.00 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 13.sērija.
13.05 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.15 «Olimpiskais atlases turnīrs hokejā».* Latvija – Kazahstāna. 08.02.2013.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 10.sērija.
17.05 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 2. un 3.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 34.sērija.
20.00 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».*
20.30 «Spots».*
21.00 «Papuasu zemes noslēpums». Dokumentāla filma.
22.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.30 «Dzimtas detektīvs».* Ērenpreisu dzimta (ar subt.).
23.30 «Ekstrēmās pilsētas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.30 «Autosporta programma nr.1».*
1.00 «Tavs auto».*
1.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 18.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «I.Lindstrēma. Vasaras mēness». Vācijas melodrāma.
11.50 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 98.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 17.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 19.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 23.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 24.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 99.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Reliģijas Latvijā». Dokumentāla filma.
22.15 «Salauztie ziedi». ASV un Francijas komiska drāma. 2005.g.
0.25 «Dzīvīte 2».
0.50 «900 sekundes».
2.20 «Degpunktā».
3.30 «Šodien novados».
3.40 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 17.sērija.
4.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 97.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 19.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 40. un 41.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 13.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 36.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 764. un 765.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 42. un 43.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 765.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «Maiami policija». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.40 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Kobra 10». Seriāls. 13.sērija.
2.35 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
3.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 36.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 765.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 18. aprīlis
LTV1
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Pasaules skaņa». Dokumentāla filma.
7.30 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.
8.30 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 6.sērija.
9.20 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 79.sērija.
9.50 «Četras istabas».*
10.30 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma (ar subt.). 6.daļa.
11.00 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 6.(noslēguma) sērija.
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «100 g kultūras. Personība».*
13.15 «Aculiecinieks».*
13.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 52.sērija.
14.00 «Kā Zeme kļuva apaļa». Animācijas filma. (ar subt.).
15.05 TV PIRMIZRĀDE. «Vairāk nekā dzīve». Dokumentāla filma.
16.05 «Sirds mūzika». ASV muzikāla drāma. 2007.g. (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Citāds ordenis». Dokumentāla filma.
22.10 «Krusta ceļš». Tiešraide no Vatikāna.
23.45 «Nakts ziņas». 23.54 Sporta ziņas. 23.56 Laika ziņas.
0.00 «J.S.Bahs. Jāņa pasija». Koncerts Rīgas Sv.Jāņa baznīcā.
2.05 «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 5.(noslēguma) sērija
(ar subtitriem).
2.55 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 6.(noslēguma) sērija.
3.48 «Folkloras programma “Klēts”. Lieldienas».*
4.15 «XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki.
Garīgās mūzikas koncerts».*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 3.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 14.sērija.
7.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 10.sērija.
11.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 2. un 3.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 14.sērija.
13.05 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.10 «Sporta studija».*
15.00 «Kalle nāk 4». Seriāls. 11.sērija.
15.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
16.45 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Krievija.
19.25 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.55 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
20.25 «Saules izaicinātie. “Livin aloha”».*
20.55 «Anekdošu šovs». Izklaidējošs raidījums.
21.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 7.sērija.
22.10 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
23.05 «Ātruma cilts».*
23.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
0.05 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
0.35 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 34.sērija.
1.05 «Papuasu zemes noslēpums». Dokumentāla filma.
2.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 3.sērija.
2.35 «Rīga 2014. Portrets. Juris Kaukulis».*
2.40 «Imanta – Babīte pietur...»*
3.10 «Olimpiskais atlases turnīrs hokejā».* Latvija – Kazahstāna. 08.02.2013.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 19.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «Salauztie ziedi». ASV un Francijas komiska drāma. 2005.g.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.10 «Prezidenta meita». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
12.20 «Undīne». Īrijas un ASV romantiska drāma. 2009.g.
14.35 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Vēstules Džuljetai». ASV romantiska komēdija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 100.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
22.05 «Kristus ciešanas». ASV drāma. 2004.g.
0.40 «Dzīvīte 2».
1.00 «Vēstules Džuljetai». ASV romantiska komēdija.
2.35 «Ilgu ainava». Vācijas melodrāma. 2007.g.
4.00 «Degpunktā».
4.25 «Šodien novados».
4.35 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 98.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 20.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 42. un 43.sērija.
8.50 «Ceļš uz Eldorado». ASV animācijas filma. 2000.g.
10.35 «Saulessvece». Rīgas kinostudijas ģimenes filma. 1986.g.
12.05 TV PIRMIZRĀDE. «Sērfotāja dvēsele». Biogrāfiska drāma.
14.15 «Deju filma». ASV komēdija. 2009.g.
15.55 «80 dienās apkārt zemeslodei». Piedzīvojumu komēdija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «Mapeti». ASV muzikāla komēdija.
22.30 «Pamestais». ASV piedzīvojumu drāma.
1.20 «Deju filma». ASV komēdija.
2.45 «Kobra 10». Seriāls. 14.sērija.
3.35 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 19. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.05 «Folkloras programma “Klēts”. Lieldienas».*
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Anim.seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00 «Džungļu grāmata». Animācijas filma. (ar subt.).
13.05 «“Amber Songs”. Kora “Kamēr...” koncerts».
14.45 «Es un skola».
15.15 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.30 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Kinotēka».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «“Teātris.zip”».
21.45 «T.Viljamss. Ilgu tramvajs».* Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
0.50 «Pareizticīgo Lieldienu dievkalpojums».
3.55 «Raimonds Pauls. Otrā elpa». Koncerts Ukrainā.
5.30 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*

Ceturtdiena, 2014. gada 10. aprīlis
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2. un 3.sērija.
13.50 TIEŠRAIDE. «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola apskats».
14.50 TV PIRMIZRĀDE. «Tas notika Jemenā». romantiska komēdija.
16.45 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Krievija.
19.25 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
19.55 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
20.55 «Midsomeras slepkavības 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.45 «Tilts». Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.50 «SOKO Vismāra». Seriāls. 7.sērija.
0.40 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 7.sērija.
1.30 «Edisona». Krimināldrāma.
3.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
3.30 «Skrundas pieturzīmes».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 20.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
8.30 «Galileo».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Reliģijas Latvijā». Dokumentāla filma.
12.00 «Svētās liekules». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Pēdējais ceļamalks». Francijas drāma.
15.10 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
15.40 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
16.40 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Melodrāma. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Olgas Dreģes 75 gadu jubilejas koncerts».
23.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.20 «Kaimiņu meitene». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
3.00 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.20 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 99.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 21.sērija.
6.35 «Runā Rīga! 2».
7.00 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Anim.seriāls.
8.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
9.10 «Leģendas par “Chima”». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.25 «Kinomānija 5».
14.00 «Mapeti». ASV muzikāla komēdija.
16.05 «Pamestais». ASV piedzīvojumu drāma.
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Noķert vilni». ASV animācijas filma.
21.10 «Reiz Romā». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
23.00 «80 dienās apkārt zemeslodei». Piedzīvojumu komēdija.
1.25 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
3.35 «Kobra 7». Seriāls. 99.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 20. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Anim.seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.

Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

«Vārds uzņēmējiem»
Sieviešu pavasara apģērbu,
apavu un aksesuāru andele

27. aprīlī no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» – jauni un lietoti apģērbi, apavi,
aksesuāri un greznumlietas sievietēm.
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 24. aprīlim,
sūtot pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942.

SIA «Cityparks Latvija» ir apkalpošanas uzņēmums ar ātru izaugsmi, Igaunijas kapitālu, un tā pamatdarbības nozare ir autostāvvietu
ēku un mazo autostāvvietu pārvaldība. Mūsu darbība aptver gan
autostāvvietas teritorijas koncepta radīšanu, gan arī uz lietotāju
orientēta autostāvvietas pakalpojuma apkalpošanu.

Piedāvājam darbu autostāvvietas
kontrolierim(-ei).
Darba apraksts:
darbinieka darba uzdevumos ietilpst norādījumu sniegšana
automašīnu vadītājiem «Cityparks» autostāvvietās, autostāvvietas uzraudzība un pārbaude, vai autostāvvietas pakalpojums tiek lietots atbilstoši autostāvvietas noteikumiem.
Prasības kandidātam:
• ļoti labas komunikācijas spējas;
• ļoti labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• spēja strādāt saspringtos apstākļos;
• augsta atbildības izjūta;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
piedāvājam stabilu darba vidi, sociālās garantijas, vienotības izjūtu draudzīgā kolektīvā un darba uzdevumiem
atbilstošu darba samaksu.
Alga – sākot no 500 EUR (bruto).
Lai kandidētu uz šo darba piedāvājumu, lūdzu, nosūtiet
savu CV un pieteikuma vēstuli pa «Citypark Latvija»
e-pastu parks@cityparks.lv.

10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Deivids Sušē pa svētā Pāvila pēdām». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
11.30 «Vertikāle».
12.00 «Lieldienu dievkalpojums». Tiešraide no Rīgas Doma.
13.35 «Reliģisko konfesiju vadītāju apsveikumi Lieldienās».
13.55 «Latvija bilžu rāmītī».
14.05 «Daudz laimes!»
15.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Augu valstībā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
17.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 JAUNUMS! «Radīti mūzikai».
20.30 «Panorāma».
21.40 «Viesnīca “Adlon”». Vācijas drāma. 2013.g. (ar subt.).
23.25 «Raimonds Pauls. “Dueti”».*
1.10 «Vairāk nekā dzīve». Dokumentāla filma.
2.05 «Kilograms kultūras. Raidījuma “100 g kultūras” gada balva».*
3.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
3.15 «Cits ordenis». Dokumentāla filma.
4.10 «Pasaules skaņa». Dokumentāla filma.
5.05 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 7.sērija.
14.05 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Krievija.
16.00 «Anekdošu šovs».* Izklaidējošs raidījums.
16.25 «Sapņu viesnīca. Tobago». Melodrāma. (ar subt.).
18.05 «Tas notika Jemenā». Lielbritānijas romantiska komēdija.
20.00 «Āfrikas aicinājums». Vācijas un Austrijas drāma. 2012.g.
21.40 «Lilīhammera 2». Seriāls. 7.sērija.
22.30 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola apskats».*
23.30 «Edisona». Krimināldrāma.
1.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
1.45 «Radio “SWH” 20 gadu jubilejas koncerts».*
3.20 «Džezs Rīgai – 800».*
4.10 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Krievija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
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LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 14.sērija.
5.40 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.00 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 21.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Olgas Dreģes 75 gadu jubilejas koncerts».
13.00 «Galileo».
13.10 «Mūsu mājas». ASV drāma.
15.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.35 «Dzintara dziesmas 2».
16.35 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
23.05 «Sievietes smarža». ASV drāma. 1992.g.
2.00 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
2.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 100.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 22.sērija.
6.30 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.35 «Noķert vilni». ASV animācijas filma.
15.10 «Reiz Romā». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
17.05 «Spaidervika hronikas». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
22.35 «Da Vinči kods». ASV trilleris.
1.25 «Maldonado brīnums». ASV ģimenes drāma. 2003.g.
3.15 «Kobra 7». Seriāls. 100.sērija.
4.00 «Sazvērestība». ASV seriāls. 22.sērija.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties

mirušā Eduarda Meikšāna (dzimis 13.03.1963., dzīvoja
Veidenbauma ielā 9 – 3, Jelgavā) radiniekus. Lūdzam
personas, kurām kaut kas zināms par viņa radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā vai
zvanīt pa tālruni 63028550.

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā:
profesionālās ievirzes izglītības programmā

«Vizuāli plastiskā māksla» 20V –
uzņemam bērnus no 8 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 7 gadi;

profesionālās ievirzes izglītības programmā

«Vizuāli plastiskā māksla» 30V –
uzņemam audzēkņus no 16 gadu vecuma.
Mācību ilgums – 3 gadi.

Līdz 6. jūnijam iesniegums uz Jelgavas Mākslas skolas
veidlapas (www.j-m-s.lv) jāiesniedz sekretariātā
Mazajā ceļā 2, līdzi ņemot pretendenta personu
apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecību vai pasi).

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS
14.04. Projektu izstrādes pamati

36 māc. st.

23.04. Aktualitātes darba aizsardzībā

4 māc. st.

23.04. Konfekšu pušķu veidošana

9 māc. st.

23.04. Rotu darbnīca - mezglotās rotas

9 māc. st.

24.04. Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri

9 māc. st.

24.04. Web lapas izstrāde un datorprogramma Adobe dreamweaver
24.04. Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā
24.04. Podaugi balkonam, terasei un dārzam

100 māc. st.

5 māc. st.
9 māc. st.

29.04. Praktiskie fotokursi

32 māc. st.

29.04. Darba aizsardzība un drošība

60 māc. st.

Uzzināt vairāk un pieteikties uz kursiem Jūs varat: www.zrkac.lv
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

@

birojs@zrkac.jelgava.lv

63082101

26172045
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 10. aprīlī pulksten 17 – interaktīvā ekskursija ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā
skolu jauniešiem, vecākiem un interesentiem (Metālapstrādes mācību parkā K.Barona
ielā 40).
 11. aprīlī pulksten 18 – leļļu studija «Arika» svin dzimšanas dienu. Programmā – leļļu
teātra izrāde «Kukulītis», rotaļas, svētku torte. Pasākums notiks bilingvāli – krievu un latviešu valodā. Biļetes iepriekš jāpasūta leļļu studijā Pētera ielā 11 vai pa tālruni 26875065.
Biļešu cena – bērniem € 3, vecākiem – € 1 (leļļu studijā «Arika» Pētera ielā 11).
 11. aprīlī pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: melnā komēdija pēc S.Mrožeka
lugu motīviem «Uz kailas pannas». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2,85; 1,42 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (Ls 2; 1) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 12. aprīlī pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Jelgava–Vilce: vecais kara un tirdzniecības ceļš». Maršrutā – mazāk zināmas vēsturiskas vietas Jelgavas novadā – Svētē, Ūziņos
un Vilcē. Ekskursiju vada Andris Tomašūns. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv (izbraukšana no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 12. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas skolotājas Ludmilas Furmanovas akordeona klases IV kursa audzēkņa Savvas Ziha koncerts. Programmā: J.S.Bahs,
A.Šmikovs, F.Anželis, N.Paganīni, F.Marokko, A.Pjacolla, K.Dženkinss, A.Kublinskis, O.Stroks
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 12. aprīlī pulksten 18 – deju studijas «Intriga» 25 gadu jubilejas koncerts «Atspulgos».
Vadītāja I.Ose. Biļešu cena – € 4,27; 2,85; 1,42 (Ls 3; 2; 1) (kultūras namā).
 13. aprīlī pulksten 9 – ekskursija ar autobusu «Putnu vērošana Svētes palienē». Vada
ornitologs Ritvars Rekmanis. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv. Dalība – bez maksas (izbraukšana no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 13. aprīlī pulksten 14 – humoršovs «Sievietes, sievietes». Režisors M.Egliens. Piedalās:
M.Egliens vai A.Ančevskis, R.Devīte, I.Ramute, I.Pukinska, I.Burkovska, V.Skurstene, S.Prule,
I.Aleksandrova, D.Gaismiņa. Ar asprātīgām dziesmām piedalās dziedātāja un komponiste
L.I.Purmaliete. Biļešu cena – € 9; 8; 7; 6 (Ls 6,33; 5,62; 4,92; 4,28) (kultūras namā).
 No 13. līdz 17. aprīlim katru dienu pulksten 16 – radošās darbnīcas, kurās palīdzēs
sagatavoties Lieldienām. 13. aprīlī pulksten 16 – rokdarbnieču kluba «Zelta rokas»
izstādes «Lieldienu raibumi» atklāšana (Zinātniskajā bibliotēkā).
 13. aprīlī pulksten 16 – koncerts: Lūcija Garūta, Andrejs Eglītis kantāte «Dievs, tava
zeme deg!». Piedalās: solisti M.Zvīgulis (tenors), E.Ansonskis (baritons), I.Reine (ērģeles)
un «Kultūras» jauktie kori «Zemgale» (diriģenti G.Pavilons un Z.Stafecka) un «Tik un tā»
(diriģents G.Galiņš). Koncerta mākslinieciskais vadītājs G.Pavilons. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
 13. aprīlī pulksten 17 – koncerts «Debesis ir vaļā». Piedalās: E.Zagorska, A.Auzāns,
J.Lemže, N.Matvejevs. Programmā: spiričueli, Kristus slavināšanas dziesmas, gospeļi,
N.Matvejeva oriģināldziesmas. Biļešu cena – € 7 (Ls 4,92) (Sv.Annas baznīcā).
 15. aprīlī pulksten 18 – leļļu studijas «Arika» izrāde «Kas teica ņau» (krievu valodā).
Biļetes jārezervē pa tālruni 26875065. Biļešu cena – bērniem € 3, vecākiem – € 1 (leļļu
studijā «Arika» Pētera ielā 11).
 16. aprīlī pulksten 11.20 – skolēnu mācību uzņēmumu Lieldienu tirdziņš (Jelgavas
5. vidusskolā Aspazijas ielā 20).
 16. aprīlī pulksten 12.30 – vispārējo izglītības iestāžu 5. – 9. klašu koru konkurss
Zemgalē (Jelgavas 4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
 16. aprīlī pulksten 17 – saruna ar grāmatas «Eņģeļu acis» autori Kristīni Mucinieci
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. aprīlī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas pasākums «Jurģu dienas tradīcijas
sulu mēnesī» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. aprīlī pulksten 19 – Normunda Rutuļa pavasara koncerts «Aizturi elpu». 1. daļā
– dziesmas no jaunā albuma «Aizturi elpu», 2. daļā – zināmas un populāras dziesmas.
Koncertā piedalās Slavenais Rīgas orķestris un trio «Limonāde». Biļešu cena – € 15; 12;
10; 7 (Ls 10,54; 8,43; 7,03; 4,32) (kultūras namā).
 17. aprīlī pulksten 10 un 12 (papildizrāde) – leļļu izrāde bērniem: Aldis Linē «Kurš
mežā saka oi-oi?». Režisors A.Ekštets. Biļešu cena – € 2,85 (Ls 2) (k/n Mazajā zālē).
 17. aprīlī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 17. aprīlī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: A.A.Milns «Ceļš uz
Duvru». Smalka angļu komēdija krievu valodā. Režisors S.Golomazovs. Biļešu cena –
€ 9; 7; 6 (Ls 6,33; 4,92; 4,22) (kultūras namā).
 19. aprīlī pulksten 12 – radoši izglītojošā nodarbība «Nu atnāca Liela diena ar raibām
oliņām!». Tiks veidoti Lieldienu zaķi no salmiem un siena. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 19. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas Kamerorķestra un Jelgavas Mūzikas vidusskolas
kora Ciešanu laika koncerts. Programmā 17. gs. itāļu komponistu A.Kaldaras un E.d’
Astorgas skaņdarbi ar vienādu nosaukumu – «Stabat Mater». Abi skaņdarbi stāsta par
Kristus Mātes ciešanām, redzot Dēlu pie krusta. Solisti: I.Ezeriete (soprāns), I.Romancāne
(soprāns), D.Strautmane (alts), I.Žilinska (alts), K.Rūtentāls (tenors), A.Reinis (tenors),
G.Dziļums (baritons), J.Kokins (bass). Latvijas pirmatskaņojums. Mākslinieciskais vadītājs
A.Meri. Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
 20. aprīlī no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei Jelgavas pils parkā.
Prieki, mīļumi, spēles un šūpoles mazajiem un lielajiem. Pulksten 12 – Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pils pagalmā sveiks jaundzimušos jelgavniekus (pie
Jelgavas pils).
 20. aprīlī pulksten 12 – Labās Lieldienas «Lediņos» – āra aktivitātes un šūpošanās
visai ģimenei (nometnē «Lediņi» Lediņu ceļā 1).
 21. aprīlī pulksten 15 – LNO solistu Evitas Zālītes un Jāņa Apeiņa Lieldienu koncerts
«Ver acis uz augšu». Biļešu cena – € 7. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs
(Sv.Annas baznīcā).
 21. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: Karlo Goldoni «Divu
kungu kalps». Komēdija 2 daļās. Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 4,50; 3,50; 3
(Ls 3,16; 2,46; 2,11) (kultūras namā).
 23. un 24. aprīlī pulksten 19 – Dons «Varanasi» akustiskais koncerts. Biļešu cena –
€ 12; 10; 8 (Ls 8,43; 7,03; 5,62) (kultūras namā).
 24. aprīlī no pulksten 15 līdz 17 – info diena jauniešiem par Eiropas brīvprātīgo
darbu. Tikšanās ar jelgavnieci Aivu Lāci, kura vienu gadu brīvprātīgajā darbā pavadīja
Kamčatkā (Zemgales NVO centrā Lielajā ielā 15 – 2).

Izstādes
 Aprīlī – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde, veltīta Mākslas dienām.
Studijas vadītāji – I.Klapers un A.Kalniņa (kultūras namā).
 Aprīlī – fotoizstāde «Atskats uz VII Starptautisko Smilšu skulptūru festivālu» (kultūras
namā).
 Līdz 17. aprīlim – Valsts policijas ceļojošā fotoizstāde «Mūsu darbs – Jūsu drošībai»
(«Pilsētas pasāžas» 2. stāvā).
 Līdz 20. aprīlim – izstāde «Miniatūrtekstilija». Apskatāmas Latvijas tekstilmākslinieku
miniatūrtekstilijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 27. aprīlim – izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2013» (Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 Līdz 4. maijam – vizuālās mākslas konkursa «Teātris» darbu izstāde (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 4. maijam – izstāde «Mākslas diena 2014» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 10. aprīlis

«Nokia» telefoni jau
apskatāmi muzejā

 Ligita Vaita

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā skatītāju
vērtējumam nodota jauna
izstāde – «Muzeja jaunieguvumi». Tajā apkopoti muzeja
pēdējos piecos gados iegūtie
eksponāti – tādi sadzīviski un
laikmetu raksturojoši priekšmeti kā pirmie mobilie telefoni,
padomju laika eglīšu rotājumi,
pastkartes un arī konkrētu
dzimtu īpašumi, piemēram,
publicistes Emīlijas Benjamiņas rakstāmmašīna. «Katrs šis
priekšmets ir laikmeta liecība,
kas stāsta par to, kā mēs dzīvojām,» saka muzeja vadība.
Pērn no 319 jaunieguvumu vienībām
tikai sešas ir pirktas par muzeja līdzekļiem, bet pārējie krājuma jaunieguvumi ir
dāvināti, stāsta muzeja galvenais krājuma
glabātājs Aldis Barševskis, piebilstot, ka

izstādē apkopoti jaunieguvumi, kas muzeja krājumu papildinājuši no 2009. gada.
«Protams, visiem eksponātiem mums
nepietiek vitrīnu, turklāt daļa jaunieguvumu jau pašlaik papildina muzeja pastāvīgo
ekspozīciju, tomēr izstādē apskatāmie
priekšmeti pārsvarā skatītāju acīm nav
bijuši pieejami,» tā viņš.
Jaunieguvumu diapazons ir ļoti plašs
– vienkārši sadzīviski priekšmeti, kas lietoti 20. gadsimta sākumā, pirmie mobilie
telefoni, padomju laiku eglīšu rotājumi un
citas sadzīviskas lietas, kā arī reti konkrētu
dzimtu īpašumi. Piemēram, izstādē iekļauta publicistes laikraksta «Jaunākās Ziņas»
izdevējas E.Benjamiņas rakstāmmašīna
un mākslinieka Ģ.Eliasa gleznošanas piederumi.
Vēl pēdējais izstādes eksponāts muzejam
nogādāts marta beigās. 1928. gadā kā piemiņas velti no Goda konsula Ceilonā Jelgavas pirmais oficiāli vēlētais pilsētas galva
Fridrihs Vesmanis saņēma rīsa graudu ar
vēstījumu, un to Vesmaņu dzimtas pārstāvji
uzdāvinājuši muzejam. «Tas noteikti būs

Ģederta
Eliasa
Jelgavas
Vēstures
un mākslas
muzejā
apskatāma
izstāde
«Muzeja
jaunieguvumi».
Starp jaunajiem eksponātiem
ir arī pirmie
mobilie telefoni, kādus sākām
lietot pirms
gadiem 15.
Foto: Ivars
Veiliņš
«lielākais» eksponāts jūsu muzejā,» saka
Vesmaņu dzimtas pārstāvji Juris un Ieva
Marga Markaus. Tas skatītāja acīm ir kā
sērkociņu kastītes lieluma kartona kārbiņa,
tajā īpašā metāla futlārī ievietota stikla
kolba, kas aptver rīsa graudu. Taču izrādās,
ka niecīgā izmēra rīss glabā vēstījumu. «Lai
to izlasītu, jāizmanto mikroskops. Uz rīsa
deviņās rindās iegravēti 147 vārdi!» citējot
uzrakstīto, teic J.Markaus. Ģimene par šo
priekšmetu uzzinājusi 90. gadu sākumā
un nolēmusi to dāvināt mūsu pilsētas
muzejam. Uz priekšmeta kārbas norādīts
arī kāds cits muzeja eksponāta numurs,
kas liecina, ka dāvana atradusies muzejā
Indijas galvaspilsētā Deli.
Jāpiebilst, ka pērnā gada nogalē
F.Vesmaņa ģimene Jelgavas muzejam
uzdāvināja pilsētas galvas personisko spiedogu, kas papildinājis muzeja pastāvīgo
ekspozīciju «Jelgava – Zemgales pērle».
Muzeja vadība aicina arī citus jelgavniekus pārskatīt savus krājumus un apdomāt
– varbūt kaut kas no šķietami nevajadzīgā
var noderēt muzejam.

«Mēs esam īsts meiteņu kolektīvs, puiši lai fano!»
 Ritma Gaidamoviča

25 gadu jubileja šogad ir pilsētas vecākajai mūsdienu deju
studijai «Intriga». Kolektīvs,
kurā apvienojušās vairāk nekā
100 dāmas un tikai viens vīrietis
– laikmetīgās dejas pasniedzējs
Kristaps Ceļmalnieks –, jelgavniekus sestdien, 12. aprīlī,
pulksten 18 Jelgavas kultūras
namā ielūdz uz jubilejas koncertu «Atspulgos».
«Ir patīkams satraukums, un arī dejotājas gaida šo koncertu,» izjūtās dalās studijas
vadītāja Inga Ose, kura ar to kopā ir kopš
pirmās dienas. Kad viņai bija 13 gadi, tieši
Ingu kopā ar vēl desmit meitenēm pilsētas
vingrošanas skatē noskatīja horeogrāfe,
kas šobrīd ir kustību konsultante šovā
«Izklausies redzēts», Inga Raudinga (bijusī

Liepniece), apvienojot meitenes estrādes
deju jeb ritma deju grupā. 1989. gadā grupai
dots nosaukums «Intriga». «25 gadi? Ja
ņem vērā, ka šis nav tautas deju kolektīvs,
ceturtdaļgadsimts šķiet pieklājīgs,» atzīst
I.Ose, kura uzskata, ka «Intriga» ir vieta,
kur gūt prieku. «Mans uzskats – šī ir brīvā
laika pavadīšana, kurā iemācāmies mīlestību pret mūsdienu deju. Vienmēr esmu
uzsvērusi, ka draudzība ir lielāka vērtība
nekā līderība, tāpēc savā kolektīvā cenšos
bērnos izskaust konkurenci, dodot iespēju
katram nonākt pirmajā rindā,» tā par savu
kolektīvu saka vadītāja.
Jāteic, ka «Intriga» ir varens meiteņu
kolektīvs, proti, tajā apvienojušās vairāk
nekā 100 dejotājas vecumā no pieciem
līdz 22 gadiem, četras skolotājas – I.Ose,
Santa Kanceviča, Līga Ūbele, Madara Ance
– un tikai viens skolotājs – K.Ceļmalnieks.
«Esam īsts meiteņu kolektīvs, puiši lai fano
par mums,» smaidot nosaka I.Ose, apgalvo-

jot, ka puišus viņa īsti nemāk «paķert».
Sestdien «Intriga» jelgavniekus ielūdz
uz jubilejas koncertu «Atspulgos». Nosaukums koncertam dots, iedvesmojoties no
galvenā atribūta – disko bumbas, kuras
spogulīši veido atspulgus. «Koncerts būs
divās daļās, kur pašas izdejosim 20 dejas
– pilnīgi jaunas un, dodot sentimentālu
pieskārienu, dejas ar jaunu horeogrāfiju
uz veco deju bāzes, kas «Intrigā» dejotas
pirms aptuveni 15 gadiem,» stāsta I.Ose,
piebilstot, ka koncerta «odziņai» ciemos
uzaicināti Mārupes deju grupas «Chillout»
puiši, bet muzikālos priekšnesumus sniegs
Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi
Santa Šillere un Ēriks Radželis. Interesantu
priekšnesumu sagatavojušas arī tautas deju
ansambļa «Diždancis» dejotājas, kuras gan
šoreiz varēs vērot citā ampluā.
Biļetes uz koncertu nopērkamas Jelgavas
kultūras nama kasē. Cena – 4,27, 2,85 un
1,42 eiro.

Meklēs veiklākos pilsētas rāpotājus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Māmiņu klubs 12.
aprīlī pulksten 10 Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44a
mazākos jelgavniekus vecumā
līdz pieciem gadiem aicina
uz «Rāpotāju čempionātu
2014».
Māmiņu kluba vadītāja Ieva Cīrule stāsta, ka viņas iecere ir Jelgavā ieviest jaunu
tradīciju ģimenēm ar bērniem. «Zinu, ka
pirms vairākiem gadiem līdzīgs čempionāts notika galvaspilsētā. Toreiz gan es ar
dēlu nepiedalījos, vien jutām līdzi pārējiem.
Bija interesanti noskatīties, kā mammas
cenšas piesaistīt bērna uzmanību ar tele-

foniem, rotaļlietām, konfektēm, lai tikai
viņš ātrāk rāpotu,» stāsta I.Cīrule.
Čempionātā piedalīties aicināti mazuļi no sešu mēnešu līdz pat piecu gadu
vecumam (ieskaitot). I.Cīrule piebilst: ja
bērns ir sasniedzis sešu septiņu mēnešu
vecumu, taču vēl patstāvīgi nerāpo, droši
var nākt kopā ar mammu, tēti, māsu vai
brāli, izdomājot paši savu veidu, kā tikt
uz priekšu, piemēram, tētim uz pleciem
vai muguras. «Pieredze rāda, ka bērni,
kas kādu laiciņu jau iemācījušies staigāt,
vairs negrib rāpot, tāpēc šī vecuma jelgavniekiem notiks skriešanas sacensības,
bet trīs, četrus un piecus gadus veciem
bērniem būs jāparāda, ka viņi vēl prot rāpot,» stāsta organizatore. Rāpošanas čempionāta dalībnieki tiks vērtēti pa vecuma

grupām, noskaidrojot ātrāko katrā grupā.
«Tāpat pasākuma laikā darbosies bērnu
stūrītis, kur varēs paspēlēties, un bērnus
hallē izklaidēs Mikipele,» tā I.Cīrule.
Balvas tiks pasniegtas ne tikai veiklākajiem rāpotājiem, bet arī citās nominācijās,
piemēram, «Mazais gliemezītis 2014»,
«Jautrākā rāpotāju ģimene 2014».
Taču līdz čempionātam mazuļu vecāki
aicināti izpildīt mājas darbu – izveidot
savam rāpotājam vai visai ģimenei īpašu
tērpu. «Balvu saņems radošākā tērpa
autors vai ģimene,» piebilst I.Cīrule.
Rāpotāju čempionāts ir bez maksas
– gaidīti ne tikai dalībnieki, bet arī atbalstītāji. Dalībniekiem gan vēlams iepriekš
pieteikties pa tālruni 28356153 (Ieva) vai
26518642 (Diāna).

