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Atsākas būvdarbi
dzelzceļa stacijas apkārtnē

19. gadsimta
sākumā sapnis par
Jelgavas universitāti bija izsapņots, taču inteliģence šeit
joprojām jutās kā Rietumu
kultūras telpā, bet Akadēmiskajā ģimnāzijā strādāja Eiropas
līmeņa zinātnieki.
Apgaismības ideju ietekmē
Eiropas civilizāciju bija pārņēmusi kopēja garīgā aizrautība,
visur valdīja ideālistiska tiekšanās pēc kopības, pēc atsevišķo
indivīdu apvienošanās augstāko garīgo un tikumisko mērķu
sasniegšanai, kaismīga prasība
rast ierosmes gara aktivitātēm Attēls: Kurzemes Literatūras un
un zinātnes attīstības veici- mākslas biedrības dibināšanas
nāšanai. No šiem garīgajiem iniciators Ulrihs fon Šlipenbahs.
strāvojumiem, kas bija jūtami
arī Jelgavā, ir radusies Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība.
1815. gada 23. novembrī interesentu grupa, kuru vienoja interese
par ceļošanu un kolekcionēšanu, zinātni, vēsturi, tajā skaitā lokālo
vēsturi, – Heinrihs fon Ofenbergs, Ulrihs fon Šlipenbahs, grāfs Mihaels Plāters-Zībergs, Aleksandrs fon Mēdems, Frīdrihs fon Vetbergs,
Johans Frīdrihs fon Reke, Georgs fon Felkerzāms un Kārlis Vilhelms
Krūze – parakstīja Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības dibināšanas aktu. Tā pēc savas organizatoriskās struktūras un darbības
bija pirmā zinātņu biedrība Latvijā, no kuras izaugusi mūsdienu
Zinātņu akadēmija.
Gandrīz no pašiem pirmsākumiem biedrība savas darbības pārskatus publicēja. Līdzās fizikas, ķīmijas, matemātikas un mākslas problēmu risinājumiem atrodami arī apcerējumi par atsevišķiem Kurzemes
vēstures posmiem un notikumiem, arheoloģiskajiem izrakumiem
senkapos, šīs zemes ģeogrāfiju un etnogrāfiju. Pagājušā gadsimta
30. gadu beigās daļa no referātiem, tostarp arī par Jelgavas vēsturi,
tika pārtulkoti un publicēti izdevumā «Senatne un Māksla».
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības 200 gadu jubileja ir
iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014. – 2015. gadam.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Sporta ielas vecajā posmā šobrīd tiek ieklātas šķembas un turpinās gan apgaismes balstu uzstādīšana, gan ietvju bruģēšana,
gan citi infrastruktūras sakārtošanas darbi. Būvniecības un labiekārtošanas darbiem arī šajā ielas posmā jābūt pabeigtiem līdz
30. jūnijam.
Foto: Raitis Supe
 Sintija Čepanone

Pēc tehnoloģiskās pauzes atsākušies būvdarbi
dzelzceļa stacijas apkārtnē, tādēļ satiksmes
dalībnieki aicināti ievērot noteiktos ierobežojumus un sekot līdzi
iespējamām izmaiņām
satiksmes kustībā. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Eva Kidere uzsver, ka 30. jūnijā visiem
darbiem jābūt pabeigtiem.
Satiksmes termināļa apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras būvdarbi tika sākti
2014. gada aprīlī, un šobrīd darbi
jau iegājuši finiša taisnē – līdz to
pabeigšanai atlikuši trīs mēneši.

«Zemgales prospekta posmā no
Stacijas ielas līdz Jāņa ielai, Stacijas ielā un arī jaunizbūvētajā
Sporta ielas turpinājumā posmā
no Zemgales prospekta līdz Pasta
ielai līdztekus citiem mazākiem
darbiem atlicis vien ieklāt asfalta
virskārtu, horizontālos ielu apzīmējumus un veikt labiekārtošanas
darbus. Savukārt šobrīd intensīvākie darbi norit Pasta ielas posmā
no Stacijas ielas līdz Jāņa ielai un
Sporta ielas posmā no Zemgales
prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2
jeb vecajā Sporta ielas posmā,»
skaidro E.Kidere.
Proti, Pasta ielas posmā tiek
klāts asfalts, un šobrīd šo ielas
posmu var apbraukt pa Zirgu ielu.
Savukārt Sporta ielas vecajā posmā
tiek ieklātas šķembas un turpinās
gan apgaismes balstu uzstādīšana,
gan ietvju bruģēšana, gan citi infrastruktūras sakārtošanas darbi.

«Paralēli arī norit stāvlaukuma
izveide vecā stadiona teritorijā
– tur, labiekārtojot teritoriju, būs
vieta 240 automašīnām,» norāda
«Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja.
Tā kā šobrīd būvdarbi vēl aizvien lielā mērā atkarīgi no laikapstākļiem, paralēli visās stacijas
apkārtnē esošajās ielās un ielu
posmos, kur notiek rekonstrukcija,
darbi tiem tiek pakārtoti – proti,
ja laikapstākļi nav īsti piemēroti
asfaltēšanai, tiek veikta teritorijas
labiekārtošana, piemēram, stādot
kokus, veidojot apstādījumus un
sējot zālienu.
Jāpiebilst, ka projekta gaitā ielu
infrastruktūra ap dzelzceļa staciju
tiks sakārtota 1900 metru kopgarumā, aptverot septiņus ielu posmus:
Stacijas ielu no Pasta ielas līdz
Zemgales prospektam; Zemgales
prospektu no Stacijas ielas līdz Jāņa

ielai; Pasta ielu no Jāņa līdz Stacijas ielai; Sporta ielu no Zemgales
prospekta līdz ēkai Sporta ielā Nr.2;
Jāņa ielu no Zemgales prospekta
līdz Pasta ielai, kā arī tiek izbūvēts
Sporta ielas turpinājums no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai un
veikta Palīdzības ielas brauktuves
un ietvju seguma atjaunošana.
Jāatgādina, ka projekts «Satiksmes termināla apkalpošanai
nepieciešamās ielu infrastruktūras
izbūve Jelgavā» tiek īstenots ar
ERAF līdzfinansējumu. Projekta
kopējās izmaksas ir 8 406 274,31
eiro, tostarp ERAF līdzfinansējums
– 4 192 269,82 eiro, valsts budžeta
dotācija – 155 794,50 eiro, Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums – 4
058 209,99 eiro.
Darbus veic SIA «CBF «Binders»», un atbilstoši noslēgtajam
būvdarbu līgumam izpildes termiņš
ir šī gada 30. jūnijs.

«Zīļuks» aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus
 Ritma Gaidamoviča

No aprīļa juridiski nodibināta jaunā pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestāde «Zīļuks» Skautu
ielā 1a un darbu sākusi bērnudārza vadītāja
Inga Donova. Šobrīd tiek
veidota bērnudārza darbinieku komanda.
Jelgavas Izglītības pārvalde ziņo,
ka uz auklīšu vakancēm izveidojies
pat neliels konkurss, taču 12 pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu

vakancēm saņemti vien trīs pieteikumi. Nepieciešams arī mūzikas
un sporta skolotājs un sētnieks.
Plānots, ka jau šomēnes, reģistrējot bērnu pašvaldības bērnudārzu
rindā, vecāki iesniegumā varēs
izvēlēties arī «Zīļuku», bet bērnu
komplektācija plānota tikai maijā.
Dārziņš darbu sāks šovasar.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jautājumos Sarmīte Joma
stāsta, ka 1. aprīlī juridiski ir nodibināta iestāde «Zīļuks» un šobrīd
tiek risināts jautājums par iestādes
reģistrāciju valsts Izglītības iestāžu

reģistrā. «Tiklīdz saņemsim reģistrācijas apliecību, licencēsim mācību
programmas,» tā S.Joma.
Tāpat 1. aprīlī darbu sākusi
iestādes vadītāja I.Donova, kuru
izraudzījās konkursa kārtībā. Jāpiebilst, ka viņa līdz šim pildīja
bērnudārza «Vārpiņa» vadītājas
vietnieces pienākumus.
S.Joma stāsta, ka šobrīd sākta
«Zīļuka» komandas veidošana
– radītas 30 jaunas darbavietas.
«Ievērojamu CV skaitu jau esam
saņēmuši, taču šobrīd mums trūkst
tieši pirmsskolas izglītības skolotāju
ar attiecīgu izglītību. Mums ir 12

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

vakances, bet saņemti tikai trīs CV,
un tas nozīmē, ka ir daudz vakanču.
Gaidām CV un motivācijas vēstuli
gan no pedagogiem, gan pedagoģisko augstskolu studentiem, kas
vēlētos apvienot darbu ar studijām
un jaunajā «Zīļukā» gūt praktiskā
darba pieredzi. Auklītes mums
vajag tikai sešas, un šobrīd ir divas
trīs pretendentes uz vienu vietu.
Drīzumā notiks pārrunas, lai varam
izvērtēt un atrast labākos kandidātus,» stāsta S.Joma, piebilstot, ka
«Zīļukam» meklē arī pirmsskolas
mūzikas un sporta skolotāju un
sētnieku. No 1.lpp.
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Jūnijā atsāksies vagonu
rūpnīcas celtniecība
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā ceturtdienā
vizītē Jelgavā bija ieradies Krievijas Federācijas vēstnieks Latvijā
Aleksandrs Vešņakovs.
Viņš speciāli sasauktā preses konferencē
paziņoja, ka abos uzņēmumos, kas atrodas Jelgavā un kuros
piesaistīts Krievijas kapitāls – vagonu rūpnīcā «Baltic Railway
Holding» un autobusu
ražotnē «Amo plant» –,
drīzumā atjaunosies finanšu plūsma, kas ļaus
atjaunot uzņēmumu
darbību un norēķināties ar kreditoriem.
Preses konferencē piedalījās arī Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
un abu uzņēmumu vadītāji,
kuri plašāk komentēja situāciju.
«Neskatoties uz grūtībām, ar ko
mēs saskārāmies, esam atraduši
risinājumus, un jau tuvākajā
laikā tiks parakstīti dokumenti,

kas situāciju stabilizēs,» norādīja
vagonu rūpnīcas «Baltic Railway
Holding» vadītājs Andrejs Sačiks,
papildinot, ka aktīvā būvniecība
topošajā vagonu rūpnīcā Aviācijas
ielā 2a atsāksies jūnijā vai jūlijā.
Savukārt ražošana tajā varētu
sākties gada beigās. «Kad saskārāmies ar grūtībām, bijām spiesti
pārskatīt uzņēmuma koncepciju.
Jaunā koncepcija paredz, ka vagonu ražošanas jaudas samazināsies
no 2500 vagoniem gadā līdz 1500
vagoniem gadā. Mazāks būs arī
mūsu piedāvāto vagonu klāsts
– paredzam ražot tikai universālās platformas un universālos
kravas vagonus,» tā A.Sačiks. Tas
gan nenozīmējot, ka samazināsies
plānoto jauno darbavietu skaits
– lai noslogotu vērienīgo ražošanas centru, uzņēmums savā
teritorijā plāno izvietot vēl divas
citas ražotnes, kas izgatavotu
aviācijā un kuģniecībā nepieciešamas detaļas. Līdz ar to, kā norādīja A.Sačiks, jaunu darbavietu
skaits varētu pat palielināties no
sākumā plānotajām 220 līdz 370.
Darbaspēka komplektācija varētu
sākties rudenī.
Turpinājums 3.lpp.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Jelgavas 750. jubilejas gadā tiks godinātas mūsu stiprās
ģimenes – Pilsētas svētkos domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu pāriem, kas šogad atzīmē 50.
kopdzīves jubileju. Zelta pāri tiks sveikti 28. maijā pulksten 14 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.
Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ārpus Rīgas var labāk
iepazīt reālo dzīvi medicīnā
 Jānis Kovaļevskis

«Latvijā šobrīd dzimst
veselīgāki bērni, nekā
tas bija 70. un 80. gados, taču lielākā problēma ir mazkustīgums
un nepareizs uzturs,
līdz ar to arī liekā svara
problēmas – dzīves laikā tas uzkrājas un rada
virkni jaunu problēmu,» uzsver medicīnas
sabiedrības «Optima
1» valdes locekle Ingrīda Budrēvica.
Bērnu poliklīnika jeb SIA
«Medicīnas sabiedrība «Optima
1»» ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kura specializējusies
bērnu veselības aprūpes jomā,
un aptuveni 80 procenti no
šīs iestādes klientiem ir bērni.
Sarunā poliklīnikas vadītāja
atklāj, ka šobrīd vissarežģītāk ir
nodrošināt bērnu zobārstniecības pakalpojumus, jo pat jaunie
speciālisti nav gatavi strādāt par
atlīdzību, kura ir 3 – 5 reizes
zemāka nekā tiem speciālistiem,
kuri strādā ar pieaugušajiem.
Kā jūs kopumā vērtējat
medicīnas aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Jelgavā?
Izņemot atsevišķas jomas,
mēs Jelgavā esam labi nodrošināti, un pakalpojumi kopumā
ir pieejami. Ņemot vērā, ka
valsts finansējums iestādēm tiek
aprēķināts pēc iepriekšējā gada
faktiskās izpildes apjoma, mums
ir pieaugums aptuveni par 10
procentiem. Līdz ar to šogad
varēsim apkalpot pacientus
vismaz iepriekšējā gada līmenī.
Mūsu iestādē lielākās rindas
varētu veidoties pie atsevišķiem
speciālistiem. Garākā rinda
ir pie acu ārsta un uz rehabilitācijas pakalpojumiem, taču
akūtos gadījumos pacientus
apkalpojam bez rindas. Kopumā
valstī rindas aktuālākas ir galvaspilsētā, jo Rīgā pieprasījums
pēc veselības aprūpes pakalpojumiem kvotu ierobežojumu dēļ
pārsniedz piedāvājumu. Tādēļ
arī jelgavniekus, kuri ārstus
apmeklē Rīgā, vēlos aicināt
izmantot pilsētas piedāvājumu.
Iespējams, tas notiek jau šobrīd,
jo mūsu pacientu skaits ik gadu
aug.
Kādēļ pie acu ārsta veidojas rindas – vai arī šajā jomā
trūkst speciālistu?
Acu ārsts jeb okulists atšķirībā no daudziem citiem speciālistiem veic arī profilaktisko
darbu. Proti, profilaktiski redze
tiek pārbaudīta visiem bērniem
tā sauktajā dekrēta vecumā. Tas
ir, gada vecumā, trīs četru gadu
vecumā un pirms skolas sešu
septiņu gadu vecumā. Rindas
veidojas tieši šiem pacientiem.
Gatavojoties skolai, daudzi vecāki ārsta apmeklējumu atliek uz
pēdējo brīdi un tad konstatē, ka
vairs nav iespējams iekļauties

«Bērni ir mainījušies – ja kādreiz aiz
durvīm varējām
dzirdēt bērnu klaigas, tad šobrīd visi
sēž mierīgi un kopā
ar vecākiem glāsta
katrs savu telefonu,» spriež bērnu
poliklīnikas vadītāja
Ingrīda Budrēvica.
Foto: Raitis Supe
termiņā. Ja vizītei pie ārsta pie- šiem speciālistiem. Ceram, ka šī
rakstās laicīgi, visu var paspēt. ministra iniciatīva veicinās speciālistu pieplūdumu pilsētas veVai iestādē pietiek spe- selības aprūpes iestādēs. Kā jau
ciālistu?
minēju, arī mēs labprāt aicinātu
Vissarežģītāk piesaistīt ir darbā bērnu zobārstu, tomēr
bērnu stomatologus. Arī mums pat rezidentūras stomatologi
šobrīd viens labi aprīkots kabi- neraujas strādāt ar bērniem un
nets ar bezkontakta anestēzijas vairāk interesējas par iespējām
aparatūru netiek izmantots, jo veikt protezēšanas pakalpojuvienkārši nav speciālista, kam mus pieaugušajiem.
strādāt. Ir jāpārskata valsts pakalpojumu cenrādis, jo maksa,
Ik pa laikam izskan viekuru kā iestāde varam saņemt doklis, ka abas pilsētas popar bērnu ārstēšanu, ir 7 – 10 liklīnikas būtu jāapvieno
eiro par vienu zobu, savukārt vienā struktūrvienībā. Vai
pieaugušie pacienti par šo pašu pacienti no tā iegūtu?
pakalpojumu maksā 30 – 40 eiro,
Prakse liecina, ka bērnu vebet piemaksa par bērnu ārstēša- selības aprūpē veiksmīgāk darnu, kas ir ievērojami sarežģītāka bojas specializācija. Ne velti
nekā pieaugušo gadījumā, ir 50 Lietuvā joprojām saglabātas
centi par katru pacientu. Šī ap- ārstu pediatru prakses bērnu vemaksas sistēma nav motivējoša. selības aprūpē. Bērns nav mazs
Cenas par bērnu zobārstniecību pieaugušais, bērnu ārstniecībā
nav mainījušās kopš 2008. gada, nepieciešama īpaša pieeja. Apkad tās tika samazinātas, lai gan vienojot abas poliklīnikas, bērnu
materiālu cenas, īpaši sudraba, aprūpes jautājumi varētu palikt
šo gadu laikā būtiski augušas. otrajā plānā kaut vai tāpēc,
Līdzīga situācija ir arī ar zīdaiņu ka par bērnu pakalpojumiem
masāžas un speciālās vingroša- vienmēr maksā mazāk. Turnas pakalpojumiem.
klāt neredzu arī ekonomiskos
ieguvumus, jo mūsu sniegtie
Kā vērtējat veselības mi- pakalpojumi vai tehniskais
nistra Gunta Belēviča ie- aprīkojums nepārklājas ar citu
rosinājumu, ka turpmāk veselības aprūpes iestāžu pievalsts apmaksās mācības dāvājumu.
rezidentūrā tikai tiem jaunajiem speciālistiem, kuri
Šogad pilsētā gripas epispēs uzrādīt līgumu ar kādu dēmija ilga septiņas nedēļas,
veselības aprūpes iestādi trīs nedēļas nenotika inteārpus Rīgas?
rešu izglītības nodarbības
Tā ir pareiza pieeja, jo ārpus – vai šie profilakses pasākuRīgas var labāk iepazīt reālo mi ir samērīgi?
dzīvi medicīnā. Tā ir iespēja
Tad man jājautā – cik aktīvi
profesionāli augt. Ir taču atšķi- jelgavnieki un Latvijas iedzīrība, vai jaunajam ārstam tiek votāji kopumā vakcinējas pret
nodrošinātas savas dežūras un gripu? Atkarībā no gada tie ir
iespēja strādāt patstāvīgi vai viens līdz divi procenti. Līdz
tikai stažēšanās pie pieredzēju- ar to arī saslimstības rādītāji

ir augsti. Gripas aktivitātes periods vidēji ilgst sešas nedēļas,
tas ir laiks, kad būtu vēlams
ierobežot publiskos pasākumus,
lai saslimstība neizplatītos.
Diemžēl pat augstie saslimstības
rādītāji nestimulē iedzīvotājus
aktīvāk vakcinēties. Šajā ziņā
vēlos uzteikt vairākus pilsētas
ražošanas uzņēmumus ar ārvalstu kapitālu, kuri ik gadu sūta
vakcinēties savus darbiniekus.
Esot aprēķinājuši, ka tas ir
izdevīgāk nekā pakļaut riskam
ražošanas procesu.
Kādēļ vakcinēšanās ir tik
nepopulāra?
Pret vakcinēšanos vienmēr
ir bijusi zināma pretestība, ir
pat izveidojusies neformāla sabiedriskā kustība, kura iestājas
pret jebkāda veida vakcinēšanos, aizstāvot ārstēšanos ar
homeopātiskiem preparātiem.
Tomēr medicīnā šobrīd nav
drošāka veida, kā izvairīties no
saslimšanas vai izslimot viegli.
Savā 40 gadu pieredzē medicīnas jomā esmu saskārusies ar
situācijām, kad pat pēc letāliem
saslimšanas gadījumiem pārējie
ģimenes locekļi vienalga nevakcinējas. Jāapzinās, ka gripa ir
ļoti bīstama slimība, tādēļ arī
jāievēro visnopietnākie profilakses pasākumi.
Medicīnā naudas vienmēr
būs par maz – kam jābūt
prioritātei?
Prioritātei vajadzētu būt veselīgam dzīvesveidam, jo mediķiem darba tāpat pietiek.
Jaundzimušo veselības rādītāji ir salīdzinoši labi, tomēr
mazkustīgais dzīvesveids un
neveselīgie ēšanas paradumi
rada nevēlamas sekas. Kādreiz,

paskatoties ārā pa logu, varējām
redzēt bērnus, kuri spēlē bumbu
vai lec klasītes. Šobrīd tas drīzāk
ir izņēmums nekā norma.
Vai būtu nepieciešams
pāriet uz tā saukto e-veselības aprūpes modeli, ieviešot
vienotu veselības nozares
informācijas sistēmu par
pacientu veselības vēsturi,
kura būtu pieejama elektroniski?
Tas būtiski atvieglotu darbu
un samazinātu birokrātiju.
Atkristu virkne nevajadzīgu
izmeklējumu un manipulāciju.
Esmu «par» šādu modeli. Tomēr
jau tad, kad ministrija sāka
strādāt pie šī projekta, prognozēju, ka to tik viegli neizdosies
ieviest. Saprotu, ka darbs pie šīs
ieceres ir atjaunots. Gaidīsim
rezultātus.
Jūsu iestādes ēkas pēdējo
gadu laikā ir ieguvušas jaunus logus, jumtu, veikti citi
remontdarbi.
Lai gan mazus remontus
esam veikuši visu laiku, krīzes
iestāšanās nobremzēja lielu
investīciju veikšanu. Bet, jūtot
finansiālu stabilitāti, ar pašvaldības atbalstu pēdējo divu
gadu laikā esam sakārtojuši
gan ēkas fasādi, logus un jumtu,
gan atjaunojuši mūsu tehnisko
nodrošinājumu. Iestādē ir jauna rentgena un sonogrāfijas
aparatūra, moderni aprīkoti
zobārstniecības un acu ārsta
kabineti. Esam paplašinājuši
Rehabilitācijas nodaļas iespējas, iekārtojot telpu speciālajai
vingrošanai. Esam gājuši līdzi
laikam, lai mūsu piedāvājums
atbilst mūsdienu prasībām un
tehniskajām iespējām.

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat veselības
aprūpes sistēmu
Jelgavā?
Imants, galdnieks:
– Man darbavieta nodrošina
veselības apdrošināšanu,
tāpēc problēmu nav. Jā, tiklīdz ir kādas specifiskākas kaites, jādodas pie speciālistiem
uz Rīgu, bet mani tas nesatrauc.
Jāatzīst, Rīgā ir mazliet augstāks
līmenis, bet primārās vajadzības
nodrošina arī Jelgavā. Pie sava ģimenes ārsta eju apmēram reizi divos
mēnešos, jo man vajadzīga recepte
medikamentiem, un komunikācija
mums ir laba.
Skaidrīte, bērna kopšanas
atvaļinājumā:
– Domāju, ka
poliklīnikā viss
ir kārtībā, sevišķi, ja ir veselības apdrošināšana. Man polise ir
jau gadus piecus. Kā būtu bez tās,
nezinu. Kopumā ar veselības aprūpes kvalitāti esmu apmierināta, taču
nav tā, ka visus speciālistus apmeklēju Jelgavā – vieta nav noteicošā,
galvenais, lai ir labs ārsts.
Ainārs, strādā
meliorācijā:
– Visu, ko man
vajag, šeit varu
dabūt, uz galvaspilsētu man
nav jābrauc. Jā,
rindas ir, bet kur gan to nav? Šeit ir
atsaucīgs personāls, ja kāds pacients
pēkšņi no rindas izrakstījies un parādās logs, reģistratūra par to paziņo,
un tā bieži sanāk tikt pie daktera
ātrāk. Tāpēc labi, ja cilvēki pabrīdina,
ka pie ārsta netiek.
Guna, pensionāre:
– Slikti vērtēju.
Man ir ilgstošas problēmas
ar plaušām,
antibiotikas
dzeru jau 16 gadus. Jelgavas ārsti man neko nevar atrast, tāpēc
braucu uz Rīgu. Kāpēc tādas problēmas? Varbūt ārsti nav tik zinoši,
bet noteikti ir arī aparatūras vaina
– pie mums vienkārši nav dažādu
specifisku iekārtu, ar ko problēmas
var konstatēt.
Liene, friziere:
– Tieši tagad
uzzināju, ka
arodslimību
ārsts, pie kura
man vajag steidzami, līdz 15.
aprīlim nepieņem. Jādomā, ko darīt.
Vērtīga būtu veselības apdrošināšana, lai visa alga neaiziet ārstiem, bet
pagaidām man tādas nav. Kad vēl
nebiju pilngadīga, ārstējos Jelgavas
slimnīcas Bērnu nodaļā, un neko
sliktu nevaru teikt. Tiesa, pirms
vairākiem gadiem bija aizdomas
par tuberkulozi, tad gan vajadzēja
braukt uz Rīgu, jo Jelgavā šādu
pārbaudi nevarēja veikt.
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Jūnijā atsāksies vagonu
rūpnīcas celtniecība
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Jāpiebilst, ka janvārī uzņēmums
«Baltic Railway Holding» tiesā
iesniedzis pieteikumu par tiesiskās
aizsardzības procesa ierosināšanu
un ar kreditoriem sola norēķināties
līdz gada beigām.
Drīzumā ražošanu atsākt plāno
arī autobusu komplektēšanas uzņēmums «Amo plant». Uzņēmuma
valdes loceklis Valērijs Juhņevičs
paziņoja, ka finansējuma plūsma
uzņēmumā atjaunosies līdz aprīļa
beigām, kā to paredz noslēgtā vienošanās ar Maskavas valdību, kurai
pieder uzņēmuma kapitāldaļas.
Tāpat uzņēmumam noslēgts līgums
ar Polijas uzņēmumu, un šī pasūtījuma izpildei tiks īpaši apmācīts

personāls. Vēl panākta vienošanās
ar «Rīgas satiksmi» par tās rīcībā
esošo autobusu aprīkošanu ar gāzes
iekārtām. Jāatgādina, ka pērn autobusu ražotnē nomainījās vadība un
vairāki bijušie darbinieki tiesā bija
iesnieguši prasību par uzņēmuma
maksātnespējas ierosināšanu. Šī
prasība tika noraidīta, jo tiesa
uzņēmuma darbībā nesaskatīja
maksātnespējas pazīmes.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
pauda gandarījumu, ka problēmas
tomēr tiks atrisinātas un ražošanas
uzņēmumi paliks Jelgavā. «Divi
strādājoši ražošanas uzņēmumi
ar jaunām darbavietām būtu labs
pienesums pilsētas un valsts ekonomikai kopumā,» tā A.Rāviņš.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Trijos mēnešos
piedzimuši 120
jaunie jelgavnieki

Apzināti 52 amata meistari
 Ilze Knusle-Jankevica

Turpinot tradīciju, arī
šogad maijā, Jelgavas
Pilsētas svētku laikā, tiks
godināti amata meistari.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) aicina pieteikt
Latvijas Amatniecības kamerā reģistrētos amata
meistarus, kuri darbojas
vai dzīvo Jelgavā. To var
izdarīt paši meistari vai
ikviens, kurš zina kādu
meistaru.
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone skaidro, ka, piesakot amata
meistaru, jānorāda viņa darbības
joma un kontakti, savukārt pašam
meistaram jāiesniedz meistara
diploma kopija (pa e-pastu vai
personīgi). Papildu informāciju var
iegūt pa tālruni 63012155, e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

vai ierodoties ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā (Jelgavā,
Svētes ielā 33).
Jāatgādina, ka tradīcija godināt
amata meistarus mūsu pilsētā
iedibināta 2013. gadā, kad ZRKAC
sadarbībā ar Latvijas Amatniecības
kameru sāka apzināt amata meistarus Jelgavas pilsētā. «Amata meistari ir vērtība, jo viņu profesionālās
prasmes, zināšanas un pieredze ir
būtisks pamats profesionālās izglītības attīstībā un viņi var būt darba
devēji ne tikai sev, bet arī citiem,»
uzsver L.Miķelsone. Šobrīd Jelgavā
ir apzināti 52 amata meistari, kas
pārstāv 21 amatu: apgleznotāja,
audēja, automehāniķa, automobiļu skārdnieka, ādas priekšmetu
izgatavotāja, dāmu drēbnieka,
florista, fotogrāfa, friziera, izšuvēja, keramiķa, krāšņu podnieka,
maiznieka, mežģīņu darinātāja,
mēbeļu galdnieka, pavāra, pinēja,
rotkaļa, skursteņslauķa, stila mēbeļu modelētāja, transporta līdzekļu
krāsotāja amatu.

«Zīļuks» aicina darbā
pirmsskolas izglītības skolotājus
No 1.lpp.

Jāpiebilst, ka vadītājas vietnieks saimnieciskajos darbos jau
ir izraudzīts un sācis darbu, bet
vietnieka izglītības jomā vakancei
saņemti vairāki pieteikumi.
CV un motivācijas vēstuli uz
vakancēm interesenti var sūtīt pa e-pastu ziluks@izglitiba.
jelgava.lv.
S.Joma norāda – ja viss noritēs
pēc plāna, vecāki, kuri vēlēsies, lai
bērns mācītos tieši «Zīļukā», re-

Gada pirmajos trīs mēnešos – janvārī, februārī un martā – Jelgava kļuvusi vēl par 120 mazuļiem,
tostarp pieciem dvīņu pāriem, bagātāka. Tradicionālajā Lieldienu pastaigā Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš jaunajiem jelgavniekiem pasniedza piemiņas karotīti ar Jelgavas
simboliku un grāmatu «Mūsu bērns». Dāvanu saņēma arī dvīņi Reinis un Ralfs, kuriem tieši
šodien, 9. aprīlī, aprit divi mēneši. «Mūsu ģimenē ir dubults prieks, turklāt puikas ir Jelgavas
750. jubilejas gada bērni. Tātad dāvana ne tikai mums, bet visai pilsētai,» priecājas puišu vecāki Lelde un Uldis Liepas-Liepiņi. Vecāki atzinīgi novērtē mazuļu sveikšanas pasākumu, kas
apliecinot, ka bērni ir gaidīti ne tikai ģimenē, bet arī pilsētai viņi svarīgi. «Patīkami, ka par
jelgavniekiem domā,» tā vecāki, spriežot, ka puikas paaugsies un ar karotītēm varēs ēst. Lai
gan Lieldienu pastaigā sveikti jau šogad dzimušie bērni, A.Rāviņš atzinīgi vērtēja to, ka pagājušais gads pilsētā noslēdzies ar pozitīvu dzimstības rādītāju. «Tas nozīmē, ka vecāki jūtas
piederīgi Jelgavai un Latvijai. To, ka arī jūs, mīļie vecāki, raugāties nākotnē, pierāda šie daudzie
ratiņi pils pagalmā. Lai mēs visi esam lepni par savu jaunatni, lai viņi var lepoties ar pilsētu un
Latviju!» tā A.Rāviņš. Jāpiebilst, ka tie vecāki, kuri saņēma ielūgumu, bet kaut kādu iemeslu
dēļ nevarēja ierasties pēc karotītes, dāvanu var saņemt Jelgavas domes Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, 1. stāvā.
Foto: Raitis Supe

Pieminēs traģiskos notikumus
pirms 29 gadiem Černobiļā

ģistrējot bērnu bērnudārzu rindā
uz pašvaldības izglītības iestādi,
«Zīļuku» kā vēlamo varēs norādīt
jau aprīlī. «Tiklīdz «Zīļuks» tiks
iekļauts reģistrēšanās sistēmā un
vecāki varēs to izvēlēties, par to
ziņosim gan Izglītības pārvaldes  Sintija Čepanone
mājas lapā, gan arī ar mediju
23. aprīlī Jelgavas
starpniecību,» tā S.Joma. Grupu
novada domes zālē
komplektācija sāksies tikai maijā,
tradicionāli notiks
un pavisam «Zīļukā» tiks uzņemti
pasākums, pieminot
152 bērni. Plānots, ka jaunais bērpirms 29 gadiem pienudārzs darbu sāks šovasar.

Aicina pieteikt kandidātus balvai
«Jelgava 750 – vēstures griežos»
Šogad Jelgava atzīmē savu 750 gadu jubileju. Tas
ir īpašs gads gan pilsētai, gan arī cilvēkiem, kas ar
savu darbu, idejām un cerībām veicinājuši Jelgavas
izaugsmi. Par mūža ieguldījumu, nesavtīgu darbu un
pilsētas vārda popularizēšanu šogad pilsētas jubilejā
pasniegs īpaši šim notikumam veltītu dizaina skulptūru
– atzinības zīmi «Jelgava 750 – vēstures griežos».
Jelgavas pilsētas atzinības zīmi «Jelgava 750 – vēstures griežos» piešķirs fiziskām
vai juridiskām personām par īpašiem nopelniem pilsētas, sabiedriskajā, kultūras,
izglītības, zinātnes, saimnieciskajā darbībā, sportā, vēsturē, uzņēmējdarbībā, nesot
Jelgavas vārdu Latvijā un pasaulē, stiprinot sabiedrības saliedētību un īstenojot
sociāli atbildīgu politiku. Ierosinājumus par atzinības zīmes piešķiršanu līdz 22.
aprīlim var iesniegt domes deputāti, domes pastāvīgās komitejas un komisijas,
juridiskās personas, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī iedzīvotāju grupas (ne
mazāk kā piecas pilngadīgas personas).
Pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, norādot izvirzītās fiziskās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo
amatu vai nodarbošanos vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru,
darbības veidu. Tāpat ierosinājumā jānorāda motivēts pamatojums atzinības
zīmes piešķiršanai – īss apraksts par pretendentu, viņa darbību, ieguldījumu
un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī informācija par ierosinājuma iesniedzēju
– personas vārds, uzvārds, darbavieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, paraksts; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.
Iesniegtos ierosinājumus apkopos un izvērtēs komisija, kas ir tiesīga pieprasīt un
saņemt no iesniedzēja papildinformāciju par izvirzītajām personām. Gala lēmumu
par atzinības zīmju piešķiršanu pieņem domes sēdē.
Atzinības zīmes pasniegs 2015. gada 28. maijā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa rīkotajā pieņemšanā Pilsētas svētku laikā.
Papildu informāciju var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē pa tālruni 63005574.

dzīvoto Černobiļas
atomelektrostacijas
(AES) avāriju, kuras
seku likvidēšanā tika
iesaistīti vairāk nekā
6000 cilvēku no Latvijas, tostarp jelgavnieki. Šogad pirmo
reizi Jelgavas pilsētā
deklarētie Černobiļas
AES avārijas seku likvidatori, kuri arī dzīvo
deklarētajā dzīvesvietā, saņems ikgadēju
pašvaldības pabalstu
25 eiro apmērā rehabilitācijai.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes Rehabilitācijas nodaļas
vadītāja Irina Bančuka informē,
ka saskaņā ar pārvaldes rīcībā
esošo informāciju šobrīd Jelgavā dzīvo 78 cilvēki, kas savulaik
bijuši iesaistīti avārijas seku
novēršanas darbos, un viņiem
visiem izsūtīts ielūgums ar
aicinājumu piedalīties pasākumā, kas veltīts Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas 29.
gadadienai. Pasākums notiks
23. aprīlī pulksten 13 Jelgavas

novada domes zālē Jelgavā,
Pasta ielā 37, un dalībnieki aicināti apstiprināt dalību tajā līdz
17. aprīlim, zvanot pa tālruni
63048917 vai 26112252. «Pa
kādu no šiem tālruņiem aicinām
arī informēt organizatorus,
ja ielūgums kādu iemeslu dēļ
tomēr nav saņemts,» piebilst
I.Bančuka.
Viņa akcentē, ka šogad līdz
ar ielūgumu jelgavniekiem,
kuri iesaistījās Černobiļas AES
seku likvidēšanā, nosūtīta arī
informācija par jaunu pašvaldības pabalstu. Proti, atbilstoši
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pabalstu piešķiršanas noteikumiem no 2015. gada Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas
darbos iesaistītajiem, kuri savu
pamata dzīvesvietu deklarējuši
Jelgavas pilsētā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, noteikts
ikgadējs pašvaldības pabalsts
25 eiro apmērā rehabilitācijai.
«Lai to saņemtu, no 15. aprīļa
līdz 15. decembrim Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā,
avārijas seku likvidētājiem,
uzrādot personu apliecinošu
dokumentu un apliecību par
Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieka statusu,
jāiesniedz rakstisks iesniegums
par pabalsta piešķiršanu,» informē Rehabilitācijas nodaļas
vadītāja, piebilstot, ka turpmāk

šāds pabalsts avārijas likvidatoriem, kuri deklarēti un dzīvo
Jelgavas pilsētā, uz viņu iesnieguma pamata tiks izmaksāts
katru gadu.
Īpašajā pasākumā pieminēt
pirms 29 gadiem piedzīvoto
jelgavnieki aicināti kopā ar
Jelgavas novada un Ozolnieku
novada iedzīvotājiem, kuri arī
bijuši iesaistīti Černobiļas AES
avārijas likvidēšanas darbos,
tādējādi plānots, ka pasākums
vienkopus pulcēs vairāk nekā
100 cilvēku ar līdzīgiem likteņiem. Viņiem tradicionāli būs
sarūpēts koncerts un uzrunas
teiks pilsētas domes vadība,
kā arī Jelgavas un Ozolnieku
novada vadības pārstāvji.
Černobiļas AES avārijas piemiņas dienai veltīto pasākumu
organizē Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvalde kopā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi,
atbalsta Jelgavas pilsētas dome,
Jelgavas novada un Ozolnieku
novada dome.
Jāatgādina, ka Černobiļas
AES avārija notika 1986. gada
26. aprīlī. Avārijas seku likvidēšanā, nebrīdinot par avārijas
nopietnību, kopumā tika iesaistīti ap 800 tūkstoši cilvēku no
Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas
un citām valstīm. Radiācija ir
atstājusi nenovēršamas sekas
uz šo cilvēku veselību.
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Īsi
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 19. aprīlī pulksten 13
kultūras namā «Rota» Garozas ielā
15 notiks klubiņa «Sendienas» biedru saiets ar devīzi «Joku mēnesis».
Ierašanās – ar groziņiem. Dalībnieki
aicināti sagatavot anekdotes, kuras
pastāstīt citiem.
 Maznodrošinātās pilsētas ģimenes, kurās aug bērni līdz divu
gadu vecumam, radošo domu un
darbu centrā «Svētelis» Pļavu ielā 2
sadarbībā ar Ziedot.lv bez maksas
var saņemt autiņbiksītes un bērnu
pārtikas maisījumus. «Svēteļa» vadītāja Ingrīda Lisovska informē – lai
saņemtu bērnu pārtiku un autiņbiksītes, ģimenēm jāaizpilda anketa, kas
atrodama mājas lapā Ziedot.lv vai
«Svēteļa» mājas lapā www.svetelis.
mozello.lv, un kopā ar izziņu, kas
apliecina maznodrošinātās ģimenes
statusu, un pases kopiju jānogādā
«Svētelī». Atbalstu var saņemt arī
ģimenes, kurām nav piešķirts maznodrošinātās statuss, bet šobrīd klājas
grūti. Tādā gadījumā iesniegumam
un pases kopijai jāpievieno ārsta zīme,
kas apliecina, ka ģimenei šobrīd ir
sarežģīti apstākļi un nepieciešama
palīdzība. Ejot pēc autiņbiksītēm vai
bērna pārtikas, līdzi obligāti jābūt arī
bērna dzimšanas apliecībai. «Svētelis»
strādā otrdienās un ceturtdienās no
pulksten 12 līdz 16.
 17. aprīlī pulksten 11 Jelgavas
novada domē Pasta ielā 37 notiks
Zemgales Pensionāru organizāciju
apvienības sanāksme. Pensionāru
organizācijas pārstāvis Jānis Felsbergs informē, ka plānota tikšanās ar
labklājības ministru Uldi Auguli par
pensionāriem aktuāliem jautājumiem
un tikšanās ar Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Andri Siliņu,
kas sniegs informāciju par federācijas
kongresu 18. maijā. Piedalīties aicināti
Jelgavas pilsētas pensionāri. Reģistrācija – no pulksten 10.
 Sācies balsojums par aprīļa
projektu konkursa «Labie darbi» finālistiem, un starp viņiem atrodami
arī divi jelgavnieku iesniegti projekti
– tautas deju ansamblis «Diždancis»
vēlas nokļūt festivālā Ķīnā, bet Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
grib noorganizēt vasaras nometni
bērniem Melnsilā. Abi projekti cer
iegūt finansējumu 3000 eiro. Par projektiem visu aprīli var nobalsot mājas
lapā www.labiedarbi.lv.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
17. aprīlī no plkst.9 līdz 17 aicina uz

Atvērto durvju dienu.
Plkst.16 – bērnu koncerts.
Tālrunis 63026313.

SIA «VMS Group» (reģ.Nr.44103055677),
kas nodarbojas ar armatūras pārstrādi,

aicina darbā klientu apkalpošanas
(loģistikas) speciālistu(-i).
Prasības:
• augstākā izglītība;
• teicamas angļu, latviešu un krievu valodas
zināšanas (zviedru, somu vai norvēģu valodas
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
• lieliskas komunikācijas spējas;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru («MS Office»);
• pieredze loģistikā;
• precizitāte, analītiska domāšana, lojalitāte,
uzticamība un augsta atbildības izjūta;
• spēja ātri reaģēt uz notiekošo;
• prasme plānot savu darbu un patstāvīgi pieņemt
lēmumus;
• vēlme apgūt jaunas zināšanas, programmas.
Pienākumi:
• komunikācija ar klientiem (darba uzdevumu precizēšana, izpildes termiņu saskaņošana utt.);
• darba uzdevumu reģistrēšana;
• kontrolēt preču piegādes grafikus, pamatojoties uz pasūtījumu datubāzēm;
• plānot un organizēt autotransporta loģistiku;
• regulāra savu zināšanu un iemaņu pilnveidošana;
• citu līdzīga satura uzdevumu izpilde saskaņā
ar nodaļas vadītāja norādījumiem.
Piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu augošā
savā nozarē nozīmīgākajā uzņēmumā Latvijā;
• motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• draudzīgu kolektīvu;
• iespēju profesionāli pilnveidoties.
Darbs Jelgavā, Rūpniecības ielā 39.
Interesentus lūdzam sūtīt CV un motivācijas
vēstuli pa e-pastu sergejs@vms.lv.
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Lūgums palīdzēt

Palīdziet satikties tuviniekiem!
Internacionālā raidījuma «Gaidi mani»
(«Ždi meņa») brīvprātīgais jelgavnieks
Mārtiņš Ziebergs lūdz iedzīvotāju atbalstu,
lai palīdzētu satikties tuviniekiem, kuri
kaut kādu iemeslu dēļ viens par otru jau
ilgus gadus neko nezina. «Ar raidījuma
«Gaidi mani» starpniecību tuvinieki meklē
Latvijā savus radiniekus, kuri varētu dzīvot Jelgavā,» tā M.Ziebergs, pašus meklētos
cilvēkus vai iedzīvotājus, kuriem kaut
kas zināms par viņiem, aicinot sazināties
ar viņu pa tālruni 29923833 vai e-pastu
martins.ziebergs@inbox.lv. «Palīdziet tuviniekiem satikties!» lūdz M.Ziebergs.
Savu tēvoci Nikolaju Vodzjanski (dzimis 1954. gadā) meklē radinieks Stepans
Terleckis – pēdējie sakari ar tēvoci bijuši
1990. gadā, kad viņš piezvanījis mammai

uz Ukrainu.
Nikolaju Pavličenko (dzimis ap 1980.
– 1985. gadu) meklē Sergejs Pavličenko. Sakari ar Nikolaju pazuduši pēc tēva nāves.
Brāli Nikolaju Molčanoviču (dzimis
1951. gadā) meklē māsa Oksana Molčanoviča.
Vecomāti Valentīnu Meļņikovu, kura,
iespējams, dzīvo Ausekļa ielā, meklē mazmeita Jūlija Pasuginova (Igora meita).
Anitu Strazdovsku (jaunības uzvārds),
kura kādreiz strādāja veikala «Draudzība» 2. stāvā par pārdevēju, meklē draugs
Broņislavs.
Savu radinieci – māsas meitu – Artu
Zariņu (Haralda meitu) meklē Dzintra
Miķelsone.
Savu meitu Diānu Rozenbergu meklē
tēvs Vasilijs Kudiķis.

atbildam

Ceturtdiena, 2015. gada 9. aprīlis

«Gribam dzīvot tā,
kā pilsētā pienākas!»

Pateicības

Paldies par profesionalitāti!
«Izsaku pateicību Jelgavas pilsētas slimnīcas Ķirurģijas nodaļas vadītājam Jurim
Stepanovam un viņa vadītajam kolektīvam par profesionalitāti, jauko attieksmi un
pašaizliedzīgo darbu!
Novēlu, lai arī turpmāk neizsīkst enerģija šajā cilvēkiem tik vitāli nozīmīgajā darbā!»
Bijusī paciente Anda Grīnfelde

Foto: Raitis Supe

Tieši problēmas savas dzīvesvietas tuvumā iedzīvotāji izjūt visskaudrāk, un, kā teic
Sieramuižas rajonā dzīvojošie, jau vairāku gadu garumā viņi cīnās par kvalitatīvu
apkārtējo ielu brauktuvju segumu. Kaut arī «Pilsētsaimniecība» pēdējo gadu laikā
apkārtnes ielu segumu pastiprinājusi ar otrreiz izmantojamiem materiāliem, iedzīvotāji ar to nav mierā. «Mums pat nevajag asfaltētas ielas – pietiktu, ja elementāri
sakārtotu grāvjus, kur ūdenim no ceļa notecēt, un uzbērtu biezāku šķembu kārtu.
slīdkalniņš, smilšu kaste ar pārsegu un
Šobrīd jau dažas dienas pēc greiderēšanas te atkal viss ir vienās bedrēs,» saka Viršu
šūpoles, ierīkota puķudobe, un palikuši vien
un Strautnieku ielas iedzīvotāji, kuri uz apaviem pasākuši vilkt maisiņus, lai tīrām kājām nokļūtu, kur nepieciešams.
krāsošanas darbi, kuriem gaidām labākus
laikapstākļus. Krāsošanas darbus veiksim
Par ielām Sieramuižas rajonā sašutusi
Saskaņā ar pašvaldības iestādes «Pil- zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, un
mēs paši iedzīvotāji ar «Igates» sarūpētajām ir Tatjana un citi apkārtnē dzīvojošie. «Uz sētsaimniecība» realizēto Sieramuižas greiderēšanu atkārto vienu reizi pusotra
krāsām un otām.
mazajām ieliņām – Viršu, Strautnieku, starpkvartālu ielu uzbēršanas programmu mēneša laikā. Ielas tiek koptas saskaņā ar
Ir milzīgs prieks par padarīto – pagalma Rudzu ielu – pat «ātrie» atsakās braukt, jo laika posmā no 2009. līdz 2014. gadam ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas tehnisbērni jau ar lielu azartu iemēģina bērnu ceļš pēc lietus nav izbraucams! Lietusūdens brauktuvju segums ir pastiprināts ar otr- kajām specifikācijām,» skaidro «Pilsētsaimrotaļu laukumiņu, priecājas, ka daļa no notekas nestrādā, un, tiklīdz uzlīst, brienam reizēji izmantojamiem materiāliem 30 000 niecība», uzsverot, ka lietus ūdens notekas,
pagalma ir tik skaisti sakopta un ieguvusi pa dubļiem. Agrāk nēsājām līdzi salvetes, kvadrātmetru platībā ar kopējo garumu 11 grāvji un caurtekas tiek koptas saskaņā ar
jaunu seju.
lai pēc pamatīgās brišanas pa māliem kilometri. Uzbērumam pielietotie materiāli piešķirtā budžeta līdzekļiem.
Vēl atlicis sakopt atlikušo pagalma daļu, noslaucītu apavus, bet tagad esam atraduši ir drupinātā grants, šķembas un frēzētais
Šogad Sieramuižas rajona ielu – Graudu,
kurā palikušas bīstamās metāla konstruk- labāku veidu – uz apaviem kājās uzmaucam asfalts, informē «Pilsētsaimniecība». «Ielas Sieramuižas, Rudzu un Strautnieku ielas
cijas (slīdkalniņi) no padomju laikiem un maisiņus un tā arī nokļūstam autobusu ar nesaistītu minerālmateriālu segumu – klātnes planēšanu «Pilsētsaimniecība»
jādemontē vecie soli. Ļoti ceram, ka disku- pieturā, kur tos novelkam, lai uz pilsētas (grants/šķembu maisījums), piemēram, organizēja 17. martā. Savukārt 2014.
sijas ar pilsētas pašvaldību nesīs pozitīvu centru varētu aizbraukt tīrām kājām,» stās- Rudzu iela, Strautnieku iela, Sieramuižas gadā Sieramuižas rajonā greiderēšana no
risinājumu un nākotnē, varbūt pat pava- ta iedzīvotāji, uzsverot: «Arī mēs dzīvojam iela, atbilst Latvijas normatīvo aktu par D marta līdz novembrim veikta piecas reizes
sara talkas ietvaros, kopā varēsim sakopt pilsētā, maksājam nodokļus, tāpēc gribam uzturēšanas klases ielām prasībām. Grants Strautnieku, Rudzu, Graudu un Sieraatlikušo pagalma daļu.
dzīvot tā, kā pilsētā pienākas!»
segumus profilē vai planē pavasarī, kad muižas ielā.
Varam priecāties par paveikto un realizēto mērķi – izveidoto mūsdienīgo, skaisto un
bērniem drošo rotaļu laukumu!»

Prieks par paveikto, un paldies «Igatei»!
«Daudzdzīvokļu māju pagalma Loka
maģistrālē 7, 11, 13 un 15 iedzīvotāji un
projekta pieteicēja Inese Upeniece saka
lielu paldies ceļu būvniecības sabiedrībai
«Igate», kā arī ainavu arhitektei Unai Īlei
par ieguldīto darbu un pūlēm sociālās atbildības projekta «Pagalms 2014» izveidē,
kurš jau ir nobeiguma daļā.
Sākotnēji projektu «Pagalms 2014» Loka
maģistrāles 7., 11., 13. un 15. māju teritorijā bija paredzēts īstenot divos posmos:
pirmajā – demontēt vecās un nefunkcionējošās konstrukcijas vienā pagalma daļā,
bet otrajā posmā izveidot jaunu bērnu
rotaļu laukumu ar šūpolēm, slīdkalniņu,
smilšu kasti ar pārsegu un soliņiem, veicot
grafisku krāsojumu uz asfalta, kā arī pārkrāsot vingrošanas sienu un ierīkot jaunas
atkritumu urnas.
Projekta gaitā viss ir izdevies – demontēti vecie, sen neizmantojamie soliņi un
uzstādīti jauni, mums ir atkritumu urnas,

«Ar mājas jumtu viss ir kārtībā!»
«Jelgavas Vēstnesī» izlasot interviju
ar SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) valdes locekli Juri Vidži
«J.Vidžis: Kāpņutelpu mājai ar cauru jumtu
neremontēsim», kāds Sudrabu Edžus ielas
5 iedzīvotājs iebilst: «Tad nāciet un salabojiet jumtu, kā apgalvojat, Sudrabu Edžus
ielā 5! Pašlaik kāpņutelpā notiek remonts,
bet man vannasistabā drīz iegrūs griesti
noplūdes dēļ, ko rada lietus ūdeņu noteka!»
Viņš ir sašutis, ka remontdarbi kāpņutelpā
tiek veikti, bet jumts labots netiek.
Mājas Sudrabu Edžus ielā 5 dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotā persona Irina Krugļija, taujāta par it kā cauro mājas jumtu,
norāda, ka ar mājas jumtu viss ir kārtībā.
«Jā, pirms gadiem mums mājai sanāca
ķibele lietusūdens notekcaurules īpatnību
dēļ – tā mājā jau sākotnēji izbūvēta ar
līkumu –, taču situācija tika atrisināta.
Šobrīd problēma, par kuru sūdzas iedzīvotājs, ir tikai viņa paša atbildība,» saka
I.Krugļija, piebilstot, ka zina šī iedzīvotāja
pretenzijas, un viena no tām ir neliela
kondensāta veidošanās vannasistabā, kas
rodas paša vainas dēļ – viņš izolējis tik ļoti
nepieciešamo ventilāciju savā vannasistabā. Taču pats iedzīvotājs neesot gatavs
iesaistīties šīs problēmas risināšanā – tā

vietā visiem nākas uzklausīt nepamatotus
pārmetumus.
«Vēl nesen pat kopā ar JNĪP speciālistiem apsekojām jumtu. Jā, tas nav jauns,
taču salabots gan. Mājas pārvaldnieks gan
norādīja, ka atsevišķās vietās to jumtu drošības nolūkos tomēr vēl vajadzētu pielabot,
un to mēs izdarīsim, tiklīdz kļūs sausāks,»
skaidro mājas vecākā, piebilstot, ka mājas
iedzīvotājiem ir salīdzinoši laba maksāšanas
disciplīna, tādēļ naudu nepieciešamajiem
darbiem sanāk iekrāt. «Mājas vecākā esmu
16 gadus, bet šajā mājā dzīvoju jau krietni
ilgāk, tāpēc zinu, ka kāpņutelpas nebija
remontētas vairāk nekā 20 gadu. Tās bija
nolietojušās. Sakrājām naudiņu, un tagad
divās kāpņutelpās remonts jau gandrīz
pilnībā pabeigts, trešajā vēl tupinās, taču,
domāju, līdz mēneša beigām visu būsim
sakārtojuši,» tā I.Krugļija, atklājot, ka gan
nolīdzinātas un nokrāsotas kāpņutelpu
sienas, gan sakārtotas kāpņu margas,
nupat iegādātas arī jaunas pastkastītes
un salabotas ārdurvis. «Remontu veicam
sadarbībā ar JNĪP, un nevaru teikt nevienu
sliktu vārdu par sadarbību ar pārvaldnieku
arī ikdienā. Vaina jau ir pašos cilvēkos – uz
sapulcēm labi ja pāris dzīvokļu īpašnieku
atnāk,» nosaka mājas vecākā. Jāpiebilst, ka
mājā Sudrabu Edžus ielā 5 ir 45 dzīvokļi.

Bruģi Filozofu ielā sola atjaunot līdz 1. maijam
«Jau pirms krietna laika «Pilsētsaimniecība», «Jelgavas Vēstnesī» atbildot uz
jautājumu par situāciju Filozofu ielā, kur
grāvī iebrukušas ielas apmales un iebrukt
sācis arī bruģis, solīja, ka situācija drīz vien
tiks atrisināta. Jāatzīst, pagājuši jau vairāki gadi, bet problēma tā arī nav novērsta,»
klāsta kāda jelgavniece, lūdzot aktualizēt
šo jautājumu.

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis norāda, ka šobrīd noteiktais šo
darbu termiņš ir 2015. gada 1. maijs.
««Pilsētsaimniecība» organizēs ietves
bruģa un apmaļu atjaunošanu Filozofu
ielas posmā no Nr.23 līdz Augusta ielas
krustojumam,» plānotos darbus precizē
speciālists.

Atmodas ielas grantētais posms tiks
sakārtots līdz ar Ziemeļu šķērsojuma izbūvi
«Liels lūgums noskaidrot, kad mainīsies situācija pretī Atmodas ielas
88. mājai – tas ceļš jau septiņus gadus
mainās tikai uz slikto pusi. Mājā dzīvo
daudz bērnu, kuriem faktiski nav ko elpot.
No garām braucošajām mašīnām visu
dienu virs ceļa ir «migla»,» par grantēto
Atmodas ielas posmu no Meiju ceļa līdz
Ganību ielai raksta Vadims.
Šobrīd vienīgais veids, kā sausajā laikā
mazināt putekļu daudzumu minētajā
Atmodas ielas posmā, ir brauktuves atputekļošana. «Tas, tāpat kā vairākās citās
pilsētas ielās ar grantēto segumu, tiek
nodrošināts, izmantojot «CC Road» pre-

parātu. Grantētais Atmodas ielas posms
ar to tiek apstrādāts šonedēļ,» informē
«Pilsētsaimniecības» ielu ekspluatācijas
inženieris Edgars Rubenis, norādot, ka
atkārtota atputekļošana plānota pēc
nepieciešamības arī vasarā.
«Viens no pašvaldības uzdevumiem ir
racionāli izmantot pieejamos resursus,
tādēļ, arī domājot par vienas vai otras
ielas sakārtošanu, mums jāraugās perspektīvā. Šajā gadījumā lasītāja minētais
Atmodas ielas posms jāskata plānotā
Ziemeļu tilta un šķērsojuma kontekstā
– jau tuvāko gadu laikā tas iekļausies
plānotajā vērienīgajā Ziemeļu šķērsojuma
un tilta izbūves projektā, kas pār Lielupi

paredz izbūvēt jaunu pārvadu, savienojot
Loka maģistrāli ar Atmodas ielu,» skaidro
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods, norādot, ka tas iezīmēts
pilsētas attīstības plānā līdz 2020. gadam.
«Tad pilsēta iegūs ne tikai jaunu tiltu, bet
arī sakārtotu apkārtējo ielu infrastruktūru – Loka maģistrāli un Atmodas ielu,
tostarp atbilstoši izbūvētu visu Atmodas
ielas posmu no Lapskalna ielas līdz Dobeles šosejai,» tā J.Strods.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
šajā gadā plānots sākt Ziemeļu tilta un
šķērsojuma projektēšanu un pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 133
tūkstoši eiro.

Privātmājās aicina uzstādīt ūdensskaitītājus
«Vai privātmājā obligāti ir jāliek ūdensŠobrīd privātmājām, kurās nav mērierīskaitītājs? Līdz šim maksājām «no galvi- ces, aprēķins tiek veikts atbilstoši mājā dekņas»,» tā privātmājas iedzīvotāja Anna.
larēto iedzīvotāju skaitam. «Taču diemžēl
mēs nevaram izkontrolēt, vai deklarēto cilSIA «Jelgavas ūdens» tehniskais direk- vēku skaits atbilst reāli tur dzīvojošo cilvēku
tors Viktors Juhna skaidro, ka privātmāju skaitam, līdz ar to atsevišķos gadījumos, visiedzīvotāji tiek aicināti savā īpašumā uz- ticamāk, arī patērētais ūdens daudzums ir
stādīt ūdensskaitītāju, lai maksājumi par lielāks. Savukārt citā gadījumā, iespējams,
patērēto ūdeni būtu korekti un atbilstu cilvēkam par ūdeni nākas pārmaksāt, jo
reāli patērētajam ūdens daudzumam. Liela rēķins tiek izrakstīts par konkrētu ūdens
daļa privātmāju īpašnieku to ir izdarījuši, daudzumu, pieņemot, ka labiekārtotā priun šobrīd uzņēmums vēlas panākt, lai jau vātmājā viens cilvēks mēnesī patērē 6,54
tuvākajā nākotnē par patērēto ūdeni visu kubikmetrus ūdens, par ko jāmaksā 13,93
privātmāju īpašnieki pilsētā norēķinātos eiro. Ja mājā deklarēti divi, tad attiecīgi tie
atbilstoši mērierīces uzskaitītajam ūdens jau ir 27,86 eiro mēnesī,» skaidro V.Juhna,
daudzumam, nevis maksātu «no galviņas». norādot, ka maksa par mēnesī patērēto
«To paredz arī savulaik pieņemtais domes ūdeni tiek aprēķināta atbilstoši mājas lablēmums, kurā norādīts, ka privātmāju īpaš- iekārtojuma līmenim. Ja mājā, piemēram,
niekiem jāveic ūdensskaitītāja uzstādīšana ir ūdensvads, bet kanalizācijas nav, tiek
līdz ēku ievadiem,» uzsver V.Juhna, privāt- pieņemts, ka ūdens patēriņš «uz galviņu»
māju īpašniekus aicinot būt godprātīgiem ir 2,74 kubikmetri, kas naudas izteiksmē
un ievērot šo prasību.
ir 2,46 eiro. «Diemžēl šie aprēķini, lai gan

pamatoti ar savulaik veiktiem praktiskajiem ūdens patēriņa mērījumiem, bieži vien
neatspoguļo reālo situāciju, jo atsevišķās
privātmājās ar piegādāto dzeramo ūdeni
tiek laistīts arī dārzs,» piebilst V.Juhna.
Mērierīci un tās uzstādīšanas pakalpojumu piedāvā arī SIA «Jelgavas ūdens», taču
uzņēmums neiebilst, ja to nodrošina pats
īpašnieks. Tiesa, jāņem vērā, ka ūdensskaitītājam jābūt verificētam un to drīkst
uzstādīt tikai licencēta firma vietā, kas
iepriekš saskaņota ar «Jelgavas ūdeni». Pēc
mērierīces uzstādīšanas «Jelgavas ūdens»
to noplombēs. Maksa par šo pakalpojumu
ir 7,87 eiro par vienu skaitītāju.
Visus jautājumus, kas attiecas uz ūdensskaitītāju uzstādīšanu privātmājā, var
noskaidrot, vēršoties «Jelgavas ūdens»
Abonentu daļā (Ūdensvada ielā 4); tālrunis
63022886, 22009356.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2015. gada 9. aprīlis

Bronza 10 kilometros

Aizvadīts pirmais skriešanas seriāla
«BIGBANK Skrien Latvija» posms, kas
notika Rēzeknē. Tajā 10 kilometru
distancē bronzas medaļu izcīnījis jelgavnieks Armands Tālums. Viņš startēja
vīriešu klasē 10 kilometru distancē, kas
vienlaikus bija arī Latvijas čempionāts
šosejas skrējienā. A.Tālums finišēja pēc
33:05 minūtēm, no uzvarētāja atpaliekot
nepilnas divas minūtes (uzvarētāja laiks
bija 31:39 minūtes). Kopumā Rēzeknes
posmā pusmaratona, 10 un 5 kilometru
skriešanas distancēs un nūjošanā bija
reģistrējušies 1915 dalībnieki. Nākamais
«BIGBANK Skrien Latvija» posms notiks
26. aprīlī Rīgā, Biķerniekos. Arī Jelgavā
notiks viens no skriešanas seriāla posmiem – 11. jūlijā.

Zelts Vīnē

BJSS U-16 meiteņu basketbola komanda
trenera Harija Zelča vadībā starptautiskā
turnīrā Austrijā izcīnījusi 1. vietu. Treneris norāda: «Mums tā bija gatavošanās
Latvijas čempionāta finālam, kas notiks
maija sākumā.» Pavisam turnīrā U-16
vecuma grupā meitenēm piedalījās 60
komandas. «Turnīrā spēlē uz izdzīvošanu – ja zaudē, tad no turnīra izstājies,»
skaidro treneris. Jelgavnieces kopā aizvadīja deviņas spēles, cīnoties pret Itālijas,
Austrijas, Vācijas, Ungārijas un Slovākijas
komandām. Finālā BJSS meitenes ļoti
pārliecinoši pieveica Ungārijas galvaspilsētas Budapeštas basketbolistes. Treneris
vērtē, ka bija vairākas labas komandas,
ar kurām nācās spēlēt, līdz ar to treniņš
bijis produktīvs.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Pieejami abonementi

Sākusies FK «Jelgava» 2015. gada sezonas
abonementu tirdzniecība. Abonementa
īpašnieki varēs bez papildu maksas apmeklēt Virslīgas un Latvijas kausa izcīņas
mājas spēles ZOC un ar 50 procentu atlaidi
iegādāties biļetes uz FK «Jelgava» UEFA
Eiropas līgas kvalifikācijas mājas spēlēm.
Vēl abonementa īpašnieki varēs saņemt
atlaidi degvielai «Astarte-Nafta» degvielas uzpildes stacijās, «Nike» produkcijai
Jelgavas «Sportland» veikalā, picām kafejnīcā «Tami-Tami», FK «Jelgava» atribūtikai,
boulingam un publiskajai slidošanai sporta
kompleksā «Zemgale» un ieejas maksai
klubā «Jelgavas krekli». Abonementu var
iegādāties kafejnīcā «Tami-Tami» (Lielajā
ielā 19a) un bārā «Melno cepurīšu balerija»
(Raiņa ielā 20). Cena – 15 eiro.

Sākusies BMX sezona

Ar pirmajiem diviem Eiropas kausa
posmiem
sākusies
starptautiskā BMX sezona. Šī gada pasaules čempionāta trasi Beļģijas pilsētā Zolderā izmēģināja
arī kluba «Mītavas kumeļi» sportisti. Elites
klasē Kristens Krīgers (dzeltenajā tērpā) abos
posmos iekļuva astotdaļfinālā, otrajā posmā
piedzīvojot kritienu. B 7/8 grupā 8. vietā
abos braucienos ierindojās Rodrigo Antulis,
savukārt G 15/16 grupā pirmajā posmā 7.
vietu izcīnīja Vanesa Buldinska. Kopējais sacensību dalībnieku skaits pārsniedza 3800,
tostarp startēja 58 latvieši.

«Zemgale/LLU»: «Kopumā sezonu
vērtējam pozitīvi, bet sliktākas
beigas grūti iedomāties»
 Krišs Upenieks

Foto: Raitis Supe

Hokeja klubs «Zemgale/LLU»
2014./2015. gada Latvijas hokeja Virslīgas sezonu noslēdzis
4. vietā, tādējādi nav izdevies
atkārtot pagājušā gada rezultātu – bronzas medaļas.
Komandas kapteinis Jānis
Bullītis atzīst, ka izslēgšanas
turnīrā vairums hokejistu laukumā devušies ar lielākiem vai
mazākiem savainojumiem, bet
galvenais treneris Jevgeņijs
Linkevičs, kaut arī kopumā
sezonu vērtē pozitīvi, neslēpj
sarūgtinājumu par iznākumu
sezonas pēdējā spēlē Jelgavā:
«Sliktāku noslēgumu iedomāties ir grūti.»
Šajā sezonā Latvijas hokeja Virslīgas
čempionātā startēja septiņas komandas
– HK «Zemgale/LLU», HK «Liepāja»,
HK «Mogo», HS «Rīga/Prizma», HK
«Kurbads», «Ogre/Sāga 97» un Jūrmalas
«HASC». Jau pirms sezonas varēja paredzēt, ka šogad atkārtoti izcīnīt bronzas
godalgas būs sarežģītāk. Pirmkārt, pagājušajā sezonā trešo vietu garantējām jau
pēc regulārajā turnīrā izcīnītās otrās vietas, jo čempionāta nolikums neparedzēja
spēles par trešo vietu, otrkārt, klāt nāca
Liepājas komanda, kurai varēja paredzēt
Virslīgas turnīram pieklājīgu sastāvu, turklāt izslēgšanas turnīrā kurzemniekiem
klāt nāca Rīgas «Dinamo» sistēmas hokejisti. Tāpat solīdu sastāvu ar vairākiem
bijušajiem Latvijas izlases hokejistiem
pieteica debitanti «Mogo», kuri kļuva par
čempioniem.
2014./2015. gada regulāro turnīru
jelgavnieki noslēdza piektajā vietā, kas
jau ceturtdaļfinālā pretī deva pagājušās
sezonas uzvarētājus «Rīga/Prizma». Pēc
pirmajām divām spēlēm mūsējie nonāca
iedzinējos ar 0:2, bet varonīgi, neskatoties
uz savainojumiem, atspēlējās un iekļuva
pusfinālā. «Tas bija sezonas pozitīvākais
mirklis, jo pārvarējām rīdzinieku barjeru,
ko no mums daudzi nemaz negaidīja. Tālu
nebijām no tā, lai atspēlētos no 0:2 arī
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Sporta pasākumi
 11. aprīlī pulksten 9.45 – Latvijas florbola čempionāta fināls (ZOC).
 12. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts basketbolā (Sporta hallē).
 12. aprīlī pulksten 16 – Latvijas volejbola čempionāta fināls: «Biolars/Jelgava»
– «RTU/Robežsardze» (ZOC).
 18. aprīlī pulksten 10 – pirmais skriešanas koptreniņš (Pasta salā).

Meklē darbu
Celtnieks – tīru, laboju skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Vīrietis (55 gadi) meklē darbu. Varu dzīvot
uz vietas. Tālrunis 24850341.
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu
darbu saistībā ar elektrības darbiem.
Tālrunis 26998884.
Profesionāli speciālisti meklē darbu saistībā
ar visu veidu iekšējiem remontdarbiem.
Tālrunis 20084475.

Piedāvā darbu
SIA «Glassstyle» (reģ.Nr.43603044426) piedāvā
darbu celtniekiem(-cēm)/meistariem(-ēm). Meklējam atbildīgus, kārtīgus, zinošus strādniekus
dažādu standarta un nestandarta darbu veikšanai. Sīkāka informācija pa tālruni 29699489;
e-pasts maris@glassstyle.lv.
SIA «RIK & Co» (reģ.Nr.43603011618) autostāvvietā – apsargam (var būt ar invaliditāti).
Tālrunis 22326868.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus. T.20323336
Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un
figūriņas. T.29954171
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Vafeļu pannas, padomju formas T.25852628

Pārdod
Kartupeļus stādīšanai ‘Riviera’ (ļoti agri).
Tālrunis 29660598
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Smilti, šķembas, melnzemi, granti. T.29595955
Pārdod māju. Tel.26743846

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

cīņā par trešo vietu,» komandas kapteinis
J.Bullītis atzīst, ka čempionu izsišana no
turnīra atmiņā paliks vislabāk.
Gan J.Bullītis, gan galvenais treneris
J.Linkevičs sezonu kopumā vērtē pozitīvi.
«Katram trenerim ir savs skatījums uz
hokeju – teicu puišiem, ka varam spēlēt
arī ar trim maiņām, no tā spēles stils nemainās. Pirms sezonas un tās gaitā daudz
strādājām pie fiziskās sagatavotības, šajā
ziņā bijām vieni no labākajiem. Skaidrs, ka
beigās bija grūti, uzskatu, ka no komandas
izspiedu visu sulu. Augustā vēl vispār
nebija komandas – savācāmies pēdējā
brīdī. Praktiski ne no kā izveidojām ļoti
konkurētspējīgu kolektīvu,» tā galvenais
treneris.
Treneris neslēpj, ka arī sezonas gaitā
starp komandu un vadību bija nelielas
nesaskaņas: «Ceļš nebija viegls. Kā
vienmēr, brīžiem izveidojās savstarpēja
neapmierinātība starp spēlētājiem un
vadību. Kad atlaidām no komandas vienu,
otru, trešo spēlētāju, hokejisti pārdzīvoja
par to vairāk nekā vajadzēja. Līdz galam
nesaprata, ka bizness ir bizness. Vadība

ir tā, kas lemj, kam maksāt, uz ko tērēt,
uz ko ne.» Neskatoties uz īso sastāvu,
kapteinis norāda, ka tieši spēlētāju savstarpējs atbalsts bijis vienības galvenais
spēks: «Darījām labāko, ko varējām. Allaž
spējām saņemties un tikt līdz pusfinālam.
Kolektīvs bija ideāls, viens otram palīdzējām. Tas arī deva cīņassparu, jo sajūta,
ka esam viens vesels, sportā dod daudz.
Ar komandas garu spējām pārvarēt visas
problēmas.»
Izslēgšanas turnīru jelgavnieki aizvadīja
ar trim maiņām, kas fiziski ir ļoti sarežģīti.
«Vairākās spēlēs pietrūka spēka pēdējai
trešdaļai. Pirmos divus periodus bijām
gatavi cīnīties ar jebkuru pretinieku.
Protams, nogurums bija jūtams. Arī pret
«Mogo» pusfinālā divās spēlēs pēc otrā
perioda vēl nekas nebija skaidrs. Liela
daļa hokejistu spēlēja ar savainojumiem
– vieglāk ir uzskaitīt tos, kuriem tādu
nebija, nevis tos, kuriem bija problēmas,»
J.Bullītis skaidro problēmas spēļu izskaņās. Lai gan hokeja pazinēji lielas izredzes
mūsējiem sērijā pret Liepāju neatvēlēja,
trenerim J.Linkevičam sarūgtinājums pēc
ceturtās spēles, kad komanda izlaida 3:1
pārsvaru, bija milzīgs: «Esam priekšā ar
diviem vārtiem, seko kļūda, viņi kaut ko
iebaksta... Sāpīgi. Viņi sāka skriet, cerēju,
ka tiksim līdz papildlaikam, bullīšiem, bet
atkal rupja kļūda, un 3:4. Teikšu godīgi,
sliktāk noslēgt sezonu nebija iespējams.»
Par nākamo sezonu ar hokejistiem vadība vēl nav runājusi. «Galvenais bija pabeigt sezonu uz pozitīvas nots, diemžēl tas
nesanāca. Tagad ir jāatpūšas, jātiek galā ar
savainojumiem tiem, kuriem tādi ir, un tad
arī domāsim par nākamo sezonu. Lai kā

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Mainu 3-ist.dzīv. Dobelē pret divistabu
Jelgavā. T.26033742
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz iesniegt
prasību tiesā, nodibināt/likvidēt uzņēmumu,
noslēgt darījumu. Raiņa 14, t.29179847;
www.ademide.lv
Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773

sezona beidzās, emocijas par to palikušas
ļoti pozitīvas, jo atdevām visus spēkus,»
aizsargs J.Bullītis skaidro turpmākos
plānus. Kaut arī «Zemgale/LLU» sezonu
noslēdza ar zaudējumu Jelgavā, pēc spēles
līdzjutēji hokejistus no laukuma pavadīja
ar skaļiem aplausiem. «Jā, to dzirdējām un
jutām – ir liels prieks. Paldies faniem par
atbalstu gan pēdējās spēlēs, gan sezonas
gaitā,» saka J.Linkevičs.
Čempionu kausu pirmdienas vakarā
virs galvas cēla jelgavnieku pretinieki
pusfinālā HK «Mogo», bet sudraba medaļas izcīnīja Ogres «Kurbada» hokejisti.
Bronzas godalgas Liepājas hokejistiem,
piektā vieta «Rīga/Prizma» vienībai, sestā
palika gados jaunā «Ogre/Sāga 97», bet pēdējā – septītajā – vietā ierindojās Jūrmalas
«HASC». Jāpiebilst, ka zaudējums cīņā
par trešo vietu bija sāpīgs arī no finansiālā
viedokļa, jo trīs labākās komandas sadalīja
Latvijas Hokeja federācijas sarūpēto 70
000 eiro naudas balvu: čempioni ieguva
40 000 eiro, otrā vieta – 20 000 eiro, bet
bronzas medaļniecei tika 10 000 eiro.

SIA «Kreatīvs». Ražotājs piedāvā: visi apbedīšanas piederumi, kapu pieminekļi, skulptūras, apmales, soliņi. Pieminekļu izgatavošana
pēc pasūtītāja skicēm. Kapu labiekārtošana.
Jelgavas novads, Kārniņi, t.29537176,
29140295. Darba laiks: 9 –17, S. 9 – 15
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
EGILS STABROVSKIS (1954. g.)
ANTOŅINA GAGAJEVA (1940. g.)
ANATOLIJS SITIKS (1957. g.)
DAINA TĪLENA (1941. g.)
MĀRĪTE HARLAMOVA (1932. g.)
ANTOŅINA KONDRATJEVA (1931. g.)
ANASTASIJA GEIBA (1925. g.).
Izvadīšana 09.04. plkst.15 Zanderu kapsētā.
DZINTRA KOROĻKOVA (1963. g.).
Izvadīšana 09.04. plkst.13.30 no Zanderu kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ČESLAVA JUKŠA (1950. g.).
Izvadīšana 10.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
LIDIJA STARIKOVSKA (1921. g.).
Izvadīšana 10.04. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 13. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 1.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2001.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 71.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 6.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 55.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2001.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 70.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 4». Seriāls. 5.sērija.
0.15 ««De facto»».*
0.50 «Iebrauc kino».*
1.20 «Melu laboratorija».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 614.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 54.sērija.
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 4.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».* Baltijas zēnu koru koncerts.
13.40 ««Euro Hockey Challenge»».* Latvija – Francija.
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 5.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 615.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.05 «Kalle nāk 5». Seriāls. 5.sērija.
19.55 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dok.filma. 2.sērija.
20.55 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 2.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.20 «Barons Minhauzens. Meli un patiesība». Dokumentāla filma.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 37. un 38.sērija.
12.15 «Galileo 2».
12.45 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 29.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 54.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.25 JAUNUMS. «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
23.40 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.35 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 13.sērija.
1.15 «Dzīvīte».
1.35 «LNT ziņu «Top 10»».
2.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
10.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 12. un 13.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 186. un 187.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls.
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 48. un 49.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 12.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 311.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
0.05 «Pavedināt svešinieku». ASV trilleris. 2007.g.
2.05 «Nekā personīga».
2.55 «Pilsētas leģendas: Lapsenes dzēliens». Dokumentāla filma.
3.20 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 13.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 14. aprīlis
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 2.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2002.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 72.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Šrilanka». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 56.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2002.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 71.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda».
22.20 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «Krāpšanas ilūzija». Francijas un ASV piedzīvojumu trilleris.

LTV7
5.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 615.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 55.sērija.
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 5.sērija.
11.15 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.45 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.45 ««Euro Hockey Challenge»».* Latvija – Francija.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 6.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 616.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 10.sērija.
19.05 «Kalle nāk 5». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu Rīvu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
21.10 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.00 «Specvienība». Seriāls. 11.sērija.
22.45 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 1.sērija.
23.50 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 54.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Deja uz varavīksnes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 30.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 3.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 55.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 25.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pateicības dienas nams». ASV komēdija.
23.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 17.sērija.
1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 25.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 12.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 10.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 188. un 189.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls.
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 49. un 50.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 19.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 50.sērija.
21.00 «Precos ar svešinieku!»
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
23.05 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 8. un 9.sērija.
1.45 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 189.sērija.
2.10 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 15. aprīlis
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 3.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2003.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 73.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Vasara Amsterdamā». Vācijas melodrāma. 2014.g.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 57.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2003.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 72.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Iebrauc kino».*
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
1.10 «Mafijas klans 4». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
5.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 616.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 56.sērija.
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 6.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).

tv programma
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».*
13.10 «X Latvijas skolu jaunatnes un dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju lielkoncerts «Deja kāpj debesīs».
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 7.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 617.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle».
«VEF Rīga» – «Avtodor».
21.35 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.25 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
23.25 «Kalle nāk 5». Seriāls. 7.sērija.
0.15 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 46.sērija.
1.05 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 10.sērija.
1.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 55.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Pateicības dienas nams». ASV komēdija. 2013.g.
11.50 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 31.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 4.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 56.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 2.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Fantoms». ASV fantastikas filma. 2011.g.
0.00 «Dzīvīte».
0.20 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 26.sērija.
2.05 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 4.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 11.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 190. un 191.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls.
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 50. un 51.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7».
Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 51.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
0.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 11.sērija.
0.55 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
1.45 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 190.sērija.
2.10 «Komisārs Reksis». Seriāls. 1.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls.
19.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 16. aprīlis
LTV1
5.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2004.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 74.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 58.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2004.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 73.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. «Ekspedīcija Sumatrā». 1.sērija.
20.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Lāsma Kauniste.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 5.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.10 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 617.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 57.sērija.
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 7.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 8.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 618.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem».
Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Iebrauc kino».*
19.35 «Kalle nāk 5». Seriāls. 8.sērija.
20.30 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dok.filma. 4.sērija.
21.30 «Personība. 100 g kultūras».*
22.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.15 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.50 «Zebra».* (ar subt.).
1.05 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2015. gada 9. aprīlis

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 56.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «R.Pilčere. Atgriezties mājās». Romantiska drāma. 1998.g. 1.sērija.
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 32.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 5.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 57.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
21.55 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
23.00 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 2.sērija.
23.55 «Dzīvīte».
0.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 27.sērija.
1.55 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 2011.g. 5.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 11.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 12.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 192. un 193.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls.
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 51. un 52.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 52.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ņujorkas ēnā». ASV detektīvdrāma.
0.55 «Kinomānija 6».
1.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.25 «Komisārs Reksis». Seriāls. 2.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 17. aprīlis
LTV1
5.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 12.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 75.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 4. un 5.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 59.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 74.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 5.sērija.
1.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 4. un 5.sērija.
2.35 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
3.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 618.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 58.sērija.
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 8.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 9.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 619.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Latvijas sporta varoņi».* Dukuru mezgls.
19.50 TIEŠRAIDE. ««Euro Hockey Challenge»». Norvēģija – Latvija.
22.20 «Bīstamā metode». Lielbritānijas, Vācijas, Kanādas un
Šveices vēsturiska drāma. 2011.g. (ar subt.).
0.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
1.00 «Kalle nāk 5». Seriāls. 9.sērija.
1.50 «Dziesmu svētki «Rīgai – 800». Deju lieluzvedums
«Viena saule, viena zeme»».*
4.00 «Spots».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt. latviešu val.).

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 57.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «R.Pilčere. Atgriezties mājās». Romantiska drāma. 2.sērija.
11.55 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 33.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 58.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Vai lidot ir bīstami?» Latvijas dokumentāla filma.
22.20 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).

0.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.20 «Dzīvīte».
2.40 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 28.sērija.
4.10 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 6.sērija.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 13.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 194.sērija.
12.30 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 195.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls.
13.30 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 22.sērija.
17.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 «Es mīlu tevi, vecīt!» ASV romantiska komēdija. 2009.g.
0.20 «Algotnis». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
2.10 «Komisārs Reksis». Seriāls. 3.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 18. aprīlis
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 6.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Hannija un Nannija 2». Piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
12.10 «Dzintariņam – 60. TDA «Dzintariņš» 60 gadu jubilejas
koncerts».* 1.daļa.
13.15 «Momentuzņēmums».*
13.35 «Ekspedīcija Sumatrā».* 1.sērija.
14.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Lāsma Kauniste.
14.35 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Krokodili tumšos ūdeņos». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «Doktors Živago». Valmieras teātra izrāde.
0.50 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 4.sērija.
2.35 «Ģimenes detektīvs». Seriāls. 2.sērija.
4.10 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pietura – Kuldīga».* 1.daļa.
5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 16.sērija.
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* Muzikālais kokteilis.
7.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «Province».* (ar subt.).
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.40 «Mīla, mazuļi un sirds aicinājums».
Vācijas melodrāma. 2011.g.
14.25 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.25 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.20 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
16.50 TIEŠRAIDE. ««Euro Hockey Challenge»». Norvēģija – Latvija.
19.25 «Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC»».*
21.45 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 54.sērija.
0.20 «Bīstamā metode». Vēsturiska drāma. 2011.g. (ar subt.).
2.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 58.sērija.
5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 10.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
7.00 «Galileo 2».
7.30 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
12.50 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 9.sērija.
13.30 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
15.35 «Beverlihilsas policists». ASV kriminālkomēdija. 1984.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 6. un 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 2». Seriāls. 5. un 6.sērija.
0.00 «Šahiste». Francijas un Vācijas drāma. 2009.g.
1.40 «R.Pilčere. Atgriezties mājās». Romantiska drāma. 1.sērija.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 TV PIRMIZRĀDE. «Kā apprecēt miljardieri». Komēdija. 2010.g.
13.15 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
16.55 «Iedomājies tikai!» ASV un Vācijas komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Pilsētas leģendas: Godmaņa māja». Dokumentāla filma.
20.00 «Vāģi». ASV animācijas filma. 2006.g.
22.15 «Čārlija eņģeļi». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2000.g.
0.15 «Ņujorkas ēnā». ASV detektīvdrāma. 2012.g.
2.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 22.sērija.
3.35 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
4.15 «TV3 ziņas».
4.45 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 9. aprīlis

Svētdiena, 19. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 7.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.00 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.50 «Kas te? Es Te!»
9.20 «Volless un Gromits. Nepareizajās biksēs». Animācijas filma.
9.50 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
10.20 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.50 «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu Rīvu». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Bellas ģimene». Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un
pazuda». Zviedrijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
23.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.30 «Krokodili tumšos ūdeņos». Dokumentāla filma.

SIA «IMELH» (reģ.Nr.40103340199)
galdniecības saistībā ar strauju darba apjoma palielināšanos

piedāvā darbu
galdniekam(-cei)/mēbeļu meistaram(-ei).

Sagaidām:
• zināšanas un pieredzi mēbeļu izgatavošanā darbā
ar masīvkoku;
• pieredzi, strādājot ar kokapstrādes iekārtām;
• augstu atbildības izjūtu un radošu pieeju darbam.
Piedāvājam:
• atalgojumu, kas ir tieši atkarīgs no paveiktā darba apjoma;
• elastīgu darba laiku;
• radošu darba vidi.
Darba vieta: Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Bramberģe.
Jūsu CV gaidīsim pa e-pastu indulis.uskans@imelh.lv,
tālrunis 29426493.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

1.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Koncerts Z studijā. «Bumerangs».
2.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Dažu skaistu ziedu.
2.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls. 3.sērija.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
6.50 «Sekotāji».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.15 «Bez aizvainojumiem».* (krievu val., ar subt.).
10.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «Astana» – «VEF Rīga».
13.00 «Ekspedīcija Sumatrā». 1.sērija.
13.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
14.00 «Hannija un Nannija 2». Filma ģimenei. 2012.g. (ar subt.).
15.40 «Sapņu viesnīca. Maldivu salas». Melodrāma.
17.20 «Mīla, mazuļi un sirds aicinājums». Vācijas melodrāma. 2011.g.

19.00 «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā». Lielbritānijas posms.
20.30 «Ukraina: no demokrātijas līdz haosam». Dokumentāla filma.
21.30 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Seriāls. 3.sērija.
23.10 «Specvienība». Seriāls. 12.sērija.
0.00 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 2.sērija.
1.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
2.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 ««Mikrofona» dziesmas».*

20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 39. un 40.sērija.
23.10 «Noziegums Parīzē». Seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.15 «Mammu, es precos!» Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
1.50 «R.Pilčere. Atgriezties mājās». Romantiska drāma. 2.sērija.
3.20 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

LNT

TV3

5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 11.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
8.30 «Galileo 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
10.40 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 2». Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.30 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
14.30 «Dzintara dziesmas 4».
15.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 19. un 20.sērija.

5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Precos ar svešinieku!»
12.05 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
13.10 «Čārlija eņģeļi». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2000.g.
15.10 «Vāģi». ASV animācijas filma. 2006.g.
17.30 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Pusaudze un izsekotājs». ASV trilleris. 2012.g.
1.20 «Nolaupīšana paradīzē». ASV kriminālfilma. 1999.g.
3.00 «Iedomājies tikai!» ASV un Vācijas komēdija. 2009.g.

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā
profesionālās ievirzes izglītības programmās 2015./2016. mācību gadā.
Uzņemam jaunus audzēkņus no 6 līdz 13 gadiem šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;
• Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle;
• Pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons, klarnete, trompete, eifonijs, mežrags, tuba, trombons;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija – no 8. aprīļa katru dienu no plkst.9 līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā
2, pa tālruni 63020203, 63022173 vai e-pastu intaslaveika@inbox.lv.
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Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
Atvērto durvju diena – 14. aprīlī plkst.14.
Informācija – mājas lapā www.jsg.lv,
pa tālruni 63029212.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Lekša Pauča
(dzimis 1955. gada 2. februārī, miris 2015.
gada 23. martā) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Lekša
Pauča īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Lekša Pauča piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

Ģimene sabiedrības uzmanības
centrā: starp ideāliem un realitāti
2015. gada 17. un 18. aprīlī Jelgavā
Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Uzņemšana – laikā no plkst.16 līdz 19:
• 6. maijā – klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle;
• 7. maijā – akordeona, ģitāras, kokles spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, kora klase.
Prasības uzņemšanā: jānodzied viena dziesma; muzikālo dotību pārbaude.
Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija, izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli.
Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.
Ir iespējamas individuālas konsultācijas – katru trešdienu, sākot no 8. aprīļa, laikā no plkst.16 līdz 18.

Jelgavas dome paziņo
2015. gada 26. martā Jelgavas pilsētas
dome ir pieņēmusi Jelgavas pilsētas saistošos noteikumus Nr.15-10 «Jelgavas domes
2008. gada 19. jūnija saistošie noteikumi
Nr.08-15 «Teritorijas Rogu ceļā 13D detālplānojums. Saistošā daļa» atcelšana».

JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLĀ
Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897
vvsk@izglitiba.jelgava.lv; www.jvmv.lv

15. APRĪLĪ – ATVĒRTO DURVJU DIENA.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861)

17. aprīlī pl. 14:00-18:00
t Prezentācijas par ģimenes pamatiem, identitāti,
ideāliem, dialogu, valsts atbalstu u. c.
t Ekspertu paneļdiskusija par ģimeni kā sabiedrības
pamatu
Jelgavā, LLU Jelgavas pilī, Lielā ielā 2

CV sūtīt pa e-pastu jbsac@inbox.lv.

t Diskusiju grupas par ģimenei aktuālām tēmām
t Bērnu radošās darbnīcas, loterija
t Koncerts ar dziedošām ģimenēm, grupu «JORSPEIS»,
Juri Vizbuli, Jāni Kurševu un Bērnu un jauniešu
mūzikas klubu «BJMK»
Jelgavā, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē,
Svētes ielā 18

Konferences programma un reģistrācija: www.esaf.llu.lv/konference

Pieteikšanās līdz 2015. gada 10. aprīlim

Interneta tiešsaite: www.laulatiem.lv

Sīkāka informācija: tālr.: 29265476 (LMT), e-pasts: gimeneskonference@inbox.lv
Organizē:

piedāvā darbu

medicīnas māsai (0,5 slodzes),
sociālajam(-i) darbiniekam(-cei) (1 slodze),
sociālajam(-i) aprūpētājam(-i) (1 slodze).

18. aprīlī pl. 13:00-18:00

Jelgavas Romas katoļu draudze,
Jelgavas Evaņģēliski Luteriskā
draudze

Atbalsta:

Informē:

DALĪBA
BEZMAKSAS
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 9. aprīlī pulksten 10 – «Miniphänomenta» atvērto durvju diena. Informācija pa tālruni
63012152 vai e-pastu sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33).
 9. aprīlī pulksten 18 – lekcija «Etnogrāfiskie elementi mūsdienu tērpos». Tikšanās ar
dizaineri modes nama «Tēma» saimnieci Daigu Latkovsku. Ieejas maksa – € 4; pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 10. aprīlī pulksten 14 – «NEkonference 2015»: Mediji. Bizness. Kultūra. Gada lielākā
neformālā tikšanās Jelgavas jauniešiem ar augstskolu un profesiju pārstāvjiem. Sīkāka
informācija un pieteikšanās – www.junda.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33).
 10. aprīlī pulksten 18 – Ukraiņu kultūras dienu koncerts. Ieeja – bez maksas (kultūras
namā).
 11. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Viens pret viens». Režisors
R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem – € 1 (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 11. aprīlī pulksten 16 – koru jubilejas koncerts «Pavasara skaņās». Sieviešu korim
«Liepa» – 65, vīru korim «Ozols» – 75. Solists J.Vizbulis, pie klavierēm M.Treijs, bass
K.Galiņš, ritms A.Līdaka, diriģenti I.Zakenfelde, G.Galiņš, vokālā pedagoģe E.Bergmane.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils Sudraba zālē).
 11. aprīlī pulksten 17 – «Kultūras» sieviešu vokālā ansambļa «Guns» 15 gadu jubilejas
koncerts «Es sakūru uguntiņu». Mākslinieciskā vadītāja G.Agruma. Īpašais viesis – koklētāja
M.Bruce (skolotāja B.Deruma). Biļešu cena – € 2 (k/n Lielajā foajē).
 12. aprīlī pulksten 13 – senioru kora «Gaisma» 10 gadu jubilejas koncerts. Piedalās
«Gaisma», diriģentes Z.Kurševa un G.Paškovska, solists J.Kurševs un Jelgavas Pensionāru
biedrības senioru vokālais ansamblis «Vīzija», vadītāja L.Gaile (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
 12. aprīlī pulksten 14 un 18 – Dons koncertā «Ceļojums». Biļešu cena – € 12 – 8
(kultūras namā).
 15. aprīlī pulksten 15 – konkursa «Jelgavas jauniešu talanti 2015» dalībnieku atlases
koncerts (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 15. aprīlī pulksten 16 – koncerts: veltījums komponistam A.Žilinskim. Uzstājas Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvi (4. vidusskolas Koncertzālē Akmeņu ielā 1). Pārcelts no
10. aprīļa.
 15. aprīlī pulksten 17 – sarunu cikla «Cepums ar slavenību» tikšanās: par modes
industriju stāstīs Deniss Ševeļovs. Pieteikties pa e-pastu cepumsarslavenibu@inbox.lv.
Ieeja – bez maksas (kafejnīcā «Silva»).
 15. aprīlī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas vakars (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. aprīlī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 16. aprīlī pulksten 19 – grupas «Dakota» pilngadības un tās solista Edvīna Zariņa
60. jubilejas koncerts «Mana spēle». I daļā – dziesmas no grupas «Dakota» jaunā svētku
albuma un leģendārās grupas «Dālderi» repertuāra. II daļā – grupas «Dakota» zelta
repertuārs. Koncertā uz skatuves smēķē! Biļešu cena – € 12 – 7 (kultūras namā).
 18. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas pilsētas tautas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 19. aprīlī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde: S.Viese, J.Bebrišs
«Zvaigzne iet un deg, un…», režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 5 (teātra Kamerzālē,
ieeja no Uzvaras ielas).
 19. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).

Izstādes
 No 9. līdz 29. aprīlim – Eduarda Rjabikina pirmā gleznu personālizstāde, veltīta autora
75. dzimšanas dienai (k/n 1. stāva foajē).
 Līdz 12. aprīlim – Sandras Silevičas gleznu izstāde. Ieejas maksa – € 0,70 (Ādolfa
Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 15. aprīlim – Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas apakšnozares studentu
un pasniedzēju darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 29. aprīlim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums
Mākslas dienām. Studijas vadītāji I.Klapers un A.Kalniņa (k/n 2. stāva foajē).

«Dakota» Jelgavā spēlēs
ar Gundaru Lintiņu
 Ritma Gaidamoviča

Svinot kantri grupas «Dakota» pilngadību un grupas
solista Edvīna Zariņa 60
gadu jubileju, grupa dodas
Latvijas koncerttūrē. 16.
aprīlī pulksten 19 «Dakota»
sniegs jubilejas koncertu
«Mana spēle» sava pirmā
bundzinieka Gundara Lintiņa pilsētā Jelgavā, uzstājoties kultūras namā. Šo spēli
uz skatuves kopā ar «Dakotu» spēlēs arī G.Lintiņš.
«Man ir ļoti labas attiecības ar grupu
un tās līderi Edvīnu. Ļoti patīk viņa
rakstītā mūzika ar dziļiem tekstiem,
kurus klausoties ir jāaizdomājas,» tā par
jubilāriem saka G.Lintiņš. Viņš ar grupu
bija kopā tās sākumposmā aptuveni četrus gadus. «Spēlēju gan «Dakotā», gan
«Credo», kas bija lielā topā, tāpēc kļuva
grūti apvienot. Tā rokmūzika tomēr
bija tuvāka... Taču ikreiz priecājos atkal
uzspēlēt kopā. Tā būs arī šoreiz,» saka
bundzinieks, aicinot jelgavniekus 16.
aprīlī baudīt īstu kantri mūziku. «Gribu
vien piebilst, ka šis nebūs koncerts tradicionālā izpratnē ar pliku atspēlēšanu.
Es to sauktu par koncertuzvedumu,
kurā grupa uzņemsies arī teatralizētas
lomas, līdz ar to «Dakotu» varēs redzēt
citā tēlā,» saka G.Lintiņš.
Grupas «Dakota» un E.Zariņa jubilejas koncertam dots simbolisks

nosaukums «Mana spēle». «Spēlē var
laimēt un var zaudēt. Man šajā spēlē ir
laimējies! Laimējies ieraudzīt gan «Bagātību salu», gan «Manu mīļo», staigāt
pa «Muzikantu ielu» un «Piena Ceļu»,
kā arī aizkurt «Kurtizāņu ugunskuru», jo dziesmu teksti un mūzika ir
manas dzīves lielākais laimests,» saka
jubilārs E.Zariņš. Jāpiebilst, ka katrā
koncertā «Dakotas» spēlē iesaistīsies
arī kāds ilggadējais draugs. Jelgavā tas
būs jelgavnieks G.Lintiņš. Netrūks arī
pārsteigumu, jo par godu jubilejas tūrei
pēc vairāk nekā 20 gadiem viesu vidū
būs grupas, ar ko E.Zariņš iemantoja
popularitāti, piemēram, «Dālderi»,
grupa «Varavīksne», kas skatītājiem
atmiņā varētu būt palikusi ar populāro
dziesmu «Mums ar brāli kolosāli».
Jubilejas koncerta pirmajā daļā
skanēs dziesmas no grupas «Dakota»
jaunā svētku albuma, kā arī kopā varēs
uzgavilēt leģendārās grupas «Dālderi»
skaņdarbiem: «Dzeltenie aizkari»,
«Džokonda», «Neskaties mēnesī» un
dziesmām no mūzikla «Nāc pie puikām», bet otrajā daļā izskanēs grupas
«Dakota» zelta repertuārs: «Kurtizāņu
ugunskurs», «Vakariņas 5-atā», «Aizej
tad, kad snigs», «Muzikants», «Naktstauriņu karnevāls», «Viss vēl būs»,
«Padsmitnieku laiks» un citi grupas
populārākie hiti.
Biļešu cena – no 7 līdz 12 eiro. Biļetes uz koncertu iespējams iegādāties
Jelgavas kultūras nama kasē un www.
bilesuparadize.lv.

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 9. aprīlis

Jelgavas kultūras namā
aprīlī vēl «valda» ziema
 Ritma Gaidamoviča

Lai gan Latvijā iestājies pavasaris, Jelgavas kultūras namā
šomēnes vēl «valda» ziema
– atklāta Jelgavas 750. jubilejas
gadam veltītā fotokonkursa
ziemas posma izstāde ar labākajiem ziemas mirkļiem mūsu
pilsētā. Sumināti arī labāko
darbu autori. Ziemas posmā
uzvaras laurus plūca jelgavniece
Dzintra Žvagiņa, kura fotografēšanu sauc par savu lielo
aizraušanos. «Es to salīdzinu ar
medībām. Vienkārši ej, ieraugi
mirkli, nofotografē un priecājies – jā, izdevās nomedīt,» saka
Dz.Žvagiņa. Jāpiebilst, ka līdz
1. maijam pašvaldības iestāde
«Kultūra» gaida pieteikumus
un fotogrāfijas nākamajam
– pavasara – posmam.
Pavisam konkursa ziemas posmā tika
saņemtas 340 fotogrāfijas ar dažādiem
ziemas skatiem, ko iemūžinājuši 34 autori.
Labākie darbi līdz 30. aprīlim skatāmi
izstādē kultūras namā.
Uzvara ziemas posmā – Dz.Žvagiņai,
saņemot 150 eiro, 2. vieta un 70 eiro
– Guntaram Strangatam, 3. vieta un 40
eiro – Kasparam Zaķim. Simpātiju balvu
un 40 eiro ieguva Billijs Locs, bet par
augstu profesionālo meistarību pateicību
žūrija piešķīra Valdim Veinbergam, Maksimam Šaldajevam, Kristapam Hercam,
Ilzei Strēlei, Gunāram Timermanim un
Viktorijai Joņinai, kuru foto arī iespējams
novērtēt izstādē.
Uzvarētāja stāsta, ka ar fotografēšanu
aizrāvusies pirms astoņiem gadiem. «Aizgāju no nopietna darba un sāku braukāt
vīram līdzi komandējumos uz ārzemēm.
Ilgi domāju, kā aizpildīt laiku. Gleznotāja
no manis nesanāktu, un nolēmu fotografēt,» par to, kā pievērsusies fotografēšanai,
stāsta Dz.Žvagiņa. Iesākumā ar savām bildēm dalījusies tikai ar draugiem, bet vēlāk
nolēmusi izmēģināt spēkus konkursos, kur
iegūtas arī godalgas. Piemēram, konkursā
«Mana Latvija», ko organizēja portāls delfi.
lv, saņemta 1. vieta un nopelnīts ceļojums
uz Ēģipti, viņas fotogrāfija bija iekļauta arī

Foto: Raitis Supe
Jelgavas 750. jubilejas gadam veltītā fotokonkursa ziemas posmā uzvara Dzintrai
Žvagiņai, 2. vieta – Guntaram Strangatam (pa labi), 3. vieta – Kasparam Zaķim.
konkursa «Gada balva fotogrāfijā 2013»
100 labāko darbu izstādē, viena no viņas
bildēm iekļauta «National Geographic
Latvija» izstādē. «Vienkārši gribēju paskatīties, kā mani darbi izskatās uz citu fona,
uzzināt, vai cilvēkiem tie patīk vai ne,» saka
Dz.Žvagiņa.
Viņa stāsta, ka šobrīd fotoaparāts vienmēr ir līdzi, jo nekad nevar zināt, kurā
mirklī izdosies noķert labu kadru. «Pēc
izglītības esmu mežsaimniece, un man
ļoti mīļi ir dzīvnieki, daba, putni. Arī
fotografēšanu salīdzinu ar medībām. Ej,
ieraugi mirkli, nofotografē un priecājies,
ja izdevies ko nomedīt,» saka uzvarētāja.
Viņa ir pārliecināta, ka dzīvi veido sīkumi.
«Es tos sīkumus nofotografēju, un man tas
sagādā prieku gan fotografēšanas brīdī, gan
vēlāk,» saka Dz.Žvagiņa, atzīstot, ka īpašs
prieks ir brīdī, kad izdevies piekļūt ļoti tuvu
kādam zvēram vai putnam. Fotokonkursa
ziemas posmam viņa bija iesūtījusi deviņas
fotogrāfijas ar dažādiem Jelgavas ziemas
skatiem. Jautāta, kura fotogrāfija pašai
vislabāk patīk, viņa saka: «Grūti izšķirties
– man kā mammai visi bērni vienādi mīļi.
Iespējams gan, ka vairāk priecājos par bildēm, kas tapušas manā RAF rajonā. Parasti
Jelgava visiem saistās ar centru, taču arī
rafā ir daudz interesanta.»
Arī 3. vietas ieguvējs K.Zaķis atzīst, ka ar
fotoaparātu ir uz «tu», taču par profesionāli
sevi nesauc. Viņš ikdienā bieži skrien, un

tieši treniņu laikā tiekot noskatīti kadri.
«Redzu, ka sanāks forša bilde, skrienu uz
mājām pēc fotoaparāta un braucu atpakaļ
fotografēt. Protams, tas ne vienmēr sanāk.
Pagājušajā nedēļā redzēju smuku varavīksni Jelgavā, aizsteidzos pakaļ aparātam, bet
viss jau nokavēts...» stāsta K.Zaķis. Ja jānosauc, ko viņam vislabāk patīk fotografēt,
pirmajā vietā noteikti esot cilvēki, otrajā
– dzīvnieki, bet trešajā – daba. K.Zaķis
ļoti aizrāvies ar fotomedībām. Proti, viņš
mežā sēž mednieku tornī vai staigā pa
mežu un medī kadrus. Vasarā varot pat
četras piecas stundas nosēdēt tornī. «Man
pat šķiet, ka šīs ir grūtākas par parastām
medībām, jo, ja medniekam neinteresē, kas
dzīvniekam aiz muguras – šauj tik nost –,
tad man ir svarīgi pašam slēpties, un vēl
jāskatās, kāds fons, lai bilde būtu smuka,»
stāsta K.Zaķis, piebilstot, ka fotomedībās
sanāk trīs bildes: pirmā, kad gaidi, cik tuvu
dzīvnieks pienāks, kas ir visatbildīgākā, jo,
līdzko viņš izdzirdēs fotoaparāta klikšķi,
kļūs tramīgs, otrā – kad dzīvnieks pavērsies
uz pusi, no kuras nākusi skaņa, un trešā,
kad tas jau mūk.
Jāpiebilst, ka šobrīd jau izsludināts pavasara posms, kurā tiek gaidītas fotogrāfijas
ar pavasara skatiem mūsu pilsētā. Bildes ar
Jelgavas pavasari var iesūtīt līdz 1. maijam.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa
atrodama pašvaldības iestādes «Kultūra»
mājas lapā www.kultura.jelgava.lv.

«Kad vīram cepu kartupeļus, pašai šķebina»
 Ritma Gaidamoviča

Noslēdzies Jelgavas Māmiņu
kluba projekts «Tievējam kopā
ar Jelgavas Māmiņu klubu»,
kurā četras māmiņas, ievērojot
pareizus ēšanas paradumus un
sportojot, centās atbrīvoties no
pēc iespējas vairāk liekajiem
kilogramiem. Rezultāti liecina,
ka trīs mēnešu laikā māmiņām
kopā izdevies zaudēt 47,2 kilogramus. Viņas atzīst, ka lielākais
ieguvums no iesaistīšanās projektā ir tas, ka izkustējušās no
savas komforta zonas, sākušas
apmeklēt sporta zāli un mainījušas ēdienkarti, kas arī bijis
pats grūtākais.
Pēdējās svēršanās rezultāti projekta noslēgumā liecina, ka trīs mēnešu laikā Evitai
Bokumai izdevies zaudēt 13,4 kilogramus,
Guntai Vikovanai – 12,7, Ilzei Dūkai – 10,9,
bet Ievai Cīrulei – 10,2.
Mammas neslēpj, ka grūtākais viņām
bijis pārkārtot savu ēdienkarti un arī atrast
laiku fiziskām aktivitātēm, taču ar ģimenes
atbalstu un rūpīgu plānošanu tas tomēr
izdevies. «Pirmās divas nedēļas bija trakas,
jo vajadzēja pierast pie jaunās dzīves. Ja līdz
projektam ar salātiem biju uz «jūs», tad
tagad trīs mēnešus kartupeļus manā šķīvī
ir nomainījuši tikai salāti. Kad vīram cepu
kartupeļus, pašai pat šķebina, cik tie trekni,
un nemaz negribas,» stāsta Ilze, uzsverot,
ka svarīgākais tievēšanas procesā tiešām ir

uzturs, bet nevar iztikt arī bez sportiskām
aktivitātēm, kuras nu jau kļuvušas par
neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. «Arī ar
sportu man nebija tuvu attiecību, bet nu
uz sportiskām aktivitātēm eju ar prieku.
Turklāt esmu atskārtusi, ka sports dod
enerģiju – šobrīd pat gribas vairāk staigāt,
rosīties. Noteikti arī pēc projekta apmeklēšu
baseinu un aerobiku,» tā Ilze.
Evita atzīst, ka interesanti bijis šos trīs
mēnešus vērot, kurai dāmai «iet nost» tie
centimetri. «It kā darījām visas vienu un
to pašu, bet rezultāts atšķiras. Mana atziņa – jo biežāk ēdu, jo vairāk krītos svarā.
Mana lielākā problēma pirms projekta bija
atrast laiku normālai ēdienreizei. Man ir
dvīņi – galvenais ir aprūpēt viņus, par sevi
mazāk domāju, taču zinu, ka ar sporta
nodarbībām es paātrinu vielmaiņu, bet ar
neēšanu to bremzēju, tāpēc nācās piespiesties un savus ieradumus mainīt par 180

Jelgavniecēm Evitai
Bokumai
(no kreisās),
Ievai Cīrulei,
Ilzei Dūkai
un Guntai
Vikovanai
80 dienās
kopā izdevās zaudēt
47,2 kilogramus un
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grādiem,» tā Evita, uzsverot, ka stimuls
palikt projektā bija arī pārējās meitenes.
«Skaidrs, ka vakarā ir vieglāk palikt uz
dīvāna, ieritināties siltā segā, taču katra
īsziņa no «cīņubiedrēm» lika saņemties
iet uz treniņu,» tā Evita.
Ieva piebilst, ka līdztekus ēdienkartei un
fiziskām aktivitātēm bija jāsakārto arī domāšana, ko palīdzēja izdarīt projektam piesaistītā psihoterapeite. «Ir apzināti iemesli,
kāpēc mēs uzņemam liekos kilogramus, un
arī zinu, kas jādara, lai tas neatkārtotos.
Iepriekš nepievērsu uzmanību savām
emocijām – laimīga, priecīga, bēdīga, un
bieži, kad tā jutos, savas emocijas apēdu.
Tagad sekoju līdzi savām emocijām un
ikreiz, kad pieeju pie ledusskapja, apdomāju – man tiešām ir izsalkuma sajūta vai
vienkārši tāpat gribu kaut ko apēst. Ja ir
tā, tad labāk sakārtoju māju, izeju pastaigā,
paskriet,» tā Ieva.

