Aicina pieteikties Zelta pārus
Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu pāriem, kas 2016. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju. Šogad mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 26. maijā
pulksten 14 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes ielā 22) līdz 13. maijam. Piesakoties līdzi
jāņem pases un laulības apliecība.
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Jauniešu galvaspilsētas
gads ir atklāts!

Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Aicina pieteikt
kandidātus pilsētas
apbalvojumiem
 Sintija Čepanone

Divreiz gadā – Jelgavas Pilsētas svētkos
un Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienas priekšvakarā –
tiek godināti tie cilvēki, kas ar savām idejām
un darbu veicinājuši
Jelgavas izaugsmi. Lai
apzinātu šos cilvēkus
un novērtētu viņu ieguldījumu, pilsētnieki
līdz 27. aprīlim aicināti
pieteikt kandidātus
apbalvošanai ar Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme» un
«Goda raksts»

Latvijas jauniešu galvaspilsētas ceļojošo kausu Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa sestdien svinīgā
pasākumā pasniedza Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam, kurš to ar simbolisku novēlējumu – pieradināt
kausu pie Jelgavas – nodeva Jelgavas Skolēnu domes priekšsēdētājam Reinim Nikuļcevam (no kreisās). Foto: Raitis Supe
 Egija Grošteine

2. aprīlī Jelgavas kultūras namā notika «Jelgava – Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2016»
atklāšanas pasākums,
kurā pilsētai svinīgi
pasniegts ceļojošais
kauss. Līdz ar titula
iegūšanu Jelgava kļuvusi par centru 2016.
gada svarīgākajām
Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un
jauniešu pasākumiem.
Svinīgajā ceremonijā Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš pauda gandarījumu,
ka tieši Jelgava ir pilsēta, kas
pirmā saņēmusi Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu, un
sacīja, ka pilsēta gādās par to,
lai pierādītu, ka Jelgavai tituls
piešķirts godam.
«Prieks atrasties pilsētā ar
tik radošiem jauniešiem. Mēdz
teikt, ka visi ceļi ved uz Romu,
bet visu Latvijas jauniešu ceļi
šogad vedīs uz Jelgavu. Latvijas jauniešu galvaspilsētas
ceļojošais kauss šogad nokļūs
jūsu rīcībā, ceru, ka simboliski
jūs to piepildīsiet ar savu enerģiju, zināšanām un emocijām,»

atklāšanas pasākumā uzsvēra
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa.
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna
Šteinbuka, uzrunājot pasākuma dalībniekus, sacīja, ka
svinīgajā ceremonijā pārstāv
ES. Viņasprāt, Jelgava ir pelnījusi ne tikai Latvijas jauniešu
galvaspilsētas, bet visas Eiropas
jauniešu galvaspilsētas titulu. Kā vienu no argumentiem
viņa minēja «Prāta vētru» jeb
«Brain Storm», kuras līderis
Renārs Kaupers ir atzīts par
Eiropas gada cilvēku. Otrs arguments – rakstnieks Jānis Joņevs
un viņa romāns «Jelgava 94»,
kas ieguvis ES literatūras balvu.
Savukārt trešais arguments esot
lieliskais un profesionālais koncerts Latvijas jauniešu galvaspilsētas atklāšanas pasākumā. Tajā
uzstājās mūsdienu deju studija
«Benefice», grupa «Musiqq» un
Dj [EX] da Bass.
Šogad Jelgavā kā jauniešu
galvaspilsētā notiks vairāki valsts nozīmes jauniešu
pasākumi, piemēram, oktobrī paredzētas Eiropas informācijas tīkla jauniešiem
«Eurodesk» «Time to Move»
(«Laiks doties!») aktivitātes,
12. augustā – Starptautiskās

jaunatnes dienas pasākums,
septembrī – strukturētā dialoga reģionālā konference un
pieredzes apmaiņas seminārs
jaunatnes lietu speciālistiem
no visas Latvijas, gada nogalē
– konkursa «Labākais darbā
ar jaunatni 2016» laureātu
sveikšanas svinīgā ceremonija,
kā arī foto un video konkurss
«Jaunietis Jelgavā – Latvijas
jauniešu galvaspilsētā 2016»,
jauniešu iniciatīvu konkurss,
kas paredzēts jauniešu neformālo grupu iniciatīvu atbalstam (uzņēmuma reģistrā nereģistrētajām organizācijām), kā
arī jauniešu uzņēmējdarbības
veicināšanas un pieredzes apmaiņas dienas, stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes
jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle.
Dažādu aktivitāšu un pasākumu organizēšanai Jelgavā no
pašvaldības budžeta paredzēts
51 000 eiro. Līdzekļus plānots
izlietot ne tikai pasākumu organizēšanai, bet arī ieguldīt ilgtermiņa aktivitātēs, piemēram, 10
000 eiro paredzēti vingrošanas
iekārtu uzstādīšanai un laukuma ierīkošanai pie Miezītes
bibliotēkas. Kā apliecinājums
jauniešu galvaspilsētas titula iegūšanai pilsētā plānots uzstādīt

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

vides objektu «Jelgava – pirmā
Latvijas jauniešu galvaspilsēta
2016». Vieta, kurā tas tiks izvietots, vēl tiks saskaņota. Tāpat
šogad paredzēts pašvaldības
atbalsts jauniešu iniciatīvām,
kam atvēlēti 3500 eiro. Maksimālā summa, ko vienas ieceres
īstenošanai jauniešiem varēs
piešķirt, ir 350 eiro. Būtiski, ka
šajā projektu konkursā varēs
iesaistīties jaunieši, kuri nepārstāv nevalstiskās organizācijas,
bet tomēr vēlas īstenot savas
idejas, tādējādi uzlabojot savu,
savu vienaudžu un citu Jelgavas
jauniešu dzīves kvalitāti, uzsver
J.Grīsle.
Konkursu «Latvijas jauniešu
galvaspilsēta 2016» organizē
Izglītības un zinātnes ministrija
sadarbībā ar Eiropas Komisijas
pārstāvniecību Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru, Latvijas Pašvaldību
savienību, Latvijas Jaunatnes
padomi un jauniešu organizāciju «Avantis». Konkursā bija
pieteiktas desmit pašvaldības,
no kurām četras – Cēsis, Liepāja, Jelgava un kopā Madonas
un Gulbenes novads – iekļuva
finālā. Uzvarētāja noteikšanā
tika ņemts vērā gan žūrijas
vērtējums, gan publiskās balsošanas internetā rezultāti.

63048800

Apbalvojumu «Goda zīme»
piešķir fiziskām personām
par īpašiem nopelniem valsts,
pašvaldības, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, zinātnes,
saimnieciskajā vai citā
darbībā Jelgavas pilsētas labā.
Savukārt Goda rakstu piešķir
fiziskai, juridiskai personai vai
kolektīvam par nopelniem un
ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā,
izglītībā, zinātnē, sociālajā
aprūpē, uzņēmējdarbībā,
sportā un sabiedriskajā darbībā,
informē Jelgavas pilsētas paš
valdības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.
Ierosinājumus par ap
balv ojumu piešķiršanu var
ies niegt domes deputāti,

domes pastāvīgās komitejas
un komisijas, juridiskās
personas, valsts un pašvaldību
iestādes, kā arī iedzīvotāji – ne
mazāk kā piecas pilngadīgas
personas
Pieteikumi Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas
centrā jāiesniedz, norādot
kandidāta vārdu, uzvārdu,
darbavietu, ieņemamo amatu
vai nodarbošanos, nozari, kādā
apbalvojums piešķirams, īsu
dzīves, darba un sabiedriskās
darbības aprakstu, pamatojuma
vēstuli, par kādiem nopelniem
persona vai kolektīvs ie
teikts apbalvojumam, kā arī
pievienojot iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un kontaktinformāciju.
Iesniegtos ierosinājumus
apkopo un izvērtē ar domes
lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas komisija. Gala
lēmumu par apbalvojumu
piešķiršanu pieņem domes sēdē.
Papildu informāciju var saņemt
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē,
tālrunis 63005574.
Apbalvojumus pasniegs 26.
maijā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa
rīkotajā pieņemšanā Jelgavas
Pilsētas svētku laikā.
Visu pilsētnieku vārdus,
kas kopš 1998. gada saņēmuši
apbalvojumu «Goda zīme»,
var lasīt Jelgavas pašvaldības
portālā www.jelgava.lv, sadaļā
«Pilsēta», «Par Jelgavu»,
«Simbolika», «Goda zīmju
saņēmēji».

Pamazām sāk atslēgt apkuri
 Ilze Knusle-Jankevica

Centralizētās siltum
apgādes uzņēmums
«Fortum» saņēmis
pirmos iesniegumus
ar lūgumu atslēgt
apkuri. «Līdz trešdienas pusdienlaikam
bijām saņēmuši sešus
iesniegumus – piecus no dzīvojamām
mājām un vienu no
juridiska klienta,» norāda uzņēmuma pārstāve Guntra Matisa.
Uzņēmumam Jelgavā ir
vairāk nekā 16 000 klientu –
ap 16 000 mājsaimniecību un
400 juridiskie klienti –, bet ne
visiem jāvēršas ar iesniegumu
par apkures atslēgšanu. Kā
skaidro G.Matisa, daļā ēku ir
automātiski regulējami individuālie siltumpunkti, kuros
var iestatīt āra temperatūru,
kurai iestājoties apkure atslē-

dzas. Ja termometra stabiņš
noslīdēs zem norādītās atzīmes, apkure atkal ieslēgsies.
«Ēkās ar automātiski regulējamiem individuālajiem siltumpunktiem siltumenerģija
var tikt piegādāta visu gadu
saskaņā ar klientu vēlmēm.
Tas nodrošina komforta temperatūru dzīvokļos vakara un
rīta stundās, kā arī neļauj ēkā
veidoties mitrumam, kura izžāvēšana patērē daudz vairāk
siltumenerģijas un rezultātā ir dārgāka nekā regulāra
vienmērīgas temperatūras
nodrošināšana,» norāda uzņēmuma pārstāve, piebilstot, ka
šādu iespēju izmanto vairāki
«Fortum» klienti.
Ja ēkā nav automātiski regulējama individuālā siltumpunkta, lēmums par apkures
atslēgšanu jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem, tas jāpaziņo
mājas vecākajam vai mājas
pārvaldniekam, kas tālāk organizēs apkures atslēgšanu.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Diplomēta ārsta domas ir
Jelgavas
divu santīmu vērtas»
slimnīcā
būtisku ārstu
trūkumu
neprognozē
«Jelgavas slimnīcā šobrīd nav
un tuvākajos gados arī nebūs
būtiska ārstu trūkuma. Jaunie
speciālisti nāk un meklē darbu
pie mums. Ar medicīnas māsām
situācija ir vēl labāka – nespējam
pat pieņemt visus, kas gribētu
pie mums strādāt,» atzīst SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes loceklis Andris Ķipurs. Un
šāds atzinums izskan laikā, kad
teju katru dienu masu medijos
lasām un dzirdam sašutumu par
milzīgo ārstu trūkumu Latvijas
slimnīcās, par to, ka atsevišķas
slimnīcas pat nespēj nodrošināt
medicīnisko palīdzību konkrētās
jomās, jo nav kas strādā, par
necilvēcīgajiem apstākļiem un
prasībām, kādas tiek izvirzītas
jaunajiem ārstiem jeb rezidentiem, par zemajām algām…
Šobrīd rezidentiem pēc augstskolas beigām atkarībā no izvēlētās specialitātes no trīs līdz
sešiem gadiem jāpavada rezidentūrā kādā no slimnīcām.
Ja jaunais speciālists izvēlas
Rīgas slimnīcas, tad par savu
darbu – mēneša slodzi un divām
obligātajām dežūrām – viņš
visu rezidentūras laiku mēnesī
saņem ap 450 eiro «uz rokas».
Te jāpiebilst, ka pērn veiktajā
Centrālās statistikas pārvaldes
iedzīvotāju ienākumu un dzīves
apstākļu apsekojumā secināts,
ka viena mājsaimniecības locekļa uzturēšanai būtu nepieciešami vismaz 483 eiro mēnesī
– tātad jaunais speciālists pat
nesaņem izdzīvošanai nepieciešamo. Reģionālajās slimnīcās
gan valsts par tādu pašu darbu
piemaksā, tāpēc «uz rokas»
rezidentiem sanāk ap 680 eiro.
Jau šobrīd valsts prioritāri atbalsta jaunos ārstus, kas izvēlas
strādāt reģionu slimnīcās, taču,
neskatoties uz to, augstskolu
beigušie mediķi priekšroku dod
Rīgas slimnīcām vai izbraukšanai no valsts un darba meklējumiem Eiropā. Tieši tāpēc šobrīd
nerimst kaislības ap Veselības
ministrijas centieniem jaunos
ārstus piesiet Latvijas medicīnai,
precīzāk, slimnīcām reģionos.
Šobrīd paredzēts, ka pēc rezidentūras jaunajam ārsta būs
vēl jānostrādā konkrētā reģiona
slimnīcā trīs gadi un tikai tad
viņš varēs nokļūt brīvā darba
tirgū un izvēlēties, kur strādāt.
A.Ķipurs gan uzskata, ka
pašreizējā situācijā šāds scenārijs
ir saprotams. «Jā, varbūt Jelgavas slimnīca ir nedaudz labākā
situācijā, jo savu diktē arī Rīgas
tuvums, taču attālākās slimnīcas
tiešām ir neapskaužamā situācijā, un, ja reiz valsts ieguldījusi
jauno speciālistu izglītošanā,
tad ir tikai normāli, ka valsts
arī prasa atdevi no jaunajiem

ārstiem. Medicīnas pieejamība ir
jānodrošina visā valstī, bet – kā to
izdarīt, ja valsts apmāca ārstus,
bet viņi pēc augstskolas aizbrauc,
lai strādātu ārzemēs?»
Vienlaikus gan A.Ķipurs atzīst – lai arī kādas būs prasības
rezidentiem, Jelgavas slimnīcas
darbu tas būtiski neietekmēs. «Ir
skaidrs, ka jebkurā gadījumā, ja
jaunajam speciālistam būs izvēles iespēja strādāt Rīgai tuvajā
Jelgavā vai, piemēram, Rēzeknē,
viņš, visticamāk, izvēlēsies Jelgavu. Tāpat jaunie speciālisti taču
vērtē, kāda ir slimnīca: viena
lieta ir pastaigāt pa Stradiņa
slimnīcas vecajiem korpusiem,
pavisam cita – redzēt darba
apstākļus Jelgavas slimnīcā, kas
teju pilnībā būs rekonstruēta.»
Taču Jelgavas slimnīcas galvenais ārsts saskata citas problēmas rezidentūras nodrošināšanā. «Te noteikti varētu runāt
par milzīgajām birokrātiskajām
procedūrām, kas jāveic, pieņemot pie sevis rezidentu. Šis
slogs ir nesamērīgi liels. Tāpat
Veselības ministrijai esam norādījuši – nepieņemami ir tas,
ka, izstrādājot jauno rezidentu
darbā iekārtošanas sistēmu,
ārsta dzīvesvieta netiek ņemta
vērā. Tātad jelgavniekam šobrīd nav nekādas priekšrokas
iekārtoties rezidentūrā tieši
Jelgavas slimnīcā, kas, manuprāt, ir absurdi. Ja mēs ņemam
jauno ārstu rezidentūrā, tad mēs
nedomājam par to, ka viņš pēc
tam no mums aizies – mēs ceram
uz ilgtermiņa sadarbību, un kāds
arguments var būt labāks par to,
ka cilvēka dzīvesvieta ir konkrētā
pilsētā, viņa ģimene ir šeit?! Tas,
manuprāt, ir ļoti būtiski, tāpēc
ceram, ka Veselības ministrija
šo apstākli iekļaus vērtējumā
par speciālistu nosūtīšanu uz
konkrētu slimnīcu.»
Šobrīd Jelgavas slimnīcā ir divi
rezidenti – abi jaunie ķirurgi.
A.Ķipurs piebilst, ka tuvākajā
laikā slimnīca varētu domāt par
vēl dažu rezidentu pieņemšanu,
piemēram, neonatologu jeb jaundzimušo speciālistu, jo slimnīcai
šobrīd nav viegli nodrošināt šāda
speciālista klātbūtni iestādē 30
diennaktis mēnesī, kā arī rentgenologu. «Taču mums nav bažu,
ka mēs nevarētu atrast šādus
jaunos speciālistus.»
Ko paši rezidenti domā par
darbu Jelgavas slimnīcā? Viņi
atzīst, ka lielajās Rīgas slimnīcās
neiemācītos pat pusi no tā, ko
rezidentūrā var iegūt Jelgavas
slimnīcā, tāpēc ar savu izvēli
pagaidām ir apmierināti.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
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Kaspars Vaivods, Jelgavas
slimnīcas rezidents:
«No rīta pamosties un domā:
«Gaismu labāk neieslēgt – ka
nepamodinu kopmītnes istabiņas
biedrus.» Tā tu pa tumsu tausties
līdz gaitenim, ej līdz gaiteņa galam – tur tādas riktīgas padomju
laika dušas. Nomazgājies, kaut
ko iekod un tad – uz Gaiļezeru.
Kā tāds robots, un tā dienu no
dienas. Bet es neesmu nabaga
studentiņš – tajā brīdī es esmu
jau 25 gadus vecs diplomēts ārsts,
kurš iziet rezidentūru ķirurģijā
Gaiļezera slimnīcā. Mamma pa
blatu mani ir iekārtojusi slimnīcai
blakus esošajās kopmītnēs, kur
mīt koledžas studenti. Dzīvokli
noīrēt Rīgā es nevaru atļauties,
jo man kā rezidentam alga ir 450
eiro. Laika gaitā uznāk baigā
depresija – it kā tu esi diplomēts
ārsts, bet patstāvīgi strādāt nevari,
regulāri jādežurē brīvdienās un
svētku dienās. Un tā pieci gadi
jāpavada rezidentūrā. Gaiļezera
slimnīca ir kā mašīna, kur rezidenta domas nevienu neinteresē.
Kāds profesors tā arī saka: «Tavas
domas ir divu santīmu vērtas.» Tu
esi niecība, un tev par to atgādina
katru dienu. Bet ārsti labprāt ņem
rezidentus, jo par katru rezidentu
viņiem maksā. Kas no rezidenta
iznāks, īsti nevienu neinteresē.
Mans vadītājs man pa kluso tā arī
pateica: «Neceri – te tev darba nebūs.» Ziniet, ko dažiem piedāvā pēc
piecu gadu rezidentūras?! Nevis
apmaksātu ārsta vietu Gaiļezerā,
bet iespēju nākt volontēt, proti,
strādāt bez atalgojuma. Ir jau
tādi, kas to izmanto, jo cer, ka kāds
vecais ārsts nomirs un vieta atbrīvosies. Rīga tomēr ir iespēju zeme.
Tikmēr sevis uzturēšanai viņš raujas pa dežūrām un ātro palīdzību,
pelnot grašus. Ko tajā laikā dara
mani Jelgavas Valsts ģimnāzijas
klasesbiedri? Viņi jau ir pabeiguši
inženiera maģistrus, strādā labos

amatos, vada
būvdarbus,
pelna pieklājīgi.
Ko dara trešdaļa no maniem
LU Medicīnas
fakultātes kursabiedriem?
Nemokās rezidentūrā Latvijā, viņi uzreiz
pēc augstskolas
devušies apgūt
specialitāti uz
ārzemēm, kur
rezidents ar
savu ārsta diplomu par 160
stundu darbalaiku mēnesī
pelna no 4000
eiro mēnesī. Un
tad tu saproti – tā turpināt nevar…
Kam man to vajag?! Tas, kurš nav
mācījies par ārstu, nesapratīs – tā
slodze un spriedze gan augstskolā,
gan rezidentūrā ir milzīga. Medicīnas studentiem nav studentu
dzīves – neviens mans klasesbiedrs
to nesaprata. Kā – tu vakaros
nevari aiziet patusēt? Piedodiet,
nevaru – anatomija jāmācās. No
mana kursa divi neizturēja – izdarīja pašnāvību…
Man arī bija doma, ka jābrauc
prom, bet tad es izdomāju gājienu – aiziet uz reģionālo slimnīcu.
Negribējās kaut ko iesāktu un
nepabeigtu atstāt – bija man tā
rezidentūra jāpabeidz. Piedāvāja
Liepāju un Jelgavu – izvēlējos Jelgavu. Es tomēr šajā slimnīcā esmu
piedzimis, daudz te blandījies.
Pēdējos divus rezidentūras gadus
nu jau esmu Jelgavā, un jāsaka, ka
mans garastāvoklis ir uzlabojies,
darba vide daudz labvēlīgāka,
rezidentūras vadītājs Jurijs Stepanovs tiešām māca rezidentus,
nevis tikai saņem naudu. Tāpēc
es noteikti nenožēloju savu izvēli
par labu reģionālajai slimnīcai.

Šeit nav tās mašīnas, attieksme
ir daudz personiskāka, iegūtās
prasmes – lielākas. Jā, arī nopelnīt
var vairāk – kā rezidentam reģiona slimnīcā valsts maksā vairāk,
Jelgavas slimnīca vēl ļauj strādāt
papildu dežūras, tāpēc, ja strādā,
tad līdz 1000 eiro nopelnīt var.
Ziniet, pēc ģimnāzijas es nemaz
neplānoju kļūt par ārstu. Tētis
– ķirurgs, mamma – medmāsa,
pusmāsa – terapeite, pusbrālis
– ķirurgs… Es nāku no īstas
ārstu ģimenes. Varbūt tieši tāpēc
par daudz biju atklausījies tās
ārstu būšanas un nebūšanas,
tāpēc šī profesija vispār nesaistīja.
Pēc Jelgavas Valsts ģimnāzijas
absolvēšanas man bija skaidrs:
valstī trūkst inženieru, to jau
skandināja visur, un es, pat nedomājot – gribu būt inženieris vai
ne, kopā ar klasesbiedriem devos
uz RTU. Izvēlējos Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultāti. Bet jūs
jau zināt, kā pirms rezultātu paziņošanas domā topošie studenti:
ja nu netieku?! Drošības labad
iesniedzu dokumentus arī LU Medicīnas fakultātē – nebija domas

tur mācīties, vienkārši iesniedzu.
Rezultātā abās fakultātēs tiku
budžeta grupā. Izvēlējos RTU. Jau
noslēgts līgums, baudu vasaru un
gaidu, kad sāksies mācības, bet…
augusta vidū man zvana no LU un
saka: «Nāc mācīties pie mums –
tev ir 10 minūtes, lai apdomātos!»
Tajā brīdī šķita, ka tā ir zīme no
augšas, otras tādas iespējas man
nebūs. Par inženieri varu kļūt
jebkad, bet par ārstu – tas tomēr ir
daudz sarežģītāk. Pats nezinu, kas
nostrādāja, jo tētis teica, lai domāju
pats, bet mamma – lai eju. Es vēl
šaubījos, tomēr rezultāts ir skaidrs
– esmu pabeidzis LU Medicīnas
fakultāti, un šis man ir pēdējais
– piektais – gads kā rezidentam.
Šobrīd to vairs nenožēloju.
Ārsts – tā tomēr ir prestiža, kaut
arī mūsu valstī pagaidām nenovērtēta, profesija. Kas būs pēc rezidentūras? Nezinu, tādu īstu piedāvājumu no Jelgavas slimnīcas
vēl neesmu saņēmis, bet sarunas
par to, ka mani gribētu paturēt,
ir bijušas. Ja būs pavisam traki,
joprojām paliek iespēja aizbraukt,
kaut arī ļoti to negribētos.»

«40 procenti no gupasbiedriem strādā
Vācijā, bet es Jelgavā esmu uz palikšanu»
Uļjana Čaikovska, Jelgavas
slimnīcas rezidente:
«No savas pieredzes varu teikt,
ka Rīgā rezidentiem ir daudz grūtāk nekā Jelgavā. Pēc augstskolas
beigšanas sākumā strādāju rezidentūrā Gaiļezera slimnīcā. Pati
esmu no Bauskas, bet pēc studijām paliku Rīgā – viena, dzīvoklis
jāuztur, sevi jānodrošina, bet kā
rezidente saņēmu 450 eiro «uz
rokas». 26 gadus vecu sievieti taču
mamma un tētis vairs neuzturēs,
kauns… Viegli nebija. Godīgi
jāsaka – man varbūt paveicās, jo
ieprecējos Jelgavā un uzreiz arī
sāku meklēt rezidenta vietu šeit.
Paveicās – mani pieņēma. Kā reģiona slimnīcā šeit rezidenta alga
ir lielāka – man sanāk ap 680 eiro
«uz rokas», un, ja ir ģimene, tad
jau arī normāli var dzīvot. Taču
tas pat nav galvenais – būtiskākais ir Jelgavas slimnīcas attieksme pret rezidentiem. Lielajās
Rīgas slimnīcās rezidentu ir gana
daudz – vienam ārstam to var būt
pat pieci, un viņam vienkārši nav
laika ar tevi nodarboties. Tad nu
sanāk, ka nereti rezidents nevis
mācās strādāt savā specialitātē,
bet veic sekretāra pienākumus.
Kas pēc rezidentūras? Atliks tikai
mācīties no savām kļūdām, un
ķirurģijā tas varētu būt pārāk nežēlīgi. Jelgavas slimnīca ir pilnīgs
pretstats. Jā, varbūt tas saistīts ar
to, ka slimnīca zina – jauno spe-

ciālistu pēc rezidentūras gribēs
paturēt, tāpēc kolēģiem ir svarīgi,
kāds ārsts izaugs. Šeit ir vairāk
brīvības, lielāka uzticēšanās, rezidentiem ir reāls darbs, protams,
stingrā profesionāļu uzraudzībā,
bet tas man ir ļoti būtiski. Godīgi teikšu – īsā laikā Jelgavas
slimnīcā esmu iemācījusies tik
daudz, cik visas rezidentūras laikā
nevienā Rīgas slimnīcā neiegūtu.
Jāatzīst, vidusskolā laikam biju
naiva, dzīvoju tādā kā eiforijā –
zināju, ka gribu būt ārste, bet, ko
tas īsti nozīmē, neapzinājos. Uz
to gāju mērķtiecīgi – vidusskolas
laikā visus gadus Ēnu dienā
devos pie mikroķirurgiem Rīgā.

Tas tiešām aizrāva. Bet tā mana
eiforija jau pirmajā augstskolas
kursā izplēnēja… Tikai tad pamazām sāku apjaust ārsta skarbo
ikdienu Latvijā. Pamest studijas,
atgriezties Bauskā kā zaudētājai?
Nē, to es nevarēju pieļaut, tāpēc
sekmīgi pabeidzu augstskolu.
Darbs man patīk, tas patīk arī
maniem grupasbiedriem, tikai
40 procenti no viņiem šobrīd jau
strādā Vācijas slimnīcās. Visi ir
apmierināti un Latvijā atgriezties
negrasās. Protams, šāda statistika
ir šokējoša, bet tā ir realitāte.
Kāpēc es neesmu Vācijā? Tāpēc,
ka man ir ciešas ģimenes saites.
Nespēju iedomāties, ka varētu

pamest savus vecākus, tagad
arī vīru. Esmu ģimenes cilvēks.
Turklāt mums drīzumā gaidāms
ģimenes pieaugums. Tā jau saka,
ka jaunajiem ārstiem līdz pat
gadiem 30 nevar būt nekādas
privātās dzīves. Varbūt meitenēm
ir vieglāk. Bet, protams, īsti normāli jau nav, ka tagad kā ķirurģe
varēšu sākt strādāt tikai 32 gadu
vecumā. Bet ko lai saka jaunie
vīrieši, kuriem principā līdz 30
gadu vecumam savas nākotnes
vārdā ir jāstrādā par 450 eiro «uz
rokas»? Protams, var piepelnīties,
un liela daļa to arī dara – dežūras,
ātrā palīdzība. Bet tas nozīmē,
ka ik pēc divām dienām tev ir
dežūra, naktis negulētas un tāpat
nekādas privātās dzīves. Jā, tad
tu vari nopelnīt vēl plus 300 eiro.
Šobrīd esmu pilnīgi pārliecināta, ka turpināšu darbu Jelgavas
slimnīcā, bet, iespējams, ar to būs
par maz, tāpēc vajadzēs meklēt
papildu darbu. Tā varētu būt
poliklīnika, piemēram. Privātās
ārsta prakses? Par to jau sapņo
jebkurš ārsts! Privātajās klīnikās
strādājošie nedomā par otru
darbu, viņi pilnībā var nodoties
savam aicinājumam, bet diemžēl
mūsu valstī ārstu ir daudz, bet
privāto klīniku – maz, tāpēc tur
var tikt tikai caur pazīšanos. Jā,
ir svarīga tava kā ārsta reputācija,
taču tik un tā pazīšanās ir vēl
nozīmīgāka.»

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis

Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem
pasniegs Piemiņas zīmes
 Sintija Čepanone

Šogad aprit 30 gadi,
kopš Ukrainā notika traģiskā Černobiļas atomelektrostacijas (AES)
avārija. Lai pieminētu
šīs traģēdijas upurus un
pateiktos visiem, kuri
piedalījās avārijas seku
likvidēšanas darbos, 28.
aprīlī pulksten 14 Jelgavas novada domes aktu
zālē notiks tradicionālais atceres pasākums.
Tajā pirmo reizi vēsturē
tiks pasniegtas īpašas
Piemiņas zīmes avārijas
seku likvidatoriem. Dalībnieki līdz 22. aprīlim
aicināti apstiprināt savu
ierašanos.
Jelgavā šobrīd dzīvo 80 cilvēki,
kuri savulaik piedalījušies AES
avārijas seku novēršanas darbos,
un viņiem visiem jau izsūtīts
ielūgums uz Jelgavas pilsētas, kā
arī Jelgavas un Ozolnieku novada
pašvaldības organizēto piemiņas
pasākumu. Tas notiks 28. aprīlī
pulksten 14 (reģistrācija – no pulksten 13.30) Jelgavas novada domes
aktu zālē Pasta ielā 37. Savukārt
līdz 22. aprīlim Černobiļas AES
avārijas seku likvidatori aicināti
apstiprināt savu dalību pasākumā
– Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie dalībnieki to
var izdarīt pa tālruni 63048917 vai
26112252.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītājas vietniece Evika
Kaufelde akcentē, ka jau tradicionāli šis atceres pasākums tiks
atklāts ar kopbildes veidošanu
un noslēgumā katrs dalībnieks
saņems vienu fotogrāfiju piemiņai. Klātesošos uzrunās visu trīs
pašvaldību vadītāji, kā arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Jevgenijs
Perebijnis un biedrības «Latvijas
savienība «Černobiļa»» prezidents
Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks.
Šoreiz, atzīmējot 30. gadadienu

kopš Černobiļas AES katastrofas, avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem kā goda un cieņas
apliecinājums pirmo reizi svinīgi
tiks pasniegtas arī LR Iekšlietu ministrijas Piemiņas zīmes – tās tiks
pasniegtas personām, kas piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas
darbos, avārijas seku likvidēšanas
un citos avārijas izraisītajos darbos
Černobiļas AES zonā laika posmā
no 1986. gada 26. aprīļa līdz 1990.
gada 31. decembrim. Saskaņā ar
nolikumu Piemiņas zīmi personai
var piešķirt vienu reizi, un kopā
ar to avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki saņems arī apliecību ar
tādu pašu kārtas numuru kā Piemiņas zīmei. «Svinīgajā pasākumā
Piemiņas zīmes pasniegs iekšlietu
ministrs Rihards Kozlovskis vai
viņa pilnvarota persona,» informē
E.Kaufelde.
Jāatgādina, ka kopš pagājušā
gada Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem,
kuri savu pamata dzīvesvietu
deklarējuši Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo
deklarētajā dzīvesvietā, ir noteikts
ikgadējs pabalsts rehabilitācijai 25
eiro apmērā. Pabalsta saņemšanai
tā pieprasītājam laikā no 15. aprīļa
līdz 15. decembrim Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā)
jāiesniedz rakstisks iesniegums,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Ministru kabineta
noteikta parauga apliecību par
Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieka statusu.
Pabalstu pārskaita tā pieprasītāja
iesniegumā norādītajā kontā.
Pasākumu organizē Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvalde
sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi,
Jelgavas novada Sociālo dienestu
un Ozolnieku novada Sociālo
dienestu. «Izsakām vislielāko
pateicību ikvienam, kas piedalījies
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanā, pašaizliedzīgi ziedojot savu
veselību un daudzos gadījumos arī
dzīvību,» tā organizatori.

Paziņojums par izsoles «Nekustamā īpašuma
Pasta salā 1, Jelgavā, nomas tiesības» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas dome izsludina nekustamā īpašuma Pasta salā 1,
Jelgavā, kadastra Nr.0900 006 0279 002, platība 409,5 m2, nomas
tiesību izsoli. Objekts tiek iznomāts sabiedriskās ēdināšanas un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 09.05.2016. plkst.14.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās
no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8
līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
LV-3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005508.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties portāla www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Zemgales INFO» (reģ.Nr.LV90002314238)

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Labo satiksmei
bīstamās bedres
Šonedēļ pilsētā vēl turpinās avārijas
bedrīšu remonts, savukārt intensīvs
bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu, visticamāk, sāksies aprīļa vidū,
kad gaisa temperatūra būs šiem
darbiem atbilstoša.
Foto: Raitis Supe

 Sintija Čepanone

Līdz šim brīdim avārijas
bedres asfalta segumā
pilsētā salabotas jau
880 kvadrātmetru platībā, taču satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana
ar auksto asfaltu turpinās. Savukārt intensīvs
bedrīšu remonts, visticamāk, sāksies aprīļa
vidū, kad gaisa temperatūra būs šiem darbiem atbilstoša.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas ielu ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis skaidro, ka
asfaltbetona bedrīšu remonts tiek
organizēts, izvērtējot tehnoloģijai
pieļaujamos laika apstākļus, un šobrīd ar auksto asfaltu, izmantojot
nepilno tehnoloģiju, tiek remontētas satiksmei bīstamās bedres,
kas dziļākas par 5 centimetriem
un lielākas par 0,1 kvadrātmetru.
«Prioritāte ir tranzīta ielas – Aizsargu, Miera, Atmodas, Rūpniecības, Tērvetes, Garozas, Rīgas iela

un Kalnciema ceļš –, kur avārijas
bedres jāaizpilda diennakts laikā,
taču šādi darbi notiek visā pilsētā,
piemēram, satiksmei bīstamās
bedres salabotas arī Dzirnavu,
Savienības ielā, Kārniņu ceļā,»
tā viņš, piebilstot, ka šobrīd gaisa
temperatūras svārstību dēļ avārijas bedres ielās ar veco asfalta
segumu veidojas ļoti strauji.
Savukārt, tiklīdz vidējā gaisa
temperatūra būs ap plus 10 grādi
pēc Celsija, pilsētā sāksies plānveida bedrīšu remonts ar karsto
asfaltbetonu. «Plānojam, ka masveida bedrīšu remontu varēsim
sākt aprīļa vidū, un šo darbu gaitā
tiks aizpildītas visas bedres, kas
izveidojušās pilsētas ielu asfalta
segumā,» skaidro E.Rubenis,
piebilstot, ka uz rekonstruēto ielu
rēķina labojamo bedrīšu kopējais
apjoms, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, ir tikai nedaudz samazinājies, jo tā vēl aizvien ir aktuāla
problēma ielās, kur asfalta segums
ir nolietojies. Kopumā šopavasar
plānots salabot apmēram 9500
kvadrātmetrus bedrīšu.
Jāpiebilst, ka bedru remontam Jelgavā no Autoceļu fonda

līdzekļiem ieplānoti 183 000
eiro visam gadam, tāpat šim
mērķim tiks atvēlēti līdzekļi no
pašvaldības budžetā paredzētā
finansējuma pilsētas ielu un ceļu
uzturēšanai.
Pilsētā pakāpeniski uzsākta arī
grants seguma ielu greiderēšana,
taču līdz šim tas noticis izlases
veidā, vispirms izvērtējot ceļa
stāvokli. «Greiderēšanu kvalitatīvi
varam veikt, kad ir atkususi zemes
virskārta un ir apžuvusi ceļa klātne. Tā kā pirms Lieldienām naktīs
gaisa temperatūra pazeminājās
pat līdz mīnus pieciem grādiem,
masveida ielu greiderēšanu nebija
iespējams veikt. Šajās dienās jau
sākta masveida grants seguma
ielu greiderēšana,» tā «Pilsētsaimniecības» ielu ekspluatācijas
inženieris, piebilstot, ka kopējais
greiderējamo ielu garums ir 119
kilometri, un šim mērķim no Autoceļu fonda līdzekļiem ieplānoti
83 500 eiro visam gadam.
Jāpiebilst, ka pašvaldības ielu
un ietvju uzturēšanas darbus veic
SIA «Kulk» saskaņā ar noslēgto
līgumu atbilstoši «Pilsētsaimniecības» apstiprinātajam plānam.
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Īsi
 20. aprīlī pulksten 14 Sabiedrības
integrācijas pārvaldes telpās Sarmas
ielā 4 notiks Latvijas Kaulu, locītavu
un saistaudu slimnieku biedrības Jelgavas nodaļas kopsapulce. Biedriem
ierašanās obligāta.
 Jelgavas Amatu vidusskola 9.
klašu audzēkņus aicina uz atvērto
durvju dienām «Profesiju virpulis».
Pasākums notiek līdz 14. aprīlim,
katru dienu veltot kādai no skolā apgūstamām profesijām: 7. aprīlī pulksten 14
aicināti tie, kuri vēlas apgūt datorizētās
ciparu vadības (CNC) metālapstrādes
darbagaldu iestatītāja profesiju, 12.
aprīlī pulksten 14 – tie, kam interesē
konditora un maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālista arods,
13. aprīlī pulksten 14 vairāk varēs uzzināt par friziera specialitāti, 14. aprīlī
pulksten 14 – par pavāra specialitāti.
Interesenti lūgti iepriekš pieteikties pa
e-pastu avsk.@izglitiba.jelgava.lv vai
tālruni 26469978.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«AKG Thermotechnik
Lettland» (reģ.Nr.40003646836) ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā jau vairāk nekā
10 gadus. AKG uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā
2400 darbiniekiem 14 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā,
Amerikā un Āzijā, izstrādā un ražo augstas kvalitātes
siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai
mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru industrijai,
agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves
iekārtām. Darbs «AKG Thermotechnik Lettland» ir
lieliska iespēja gūt pieredzi starptautiskā ražošanas
uzņēmumā, kura produkts ir pazīstams visā pasaulē.

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina
pievienoties savai komandai

PROGRAMMĒTĀJU,

kuram ir (vai drīz būs) augstākā izglītība
IT jomā, kurš prot strādāt sistemātiski
un uzņemties atbildību par sava darba
rezultātu. Priecāsimies, ja pretendentam uz
šo amatu būs izpratne par programmatūras
izstrādes labo praksi, pieredze darbā ar
koda repozitāriju un spēja izstrādāt risinājumus nestandarta problēmām. Novērtēsim
pretendenta vēlmi apgūt jaunus risinājumus
un programmēšanas valodas.
Mēs piedāvājam profesionālus izaicinājumus,
dinamisku darbu un karjeru stabilā starptautiskā uzņēmumā Jelgavā, labus darba
apstākļus un atsaucīgus kolēģus, sociālās
garantijas, kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu
un iespēju strādāt elastīgu darba laiku.
Ja vēlies pievienoties mūsu komandai, savu
motivācijas vēstuli un CV ar norādi «Programmētājs» lūdzam sūtīt līdz 2016. gada 25. aprīlim
pa e-pastu dina.bluma@akg-gruppe.de,
pa faksu 63012223 vai pa pastu uz adresi:
«AKG Thermotechnik Lettland»,
Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.

Iedzīvotāji arvien vairāk domā par pagalmu labiekārtošanu

 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmdienas vakarā Jelgavas domes ēkā notika
sapulce, kurā interesenti tika iepazīstināti ar
pašvaldības programmu – līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai.
Sanākušos lielākoties
interesēja praktiski jautājumi: vai atbalstu var
saņemt, ja zeme zem
mājas pieder privātpersonai, kā garantēt
darbu izpildes kvalitāti,
kā mājas ieceres salāgot
ar pilsētas attīstības
plāniem.
Uz sanāksmi bija ieradušies
apmēram 30 interesenti. Vispirms
klātesošie prezentācijas veidā tika
iepazīstināti ar nosacījumiem
līdzfinansējuma saņemšanai. Kā
norādīja Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības programmā Jurijs Strods, tā
gatavota, balstoties uz pagājušā
gada programmas konkursu un
izvērtējot saņemtos pieteikumus.
«Pagājušajā gadā pavisam tika
iesniegti desmit pieteikumi, bet
nosacījumiem atbilda un tālāk tika
virzīti septiņi, no kuriem divi vēlāk
atteicās no projekta īstenošanas.
Tāpēc vēlētos, lai šogad visi iesnieg-

tie projekti ir formāli atbilstoši un
var sacensties par līdzfinansējumu
jau pēc būtības,» tā J.Strods.
Pēc prezentācijas sekoja jautājumu daļa. Piemēram, jautāts
tika, vai konkursā var piedalīties
arī tad, ja zeme zem ēkas pieder
nevis dzīvokļu īpašniekiem, bet
trešajai personai, kura atrodas
ārzemēs. Šajā gadījumā nepieciešama zemes īpašnieka rakstiska
piekrišana tam, ka uz viņam
piederošās zemes tiks īstenoti
konkrētie darbi saskaņā ar mājas
iecerēm. Akadēmijas ielas 2 mājas
pārstāvis uztraucās, kā panākt,
lai darbi būtu kvalitatīvi, jo viņi
jau saskārušies ar nekvalitatīvi
veiktu darbu sekām. Pašvaldības
pārstāvji paskaidroja, ka gadījumā, ja paredzētā projekta summa
nepārsniedz 14 000 eiro, nav jārīko
iepirkums, kurā būtu saistošs kritērijs «zemākā cena», bet pietiek
ar cenu aptauju, kurā māja var
izraudzīties piemērotāko darbu
veicēju. Izskanēja arī jautājums,
vai māja var piedalīties projektā
kopā ar trīs citām līdzās esošām
mājām, ja laukums, kuru plānots
labiekārtot, no tās atrodas tālāk.
Kā paskaidroja pašvaldības speciālisti, saskaņā ar nolikumu konkursā kopā var piedalīties tās mājas,
kuru zemesgabali robežojas.
Tāpat iedzīvotājiem interesēja,
kā salāgot mājas ieceres ar pilsētas
attīstības plāniem. «Es ieteiktu

savu ieceri pārrunāt ar pašvaldības
Būvvaldes speciālistiem, vienlaikus noskaidrojot, vai pašvaldība
tuvākajā nākotnē neplāno darbus
pie jūsu mājas, kur ir zemesgabala robežas, kas ir atļauts un kas
ne,» aicināja pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs.
«Pagaidām konkrētu plānu
mums vēl nav, bet vajadzētu sakārtot piebraucamo ceļu, palielināt
stāvlaukumu un labiekārtot bērnu
rotaļu laukumu,» norādīja Pasta
ielas 36. mājas pārstāvis Jurģis
Dunajevs, kurš sapratis – ja vēlas
uzlabojumus, jāsāk rīkoties. Viņš
atzīst, ka 68 dzīvokļu mājā vēl
daudziem nav apziņas, ka tā ir
viņu māja un pašiem par to jāgādā,
nevis jāgaida, ka atnāks kāds un
izdarīs. Viņš arī lēš, ka šogad projektu konkursam diez vai pagūs
iesniegt pieteikumu, jo nepieciešami dažādi dokumenti, sapulču
lēmumi, projekti. «Jādara viss soli
pa solim, un, ja nepagūsim šogad,
tad jāsagatavojas nākamajam
gadam, ja šāda programma būs.
Vispirms ir jāizlemj, ko darīt, un
tad jāsaprot aptuvenās izmaksas.
Mēs ar apsaimniekošanas naudu
cauri tik un tā netiksim, un būs
jādomā, kā iegūt nepieciešamo
finansējumu,» stāsta J.Dunajevs.
Uzvaras ielas 4 dzīvokļu īpašniekiem gan jau ir skaidrs, ko
viņi vēlas: apmēram par metru

paplašināt stāvlaukumu, lai
varētu tikt garām tajā novietotajām automašīnām, īpaši
operatīvais transports. Mājas
vecākais Aivars Šeļakovs neslēpj, ka gatavoties konkursam
sākuši jau rudenī – lēmums jau
pieņemts, dokumenti sagatavoti,
projekts saskaņots. Tālākais solis
ir tāmes izstrāde. Mājas vecākais
cer, ka pagūs iesniegt pieteikumu
laikā. Jāpiebilst, ka pieteikumu
iesniegšanas termiņš ir līdz 31.
maija pulksten 17.
Jāatgādina, ka pagalmu labiekārtošanai pašvaldības kopējais
atvēlētais finansējums ir 25 000
eiro. Viens projekts var saņemt
līdzfinansējumu līdz 50 procentiem no labiekārtošanas darbu
kopējām izmaksām, nepārsniedzot 5000 eiro darbiem, kam
nepieciešama būvatļauja, un 2000
eiro darbiem, kam nepieciešams
paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte. Līdzfinansējums
paredzēts lietus ūdens novadīšanas sistēmas, brauktuves, ietves
vai stāvlaukuma, apgaismojuma
izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai
un citiem labiekārtošanas darbiem
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu,
zālienu un apstādījumu, sporta
laukumu izbūvei, pārbūvei vai
atjaunošanai). Ar saistošajiem
noteikumiem var iepazīties mājas
lapā www.jelgava.lv vai www.
pilsetsaimnieciba.lv.
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Mūzikas skolas absolventu vidū
praktiski nav bezdarbnieku
 Ģirts Pommers

«Mūsu audzēkņu vecāki bieži
nemaz nezina, ka mēs esam
Kultūras ministrijas padotībā
esoša valsts izglītības iestāde,
nevis pašvaldības. Viņi pamana, ka mūsu nosaukumā
ir vārds «Jelgava», tādēļ no
mums tiek prasīta dubulta
atbildība. Uzskatu, ka pie
mums šobrīd tiek piedāvāts
viss nepieciešamais, lai katrs
audzēknis kļūtu par attīstītu,
muzikālu personību,» saka
Jelgavas Mūzikas vidusskolas
direktors Artūrs Puķītis, kurš
šo mācību iestādi vada kopš
2010. gada. Šobrīd skolā tiek
īstenotas profesionālās vidējās mūzikas izglītības un
profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības programmas.
Šogad mācības Jelgavas Mūzikas
vidusskolā uzsāka 533 audzēkņi – 384
profesionālās ievirzes programmā, bet
49 – profesionālās izglītības programmā.
Kā uzskata skolas direktors A.Puķītis,
šāds audzēkņu skaits ir tuvu optimālajam.

Audzēkņu skaits – nemainīgs,
absolventi – pieprasīti

«Mūsu skolēnu skaits pēdējos gados
nemainās, un šobrīd tas atbilst mūsu kapacitātei. Vairāk nemaz nevarētu uzņemt,
jo to neatļauj mūsu iespējas. Faktiski mēs
esam uzņēmuši visus, kuri vēlējās iestāties. Jāsaprot, ka vecāki savus bērnus sūta
uz mūzikas skolu ne jau savu interešu
vadīti, bet gan bērna, tādēļ, neskatoties
uz demogrāfisko situāciju valstī, mēs jo
projām esam pieprasīti,» uzsver direktors.
Tāpēc A.Puķītis norāda, ka, viņaprāt,
katra bērna vecākiem jānoskaidro, ir vai
nav viņa atvasei talanta mūzikā vai kādā
no mākslām: «Ir ļoti bēdīgi, ka jaunietis
20 gados saviem vecākiem pārmet, ka
bērnībā viņu nav sūtījuši uz mūzikas vai
mākslas skolu. Te tomēr ir cita vide, un
šie audzēkņi krietni atšķiras savā uzvedībā, piemēram, mums praktiski nekad
nav bijušas disciplīnas problēmas. Tāpat
jāmin, ka mēs varētu būt vienīgā skola
pilsētā, kurā nav itin nekādas valodas
barjeras – pie mums mācās gan latviski,
gan krieviski runājošie, taču, absolvējot
skolu, visi labā līmenī pārvalda valsts
valodu. Valodas apguve nenotiek uzspiesti
vai mērķtiecīgi, bet gan radošā vidē un
procesos.»
Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmā mācās bērni, sākot no
sešu septiņu gadu vecuma vai no astoņu
deviņu gadu vecuma atkarībā no izvēlētās
specialitātes. Sešu septiņu gadu vecumā
iespējams iestāties klavieru, čella, vijoles
specialitātēs. Šajās specialitātēs mācības
Mūzikas skolā ir astoņi vai deviņi gadi,
bet vidusskolas programmā mācību laiks
ir četri gadi. Paralēli mūzikas priekšme-

tiem audzēkņi apgūst vispārējo vidējās
izglītības programmu (latviešu valodu
un literatūru, svešvalodu, matemātiku,
vēsturi, sportu).
Šobrīd aktuālākās ir klavieru, ģitāras,
saksofona un sitamo instrumentu apguves programmas. «Audzēkņi nereti ietekmējas no dažādiem šoviem – tā, piemēram,
pirms vairākiem gadiem mūsu pedagogs
Gundars Lintiņš piedalījās vairākos
TV šovos, kas radīja papildu audzēkņu
interesi par sitamo instrumentu pro
grammu. Savukārt klavieres ir klasiska
programma, kura aktuāla būs vienmēr,»
spriež direktors.
Pēc sekmīgi pabeigtas profesionālās
mūzikas izglītības programmas audzēkņi
mācības var turpināt augstākās mācību
iestādēs, piemēram, Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā, Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā. «Apmēram
90 procenti mūsu absolventu turpina
mācības kādā no augstākās izglītības
iestādēm Latvijā vai ārzemēs. Mūsu absolventu vidū gandrīz nav neviena bezdarbnieka, jo Latvijā pieprasījums pēc mūzikas
pasniedzējiem ir liels,» secina A.Puķītis.
To apliecina arī pati Jelgavas Mūzikas
vidusskola – 58 no 81 pedagoga ir Jelgavas
Mūzikas skolas absolventi, viņu pašu ieskaitot. «Taču skaļāk mūsu vārdu noteikti
nes tie absolventi, kuri kļuvuši par profesionāliem mūziķiem – uzstājas uz Latvijas
lielākajām skatuvēm, piemēram, Lauris
Reiniks, Žoržs Siksna, diriģenti Aigars
Meri un Normunds Šnē,» stāsta direktors.
Jelgavas Mūzikas skolas pedagogi ir labāk apmaksāti nekā vidēji Latvijā: «Šobrīd
valstī pedagoga minimālais atalgojums ir
420 eiro par pilnu slodzi, mēs esam atraduši iespēju saviem pasniedzējiem maksāt
620 eiro. Vairāki pasniedzēji strādā papildus, līdz ar to atalgojums, manuprāt, ir
gana pieklājīgs un konkurētspējīgs,» tā
A.Puķītis.

Foto: Raitis Supe
Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi paralēli mācībām iesaistās arī citos muzikālos projektos. Vēl Lieldienu laikā Jelgavas kultūras namā klausītājiem bija iespēja novērtēt Jelgavas Kamerorķestra, ko, starp citu, vada viens no Mūzikas skolas
absolventiem Aigars Meri, un Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu orķestra kopīgu koncertu.

bas mēnesī – red.), kā arī mācību maksas,
kas no šī mācību gada palielināta no 17
līdz 20 eiro mēnesī. «Mēneša maksu nācās
paaugstināt, jo ar līdzšinējo nespējām segt
komunālos maksājumus, kas gadā ir ap 60
tūkstoši eiro,» informē direktors.
Te gan jāpiebilst, ka profesionālās
ievirzes programmas izglītojamajiem,
kuri nāk no trūcīgām, daudzbērnu vai
aizbildņu ģimenēm, Jelgavas pašvaldība
kompensē mācību maksu 15 eiro apmērā.
Šobrīd Jelgavas Mūzikas skolā ir 84 šādi
audzēkņi.
Katru gadu tiek atjaunoti arī mūzikas
instrumenti. «Pēdējo pāris gadu laikā
esam iegādājušies trīs jaunus flīģeļus,
kuru kopējā vērtība ir ap 60 tūkstošiem
eiro. Faktiski katru gadu cenšamies atrast
līdzekļus, lai atjaunotu mūzikas inventāru,» skaidro direktors. Viens no flīģeļiem
pirms pāris gadiem iegādāts ar grupas
Mācību maksa – par siltumu
«Mūzikas skolu no iepriekšējā direktora «Prāta vētra» finansiālu atbalstu, taču
saņēmu diezgan bēdīgā stāvoklī. Bija ļoti skolas direktors norāda, ka šāda prakse
daudz darbu, kas jāveic nekavējoties, bieži netiek piekopta.
skola pat nebija ierakstīta Zemesgrāmatā,
kas kavēja mūsu pieteikšanos Eiropas Audzēkņiem panākumi
projektiem, lai iegūtu līdzekļus ēkas silti- ne tikai mūzikas konkursos
Skolā attīstīta ir kolektīvā muzicēšana,
nāšanai,» stāsta direktors. Pēc sešu gadu
darbošanās A.Puķītis secina, ka šobrīd ar kuru var nodarboties ikviens audzēknis
skola ir labā tehniskā stāvoklī: «Ir paveikti – darbojas trīs kori, divi pūtēju orķestri,
nozīmīgi darbi – jaunā korpusa siltināša- divi stīgu orķestri, divi populārās mūzikas
na, centrālās apkures sistēmas nomaiņa, ansambļi, akordeona orķestris un vairāki
koncertzāles kapitālais remonts, kā arī ansambļi.
Mūzikas skolas audzēkņi regulāri
uzcelta piebūve sitamo instrumentu
klasēm. Tāpat katru gadu tiek veikti ma- piedalās pilsētas organizētajos kultūras
zāki remontdarbi – kosmētiskie remonti, pasākumos, taču A.Puķītis uzskata, ka
durvju maiņa. Piemēram, nākamais šīs aktivitātes nedrīkst būt pašmērķis:
plānotais darbs ir koridora jumta maiņa, «Pilsētas sabiedriskajā dzīvē mēs esam
jo tas neatbilst mūsu klimata apstākļiem pietiekami aktīvi. Sadarbībā ar pašvaldības iestādi «Kultūra» darbojas Jelgavas
un uz tā regulāri krājas ūdens.»
Skolas budžets veidojas no Kultūras mi- Kamerorķestris, kurā muzicē mūsu
nistrijas finansējuma, pašu ieņēmumiem audzēkņi, regulāri tiek sniegti dažādi
no instrumentu iznomāšanas izglītojama- koncerti – gan pašvaldības organizētajos
jiem, kuriem nav savu instrumentu (īres pasākumos, gan citos. Arī mēs paši orgamaksa ir 1 procents no instrumenta vērtī- nizējam daudz koncertu, skates, kurās

Lielākie publiskie pasākumi notiek Mūzikas skolas Lielajā kamerzālē, kurā ir 300
skatītāju vietas, taču Jelgavas Mūzikas vidusskolas direktors Artūrs Puķītis norāda, ka pilsētā aktuāla ir jaunas akustiskās koncertzāles nepieciešamība: «Šobrīd
koncertzāles Latvijā ir populāras – pēdējā laikā koncertzāle uzbūvēta Liepājā un
Rēzeknē. Cik man zināms, tās šobrīd piesaista daudz interesentu un noteikti
sevi atpelna, jo tiek piedāvāti augstas kvalitātes mūziķu koncerti. Taču, vai liela
koncertzāle Jelgavā būtu ilgtermiņā dzīvotspējīga, jāizvērtē speciālistiem, jo mēs
tomēr esam salīdzinoši netālu no kultūras centra – Rīgas.» Foto: Ivars Veiliņš
piedalās dalībnieki no visa reģiona.»
Šobrīd Jelgavas Mūzikas vidusskola ir
kā savas jomas reģiona centrs – lielākā
daļa valsts konkursu Zemgales reģiona
atlašu notiek tieši Jelgavā. «Pēdējos gados
šādos valsts konkursos dalība ir obligāta.
Tas nozīmē vien to, ka mums jāuzņem 17
– 18 reģionālo mūzikas skolu audzēkņi. Šo
konkursu organizēšana paņem gan daudz
laika, gan enerģijas, taču uzskatu, ka tas ir
mūsu pienākums,» tā A.Puķītis.
Skolas audzēkņu piedalīšanās konkursos un festivālos ir apliecinājums
iegūtajai meistarībai un mērķtiecībai
profesionālajā izglītībā. Pārliecinoši
audzēkņi rāda profesionālo izaugsmi
Latvijas mērogā, kā arī starptautiskos
konkursos un festivālos Francijā, Vācijā,

Čehijā, Čīlē, Igaunijā, Lietuvā un citviet.
Skolai ir pamats lepoties ar saviem
absolventiem, kuri tās vārdu nes godam
ne tikai valstī, bet ārpus tās robežām:
izcilām opermākslas solistēm Laimu Andersoni-Silāri, Solveigu Raju, dziedātājiem
L.Reiniku, Ž.Siksnu, Jāni Kurševu, diriģentiem N.Šnē, Leonu Amoliņu, A.Meri,
Guntu Paškovsku, komponistiem Paulu
Dambi, Alvilu Altmani, Indru Riši, pianistiem Ilzi Dzērvi, Jāni Matuli, Juri Žvikovu.
Taču skolas direktors uzsver, ka audzēkņi sevi lieliski parāda ne tikai mūzikas jomā, bet arī vispārējos mācību priekšmetos. Pagājušā mācību gada Draudzīgā
aicinājuma specializēto skolu reitingā
Jelgavas Mūzikas vidusskola ierindojās
17. vietā 99 skolu konkurencē.

Jelgavas Mūzikas vidusskolas absolventu spilgtākās atmiņas
«Ar lepnumu esmu teicis,
ka esmu mācījies Jelgavā»

Mūziķis Lauris Reiniks:
«Jelgavā nodzīvotie pieci
gadi man ir spilgtā atmiņā
– piecu latu stipendija, cīņa
par klasēm, kurās vakaros
mācīties, mani lieliskie
kursabiedri un skolotāji.
Mums bija tiešām foršs
kurss, kura audzinātāja
bija Maruta Bērziņa. Jelgavas Mūzikas skola man
deva vidējo izglītību un
profesionālās zināšanas jomā, kas tagad ir mana
ikdiena. Ir patīkami būt vienam no retajiem mūziķiem, kuram tiešām ir šī akadēmiskā izglītība mūzikā. Tā ir galvenā muzikālās izglītības iestāde visā
Zemgalē, tās absolventi ir darījuši lielas un labas
lietas valsts mērogā. Vienmēr ar lepnumu esmu
teicis, ka esmu mācījies Jelgavas Mūzikas koledžā.»

«Skolotāju fanātiskais darbs
ir cieņas un godbijības vērts»
Diriģents Normunds Šnē:

«Man skola bija kā ģimenes
turpinājums, jo mācījos arī
pie saviem vecākiem. Atmiņu
kaleidoskops ir milzīgs, un
katrs tā fragments ir nozīmīgs
un spilgts. Skolas orķestri un
dziedāšana korī pie neatkārtojamās skolotājas Riekstas,
vijolnieku ansamblis un brīžiem gluži vai cīņa ar spītīgo instrumentu mana tēva vadībā,
dažādas blēņas, kuru atbalsis nekavējoties nonāca vecāku
ausīs. Skolā izvēlētais un uzsāktais ceļš izrādījās mana profesija nu jau vairāk nekā 20 gadu. Kaut arī mūziķis mācās
visu savu dzīvi, pirmie iespaidi un zināšanas izrādās bieži
vien noteicošās mūsu uzskatu veidošanās procesā. Domāju,
ka laikā, kad mācījos Jelgavas skolā, izglītības kvalitāte bija
tiem laikiem atzīstamā līmenī, bet skolotāju kolektīvs un tā
fanātiskais darbs ir cieņas un godbijības vērts.»

«Uz Jelgavu mācīties
brauca interesenti
no visas Latvijas»
Mūziķis Žoržs Siksna:

«Pozitīvākās atmiņas saistās
ar stundām pie
klarnetes spēles pasniedzēja
Jūlija Grūtupa.
Lai gan es nebiju apzinīgākais
skolnieks, tomēr
es tiešām novērtēju Jelgavas Mūzikas skolā
pavadīto laiku. Jau manā laikā uz Jelgavu
mācīties brauca interesenti no visas Latvijas,
pat no Madonas un Lubānas, kas vien norāda
uz to, ka Mūzikas skolas loma bija ļoti nozīmīga. Izcilais skolas absolventu saraksts ir
rādītājs, ka darbs norit veiksmīgi un noteikti
ir jāturpina.»

«Mūzikas skolā
pavadītie gadi uzjunda
ļoti siltas atmiņas»

Operdziedātāja Solveiga Raja:
«Jaunības atmiņas
ir ļoti gaišas un
pozitīvas. Spilgtā atmiņā ir skolotāja Valentīna
Butāne, kura bija
ļoti augsta līmeņa
pedagogs. Atceros neskaitāmos
pulciņus, kas notika Jelgavas kultūras namā,
– tie tika apmeklēti ar radošu iedvesmu. No
Jelgavas nāk ļoti daudz talantīgu mūziķu, tādēļ uzskatu – šai pilsētai ir palaimējies, ka te
atrodas Mūzikas skola. Jelgavniekiem noteikti
ir jālepojas ar saviem māksliniekiem, kuri priecē
neskaitāmus cilvēkus tepat Latvijā un aiz tās
robežām.»

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis

Piesakies projektam
«Sporto visa klase»!

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) izsludinājusi pieteikšanos skolu 3. klasēm,
kuras nākamajā mācību gadā vēlas
iesaistīties projektā «Sporto visa klase».
Projekts paredz iesaistīto skolu 3., 4. un
5. klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt trīs fakultatīvo sporta nodarbību
sarīkošanu papildus tām divām sporta
stundām, kas ir paredzētas obligātajā
izglītības programmā. Šobrīd projektā
veiksmīgi piedalās četras Jelgavas skolu
klases: Jelgavas 4. vidusskolas 3. un 4.
klase, Tehnoloģiju vidusskolas 3. klase
un Jelgavas 4. sākumskolas 3. klase.
Pašvaldību apstiprinātus pieteikumus no
izglītības iestādēm LOK jāiesniedz līdz šā
gada 29. aprīlim.

Jelgavas ūdens moto
sportisti – laureātu vidū

Liepājas olimpiskā centra «Tango» zālē notika 2015. gada ūdens
motosporta laureātu
apbalvošanas pasākums. Apbalvoto vidū
arī trīs Jelgavas ūdens motosporta kluba
«Paisums» dalībnieki: Jānis Simanovs
izcīnīja uzvaru prestižajā RN-2000 laivu
klasē, otro vietu šajā klasē ieguva Guntis
Lauss, bet trešo vietu FR-1000 laivu klasē
– Jānis Kuķalks. Ceturto vietu FR-1000 klasē
izcīnīja Valdis Kuķalks, kurš pēc veiksmīgā
sezonas sākuma piedzīvoja tehniskas ķibeles, kuras nespēja novērst. Jelgavā Latvijas
atklātā čempionāta posms šogad notiks
20. augustā.

«Apolonieši» dzimšanas
dienu svinēs sacensībās

 Ģirts Pommers

«Kluba dzimšanas dienu svinēsim 9. aprīlī, kad Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44a
risināsies Jelgavas un Latvijas
atklātais čempionāts svaru
stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu. Nekāda saviesīga
pasākuma nebūs – katri mači
ir mūsu svētki. Starts šajās sacensībās būs mūsu svētki, izcīnītie Latvijas rekordi un sporta
meistaru normas – sportistu
dāvana klubam un pilsētai,»
stāsta daudzkārtējs Latvijas
čempions, sporta meistars un
sporta kluba «Apolons» vadītājs Edmunds Jansons.
1986. gada 1. aprīlī tika dibināts spēka
trīscīņas klubs «Apolons», un tā loma šī
sporta veida attīstībā ir bijusi nozīmīga.
Astoņdesmito gadu beigās tas bija Latvijas
izlases bāzes klubs, 1989. gadā «Apolona»
sportistiem izdevās izcīnīt uzvaru PSRS
čempionātā. «Bija laiki, kad Jelgavas un
kluba vārdu zināja visā Padomju Savienībā, par to parūpējāmies ne tikai mēs, bet
arī automašīnu rūpnīca RAF, kas mūs ļoti
atbalstīja,» atceras E.Jansons.
Līdz šim brīdim klubs ir izaudzinājis

Kā atzīst «Apolona» treneris
Edmunds
Jansons (no
kreisās), Latvijas rekordi un
medaļas tiek
gaidītas no
vairākiem kluba
atlētiem, kuru
vidū arī 2015.
gada Eiropas
senioru čempionāta bronzas medaļnieks
Jānis Lasmanis.
Foto: no JV
arhīva
neskaitāmus Latvijas čempionus, rekordistus un sporta meistarus. Kā atzīst
E.Jansons, klubu apmeklētāju masveidība
trīsdesmit gadu laikā ir bijusi iespaidīga:
«Nebūtu par skaļu teikts, ja apgalvotu,
ka mūsu sporta zālē ir bijis katrs otrais
jelgavnieks. Šobrīd ar mums trenējas
nedaudz vairāk kā 20 sportistu, kuri regulāri piedalās sacensībās, tāpat ir virkne
apmeklētāju, kuru mērķis ir uzlabot savu
veselību.»
Gaidāmās sacensības būs starptautiskas, jo tajās piedalīsies sportisti no
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. «Domāju, ka kopējais dalībnieku skaits varētu
sasniegt apmēram 300 sportistu. Kā
vienmēr, mačus centīsimies noorganizēt
visaugstākajā līmenī, tiks nodrošināta
tiešraide internetā,» informē E.Jansons.
Kā jau ierasts, no «Apolona» sportistiem tiks gaidīti godalgoti rezultāti, ko
neslēpj arī treneris: «Esmu drošs, ka mūsu
atlēti spēs labot kādu Latvijas rekordu
un sasniegt sporta meistara normas. Kā
favorīti jāmin Jana Jansone, Edīte Ķeņģe,
Olafs Krastiņš, Renārs Dronga, Valērijs
Semjonovs, Jānis Lasmanis, Oļegs Ilarionovs un citi.»
Jāpiebilst, ka šī gada augusta beigās
Islandē notiks Eiropas čempionāts svaru
stieņa spiešanā guļus, kurā piedalīsies arī
divi «apolonieši» – J.Jansone un R.Dronga.

FK «Jelgava» piedzīvo pirmo Noslēgusies skolēnu
zaudējumu Virslīgā
spartakiāde florbolā
«Synottip» futbola Virslīgas 3. kārtas
spēlē pirmo zaudējumu piedzīvojis
FK «Jelgava», kas spēlē pret pagājušā
gada čempioni «Liepāju» neizmantoja
divus izcilus momentus, ielaida vārtus
pēc pašu neveiksmīgas darbības aizsardzībā un noslēgumā piekāpās ar
0:1. Vienīgos vārtus uzvarētāju labā
guva Dāvis Ikaunieks. Nākamo spēli
mūsējie aizvadīs Latvijas kausa izcīņas
gaitā 13. aprīlī pret 1. līgas komandu
no Babītes. Mača sākums paredzēts
pulksten 18, bet precīza norises vieta
šai cīņai vēl nav zināma. Nākamais
Virslīgas mačs mūsējiem būs 16. aprīlī
izbraukumā pret FC «Spartaks». Mača
sākums – pulksten 16.

Pavasara plaukumā, kad daba sāk posties zaļā rotā,
pa mūžības ceļu aizgājis Jelgavas 2. internātpamatskolas
direktores vietnieks mācību darbā

Vladimirs Andrejevs (10.02.1961. – 30.03.2016.).
Būdams pēc savas sūtības izcils, talantīgs pedagogs, Vladimirs Andrejevs vienmēr
uzsvēra izglītības vērtību un saglabāja nemainīgu ticību jauniešiem, viņu varēšanai,
nostrādājot skolā vairāk nekā divdesmit gadu.
Mums prātā un sirdī Vladimirs paliks kā godīgs, taisnīgs, sirsnīgs cilvēks, iejūtīgs,
saprotošs kolēģis, uzticams un izpalīdzīgs draugs. Mums visiem pietrūks viņa gaišā
smaida, labsirdīgā humora. Mums pietrūks Viņa.
Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību sakarā ar lielo zaudējumu un esam
kopā ar Vladimira Andrejeva piederīgajiem, viņu pāragri mūžībā pavadot.
Šī lappuse likteņa grāmatā ir pabeigta, un mēs no sirds sakām paldies par to
darba un dzīves skolu, ko guvām, kopā ar Vladimiru strādājot.
Vārdi, ko viņš ir teicis, darbi, ko viņš ir veicis, dvēsele, ko viņš sevī nesis, dzīvos
joprojām mūsu sirdīs un atmiņās.
Lai gaišs un viegls ir mūžības ceļš!
Jelgavas 2. internātpamatskolas kolektīvs

Jelgavas pilsētas 45. skolēnu spartakiādes sacensībās florbolā
2000./2001.
gadā dzimušo zēnu grupā uzvaru izcīnīja
Spīdolas ģimnāzijas sportisti, otro vietu
– Valsts ģimnāzijas florbolisti, bet trešo –
Jelgavas 4. vidusskolas vienība. Kopumā
sacensībās piedalījās sešas komandas.
Savukārt 1996./1999. gadā dzimušo grupā
par uzvarētājiem kļuva Valsts ģimnāzijas
florbolisti, otro vietu izcīnīja Tehnoloģiju
vidusskolas sportisti, bet bronzas godalgas – Spīdolas ģimnāzijas vienība. Spēles
norisinājās Jelgavas Sporta hallē.
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Sporta pasākumi
10. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (Sporta hallē).
10. aprīlī pulksten 12 – Latvijas čempionāta volejbolā sievietēm finālspēles
(Sporta hallē).
12. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas skolu
aerobikas konkurss (Sporta hallē).
15. aprīlī pulksten 11 – projekta
«Sporto visa klase» sacensības tautas
bumbā (ZOC).
23. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts volejbolā sievietēm un
vīriešiem (ZOC).
23. aprīlī pulksten 10 – Latvijas
čempionāts lakrosā (Sporta hallē).
24. aprīlī pulksten 12 – akvatlons:
«Mītavas kauss 2016» (LLU Sporta
namā).

Iesaisties «Sporto un
esi vesels» aktivitātēs!
 Ģirts Pommers

16. aprīlī pulksten 10 Pasta
salā būs sporta aktivitāšu
cikla «Sporto un esi vesels»
atklāšanas pasākums, kurā
notiks plānoto aktivitāšu
prezentācija un paraugdemonstrējumi. Projekts
paredz vairāku sporta pasākumu organizēšanu šogad
Pasta salā laika posmā no
aprīļa līdz oktobrim. Aktivitātēs bez maksas varēs
piedalīties dažāda vecuma
jelgavnieki un viesi, ģimenes
ar bērniem un aktīva dzīvesveida cienītāji.
Projekta īstenošana iespējama, pateicoties Jelgavas pašvaldības iestādes
«Sporta servisa centrs» dalībai Latvijas
Olimpiskās komitejas un uzņēmuma
«Coca-cola» organizētās programmas
«Par aktīvu dzīvesveidu» konkursā,
kurā pašvaldība ieguva līdzfinansējumu 5000 eiro apmērā sava projekta
realizācijai.
Projekta «Sporto un esi vesels» plānotais dalībnieku skaits ir 5000, bet
aktivitāšu vieta – Pasta sala, kas arī
noteica sporta pasākumu izvēli. «Izvēloties aktivitātes, tika ņemti vērā vairāki
faktori, piemēram, līdzšinējā pieredze,
organizējot līdzīgus pasākumus, kā
arī aktivitāšu īstenotāju entuziasms
un aizrautība. Akcents likts uz viegli
pieejamām un no finanšu viedokļa
demokrātiskām aktivitātēm. Jau pagājušajā gadā tika organizēti skriešanas
koptreniņi, tāpat Pasta salā notikušas
tūrisma kanoe laivu sacensības. Papildus programmā iekļauts arī viegli
piemērojams sporta veids krosmintons
(spīdmintons), kas arī neprasa lielus
finansiālus ieguldījumus, līdzīgi kā
nūjošana un norūdīšanās,» tā M.Actiņa.
Šobrīd projektā plānotas septiņas

Piedāvā darbu
No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
/K.Apškrūma/

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898) no
15. aprīļa atsāk ražošanu un aicina darbā
profesionālas(-us) šuvējas(-us). T.29226133.

aktivitātes: skriešanas koptreniņi ir maksimālais dalībnieku skaits, kuru
(sāksies no 16. aprīļa, vadīs treneri sasniedzot katram dalībniekam vairs
Aļona Fomenko, Nataļja Gorškova un nebūs iespējams pievērst nepieciešaRitvars Dombrovskis), nūjošanas no- mo uzmanību. Piemēram, skriešanas
darbības (sāksies maijā, vadīs trenere koptreniņos piedalīsies dalībnieki ar
Zane Grava), atklātie krosmintona atšķirīgu fizisko sagatavotību, tādēļ svatreniņi un turnīri (sāksies no 17. mai- rīga ir dalīšana pa līmeņiem ar domu, ka
ja, vadīs sporta kluba «spidmintons. tie ar laiku varētu izlīdzināties. Mums
lv» pārstāvji), vingrošanas nodarbības ir svarīgi, lai šie treniņi būtu kvalitatīvi
bērniem un vecākiem (sāksies no maija, un noderīgi ikvienam, tāpēc treneriem
vadīs trenere Tatjana Gorbatko), ģime- būs intensīvi jāstrādā, lai gandarījumu
ņu sacensības ar
par piedalīšanos
«Sporto un esi vesels»
kanoe laivām (sākizjustu ikviens daprojekta programma aprīlī:
sies no maija, vadīs
lībnieks.»
un organizēs klubs • 16. aprīlī pulksten 10 – skriešanas
Kā uzsver M.Ac«KC» un SIA «Lai- koptreniņš;
tiņa, aktivitāšu vavu sports»), sporta • 17. aprīlī pulksten 10 – nūjošanas dītāju pakalpojumi
aktivitātes bērniem nodarbības;
tiks apmaksāti:
(sāksies no 1. jūni- • 19. aprīlī pulksten 18 – skriešanas «Iesaistīto aktivitākoptreniņš;
ja, aicināti piedašu vadītāji saņems
• 23. aprīlī pulksten 10 – skriešanas
līties 3 – 10 gadus koptreniņš;
atalgojumu no proveci bērni, aktivi- • 24. aprīlī pulksten 10 – nūjošanas jekta finansējuma.
tātes vadīs trene- nodarbības;
Prieks, ka projektā
res Egija Kravcova • 26. aprīlī pulksten 18 – skriešanas iesaistīsies arī Soun Irita Kulmane), koptreniņš;
ciālo lietu pārvalnorūdīšanās nodar- • 30. aprīlī pulksten 10 – skriešanas de, kas apmaksās
bības (sāksies no koptreniņš.
bērnu vingrošanas
septembra, vadīs
treneru pakalpojusporta kluba «Jelgavas roņi» pārstāvji). mus. Tā kā nūjošana programmā tika
Vairākām aktivitātēm vēl nav zināmi iekļauta, sākotnēji to neplānojot, tad
konkrēti to īstenošanas datumi, jo būs šobrīd šī sporta veida vadītāja darbosies
jāņem vērā laika apstākļi.
brīvprātīgi. Ja aktivitāte būs pieprasīta,
Kā skaidro M.Actiņa, aktivitātēs, mēs centīsimies palīdzēt ar inventāra
kurām būs nepieciešams papildu eki- iegādi.»
pējums, tas tiks nodrošināts: «Faktiski
Aktīvākie projekta dalībnieki, kuri
papildu ekipējums nepieciešams vien di- vismaz vienreiz būs piedalījušies katrā
vās aktivitātēs. Krosmintonā pamatap- no piedāvātajām aktivitātēm, varēs
rīkojumu nodrošinās organizatori – mēs piedalīties divās izlozēs – Jelgavas
palīdzēsim, ja būs liela jelgavnieku pusmaratona laikā tiks izlozēts vērtīgs
interese, tāpat arī ģimeņu kanoe laivu sporta inventārs, bet oktobrī – abonebraucieniem viss nepieciešamais dalīb- menti uz sporta klubu nodarbībām un
niekiem būs organizatoru sarūpēts.»
baseina apmeklējumam. «Lai uzskaitītu
Speciāliste uzskata, ka viens no pro- dalībniekus, katram aktīvistam tiks
jekta riskiem varētu būt saistāms ar piešķirta dalībnieka kartīte. Mūsu
šobrīd vēl nezināmo dalībnieku skaitu: mērķis nav likt katram jelgavniekam
«No vienas puses, mēs priecāsimies, ja piedalīties visās aktivitātēs, bet gan iejelgavnieki būs aktīvi un piedalīsies, interesēt un motivēt piedalīties vismaz
taču, no otras puses, katrā aktivitātē kādā no tām,» tā M.Actiņa.
Ar piegādi zirgu mēslus maisos, 3 EUR/
maiss. T.28677844
Pārdod skaldītu malku – alksnis, bērzs,
osis. T.20500836

Meklē darbu

Granti, šķembas, smilti. T.22353169

Meklēju apkopējas darbu. T.24848571.

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Vīrietis meklē darbu, vēlams ar dzīvošanu
uz vietas. T.24850341.

Pērk
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Vēlas īrēt
Vīrietis istabu. T.25529849.

Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000

Dažādi

Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas iela 57A. T.29718434

Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.

Dzintara izstrādājumus, porcelāna figūriņas, gleznas, monētas, ordeņus. Raiņa iela 23, 26652388.

Kravu pārvadājumi. T.25446667.

Pārdod
Dzīvokli Jelgavā vai maina pret māju. T.22376941
Peugeot 407. T.29987326

Zemes frēzēšana. T.25994203

SIA «Kreatīvs» piedāvā pieminekļus un
kapu labiekārtošanu. T.29537176
«Ormaņi» Tīreļos piedāvā izjādes ar zirgiem un ponijiem. T.28677844

Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro. Raiņa 14, t.29179847
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Aizsaulē aizgājuši
VLADIMIRS KONS (1923. g.)
IVARS SILMAČONOKS (1937. g.)
MARIJA PAKĀRKLE (1919. g.)
ANNA BIRĢELE (1932. g.)
VLADIMIRS ANDREJEVS (1961. g.)
NIKOLAJS KIRINS (1955. g.)
TAMĀRA EDELE (1938. g.)
LAIMONIS ZALCMANIS (1928. g.)
PELAGEJA LAZUTKINA (1935. g.)
AIJA JEKŠEVICA (1930. g.)
MARIJA MAŅINA (1932. g.)
OĻEGS FJODOROVS (1976. g.).
Izvadīšana 07.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
IVANS BEĻS (1951. g.).
Izvadīšana 07.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
OLGA TĪRUMA (1920. g.).
Izvadīšana 08.04. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 11. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2206.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 58.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Inga Lindstrēma. Zvaigznes pār Ēlandi». Melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 2.sērija.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 15. un 16.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 57.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2206.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». Fināls.
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Virs manis ir debesis. Lāsma Kugrēna». LTV videofilma.
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.35 «Aculiecinieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 13. un 14.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 540.sērija.
11.50 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 18.sērija.
12.25 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».* 15 km ar kopīgu
startu vīriešiem. Pārraide no Rūpoldingas. 10.01.2016.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».*
12,5 km ar kopīgu startu sievietēm.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 541.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
19.10 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
20.10 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 10.sērija.
21.05 «Bernhards Gržimeks. Rūpes par apdraudēto».
Vācijas biogrāfiska drāma. 2015.g. 2.sērija.
22.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.30 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.10 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 22.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 63.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 64.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 28.sērija.
23.30 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 21.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 9.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 1.sērija.
13.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 40. un 41.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 10.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 2.sērija.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 14.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Par puiku 2». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 12. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2207.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 59.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Sesilija Aherna. Starp debesīm un šo zemi».
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 3.sērija.
14.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 17. un 18.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 58.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2207.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Uldis Pīlēns.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ekoloģiskā dzīvesveida ilūzija».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Cirks «Kolumbija»». Romantiska drāma. 2010.g.
1.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokseriāls. 18.sērija.
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Dzimtas detektīvs». Ērenpreisu dzimta.
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 15. un 16.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 541.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 10.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».* 10 km sprints
vīriešiem. Pārraide no Antholcas. 22.01.2016.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».*
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem. 23.01.2016.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 542.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Mjanma, lielais Iravadi līdzenums». Dokumentāla filma.
20.10 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 1.sērija.
21.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 2.sērija.
22.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 2.sērija.
23.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 2.sērija.
0.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
0.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 105.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Mīlas valgos». Melodrāma. 2006.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 23.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 65.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 66.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Tuksneša čuksti». Vācijas un Austrijas drāma. 2012.g.
23.10 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 8.sērija.
1.20 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
2.05 «Šaubu ēnā».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 10.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
11.00 «Par puiku 2». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 47. un 48.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 11.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
18.30 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 14.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 8.sērija.
0.10 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
1.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 47. un 48.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 13. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2208.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 60.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

TV PROGRAMMA
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 19. un 20.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 59.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2208.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 17. un 18.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 542.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 1.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 543.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 2.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.30 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 5.sērija.
22.05 «Melu laboratorija».*
23.05 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
0.05 «100 g kultūras. Personība».*
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 106.sērija.
11.45 «Tuksneša čuksti». Vācijas un Austrijas drāma. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 67.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 68.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
22.10 «Ar uguni pret uguni». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Nikita 3». ASV seriāls. 18.sērija.
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
2.05 «Šaubu ēnā».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 6». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
8.30 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 11.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 14.sērija.
11.00 «Par puiku 2». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 49. un 50.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 42. un 43.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 12.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
0.30 «Par puiku 2». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
1.25 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
2.15 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
2.40 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 49. un 50.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 14. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2209.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 61.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 21. un 22.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 60.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2209.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Hamburgers» Amerikā.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.35 «Ekoloģiskā dzīvesveida ilūzija». Dok.filma (ar subt.).
1.35 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 19. un 20.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 543.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 2.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
13.10 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 5.sērija.
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 544.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Baltkrievija.
21.55 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
23.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 5.sērija.
0.00 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 107.sērija.
11.45 «Uta Danella. Zilais putniņš». Romantiska drāma. 1.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 69.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 70.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 13.sērija.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
2.00 «Šaubu ēnā».
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 12.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Par puiku 2». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 43. un 44.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 13.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Vientuļais reindžers». ASV vesterns. 2013.g.
1.00 «Kinomānija».
1.35 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 15. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 6.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 62.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 23. un 24.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 61.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

21.15 TV PIRMIZRĀDE. ««Musica Serena».
Komponists Pēteris Vasks». LTV dokumentāla filma.
22.15 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.00 «Nakts ziņas». 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 «Skutelis ir studijā».*
0.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
1.25 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
2.25 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
3.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 1.sērija.

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «Sporta studijas diskusija».*
9.25 «Anekdošu šovs».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 21. un 22.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 544.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* A.Mūrnieks.
15.00 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 545.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Baltkrievija.
21.50 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Burvju flauta».
Dokumentālu filmu cikls.
22.45 «Lielpilsētas ugunis». ASV romantiska komēdija. 1931.g.
0.20 «Aculiecinieks».*
0.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
3.20 «Anekdošu šovs».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 108.sērija.
11.45 «Uta Danella. Zilais putniņš». Romantiska drāma. 2.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 71.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 72.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 14.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
2.05 «Šaubu ēnā».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
11.00 «Par puiku 2». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
15.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 14.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 10.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
22.50 «Amerikāņu pīrāgs: Mīlestības grāmata». ASV komēdija.
0.45 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
1.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 16. aprīlis
LTV1
5.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 4.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Galdiņ, klājies!» Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.40 «Dardarija».*
12.10 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
12.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 9.sērija.
13.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Hamburgers» Amerikā.
14.35 «Deviņdesmitie».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Noslēpumainā vēžveidīgo pasaule».
Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Krišjāņa Valdemāra iela. 3.stāsts.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 10.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 7. aprīlis
22.30 «Gandrīz ideāls vīrietis». Vācijas komēdija. 2013.g.
0.15 «Lielpilsētas ugunis». ASV romantiska komēdija. 1931.g.
1.55 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī 2014».*
4.45 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 3.sērija.
6.40 «Province».* (ar subt.).
7.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
11.00 «Aculiecinieks».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.25 «Anekdošu šovs».*
13.55 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».*
15.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.00 «Klucis – nepareizais latvietis». Dokumentāla filma.
17.40 «Čaplins: Gadsimta leģenda». Dokumentāla filma.
19.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.20 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.55 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls. 6.sērija.
0.40 «Festivāls «Baltica 2015». Noslēguma koncerts».*
3.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 21.sērija.
7.00 «Nemelo man!» (ar subt.).
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.15 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
14.05 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 4.–6.sērija.
17.30 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 5.sērija. Turpinājums.
18.50 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

ATVĒRTO DURVJU DIENA
CETURTDIEN, 14. APRĪLĪ, PLKST.14.
Informācija – www.jsg.lv, 63029212.

Ādas slimību, dzimumzīmju, audzēju,
kārpu pārbaudi un ārstēšanu veic
dermatologs Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10,
tālrunis 29217661.

BALTIJAS ASTROLOĢIJAS SKOLA (JELGAVA)

Aicinām pieteikties interesentus
2 mēnešu hiromantijas kursiem. Sākums – 15. aprīlī.
Tālrunis 29379805.
Informācija – www.astroligijelgava.lv.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma aprīlī:
Telpaugu florālā integrācija,
transparentā un kūlīšu tehnika.
Dienas grupai nodarbības –
11., 12. un 13. aprīlī,
vakara grupai –
otrdienu un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150)
– daudznozaru uzņēmums ar vairāk
nekā 20 gadu pieredzi, specializējoties šādās darbības jomās: ceļu būve, inženierkomunikāciju izbūve un remonts, transports, celtniecība,
labiekārtošana, kā arī tūristu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi.

Aicinām darbā
DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU(-I).
Darba uzdevumos ietilpst:
• dokumentācijas sagatavošana attiecībā uz darba
aizsardzības un darba drošības jautājumiem;
• uzņēmuma darbinieku instruktāža, apmācība u.tml.
Prasības:
• augstākā (var būt pēdējā kursa students) vai
nepabeigta augstākā izglītība, vēlams darba aizsardzības jomā;
• vēlama iepriekšēja darba pieredze;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt gan patstāvīgi,
gan komandā;
• izpratne un interese par darba aizsardzības un
darba drošības jomu, kā arī to reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• profesionālās pilnveides iespējas;
• draudzīgu, atsaucīgu komandu un konkurētspējīgu atalgojumu.
CV ar amata norādi lūdzam sūtīt
pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 63007719.

TV PROGRAMMA

22.50 «Kurš pēc kārtas?» ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.50 «Detektīvs Valanders 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.
2.20 «Uta Danella. Zilais putniņš». Romantiska drāma. 1.sērija.
3.50 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
5.45 «Par puiku 2». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
6.35 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.20 «Princese pret pašas gribu 2». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
13.40 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 2016.g.
14.50 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
17.05 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 11.sērija.
20.10 «Sapinušies». ASV animācijas filma. 2010.g.
22.10 «Mūmija atgriežas». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
0.55 «Princese pret pašas gribu 2». ASV ģimenes komēdija.
2.55 «Amerikāņu pīrāgs: Mīlestības grāmata». ASV komēdija. 2009.g.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 17. aprīlis
LTV1
5.20 «Ciemos». TV spēle.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 5.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»

«Vārds uzņēmējiem»
Metāllūžņu pieņemšanas punkts
maina adresi
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No 1. aprīļa metāllūžņu pieņemšanas punkts
SIA «Prommetals SV» sāk strādāt jaunā adresē –
Atmodas ielā 57a (Satiksmes un Ganību ielas rajons).
Tālrunis 29718434.

9.35 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kiklādu salu dārgumi».
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Rīgas Sv. Jāņa baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.50 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Tavā dzīvē».
Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Stacijas romāns». Francijas drāma. 2007.g.
23.25 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.30 «Noslēpumainā vēžveidīgo pasaule». Dokumentāla filma.
1.25 «Gandrīz ideāls vīrietis». Vācijas komēdija. 2013.g.
3.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
4.35 «Momentuzņēmums».*
4.50 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Svešās mājas». Dokumentāla filma.
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Galdiņ, klājies!» Vācijas pasaku filma. 2008.g.
13.30 «Kas te? Es te!»*

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā:
fizioterapeitu(-i) uz pilnu slodzi.

Var būt pēdējā kursa students(-e), vēlama darba pieredze.
CV ar amata norādi sūtīt pa e-pastu
Maija.Neilande@aprupescentrs.jelgava.lv vai
zvanīt pa tālruni 63026313 (darba dienās).

14.00 «Sesilija Aherna. Vesela puse dzīves». Melodrāma.
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Tās tik ir operas! Burvju flauta». Dokumentālu filmu cikls.
17.00 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».
17.30 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
18.00 «Fredijs Varžurīma». Dānijas animācijas filma. 2011.g.
19.35 «Caur adatas aci». Psiholoģisks trilleris (ar subt.). 1.sērija.
21.15 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 3.sērija.
22.15 «Mafijas klans 5». Seriāls. 3.sērija.
23.10 «Čaplins: Gadsimta leģenda». Dokumentāla filma.
0.55 «Klucis – nepareizais latvietis». Dokumentāla filma.
2.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.30 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Briklberija 3». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 22.sērija.
7.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 12.sērija.
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Suņu slepenā dzīve». Lielbritānijas raidījums.
11.35 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 11.–15.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Ilūzija». ASV un Lielbritānijas trilleris. 2006.g.
23.55 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.40 «Cilvēces bērns». Lielbritānijas, ASV fantastikas filma.
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2.20 «Uta Danella. Zilais putniņš». Romantiska drāma. 2.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
5.45 «Par puiku 2». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Filmiņa par Tīģeri». ASV un Japānas animācijas filma.
12.35 «Mūmija atgriežas». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
15.25 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.00 «Sapinušies». ASV animācijas filma. 2010.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Pastardiena». Fantastikas filma. 2008.g.
0.20 «Maiami policija». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
2.40 «Filmiņa par Tīģeri». ASV un Japānas animācijas filma. 2000.g.
3.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
4.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

JELGAVAS TEHNIKUMS

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava, LV-3001. Tālrunis 63025605;
www.jelgavastehnikums.lv

INFORMĀCIJAS DIENAS
• 14. aprīlī no plkst.9 līdz 16;
• 15. aprīlī no plkst.9 līdz 14.
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Pasākumi pilsētā
8. aprīlī pulksten 16 – Starptautiskajai romu (čigānu) dienai veltīts pasākums
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
8. aprīlī pulksten 19 – koncerts «Frank Sinatra 100». Piedalās Jelgavas bigbends Raita Ašmaņa vadībā, Jelgavas Kamerorķestris Aigara Meri vadībā. Solists
Daumants Kalniņš. Biļešu cena – € 5 – 7 (kultūras namā).
9. aprīlī pulksten 12 – «Putnu dienas 2016»: putnu būrīšu gatavošanas darb
nīca torņa pagalmā. Dalība – bez maksas (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
9. aprīlī pulksten 17 – JDK «Skalbe» 25 gadu jubilejas koncerts «Stāsts par
satikšanos». Biļešu cena – 1 eiro (Jelgavas pils aulā).
9. aprīlī pulksten 17 – JPPI «Kultūra» VPDK «Zemgaļi» desmit gadu jubilejā
aicina uz koncertuzvedumu «Jelgavas stāsti». Piedalās arī «Zemgaļu» draugi: VPDK
«Daiļrade», «Dzīpars», «Gatve», «Kalve Zelta smiltis», «Ūsa», JDK «Laismeņa»,
«Zemgaļi», BDK «Ieviņa». Koncerta režisors un mākslinieciskais vadītājs U.Ozols.
Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
10. aprīlī pulksten 13 – «NEkonference 2016»: sociālie mediji, sociālā uzņēmējdarbība un komunikācija. Gada lielākā neformālā tikšanās Jelgavas jauniešiem ar dažādu profesiju pārstāvjiem un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Iepriekš
jāpiesakās pa e-pastu junda@junda.lv. Dalība pasākumā – bez maksas (kafejnīcā
«Silva» Driksas ielā 7/9).
10. aprīlī pulksten 14 – saruna ar grāmatas «Svina garša» autoru Māri Bērziņu
(Zinātniskajā bibliotēkā).
10. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
13. aprīlī pulksten 9.15 – «Miniphänomenta» atvērto durvju diena. Papild
informācija pa tālruni 63012152 vai e-pastu sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv
(ZRKAC Svētes ielā 33).
14. aprīlī pulksten 18 – lekcija «Kreklu piegriezuma un rotājuma attīstība Zemgalē 19. gs.». Lektore – LU Latvijas Vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja
Dr.hist. Aija Jansone (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
14. aprīlī pulksten 19 – Dzintars Čīča solo koncertā «Dvēsele vaļā». Piedalās pianista Anatolija Livčas instrumentālā grupa. Biļešu cena – € 6 – 10 (kultūras namā).
14. aprīlī pulksten 19 – improvizācijas teātris «ImproZoo» (Studentu teātrī
Jāņa Čakstes bulvārī 5a).
15. aprīlī pulksten 19 – diplomdarbs: koncerts «Tur saulīte pērties gāja». Piedalās TDA «Diždancis», JDK «Mazais diždancis», TDA «Ritums» (kultūras namā).
16. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas un Jelgavas, Ozolnieku, Olaines novadu
vokālo ansambļu skate (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
16. aprīlī pulksten 15 – konkursa «Jelgavas jauniešu talanti 2016» dalībnieku
atlases koncerts (deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22).
16. aprīlī pulksten 16 – Ingus Pētersons Jāņa Lūsēna jaunajā koncertprogrammā
«Romantika». Pie klavierēm – J.Lūsēns, čellists – I.Bezprozvanovs, akordeonists
– K.Gulbis, perkusionists – H.Gūtmanis, ģitārists – J.Lūsēns juniors. Biļešu cena –
€ 8 – 15 (kultūras namā).
17. aprīlī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Frederika Lou mūzikls
«Mana skaistā lēdija». Režisore D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).

Izstādes
No 7. aprīļa – Maijas Meijeres un Valdas Kronbergas gleznas (kultūras nama
1. stāva lielajā foajē).
No 7. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums
Mākslas dienām. Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama 1. stāva
garderobes foajē).
7. aprīlī pulksten 17 – izstādes «Fauna medaļu mākslā» atklāšana (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 10. aprīlim – Eduards Rjabikins «Varavīksne stiklā»: vitrāžas (kultūras nama
2. stāva foajē).
No 12. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums Mākslas dienām. Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama
2. stāva foajē).
Līdz 15. aprīlim – Silvijas Aijas Petersones gleznu izstāde «Nomoda sapņi»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
18. aprīlī pulksten 17 – ornamentu izstādes «Varavīksne 60 krāsās» atklāšana
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 21. aprīlim – Jura Lībeka gleznu izstāde «Mijkrēšļa kaprīze» (LLU aulas
foajē).
Līdz 24. aprīlim – starptautiska lietišķās mākslas izstāde «Daudzveidība vienotībā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. aprīlim – Vladimira Maļavska fotoizstāde «Latvija no putna lidojuma»
(LLU Fundamentālās bibliotēkas lasītavā).
Līdz 29. aprīlim – izstāde «No idejas līdz tērpam (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
Līdz 1. maijam – izstāde «Mārīte un Aleksandrs Djačenko. Keramika» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 5. maijam – Initas Vilks gleznu izstāde «Rožu siena» (Zinātniskās bibliotēkas
Izstāžu galerijā).
Līdz 8. jūnijam – gleznotāja Raita Junkera gleznu izstāde «Atbraukt, iepazīt,
iemīlēt!» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Frenkam Sinatram – 100
 Egija Grošteine

«New York, New York»,
«Strangers In the Night»,
«My Way» – tā ir tikai neliela daļa no dziesmām,
kuras izpildot amerikāņu
dziedātājs Frenks Sinatra
nokļuva slavas virsotnē. 8.
aprīlī pulksten 19 Jelgavas
kultūras namā 24 dziesmas
no pasaulslavenā mūziķa
repertuāra izskanēs viņa
jubilejai veltītā koncertā
«Frank Sinatra 100».
«Pateikt, ka F.Sinatra ir mūzikas
karalis, ir tas pats, kas pateikt neko.
Līdz šim vēl nevienam dziedātājam
nav izdevies sasniegt tādas slavas virsotnes un tik lielu publikas mīlestību
kā viņam, tāpēc tādu vīru atstāt bez

ievērības nebūtu prāta darbs,» saka
Jelgavas pilsētas profesionālā orķestra
«Jelgavas bigbends» diriģents Raitis
Ašmanis, atklājot, ka F.Sinatra savas
mūziķa karjeras laikā mantojumā atstājis ap 1700 dziesmu – ņemot vērā,
ka viņam nebija muzikālās izglītības,
tas ir vairāk nekā pārsteidzoši. Pērn
12. decembrī pasaulslavenais dziedātājs
būtu atzīmējis savu 100. jubileju.
Koncerta pirmajā daļā skanēs ievērības cienīgas, bet klausītājiem mazāk
zināmas dziesmas, savukārt otrajā daļā
izpildīs F.Sinatras slavenākos hitus.
Koncertā uzstāsies Jelgavas bigbends
R.Ašmaņa vadībā, Jelgavas Kamerorķestris Aigara Meri vadībā un solists
Daumants Kalniņš.
Biļetes uz koncertu var iegādāties
Jelgavas kultūras nama kasē un internetā www.bilesuparadize.lv. Biļešu
cena – 5 – 7 eiro.
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Abi divi ar dziļām
saknēm keramikā

Foto: Raitis Supe
 Egija Grošteine

«Viņi, kā mēdz teikt, ir dzimuši keramiķi. Māls un
šamots viņu rokās dzied,»
Mārītes un Aleksandra Djačenko darbību mākslas jomā
raksturo Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs
Māris Brancis, kurš nupat
par abiem keramiķiem un
viņu veikumu sarakstījis
grāmatu «Abi divi», kas
savus atvēršanas svētkus
atzīmēja līdz ar abu mākslinieku keramikas izstādes
atklāšanu 1. aprīlī Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā.
«Mārīte un Aleksandrs ir redzamākie Jelgavas pilsētas mākslinieki, kuru
radītie darbi nepārtraukti pārsteidz
un sajūsmina tik ļoti, ka šķiet – viņu
izdomai nav robežu, tāpēc tas bija vien
laika jautājums, kad arī par viņiem
uzrakstīšu grāmatu,» tā M.Brancis,

uzsverot – lai gan fiziski darbs pie
grāmatas rakstīšanas noritēja pērn un
šī gada sākumā, iespaidi tās tapšanai
gūti vairāku desmitu gadu garumā.
Mākslinieku veikums izstāžu apmeklētājiem apskatāms jau vairāk nekā
40 gadu, turklāt izstādes bijušas ne
tikai Jelgavā un citviet Latvijā, bet arī
ārvalstīs. Vaicāts, par ko ir grāmata,
M.Brancis stāsta, ka tajā aprakstīta
abu mākslinieku dzīves un daiļrades
virzība, piebilstot, ka mākslinieku
dzīves pieredze no viņu darbiem
nav atdalāma – tie iet roku rokā, jo
ikviena mākslinieka pārdzīvojumi un
piedzīvotais atspoguļojas viņu darbos,
kas, viņaprāt, Mārītes un Aleksandra
darbos parādās ļoti izteikti.
Izstādē eksponēti apmēram 40 dažāda lieluma dekoratīvie keramikas
darbi, sākot no 30 centimetriem līdz
pat divu metru augstumā. Visi izstādē
apskatāmie darbi tapuši pēdējo sešu
gadu laikā, atklāj A.Djačenko. Eksponēti dažādi priekšmeti, piemēram,
cilvēku un dzīvnieku figūras, un
neviens no darbiem nav pielīdzināms

amatnieku veikumam – izstādē nav
nedz podiņu, nedz citu trauku, ko
ierasts redzēt amatnieku tirdziņos,
bet gan profesionālās mākslas darbi.
«Lielāko tiesu tie ir skulpturāli,
allaž piesaista ar humoristisku skatījumu uz dzīvi, ar detaļu precizitāti
un neatkārtojamu asprātību un oriģinalitāti, spēju nelielā ainiņā atklāt
dziļu jēgu. Tajos atklājas mākslinieka
labsirdīgais skatījums uz pasauli un
cilvēkiem, viņu raksturiem, rīcību.
Notikumi bieži ir novēroti dzīvē,»
A.Djačenko darbus raksturo M.Brancis. Savukārt M.Djačenko keramika,
viņaprāt, izceļas ar izcilu formas
izjūtu, izdomas bagātību. «Mākslas
darbi atgādina par senu dziesmu, kam
iedota jauna skaņa. Īpaši tas sakāms
par mākslinieces traukiem, taču blakus tam arī viņa veido skulpturālus
darbus šamotā. Tie ir vispārinošāki
un, protams, pietuvināti sievietes
emocionālajai un garīgajai pasaulei,»
tā M.Brancis.
Keramikas darbu izstāde muzejā
apskatāma līdz 1. maijam.

Muzejs aicina dalīties ar īpašu durvju foto
 Egija Grošteine

21. maijā visā Latvijā norisināsies Muzeju nakts
aktivitātes. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs aicina iedzīvotājus tās norisei Jelgavā
dot savu artavu, iesaistoties
fotoizstādes «Durvis un mēs
paši šaipus un viņpus tām»
veidošanā un jelgavniekiem
nozīmīgu atmiņu stāstu
apkopošanā.
Ikdienā mēs veram daudz un dažādas durvis – savas mājas, skolas, darba
vietas, aptiekas, muzeja un daudzas
citas. Dzīves laikā ikviens cilvēks atver
neskaitāmi daudz durvju, un ieiešana
vai iziešana pa katrām no tām ir devusi kādu ieguvumu vai zaudējumu. Šogad Muzeju nakts gaidās iedzīvotāji ir
aicināti vērīgi palūkoties uz lietām sev
apkārt un atskārst, ka daudzas no tām
raksturo mūsu tautas dzīvesziņu, citas
apliecina mūsu senču vai līdzcilvēku
radošo izdomu, amata prasmi vai mūžīgi mainīgo modi, savukārt atsevišķi
priekšmeti iemieso sevī arī filozofiskas
kategorijas, tādējādi kļūstot ne tikai
par materiālo, bet arī nemateriālo
kultūras mantojumu. Viens no šādiem

jēdzieniem, kam iepriekš minētais
atbilst, ir durvis, kas izraudzīts par šāgada Muzeju nakts atslēgvārdu, stāsta
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere, aicinot jelgavniekus muzejam palīdzēt fotoizstādes «Durvis un
mēs paši šaipus un viņpus tām» tapšanā. Iedzīvotāji ir aicināti dalīties ar
fotogrāfijām, kurās redzamas viņiem
svarīgas durvis vai to daļa, piemēram,
īpaši grezns rokturis. «Varbūt kādam
jelgavniekam īpaši skaistas šķiet kādas
muižas vai dievnama durvis. Kāds
varbūt savai savrupmājai pie laba
meistara pasūtījis greznas durvis. Mēs
aicinām cilvēkus tās nofotografēt un ar
foto dalīties, lai tās Muzeju naktī varētu parādīt muzeja apmeklētājiem,» tā
M.Kaupere. Jo īpaši tiks gaidītas senās
Jelgavas durvju fotogrāfijas.
Jelgavnieki ir aicināti dalīties arī
stāstos par viņiem nozīmīgām durvīm.
Stāsti var būt par reālām durvīm, kā
arī par citādi interpretētām, jo durvīm
ir arī simboliska nozīme. Te ikviens
var ļaut vaļu savai izdomai. Tie var
būt, piemēram, Sibīrijas stāsti, stāsti
par atgriešanos dzimtenē pēc laimes
meklējumiem ārpus Latvijas robežām, par mūziku kā durvīm uz skaņu
pasauli vai grāmatu kā durvīm uz zināšanu pasauli. Katru durvju vēršana

ir robežas šķērsošana, nenojaušot, ar
ko tā vainagosies: ar prieku vai bēdām,
ar mīlestību vai naidu. Stāsts var būt
ne tikai esejas formā – tas var būt izklāstīts arī, piemēram, dzejā, dziesmā
vai dialogā.
Fotoattēlus un stāstus līdz 15.
maijam var iesūtīt pa e-pastu marija.
kaupere@muzejs.jelgava.lv vai ienest Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā. Uz muzeju atnestās
fotogrāfijas uzreiz tiks ieskenētas un
atdotas atpakaļ īpašniekam. Iesūtot
fotoattēlus un stāstus, jānorāda vārds,
uzvārds un tālruņa numurs. Labāko
darbu autori tiks pie balvām.
Jāpiebilst, ka Muzeju naktī, 21.
maijā, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja durvis apmeklētājiem tiks atvērtas pulksten 19, kad
paredzēta Muzeju nakts ieskandināšana. Pulksten 20 muzejā būs Latvijas
Kultūras akadēmijas profesora Jura
Urtāna priekšlasījums «Zemgales
kultūrvēsturiskās vietas no putna
lidojuma», pulksten 21 – fotoizstādes
«Durvis un mēs paši šaipus un viņpus
tām» atklāšana, savukārt no pulksten 22 būs iespēja iepazīt Jelgavas
durvju stāstus. Būs arī atmiņu stāsti,
konkursi un citas aktivitātes. Muzeja
durvis apmeklētājiem būs atvērtas līdz
pulksten 1.

