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Skolēni var pieteikties
darbam vasarā

Sāk atjaunot
Jelgavas
pili

 Anastasija Miteniece

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centra
audzēkņus vecumā no
13 līdz 17 gadiem un 18
gadus vecus audzēkņus
ar īpašām vajadzībām
aicina pieteikties vasaras perioda darbam dažādās Jelgavas pašvaldības iestādēs un uzņēmumos. Interesentiem
līdz 28. aprīlim savā
izglītības iestādē vai
sociālās aprūpes centrā
jāiesniedz pieteikums
un vecāku vai aizbildņu
apliecinājums, informē
Jelgavas Izglītības pārvalde.

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Ap Jelgavas pili uzstādītas sastatnes,
un jau tuvākajā laikā sāksies fasādes
atjaunošanas darbi.
Paralēli notiek arī
logu un ārdurvju nomaiņa, bet ziemas
mēnešos jau sākta
pils ventilācijas sistēmas atjaunošana
un bēniņi iztīrīti un
sagatavoti siltināšanas darbiem.
Jelgavas pils rekonstrukcijai
atvēlēti 6,7 miljoni eiro, un pa
šo naudu ne vien tiks savesta
kārtībā pils fasāde, bet arī
izbūvēta ventilācijas sistēma.
Projektā paredzētie darbi
uzsākti pagājušajā rudenī,
ziemas mēnešos pievēršoties

ventilācijas sistēmas izbūvei,
lai, iestājoties siltākam laikam, varētu sākt darbu pie
ēkas fasādes.
«Projekts ir ļoti nopietns,
sarežģīts un nepieciešams.
Tajā paredzēto darbu apjoms
ir liels, piemēram, logi vien ir
jānomaina kopā 770. Vissarežģītākā ir ventilācijas sistēmas
izbūve, jo tas jāpaveic, pilī
nepārtraucot mācību procesu
un vienlaikus sargājot tehniku
no putekļiem. Tiesa, zināmas
neērtības šie darbi rada, jo
laikā, kad konkrētās telpās
izbūvē ventilāciju, jānodrošina
citas telpas nodarbībām un
pasniedzējiem. Jelgavas pils
ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un arī viens
no iecienītākajiem pilsētas
viesu apskates objektiem, bet
tās stāvoklis ir diezgan slikts.
Šādus darbus veikt bija ne-

pieciešams jau sen – pēdējie
vērienīgie remontdarbi pilī
bijuši pēc Otrā pasaules kara,
20. gadsimta 50. gados, ēku
pielāgojot augstskolas vajadzībām,» norāda LLU rektore
profesore Irina Pilvere.
LLU direktors Andrejs Garančs skaidro, ka daļa logu
jau ir izņemti un aizvesti
restaurēt, bet vairums tiks
izgatavoti no jauna. Kopumā
šī projekta gaitā nomainīs 770
pils logus, no tiem 667 izgatavojot no jauna (tie būs koka
pakešu logi), 14 – restaurējot
un 89 – saremontējot. Tāpat
atjaunotas tiks 25 ārdurvis, no
kurām trīs izgatavos no jauna.
Savukārt darbi pie pils fasādes
sāksies ar virsmas attīrīšanu
un vietām – ar apmetuma noņemšanu, skaidro A.Garančs.
Apjomīgos būvdarbus Jelgavas pilī veic pilnsabiedrība

Jelgavas pašvaldība sākusi slēgt zemes nomas
līgumus par mazdārziņu izmantošanu šajā sezonā. Noslēgt vai pagarināt zemes nomas līgumu
par sakņudārza uzturēšanu iespējams, uzrakstot
iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldībai. Interesenti aicināti pieteikties sezonas sākumā, taču
būtiski, ka pieteikšanās laiks nav ierobežots. Šā
gada 1. aprīlī reģistrēti jau 115 noslēgti zemes
nomas līgumi, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Šogad pieteikties var ne
tikai klātienē Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā

ielā 11 pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās no pulksten 8 līdz
17 un piektdienās no pulksten

8 līdz 15, bet arī elektroniski
portālā www.latvija.lv.
Pēc pieteikuma saņemšanas un apstrādes Pašvaldības
īpašumu pārvaldes speciālists
zemes lietu jautājumos kopā
ar sakņudārza pieprasītāju
izvērtēs pašvaldības rīcībā
esošo sakņudārzu piedāvājumu
un vienosies par iznomājamo
platību. Jāatgādina, ka sakņudārza nomas maksa paliek
nemainīga – 1,5 procentu apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemesgabala
kadastrālās vērtības. Par 600
kvadrātmetru liela sakņu-

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

Šovasar Jelgavas pašvaldība
ar darbu nodrošinās vismaz 440
audzēkņus. Atalgojumam tiks
piemērota stundas likme 2,52
eiro pirms nodokļu nomaksas.
Būtiski, ka 13 un 14 gadus vecus
audzēkņus plānots iesaistīt darbā
četras stundas dienā divas nedēļas

«PST un ARMS», kas noslēgusi līgumu ar vairākiem
apakšuzņēmējiem: SIA «Bekoteks», SIA «Lafivents» un UAB
«Rūdups». Pils fasādes atjaunošanas darbi notiek projekta  Anastasija Miteniece
«Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana» gaitā.
Nodarbinātības valsts
Kopējās projekta izmaksas ir
aģentūra (NVA) darba
6 701 654,49 eiro, no kurām
devējus aicina pieteikEmisijas kvotu izsolīšanas
ties skolēnu vasaras noinstrumenta līdzfinansējuma
darbinātības pasākuapjoms ir četri miljoni eiro.
mam. Darba devējiem
Šobrīd Jelgavas pilī izvietiek piedāvāta iespēja
tojusies LLU ar vadību un
darbā iesaistīt jaunievairākām fakultātēm, kā arī
šus, saņemot dotācijas
Jelgavas Valsts ģimnāzija, kas
gan skolēna mēneša
tur atradīsies līdz skolas ēkas
darba algai, gan darba
rekonstrukcijas darbu beigām.
vadītāja darba algai.
Pils energoefektivitātes paPieteikuma veidlapa
augstināšanas darbi ir plānoti
elektroniski vai klātienē
tā, lai tie būtiski netraucētu
NVA filiālē jāiesniedz
studiju un mācību procesam.
līdz 19. aprīlim. Jelgavā
Darbi pilī jāpabeidz līdz 2020.
jau saņemti četru uzņēgadam.
mumu pieteikumi.

mēnesī, taču jauniešus vecumā no
15 līdz 17 gadiem – sešas stundas
dienā trīs nedēļas mēnesī. 18
gadus vecos audzēkņus ar īpašām
vajadzībām plānots nodarbināt ne
vairāk kā sešas stundas dienā trīs
nedēļas mēnesī, informē Izglītības
pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciāliste Līvija Vilcāne.
Priekšrocība, piedāvājot darbu,
tiks dota audzēkņiem ar pozitīvu
attieksmi pret darbu, ja audzēknis
nav nodarbināts pie cita darba
devēja un atbilst vismaz vienam
no vērtēšanas kritērijiem: labas
sekmes un uzvedība, ir aizbildnībā,
ir no daudzbērnu ģimenes, ir no
ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
statuss vai kurā viens vai abi
vecāki ir bezdarbnieki. Audzēkņu
pieteikumus izvērtēs izglītības iestāžu un aprūpes centra direktoru
izveidotas vērtēšanas komisijas,
kas arī apstiprinās nodarbinātībā
iesaistīto audzēkņu sarakstu.
Pieteikuma anketa un apliecinājums elektroniski pieejams
Jelgavas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.jip.jelgava.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv.

NVA darba devējus aicina
nodarbināt jauniešus vasarā

Var pagarināt vai noslēgt jaunu sakņudārza nomas līgumu
 Anastasija Miteniece

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

dārza nomu uz sešiem mēnešiem nomas maksa ir aptuveni
2,34 eiro ar PVN.
Jāpiebilst, ka nomnieka pienākumi, kuri atrunāti zemes
nomas līgumā, paredz uzturēt
kārtībā nodoto zemesgabalu un
to izmantot dārza iekopšanai.
Ja pienākumi netiks pienācīgi
pildīti, nākamajā sezonā nomas līgums netiks pagarināts.
Nomniekam nav atļauts nomas
tiesības pārdot.
Pagājušajā gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība ar iedzīvotājiem noslēgusi 237 mazdārziņu
zemes nomas līgumus.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Piesakoties nodarbinātības
pasākumā, NVA darba devējam
nodrošinās dotācijas skolēna
mēneša darba algai 50 procentu apmērā no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas,
savukārt otru algas pusi skolēnam
maksās pats darba devējs. Jāņem
vērā, ka mēneša atalgojumam par
pilnu nostrādātu darba laiku jābūt
vismaz valstī noteiktās minimālās
algas apmērā – 380 eiro pirms
nodokļu nomaksas. Dotācijas
tiks piemērotas arī darba vadītāja algai, kā rezultātā par viena
skolēna darba vadīšanu atbildīgā
kontaktpersona saņems 38 eiro
pirms nodokļu nomaksas. Būtiski,
ka viens vadītājs varēs vadīt ne

vairāk kā desmit skolēnu darbu.
NVA apņemas apmaksāt arī
veselības pārbaudes skolēniem,
ja to paredz normatīvie akti par
obligātajām veselības pārbaudēm,
kā arī apdrošinās skolēnus pret
nelaimes gadījumiem darba vietā.
Savukārt darba devējiem būs jāievēro darba laika prasības atbilstoši
vecumam – skolēnus no 15 līdz 18
gadiem varēs nodarbināt ne ilgāk
kā septiņas stundas dienā, taču
darbiniekus vecumā no 18 līdz
20 gadiem – ne ilgāk kā astoņas
stundas dienā.
Šogad NVA Jelgavas filiālē vasaras nodarbinātības pasākumos
plānots iesaistīt 250 skolēnus, tādēļ
darba devēji aicināti laicīgi iesniegt
pieteikumus. Pēc darba devēja
pieteikuma veidlapas iesniegšanas
NVA filiāles aktīvo nodarbinātības
un atbalsta pasākumu īstenotāju
izvēles komisija izvērtēs pieteikumu un tā atbilstību visiem pasākuma kritērijiem un informēs darba
devēju par pieņemto lēmumu.
Ar detalizētāku informāciju un
pasākuma kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas www.nva.gov.
lv sadaļā «Darba devējiem».
Informāciju par pasākuma
īstenošanu Jelgavā iespējams
iegūt arī, sazinoties ar nodarbinātības organizatorēm Olgu Rozi
(tālrunis 25685258, 63048836,
e-pasts olga.roze@nva.gov.lv) un
Dzintru Ozolu (tālrunis 25685337,
63048836, e-pasts dzintra.ozola@
nva.gov.lv).

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Senioriem būs pieejama
īpaša Veselības istaba

Veselības veicināšanas
programmas aktivitāšu
apmeklējums
2016. gadā

 Ilze Knusle-Jankevica

Šis ir trešais gads, kad
ar īpašu programmu
jelgavniekiem tiks piedāvāti dažādi veselību
veicinoši pasākumi.
«Gaidīt ātrus un precīzi
izmērāmus rezultātus
šajā jomā nevaram, jo
salīdzināt, piemēram,
sirds un asinsvadu vai
onkoloģisko saslimšanu pacientu skaitu pa
gadiem nebūtu korekti. Pašvaldības izstrādātā Veselības veicināšanas programma ir
ilgtermiņa ieguldījums
sabiedrības veselības
uzlabošanā. Cilvēkiem
ir jādod iespēja rūpēties par savu veselību,
jo tā ir vislielākā vērtība visa mūža garumā,» norāda Jelgavas
domes priekšsēdētāja
vietniece sociālo lietu,
veselības un kultūras
jautājumu programmā
Rita Vectirāne.
Agrāk mūsu pilsētā darbojās
Atkarību profilakses komisija,
bet, saprotot, ka atkarību problēmas nav risināmas atrauti no
personas kopējās veselības un
pārējām indivīda vajadzībām,
2015. gadā tika izstrādāta Veselības veicināšanas programma,
kurā iekļauti arī atkarību profilakses jautājumi. Pirmajā gadā
jelgavniekiem tika piedāvāti
dažādi pasākumi Veselības nedēļas laikā, bet pērn tie jau notika
gandrīz visa gada garumā. Šajā
un turpmākos divus gadus Veselības veicināšanas programmā iestrādātās aktivitātes Jelgavā tiks
īstenotas, realizējot ES projektu
ar simtprocentīgu finansējumu
638 000 eiro apmērā.
R.Vectirāne sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» iepazīstina ar
pašvaldības iecerēm sabiedrības
veselības uzlabošanā un izglītošanā, uzsverot: lai īstenotu šādu
programmu,
ļoti svarīga ir
sadarbība starp
pašvaldību un
iedzīvotājiem.

Kopā – 37 500 cilvēki,
no tiem:
• 42% bērni,
• 37% pieaugušie,
• 21% seniori.
Avots: Sociālo lietu pārvaldes
Veselības aprūpes
un veicināšanas nodaļa

pašvaldības ārstniecības iestādēs
plānojam nodrošināt līdzfinansējumu resertifikācijas kursiem,
kas ir obligāti ik pēc diviem gadiem un par kuriem šobrīd māsas
maksā pašas.

«Šobrīd 24 pašvaldības īpašumā esoši dzīvokļi ir izīrēti speciālistiem kā dienesta dzīvokļi –
visvairāk šo pakalpojumu izmantojuši pedagogi, bet ir arī sporta treneri, mediķi un policisti.
Lai paplašinātu speciālistu, kurus varam atbalstīt ar mājokli, loku, esam iecerējuši būvēt
jaunu pašvaldības īres namu, kurā uz dzīvokli varēs pretendēt arī ģimenes ar bērniem un
citas mērķgrupas,» uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu,
Foto: Austris Auziņš
veselības un kultūras jautājumu programmā Rita Vectirāne.
aktivitātes sāksies jūnijā, un
Kas iecerēts pārējos aktiar tām plašāk iepazīstināsim vitāšu blokos?
tuvākajā laikā.
Organizēsim lekcijas un seminārus, izglītojot interesentus
Kādi jaunievedumi šogad par konkrētām tēmām, pieparedzēti?
mēram, par attiecībām ģimeUzsvars tiks likts uz fiziskajām nē, vardarbību pret bērniem.
aktivitātēm. Izvērtējot demogrā- Tāpat rīkosim preventīvus un
fiskos datus, redzam, ka Jelgavā izglītojošus pasākumus par
pēdējos gados pieaug bērnu un emocionālo bērnu audzināšanu,
senioru skaits, un šīs grupas ir arī izdegšanas sindromu un citām
ES finansētā projekta mērķgru- tēmām. Pieaugot bērnu un
pas kopā ar trūcīgajām personām senioru īpatsvaram, slodze uz
un cilvēkiem ar invaliditāti. No strādājošo tikai palielinās, tāpēc
nākamā mācību gada visu pilsē- ir svarīgi zināt, kā sev palīdzēt.
tas pirmsskolas izglītības iestāžu Izglītosim arī par atkarību
audzēkņiem no četru gadu vecu- jautājumiem. Pēc Sociālo lietu
ma būs nodrošināta bezmaksas pārvaldes Atkarību profilakses
peldētapmācība. Iespēja bez punkta datiem, mūsu pilsētā
maksas apmeklēt peldēšanas visieinteresētākie dažādu neatnodarbības būs arī senioriem. Šo ļauto, apreibinošo vielu izmēģiaktivitāti koordinēs Sociālo lietu nāšanā ir 7. – 9. klašu skolēni.
pārvalde, kas informēs par iespē- Vienlaikus viņi ir arī atvērti
ju pieteikties nodarbībām. Tāpat dažādām izglītojošām aktivitāseniori varēs izmantot līdzšinējo tēm, tādēļ prioritāri strādāsim
atlaižu sistēmu tieši ar pamatskolas pēdējo
peldēšanas no- klašu audzēkņiem, nodarbībās
darbībām, kas apskatot dažādus atkarību veidesmit reižu dus, tostarp no interneta, kas ir
abonementu šā brīža aktualitāte.
ļauj iegādāties
Zemgales reģiona Kompetenpar 12 eiro.
ču attīstības centra 3. stāvā tiek
B r ī v d a b a s veidota Veselības laboratorija.
a k t i v i t ā š u Tas būs izglītojošs kabinets,
klāstu plānots kurā interaktīvā veidā varēs iedažādot, pie- pazīt cilvēka organismu: kādas
dāvājot vairāk mums pašiem ir iespējas rūpēn o d a r b ī b u ties par to, kā uzturs ietekmē
trenera pava- mūsu labsajūtu un veselību, kas
dībā. Vairāk ietekmē mūsu iespējas saslimt.
strādāsim arī Šogad Veselības laboratoriju
pie sabiedrības plānots izveidot un aprīkot, bet
izglītošanas par pilsētā izvei- nodarbības tajā iecerēts rīkot no
doto āra trenažieru laukumu nākamā gada. Paredzētā mērķ
izmantošanu, jo tie pagaidām auditorija ir bērni un jaunieši.
vēl tiek izmantoti samērā kūtProjektā atvēlēti līdzekļi arī
ri. Esam uzrunājuši arī šajā veselības veicināšanas svētku
jomā strādājošos uzņēmējus, lai organizēšanai. Šogad tie plānoti
varētu nodrošināt aktivitātes vienlaikus ar Piena, maizes un
pilsētas sporta zālēs, maksimāli medus svētkiem skvērā aiz kulpārklājot visu pilsētas teritoriju tūras nama. Svētku programmā
un sniedzot iespēju apmeklēt paredzētas izglītojošas un fizisnodarbības tuvāk dzīvesvietai. kas aktivitātes, paraugdemonsPašvaldības atbalsts paredzēts trējumi, veselīga dzīvesveida
arī sporta klubiem, kuri piedāvās popularizēšana un vēl daudz
fiziskās aktivitātes cilvēkiem ar kas cits. Veselības veicināšanas
invaliditāti. Kopumā visas šogad pamatā ir rūpes par cilvēka dzīplānotās aktivitātes varētu ieda- vesveidu – gan bērndārznieka,
līt piecos lielos blokos: fiziskās gan seniora vecumā.
aktivitātes; veselīgs uzturs; atkarību profilakse; garīgā veselība
Veselība ir cieši saistīta
un ģimenes veselība.
arī ar medicīnu, bet valstī

«Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra 3. stāvā
tiek veidota Veselības
laboratorija. Tas būs
izglītojošs kabinets,
kurā interaktīvā veidā
varēs iepazīt cilvēka
organismu.»

Kas nosaka nepieciešamību pēc
Ve s e l ī b a s
veicināšanas
programmas
pašvaldībā?
Veselība ir
būtiskākais cilvēka resurss,
kas iet roku
rokā ar visām pārējām jomām,
tāpēc par to ir jārūpējas, turklāt
tas jādara pareizi. Esam veikuši
līdzšinējo aktivitāšu analīzi, un
tā apliecina, ka jelgavnieki kļūst
aktīvāki. 2015. gadā dažādās
Veselības veicināšanas pro
grammas aktivitātēs piedalījās
29 000 cilvēku, bet 2016. gada
pasākumos – 37 500 cilvēku. Tas
ir pavērsiens kopējās situācijas
uzlabošanā. Mūsu mērķis ir veselības veicināšanas pasākumos
iesaistīt arvien vairāk cilvēku,
un tas ir panākams tikai ar
pasākumu daudzveidību: piedāvājumam jābūt plašam, lai
katrs – bērns, jaunietis, strādājošais vai seniors – atrastu ko
saistošu sev. Plānots, ka šogad

kopumā šī joma joprojām
nav sakārtota.
Latvijā ir visaugstākais novēršamās mirstības rādītājs ES, un
tas liecina, ka šajā jomā vēl ir
daudz darāmā.
Raugoties no
pašvaldības atbildības loka,
pilsētā esam
izdarījuši gandrīz visu iespējamo: mums ir
vairākas medicīnas iestādes,
pašvaldība rūpējas, lai pilsētā būtu pieejami kvalificēti
medicīnas speciālisti, nodrošina
atbalstu medicīnas pakalpojumu saņemšanai sociālā riska
grupām. Pārējos gadījumos par
pakalpojumu pieejamību atbildīga ir valsts, kuras funkcija ir
apmaksāt speciālistu darbu. Mēs
nevaram piespiest zobārstus
ārstēt bērnus, ja atsevišķos gadījumos valsts aprēķinātais tarifs
nesedz pat pašizmaksu. Lai risinātu šo jautājumu, valsts līmenī
jāpalielina iedzīvotāju veselības
aprūpes kvotas un jāpārskata
atsevišķu pakalpojumu tarifi,
jo, ja tas netiks darīts, medicīnas
pakalpojumu saņemšana prasīs
arvien lielāku iedzīvotāju līdzfinansējumu, ko daudzi nevarēs
atļauties. No veselības ministres
Andas Čakšas esam saņēmuši
solījumu, ka tas tiks darīts kopējās veselības reformas laikā.
Lai paplašinātu pilsētā sniegto
veselības veicināšanas pakalpojumu loku, jau šopavasar senioru
centrā «Sadraudzība» tiks atvērta Veselības istaba, kas senioriem
ļaus uzraudzīt savu veselības stāvokli un pie speciālista medicīnas
iestādē vērsties tikai pamatotās
situācijās. Plānots, ka kabinetā
divas reizes nedēļā senioriem bez
maksas nepieciešamās pārbaudes veiks un konsultēs veselības
veicināšanas speciālists.
Valsts līmeņa problēma ir arī
mediķu un it īpaši medicīnas
māsu atalgojums. Medicīnas
māsu darba kvalitāte, attieksme
un atbildības izjūta ir tikpat
svarīga kā ārstu darbs. Lai sniegtu atbalstu medicīnas māsām,

Nav noslēpums, ka ir personas, kas izmanto sociālās
palīdzības sistēmu ļaunprātīgi un sāk dzīvot parazitējošu
dzīvesveidu. Ko pašvaldība
var darīt, lai mazinātu šādu
iespēju?
Šobrīd Jelgavā trūcīgo personu skaits ir zemāks, nekā bija
tā sauktajos treknajos gados,
tāpēc parazitēšana drīzāk ir
izņēmums, nevis sistēma. Jāteic, ka šajā jomā gan valstī,
gan pašvaldībā tiek veidota
dīkdienim nelojāla sistēma.
Piemēram, no 1. aprīļa, lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu,
jānostrādā 12, nevis deviņi
mēneši, kā bija līdz šim.
Bet mums ir cita problēma
– joprojām ir
cilvēki ar ļoti
zemu izglītības
līmeni un nepietiekamām
prasmēm, kuriem ir grūti iesaistīties darba
tirgū, jo pieprasījums pēc tāda
darbaspēka
samazinās. Bet
cilvēkam darba
tirgū jābūt līdz
65 gadiem, tāpēc aktuāla ir mūžizglītība. Lielākais izaicinājums
ir izaudzināt jauniešus, kas redz
nepieciešamību pēc veselības un
kvalitatīvas izglītības. Vienlaikus būtiski ir veicināt jauniešu
uzņēmējpratību. Mums ir jāpārvar «ko nu es?» un jāpāriet pie
«kurš cits, ja ne es?!», nodrošinot
vismaz sevi.

«No nākamā mācību gada visu pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem no
četru gadu vecuma būs
nodrošināta bezmaksas
peldētapmācība.»

Visas šīs jomas – izglītība,
sociālā joma, medicīna –, tāpat kā daudzas citas, saskaras ar speciālistu trūkumu,
kam viens no iemesliem ir zemais atalgojums. Pašvaldība
strādā pie mājokļu politikas
izveides, vienlaikus risinot
arī speciālistu piesaisti darba tirgū.
Jā, pašvaldība ir radusi iespēju
nodrošināt ar dienesta dzīvokli
speciālistus tajās jomās, kurās
to trūkst. Šobrīd ir izīrēti 24 dzīvokļi – visvairāk šo pakalpojumu
izmantojuši pedagogi, bet ir arī
sporta treneri, mediķi, policisti.
Šobrīd rindā uz dienesta dzīvokli
ir sešas personas.
Ja pašvaldības dzīvokļi nav
pieprasīti kā sociālā palīdzība,
piešķiram tiem dienesta dzīvokļa
statusu un izīrējam speciālistiem, bet nākotnē, lai risinātu
šo jautājumu, plānots būvēt
pašvaldības īres namu, kas būtu
paredzēts ne tikai speciālistiem,
bet arī ģimenēm ar bērniem, jo
īres tirgus Jelgavā attiecībā pret
ģimeņu ienākumiem ir dārgs.
Īres nama celtniecību varētu sākt
2018. gadā.

Pilsētnieks vērtē

Kādās veselību
veicinošās aktivitātēs jūs
esat gatavs iesaistīties?
Kristīne, 12.
klases skolniece:
– Domāju,
ka tad, kad
būs nedaudz
siltāks, došos
izbraucienos ar riteni. Ik pa laikam
nodarbojos arī ar peldēšanu, taču
tas drīzāk attiecināms uz vasaras
periodu. Pagaidām īpaši aktivitātēs
neiesaistos, jo esmu noslogota
skolā un darbā. Iespējams, vasarā
būs nedaudz vairāk laika par to
padomāt.
Elmārs, pensionārs:
– Pēdējos sešus gadus,
kopš esmu
pensionārs,
peļņas nolūkos katru dienu ar riteni dodos uz
mežu. Nobraucu vismaz desmit
kilometru. Ir dienas, kad sportoju
gar upi – parasti tā ir apmēram
astoņu kilometru gara soļošana
uz izturību. Kustība viennozīmīgi
uzlabo fizisko stāvokli un veselību.
Irina, aptiekāre farmaceite:
– Staigāšanā,
braukšanā ar
skrejriteni. Pagājušajā nedēļas nogalē
biju Liepājā, kur arī atklāju skrej
riteņu sezonu. Tas ir mans hobijs
jeb iemīļots brīvā laika pavadīšanas
veids, ko varu ieteikt jebkuram.
Arī mani bērni ir aktīvi sportotāji,
viņiem gan īpašā cieņā ir ne tikai
skrejritenis, bet arī skrituļslidas un
riteņbraukšana.
Edvards, students:
– Jau esmu
iesaistījies –
nodarbojos
ar airēšanu.
Tā kā treniņi
notiek divas, citreiz trīs reizes
nedēļā, citiem sporta veidiem vai
aktivitātēm laika neatliek. Ikdienā
studēju, taču paralēli apmēram
divdesmit stundas nedēļā veltu
airēšanai. Nevaru teikt, ka profesionālais sports ir veselīgs, taču kā
hobiju to gan varētu ieteikt.
Līga, pensionāre:
– Jāatzīst, ka
esmu aktīva
un, ja vien ir
iespēja, piedalos sportiskās aktivitātēs. Piemēram,
ar māsīcu bijām vingrošanā
Pasta salā. Protams, pensija
ierobežo iespējas, jo dažkārt
dalība pasākumos nozīmē arī
lielas izmaksas. Šobrīd veselību
stiprinu, katru dienu staigājot.
Kad ir labi laikapstākļi, dodos
strādāt dārzā, kas arī ir ļoti
veselīgi. Manā vecumā ir svarīgi nesēdēt, bet kustēties – jo
vairāk, jo labāk.
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Spodrības mēnesī pilsētā
izvietos konteinerus
lielgabarīta atkritumiem
 Jana Bahmane

miem tiks izvietoti: Vēja ceļā un 1.
līnijā – 8. aprīlī, Prohorova/Cepļu
Aprīlis Jelgavas pilsētā
ielā (pie garāžām), Būriņu ceļā un
ir Spodrības mēnesis,
Kārniņu ceļā pie Veselības ielas –
kura laikā ikviens aici15. aprīlī, Bauskas/Staļģenes ielā
nāts sakopt un labieun Sieramuižas/Staļģenes ielā
kārtot savas mājas un
– 29. aprīlī.
darbavietas apkārtni.
Vienlaikus jelgavnieki aicināti
Lai iedzīvotājiem, tīrot
pieteikt piesārņotas vietas sakopapkārtni, pagrabus un
šanai Lielajā talkā. Talkas kooršķūnīšus, nodrošinādinēšanu Jelgavā veic «Zemgales
tu iespēju atbrīvoties
Eko». Pieteikt talkošanas vietu
no lielgabarīta atkrituun savu dalību Lielajā talkā var pa
miem, SIA «Zemgales
tālruni 63023511 vai e-pastu eko@
Eko» septiņās vietās
eko.jelgava.lv.
pilsētā noteiktās dienās
Lielā talka ar devīzi «Latvijai
nodrošinās lielos atkribūt zaļai» vienlaicīgi visā Latvijā
tumu konteinerus.
norisināsies 22. aprīlī. Lielās talkas
dienā aktivitātes būs līdzīgas kā ieKā informē «Zemgales Eko» val- priekšējos gados, vairāk akcentējot
des loceklis Aleksejs Jankovskis, teritoriju labiekārtošanu, ne tikai
konteineri lielgabarīta atkritu- to atbrīvošanu no atkritumiem.

Uz tikšanos aicināti Černobiļas
AES avārijas seku likvidatori

ZIŅAS

Veselības ministre
diskutē ar senioriem

Foto: Austris Auziņš
 Anastasija Miteniece

31. martā Zemgales

reģiona Kompetenču
Pasākums sāksies pulksten 14,
attīstības centrā ar Jelbet dalībnieku reģistrācija notiks
gavas pensionāriem
25. aprīlī pulksten 14
jau no pulksten 13.30.
tikās Nacionālā veselīJelgavas novada doJāatgādina, ka Černobiļas AES
bas dienesta Zemgales
mes zālē Pasta ielā
avārijas seku likvidēšanas dalībnodaļas vadītāja Daiga
37 notiks Černobiļas
niekiem, kuri savu pamata dzīvesVulfa un veselības miatomelektrostacijas
vietu deklarējuši Jelgavas pilsētas
nistre Anda Čakša. «Šā(AES) avārijas 31. gaadministratīvajā teritorijā un
das tikšanās ir tas īstais
dadienas atceres padzīvo deklarētajā dzīvesvietā, ir
monitorings, kur mēs
sākums, kurā tradicionoteikts ikgadējs pabalsts rehabiredzam patiesos stāsnāli aicināti piedalīties
litācijai 25 eiro apmērā. Pabalsta
tus par to, cik viegli vai
Černobiļas AES avārijas
saņemšanai laikā no 15. aprīļa līdz
grūti ir atrast labu speseku likvidatori. Dalīb15. decembrim Jelgavas Sociālo
ciālistu, kas notiek pie
nieki lūgti apstiprināt
lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaģimenes ārstiem. Šoreiz
savu ierašanos līdz 21.
ka ielā 9, 115. kabinetā, jāiesniedz
vēl skaidrāk iezīmējās
aprīlim.
rakstisks iesniegums, uzrādot
vairākas problēmas,
personu apliecinošu dokumentu
par kuru risinājumu
Sociālo lietu pārvaldes Reha- un Ministru kabineta noteikta
valstī ir jādomā. Vienlaibilitācijas nodaļas vadītāja Irina parauga apliecību par Černobiļas
kus man gribas uzteikt
Bančuka stāsta, ka šobrīd Jel- AES avārijas seku likvidēšanas
Jelgavas seniorus, jo
gavas pilsētā dzīvo 81 cilvēks, dalībnieka statusu. Pabalstu
sastapos ar fantastiskas piedalījies AES avārijas seku pārskaita pieprasītāja iesniegumā
ku informētību un arī
novēršanas darbos, un visiem jau norādītajā bankas kontā.
sapratni par lietām,»
izsūtīts ielūgums uz pasākumu.
Atceres pasākumu organizē
saka veselības ministre
Jelgavas pilsētas administratīvajā Jelgavas Sabiedrības integrācijas
A.Čakša.
teritorijā deklarētie dalībnieki pārvalde sadarbībā ar Jelgavas
savu ierašanos pasākumā līdz 21. Sociālo lietu pārvaldi, Jelgavas
Tikšanos ar veselības ministri
aprīlim var apstiprināt, zvanot pa novada Sociālo dienestu un Ozolseniori jo īpaši gaidīja – viņus uztālruni 63029841 vai 25721995. nieku novada Sociālo dienestu.
trauc virkne problēmu veselības
aprūpes jomā, piemēram, recepšu
saņemšanas kārtība, ģimenes
ārstu pieejamība, pieraksts pie
Jelgavas pilsētas domes paziņojums speciālistiem. Atbildot uz senioru
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumu Nr.4/7 jautājumiem, tika uzsvērts, ka
ir izdoti Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.17-11 «Jelgavas domes valstī ir sperti pirmie soļi, lai
2008. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr.08-19 «Teritorijas Miezītes mazinātu rindas veselības aprūceļā 49 detālplānojums. Saistošā daļa» atzīšana par spēku zaudējušiem». pes pakalpojumu saņemšanai.
Piešķirtā finansējuma apmērs ir

 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas domes paziņojums
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumu Nr.4/6
ir izdoti Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.17-10 «Jelgavas domes
2008. gada 25. septembra saistošo noteikumu Nr.08-22 «Teritorijas Zīles
ceļā 4 detālplānojums. Saistošā daļa» atzīšana par spēku zaudējušiem».

Jelgavas pilsētas domes paziņojums
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumu
Nr.4/2 publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
ir nodota Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.
gadam grozījumu pirmā redakcija.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 6. aprīļa
līdz 2017. gada 8. maijam.
Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma grozījumu
pirmās redakcijas materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas
pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), kā arī Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā,
pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Rakstiskus priekšlikumus līdz šī gada 8. maijam adresēt Jelgavas
pilsētas domei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, vai elektroniski pa
e-pastu dome@dome.jelgava.lv.
Apmeklētāju pieņemšana Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē
– 312. un 314. kabinetā pirmdienās no plkst.15 līdz 19.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ap trīs miljoni eiro, tostarp 924
tūkstoši eiro paredzēti tieši rindu
samazināšanai. «Rādītājus analizē
katru mēnesi, un marta sākumā
jau bija vērojami situācijas uzlabojumi,» piebilst D.Vulfa. Viņa mudina izmantot arī uzaicinājumus, ko
valsts nosūta vēža profilaktiskās
pārbaudes veikšanai. Statistika
gan pierāda, ka diemžēl tikai 30
procenti saņēmēju izmanto valsts
piedāvātos bezmaksas pakalpojumus.
Sapulcē tika aktualizēts arī
iestāžu pacientu reģistrācijas un
darba organizācijas jautājums.
D.Vulfa, atgādinot par pacienta
tiesībām, informēja: ja ģimenes
ārstam, uzklausot pacienta sūdzības, rodas aizdomas par ļaundabīgu audzēju un viņš izsniedz nosūtījumu izmeklēšanai, pacientam ir
tiesības tikt izmeklētam desmit
darba dienu laikā no pieteikuma
iesniegšanas brīža. Tāpat bija
jautājumi par e-veselības sistēmu.
Šobrīd sistēmas lietošana ir brīvprātīga – receptes un darbnespējas
lapas var izrakstīt gan elektroniski, gan papīra formātā, bet no
1. septembra darbnespējas lapas
un kompensējamo medikamentu
receptes būs tikai elektroniski.
Līdz šim brīdim valstī kopumā ir
iesniegtas 9425 e-slimības lapas.
Pacientiem būtiski ir neaizmirst
portālā www.latvija.lv norādīt
sava konta numuru, lai Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra varētu veikt pārskaitījumu.
Savukārt izrakstīto e-recepšu
skaits valstī sasniedzis 7953, taču

tas varētu būt daudz lielāks, ja
visas aptiekas būtu noslēgušas
sadarbības līgumu.
Kā galveno nozares problēmu
A.Čakša minēja nepietiekamu
finansējumu. «Mēs noteikti nevaram salīdzināt sevi ar kaimiņvalstīm – mūsu finansējums nav pat
tādā apmērā, kādam tam vajadzētu būt proporcionāli mūsu valsts
ekonomikai,» uzsvēra A.Čakša.
Ministre papildināja, ka vēlas
palielināt finansējumu, taču nevis
«uz papīra», bet faktiski.
Problēmjautājumu saraksta
augšgalā ir ģimenes ārstu darbība,
neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana, jautājums par
nosūtījumu pie speciālistiem un
slimnīcu funkcionēšana. Attiecībā
uz pēdējo punktu plānots reorganizēt nolikumu par to, lai visu
diennakti slimnīcās atrastos septiņi speciālisti dažāda medicīniska
rakstura atgadījumiem. Ministre
atzina, ka kritisks finansējuma deficīts apgrūtina arī citu jautājumu
risināšanu – nodrošināt nokļūšanu pie ārsta, uzlabot pieeju medikamentiem, veicināt infekcijas
slimību profilaksi un ārstēšanu
un uzlabot kārtību, kādā pacienti
saņem pakalpojumus.
Jelgavas medicīnas vidi ministre vērtē kā labvēlīgu. «Jelgavā
diezgan daudz darījusi pašvaldība,
lai ārstēšanās vide būtu pietiekami laba. Reizēm, protams, traucē
tuvums Rīgai, jo pacienti izvēlas
doties uz galvaspilsētu, neļaujot
attīstīties vietējām medicīnas
iestādēm,» secina A.Čakša.

Īsi
 30. martā svinīgā pasākumā
apbalvoti 2016. gada lielākie nodokļu maksātāji. No Jelgavas uzņēmumiem starp godinātajiem ir
SIA «Astarte nafta», kas ir 2016.
gada lielākais nodokļu maksātājs
Zemgales plānošanas reģionā vidējo
nodokļu maksātāju grupā. Šogad
balvas un atzinības raksti pasniegti
katra Latvijas reģiona lielākajam nodokļu maksātājam mazo, vidējo un
lielo nodokļu maksātāju grupā, kā arī
godināts lielākais darba nodokļu maksātājs, lielākais eksportētājs, lielākais
nodokļu maksātājs – valsts, pašvaldības
kapitālsabiedrība un 2016. gada debija,
informē Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) Sabiedrisko attiecību daļa. Vienlaikus aprīlī tradicionāli tiks izsūtītas
VID pateicības vēstules tiem nodokļu
maksātājiem, kuri 2016. gadā veikuši
ievērojamas iemaksas valsts budžetā,
kam bijusi godprātīga un atbildīga attieksme pret nodokļu saistību izpildi un
sekmīga līdzšinējā sadarbība ar nodokļu
administrāciju.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina interesentus piedalīties holesterīna un glikozes līmeņa noteikšanas
akcijā, kas 7. aprīlī no pulksten 10
līdz 14 notiks Pensionāru biedrības
dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62A. Holesterīna un glikozes
līmeņa noteikšanas akcijas dalībnieki
bez maksas varēs veikt holesterīna un
glikozes – cukura – līmeņa noteikšanu
asinīs. Interesenti aicināti iepriekš
pieteikties pa tālruni 63012542 vai
29559326.
 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Rietumzemgales
nodaļa rīko semināru uzņēmējiem
«Brīvais elektroenerģijas tirgus un
energoefektivitāte», kas 11. aprīlī no
pulksten 10 līdz 12 notiks viesnīcā
«Zemgale» Skautu ielā 2, Jelgavā.
«Šobrīd tirgū pastāv vairāki desmiti
elektroenerģijas tirgotāju. Aktīvi darbojas tikai desmit kompānijas. It kā
izvēle ir vienkārša, bet pieļautās kļūdas
uzņēmumam izmaksā dārgi. Kam
pievērst uzmanību un ko izvēlēties?
Energoefektivitātes pasākumu mērķis
ir energoresursu racionāla izmantošana
un pārvaldība. Apspriedīsim aktuālākos jautājumus, ar kuriem nāksies
sastapties, veicot energoefektivitātes
pasākumus atbilstoši esošajiem un topošajiem normatīvajiem aktiem,» teikts
semināra aprakstā. Lektors SIA «ESK
sistēmas» elektroenerģijas tirdzniecības
vadītājs praktiķis Mārtiņš Berestņevs
seminārā runās par elektroenerģijas
tirgus īpatnībām, tarifiem un to izvēles
pamatkritērijiem, energoefektivitātes
pasākumiem uzņēmumā un risinājumiem energoresursu ekonomijai.
Dalība LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma bez maksas,
katram nākamajam 10 eiro bez PVN;
uzņēmumiem, kas nav LTRK biedri, 20
eiro bez PVN. Reģistrēties semināram
var pa e-pastu jelgava@chamber.lv vai
tālruni 28646086.

«Karameļu darbnīca» atvērs veikalu Tallinā

SIA «Fish+Fish»
(reģ.Nr.40103680283) sakarā ar
paplašināšanos aicina savam
kolektīvam pievienoties

 Ilze Knusle-Jankevica

zivju apstrādātājus(-as).

Ar drosmīgu soli 2017.
gadu iesācis Jelgavas
uzņēmums «Karameļu
darbnīca» – 27. aprīlī
durvis vērs uzņēmuma veikals Igaunijas
galvaspilsētā. «Veikals
Tallinā būs apmēram
tikpat liels kā Jelgavā
un strādās pēc tāda
paša koncepta – sešas
dienas nedēļā, ik dienu
piedāvājot arī karameļu gatavošanas meistardarbnīcu,» stāsta
uzņēmuma valdes locekle Ilze Priževoite.
Izveidot filiāles pārējās Baltijas
valstīs – tāds bija uzņēmuma
mērķis šim gadam, un Igaunija
jau iekarota. «Veikals atradīsies
Tallinas centrā, Narvas ielā.
Patiesībā telpas atradām ātri –
pirmajā viesošanās reizē. Arī ar
sadarbības partneriem mums

ir paveicies,» stāsta uzņēmuma
valdes locekle. Lai gan iecerēts
atvērt pārstāvniecību arī Lietuvā,
Igaunija kā pirmā izvēlēta divu iemeslu dēļ: pirmkārt, lielas cerības
tiek saistītas ar somu tūristiem,
kas labprāt viesojas Igaunijā,
– ik gadu Igauniju apmeklējot
apmēram miljons tūristu no
Somijas, otrkārt, igauņu mentalitāte un biznesa domāšana
mūsu uzņēmējam šķiet tuvāka
un saprotamāka.
Noskatītajās telpās tika veikts
remonts, pielāgojot tās «Karameļu darbnīcas» koncepcijai. Lai atvērtu veikalu Tallinā, «Karameļu
darbnīca» ņēma aizņēmumu
bankā – investēti 30 000 eiro.
Veikalu Tallinā vadīs igauniete,
bet vismaz sākumā karameles tur
gatavos meistari no Jelgavas, pamazām apmācot vietējos meistarus, tāpēc pagaidām uzņēmums
nevar pateikt, cik darbinieku
strādās veikalā.
Tallinas veikalā būs nopērkamas ne tikai karameles, bet

arī jaunie uzņēmuma produkti:
putotās konfektes, želejkonfektes, pistāciju halva un šerberts.
«Putotās un želejkonfektes nu
jau iekarojušas vietu mūsu produkcijas klāstā, bet halva un
šerberts šobrīd pieejami tikai
mūsu veikalos, jo vēl tos testējam
un vērtējam klientu atsauksmes. Tiesa, tā kā sastāvdaļas
izmantojam bagātīgi, šie produkti
visdrīzāk būs ekskluzīvi našķi
gardummīļiem un masveidā, kā,
piemēram, mūsu karameles, kas
jau nopērkamas arī lielo veikalu
ķēdēs Latvijā, ražoti netiks,»
stāsta uzņēmuma pārstāve.
Jāatgādina, ka «Karameļu
darbnīcas» veikals un atvērta
tipa darbnīca Jelgavā, Rūpniecības ielā 1a, durvis vēra pērnā
gada marta sākumā un kļuvusi
arī par iecienītu tūristu objektu.
Saskaņā ar provizoriskajiem
datiem 2016. gadā uzņēmums
sasniedza apmēram 300 000 eiro
apgrozījumu. Šobrīd «Karameļu
darbnīcā» strādā 16 darbinieki.
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Darba pienākumi:
• zivju sagatavošana, apstrāde, pakošana.
Prasības kandidātiem:
• fiziska izturība;
• vēlme strādāt un atbildības izjūta par
uzticēto darbu.
Mēs piedāvājam:
• sociālās garantijas un konkurētspējīgu
atalgojumu;
• apmācību darba pienākumu veikšanai;
• atbildīgu darbu starptautiskā
ražošanas uzņēmumā;
• veselības apdrošināšanas polisi (pēc
pārbaudes laika).
Pilnas slodzes darbs.
Darba vieta: Olaine, Rūpnīcu iela
4 (atrodas «Nordic Industrial Park»
teritorijā). Uzņēmums darbiniekiem
iespēju robežās nodrošina autobusu no
darba/uz darbu 50 kilometru apkārtnē
ap Olaini.
Darba samaksa (bruto): no 500 eiro.
Tālrunis 29104410, 26258415 (zvanīt
darba dienās no plkst.8 līdz 16); e-pasts
production@fishplusfish.com.
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Ķērpji pierāda, ka apkārtējo vidi
Jelgavā visvairāk piesārņojam paši
 Ģirts Pommers

Iespējams, daļai jelgavnieku gaisa piesārņojuma mērīšana saistās
ar vēl pagājušajā gadsimtā Jelgavā uzstādīto metāla konteineru ar
antenu jeb gaisa kvalitātes novērojumu staciju Akadēmijas un Lielās
ielas krustojumā, kas pēc tam demontēta. Šobrīd mūsu pilsētā jau
trešo reizi 20 gadu periodā gaisa kvalitāte un pilsētvides kvalitāte tiek
izvērtēta ar citu, ne mazāk efektīvu, metodi, kura, kaut arī ikdienā atrodas mums blakus, tomēr paliek iedzīvotāju nepamanīta. Zinātniski
to sauc par lihenoindikācijas metodi, bet faktiski tā ir gaisa kvalitātes
mērīšana ar ķērpju palīdzību. Šī gada martā LLU piecu pētnieku grupa
ir pabeigusi nu jau trešo vides kvalitātes izvērtēšanas un gaisa piesārņojuma pētījumu. Tā galvenais secinājums: būtiskākie vides un gaisa
piesārņotāji mūsu pilsētā vairs nav lielie rūpnieciskie objekti, bet gan
paši jelgavnieki. Jau divdesmit gadus Jelgavā tiek veikts gaisa kvalitātes
un vides piesārņojuma monitorings, kura galvenais mērķis ir informēt
par galvenajiem gaisa piesārņotājiem Jelgavā, salīdzināt 10 un 20
gadu periodā notikušās izmaiņas gaisa kvalitātē, kā arī izstrādāt vides
kvalitātes optimizācijas priekšlikumus. «Manuprāt, šīs bioloģiskās metodes izmantošanas lielākais ieguvums ir tas, ka mēs varam novērot
nevis piesārņojumu, kas nonāk atmosfērā, bet gan to, ko ikdienā reāli
uzņem pilsētvidē esošie augi un, protams, arī pilsētas iedzīvotāji. Būtiski, ka šie mērījumi aptver gandrīz visu pilsētas teritoriju. Esam veikuši
īslaicīgus gaisa piesārņojuma mērījumus konkrētos punktos, taču tie
neraksturoja situāciju visā pilsētā,» izmantotās metodes plusus akcentē
Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vides pārvaldības speciāliste Solvita Lūriņa.
Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu
sākumā notika būtisks pavērsiens rietumu cilvēka izpratnē par tā attiecībām ar
zemi un tās resursiem. Tika parakstīti
dažādi ilgtermiņa rīcības plāni par bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām,
mežu izmantošanas principiem un citām
svarīgām vides problēmām. Jelgavā tajā
laikā aktīvi darbojās Vides aizsardzības
klubs, savukārt pašvaldība iesaistījās
«Agenda 21» rīcības plāna īstenošanā,
kas paredzēja izstrādāt ilgtspējīgu attīstības stratēģiju 21. gadsimtam. Viena no
pētniecēm, kas šajā projektā iesaistījās,
bija LLU Meža fakultātes profesore Inga
Straupe. «Šī projekta laikā bija iespēja
doties uz Zviedriju, lai iepazītos ar to, kā
šajā valstī cilvēki attiecas pret vidi, dabas
resursiem, atkritumu šķirošanu un citiem
jautājumiem. Esmu bioloģe, un man radās
iespēja veikt šādu pētījumu. Tāds bijis
gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās, taču
Jelgava ir vienīgā, kur tas veikts cikliski
20 gadu garumā,» skaidro viena no šī gada
pētījuma autorēm I.Straupe.
1996. gadā tapa pirmais pētījums, 2006.
gadā identisku pētījumu veica Latvijas
Universitātes Bioloģijas fakultātes pētniece Ligita Liepiņa, bet 2016. gadā pētījumu atkal veica I.Straupe kopā ar Ingu
Grīnfeldi un Meža un vides būvzinātņu
fakultātes studentiem.

Gaisa piesārņojumu mēra
ar dažādiem ķērpjiem

«Ķērpji ir komplicēti organismi, kas
sastāv no diviem citiem organismiem –
sēnēm un aļģēm. Tie savstarpēji ļoti labi
sadarbojas – aļģes fotosintezē jeb ražo
organiskās vielas, ko izmanto sēnes, kuras
savukārt uzņem ūdeni un neorganiskās
vielas. Sanāk, ka šie organismi viens
otru baro,» ar ķērpju uzbūvi iepazīstina
I.Straupe. Ja gaisā ir gāzveida vielas, tad,
savienojoties ar ūdeni, tās veido dažādas
skābes. Tiklīdz tās nonāk uz ķērpja, notiek
dažādi bioloģiski procesi, kas gandrīz
vienmēr beidzas ar ķērpja atmiršanu.
Dažādām ķērpju sugām ir atšķirīga jutība
pret atmosfēras piesārņojumu, tāpēc ķērpju floras sastāvs dažādās pilsētas daļās
var būt atšķirīgs. Pamatojoties uz šīm
atšķirībām, var novērtēt gaisa piesārņojuma pakāpi pilsētā. «Šo metodi pasaulē
sāka izmantot jau 20. gadsimta sākumā,
tā ir lēta un ērti izmantojama, jo norāda uz
ilglaicīgu piesārņojumu. Bieži vien cilvēks
pat nepamana, ka dzīvo piesārņotā vidē,
biežāk slimo, un slimības cēloņus meklē
citur,» skaidro I.Straupe.
Pētījuma metodika ir salīdzinoši vienkārša: kopš 1996. gada Jelgavas teritorija
ir sadalīta parauglaukumos: pilsētas
centra teritorija – 500x500 metru laukumos, bet pārējā – viena kvadrātkilometra

2016. gadā gaisa un pilsētvides kvalitātes pētījumu ar lihenoindikācijas metodi, kas faktiski
ir gaisa kvalitātes mērīšana ar ķērpju palīdzību,
Jelgavā veica LLU pētnieces Inga Straupe (no
kreisās) un Inga Grīnfelde.
Foto: Austris Auziņš

Piesārņojuma
zonas Jelgavā,
1996. gads
augsta piesārņojuma zona jeb stipri
ierobežota ķērpju apdzīvotība

Piesārņojuma
zonas Jelgavā,
2006. gads
vidēja piesārņojuma zona
jeb ierobežota ķērpju apdzīvotība

Piesārņojuma
zonas Jelgavā,
2016. gads
zema piesārņojuma zona
jeb bagāta ar ķērpjiem

Avots: LLU vides kvalitātes izvērtēšanas un gaisa piesārņojuma pētījums

laukumos. Katrā šādā laukumā tiek iezīmēti 10 koki, uz kuriem tiek veikta ķērpju
procentuālā seguma uzskaite. Visbiežāk
uz koka būs vairākas ķērpju sugas – arī
tās tiek fiksētas. Papildus pētījumos tiek
izmantota arī ķērpju transplantācijas
metode – 20 vietās izvietoti transplanti
– zariņi, uz kuriem ir ķērpis pūslīšu hipogimnija (Hypogymnia physodes), kas ņemti Mežciemā. «Mēs no meža paņemam
vienu īpašu ķērpi un skatāmies, cik ilgā
laikā tas reaģē uz gaisa piesārņojumu un
atmirst. Šī metode galvenokārt orientēta
uz sēra dioksīda koncentrāciju gaisā un
rāda šābrīža piesārņojumu,» papildina
I.Grīnfelde.

Smago metālu «kokteiļi»

Trešajā pētījumā līdztekus ķērpju metodēm tika izmantota vēl viena – smago
metālu sastāva un daudzuma noteikšana
sniega segā 20 punktos, kas izvietoti Jelgavas teritorijā. Paraugi tika iegūti 2017.
gada sākumā. «Šī ir vēl viena metode, kā
monitorēt gaisa kvalitāti un piesārņojumu
pilsētā. To 2000. gadu sākumā izmantoja
Alpos un Antarktīdā, taču vēlāk tā pielietota arī urbānās teritorijās. Pētījuma
metodika ir vienkārša: uzsnigušo sniegu
pēc septiņām dienām savāc un paraugus
analizē. Šobrīd tā ir ļoti populāra metode,
jo ir pieejamas nepieciešamās iekārtas, lai
fiksētu visus sniegā esošos elementus,»
pētījuma metodi skaidro I.Grīnfelde.
Svarīgi, ka šī pētījuma rezultātos tiek
fiksētas vielas, kas saistītas, piemēram,
ar transporta plūsmu, dažādu izklaides
pasākumu (uguņošanu) un ražošanas
uzņēmumu ietekmi. Faktiski sniegā
konstatēto vielu «kokteilis» norāda uz
pilsētā notiekošo«šeit un tagad» izpratnē.
Jāpiebilst, ka sniega paraugi tika ņemti ta-

jās pašās vietās, kur bija novietoti minētie
ķērpja transplanti.
Pētnieces uzskata, ka iegūtie rezultāti
ir ļoti interesanti, jo šī gada 2. janvārī
uzsnigušā sniega paraugos bija redzama
dzelzceļa, maģistrālo ielu ietekme uz paraugu kvalitāti. Savukārt pilsētas centrā
ņemto paraugu sastāvs ir ļoti tuvu tam,
kāds tas ir mazapdzīvotajā Mežciemā.
Savukārt februāra pētījumā rezultātus
ļoti būtiski ietekmēja intensīvā satiksme,
piemēram, punktos pie tirdzniecības centra «Valdeka», degvielas uzpildes stacijas
«Neste» Loka maģistrālē. Tāpat sniega
paraugos fiksētas lielākā publiskā pasākuma – Ledus skulptūru festivāla – laikā
šautā salūta pēdas.
«Ledus skulptūru festivāla ietekme uz
gaisa kvalitāti ir pamanāma. Šajā laikā
mūsu pilsētā bija novērojama ļoti liela
satiksmes intensitāte, bija sastrēgumi,
līdz ar to palielinās CO2 izmešu daudzums
gaisā, kas mazā koncentrācijā cilvēka
veselību neietekmē, taču jāmin automobiļu izplūdes gāzēs esošais smago metālu
piesārņojums, kas pēc tam nonāca mūsu
paraugos. Protams, daudz ko nosaka arī
laika apstākļi, visvairāk – vēja stiprums
un virziens,» gaisa kvalitātes pētīšanas
nianses skaidro pētniece I.Straupe.
Jāpiebilst, ka sava mobilā gaisa piesārņojuma mērīšanas iekārta ir arī Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC)
pārraudzībā. Tā veic mērījumus divu
stundu diapazonā konkrētos pilsētas objektos. «Visbiežāk gaisa kvalitātes mērījumi tiek veikti četros punktos: Rūpniecības
ielā, pilsētas centrā, Loka maģistrālē un
vēl kādā mūsu izraudzītā punktā. Šobrīd
mobilā laboratorija tiek kalibrēta un nav
mums pieejama,» skaidro POIC vadītājs
Gints Reinsons.

Galvenie piesārņotāji
esam mēs paši

«Galvenais pētījuma secinājums – Jelgavā nav tādas vietas, par kuru mums
pastiprināti būtu jājautā: kas tur notiek?
Tajā pašā laikā ir nepieciešama rūpīga
gaisa kvalitātes kontrole. Mēs esam nonākuši situācijā, kad nopietnākie gaisa
un vides piesārņotāji vairs nav lielie rūpnieciskie objekti, bet gan katrs jelgavnieks
atsevišķi un visi pilsētas iedzīvotāji kopā.
Katrs no mums ir atbildīgs par to, ko aiz
sevis atstāj. Acīmredzamu ietekmi uz
gaisa kvalitāti rada privātmāju kurināmā
izvēle un diemžēl arī atkritumu dedzināšana,» pētījuma rezultātus skaidro
I.Straupe un I.Grīnfelde. Viņas norāda,
ka rezultāti Jelgavā pilnībā atbilst vidējai
urbānai teritorijai, piebilstot: kaut arī gaisa kvalitāte pilsētā nav ideāla, tomēr nav
tādu punktu, kuros cilvēkam var rasties
veselības traucējumi.
Šī gada pētījuma rezultāti liecina, ka
Jelgavas teritorijā salīdzinoši augsta
piesārņojuma zona (tiek aprēķināta pēc
īpašas formulas – red.) fiksēta trīs vietās.
Viena no tām ir Lapskalna ielas apkaimē,
kas trīs pētījumu laikā ir parādījusies tikai
pēdējos veiktajos mērījumos. Pētnieces
gan izvairās minēt iespējamā piesārņojuma avotus. Otrs «sarkanais punkts» ir
Palīdzības iela, un šajā teritorijā ticamākais iemesls piesārņojumam ir Jelgavas
cietuma katlumāja. Trešā vieta ir Rubeņu
ceļa sākums pie Garozas ielas, un viens no
galvenajiem gaisa piesārņojuma avotiem
varētu būt dažādu uzņēmumu saimnieciskā darbība Garozas un Prohorova ielas
apkaimē.
Jāuzsver, ka trīs pētījumu laikā no augstas piesārņojuma zonas vairāki punkti,
kas pirms tam atradušies galvenokārt

bijušo katlumāju tuvumā, pazuduši.
Savukārt smago metālu pētījumā
iegūtie rezultāti apstiprina: dienās, kad
pilsētā ir krietni intensīvāka satiksme,
gaisa kvalitāte nav iepriecinoša, jo blīvā
auto plūsma atstāj savu ietekmi uz gaisa
kvalitāti. Tieši transports ir viens no
lielākajiem izmešu veidotājiem, un tas
ir arī loģiski – pēdējo gadu laikā pilsētā
ir sakārtotas maģistrālās ielas, krietni
palielinājusies satiksmes intensitāte.
S.Lūriņa uzskata, ka šajā jomā pilsēta strādā efektīvi. «Mēs esam ņēmuši
vērā iepriekšējo pētījumu rezultātus un
ieteikumus, kas ietekmē pilsētas apzaļumošanā izmantoto augu izvēli. Tas attiecas arī uz alejveida koku stādīšanu gar
maģistrālajām ielām. Kopumā situācija
ar gaisa kvalitāti Jelgavā ir paredzama
un loģiska, to ietekmējusi arī pēdējo 10
gadu laikā veiktā individuālā apbūve. Ir
samazinājušies augsti piesārņotās zonas
punkti, taču palielinājusies vidēji piesārņotā gaisa teritorija.»
Kā galvenos ieteikumus gaisa kvalitātes uzlabošanai pilsētā pētnieces min
gaisa mitrināšanu un pilsētvides reljefa
veidošanu. «Ir ļoti svarīgi, lai gaiss pilsētā
riņķotu un ventilētos. Tas nozīmē, ka
atklātas pilsētvides teritorijas var mīties
ar blīvi apdzīvotām, lai vējam ir iespēja
sagriezties. Domājot par apstādījumiem
pilsētā, nav nepieciešams stādīt augstus
kokus – efektīvāks risinājums ir apstādījumi cilvēka augumā. Svarīgs ir arī
gaisa mitrināšanas faktors – kaut gan
pilsētas teritorijā ir daudz upju, būtiski, lai gaiss tiktu mitrināts arī pilsētas
centrā – to var izdarīt ar strūklaku un
baseinu palīdzību. Eiropā šāda prakse ir
ļoti izplatīta,» ar pētījuma ieteikumiem
iepazīstina ekspertes.

SPORTS

Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis

Piektdien jāatbalsta
basketbolisti

BK «Jelgava/BJSS»
Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas ceturtdaļfinālā aizvadījis divas spēles ar
Līvānu basketbolistiem, un šobrīd sērijā
līdz divām uzvarām
rezultāts ir 1:1. Pirmajā spēlē Jelgavā mūsu komanda ar
69:61 pieveica pretiniekus, bet otrajā
spēlē ar 104:75 līvānieši revanšējās. Izšķirošā ceturtdaļfināla spēle notiks piektdien, 7. aprīlī, pulksten 19.30 Jelgavas
sporta hallē Mātera ielā 44a. Jāatgādina,
ka sērijas uzvarētājs iekļūs pusfinālā, bet
zaudētājam čempionāts būs noslēdzies.

Apstājas ceturtdaļfinālā

Karatists Kalvis Kalniņš Premjerlīgas 3.
posmā Dubaijā aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam, kur zaudēja divkārtējam pasaules
čempionam no Irānas Amiram Mehdizadeham. Lai gan cīņa noslēdzās ar 1:1,
uzvara piešķirta Irānas karatistam, jo viņš
pirmais izcīnīja punktu. «Šī bija mūsu ceturtā savstarpējā cīņa manas karjeras laikā,
un tagad bilance ir 2:2,» norāda K.Kalniņš,
kurš savu sniegumu Dubaijas posmā vērtē
pozitīvi. Nākamais Premjerlīgas posms
notiks no 14. līdz 16. aprīlim Marokā,
bet iespējams, ka K.Kalniņš to izlaidīs un
gatavosies Eiropas čempionātam, kas
paredzēts no 4. līdz 7. maijam Turcijā un
ir Kalvja šī gada svarīgākās sacensības.
Jāatgādina, ka K.Kalniņš ir iekļauts Latvijas
olimpiskajā vienībā.

Foto: no kluba arhīva

Turpina cīņu par vietu finālā

Šodien, 6. aprīlī, trešo Latvijas čempionāta pusfināla spēli aizvadīs vīriešu
volejbola komandas «Biolars/Jelgava»
un «RTU/Robežsardze». Pusfināla pāri cīnīsies līdz kādas komandas trīs uzvarām,
un šobrīd sērijā rezultāts ir 1:1. Pirmajā
cīņā ar 3:2 uzvarēja «Biolars/Jelgava»
volejbolisti, bet otrajā spēlē ar tādu pašu
rezultātu pārāki bija «RTU/Robežsardze»
volejbolisti. Sērijas trešā spēle norisināsies
6. aprīlī pulksten 20 Rīgā, SN «Daugava»,
ceturtā – 9. aprīlī pulksten 16 Mārupes
sporta namā. Ja būs nepieciešams, tad
piektā spēle notiks 12. aprīlī pulksten
20 SN «Daugava». Pāra uzvarētājs finālā
tiksies un par Latvijas čempionu titulu
cīnīsies ar «Jēkabpils lūšu» un «Poliurs/
Ozolnieki» dueļa stiprāko komandu.

Sestdien, 8. aprīlī, pulksten
16 Jelgavas futbola klubs
izbraukumā Kauguru vidusskolas stadionā aizvadīs
Latvijas kausa ceturtdaļfināla spēli pret aktuālajiem
Latvijas čempioniem Jūrmalas «Spartaku».

Bronza – «Jelgava/LU»
volejbolistēm
Pagājušajā nedēļas nogalē Daugavpilī Latvijas
čempionāta otrajā spēlē
par 3. vietu «Jelgavas/LU»
volejbolistes atkal pārspēja
VK «miLATss» un izcīnīja
bronzas medaļas. «Cepuri
nost mūsu meitenēm! Sezona nebija viegla,» atzīst
sieviešu volejbola kluba
«Jelgava/LU» prezidents
Vladislavs Beitāns.
Šī bija jau otrā spēle pret VK
«miLATss» volejbolistēm, un abās
tikšanās reizēs jelgavnieces uzvarēja
trijos setos ar rezultātu 3:0. Medaļas
tika izspēlētas sērijā līdz divām uzvarām. «Jebkura medaļa ir vērtīga,
taču mūsu vieta tomēr bija finālā,»
saka V.Beitāns, atzīstot, ka galvenais
šīs sezonas šķērslis bija pamatsastāva
spēlētāju traumas. «Praktiski visu

VK «Jelgava/LU» sastāvs
Sanda Ragozina, Inese Jursone,
Kristīne Dzierkale, Linda Šteinberga, Sanda Liepiņlauska, Linda
Jakobsone, Līva Sola, Jana Bērziņa,
Anna Lejiņa, Ilze Liepiņlauska, Kristīne Lece, Madara Nemme.

«Klubam vienlīdz svarīga ir gan
kausa izcīņa, gan čempionāta spēles,
tādēļ nekādas atlaides netiek dotas.
FK «Jelgava» Latvijas kausu ir izcīnījis pēdējās trīs sezonas pēc kārtas,
tādēļ arī šogad pieliksim visus spēkus,
lai turpinātu šo veiksmīgo sēriju,» tā
FK «Jelgava» komandas galvenais
treneris Aleksandru Kurtejans pēc
sestdien aizvadītās čempionāta spēles,
kurā asā cīņā ar rezultātu 2:1 izdevās
pārspēt Ventspils futbolistus. Šajā

Igaunijā aizvadīts starptautisks brīvās cīņas
turnīrs «Tallinn Open», kurā Jelgavas kluba
«Milons» cīkstonis ieguva sudraba medaļu.
Tas izdevās Volodaram Smirnovam 2004.
– 2005. g.dz. zēnu grupā svarā līdz 47
kilogramiem. V.Smirnovs pirmās piecas
cīņas uzvarēja, bet finālā zaudēja Krievijas
sportistam. «Cīņa noslēdzās neizšķirti – 4:4,
bet tiesneši uzvaru piešķīra Krievijas sportistam, jo viņš pēdējais guva punktus,» stāsta
treneris Vladimirs Smirnovs. Turnīrā startēja
2100 dalībnieki no 27 valstīm.

spēlē traumas guva divi FK «Jelgava» futbolisti – Gļebs Kļuškins un
Andrejs Perepļotkins, līdz ar to viņu
dalība kausa ceturtdaļfinālā vēl ir uz
jautājuma zīmes.
Kā ierasts, Latvijas 2017. gada
kausa izcīņa tika uzsākta vēl pērn.
Jelgavnieki tajā iesaistījās līdz ar
astotdaļfinālu, kurā 17. jūlijā tikai
papildlaikā ar rezultātu 2:0 izdevās
pārspēt «Skonto» futbolistus. Ja jelgavniekiem izdosies pārvarēt «Spartaka» barjeru, pusfinālā pretī stāsies
pāra FC «Riga» un BFC «Daugavpils»
uzvarētājs. Latvijas kausa finālists
tiks noskaidrots divu spēļu summā.
Jāpiebilst, ka šogad komandām būs
iespēja izcīnīt divus Latvijas kausus, jo
vasarā jau tiks dots starts nākamajai
kausa izcīņai, kas noslēgsies rudenī.
Šāds lēmums pieņemts, lai kausa
ieguvējus varētu noskaidrot vienas
sezonas laikā.

Foto: Raitis Supe

31. martā un 1. aprīlī Ķīpsalas
peldbaseinā notika Baltijas
čempionāts peldēšanā, kurā
Latvijas izlasi pārstāvēja arī
vairāki Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS)
audzēkņi. Vienam no mūsu
peldētājiem – Didzim Rudavam – izdevās izcīnīt Baltijas
čempiona titulu.

Didzis Rudavs – Baltijas čempions jauniešu konkurencē 100 metros brasā
Foto: no JSPS arhīva
direktore Zelma Ozoliņa. Jāpiebilst, ka
zelta medaļu Didzim atnesa 100 metru
peldējums 1:05,33 minūtēs, bet bronzu
– 200 metru peldējums 2:33,02 minūtēs.
Arī citi JSPS peldētāji spēja izcīnīt
medaļas valsts stafetes komandā. Vīru
konkurencē 4x100 metru brīvā stila
stafetes pēdējā posmā startēja mūsu

Sporta pasākumi
6. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas 46.
skolēnu spartakiāde florbolā 2001. –
2002. g.dz. (LLU sporta zālē).
6. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2017» 1.
kārta (Ozolniekos).
7. aprīlī pulksten 16 un 8. aprīlī pulksten 12 – Latvijas skolēnu
sporta spēles peldēšanā (LLU sporta
namā).
8. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
12. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas
pilsētas skolu aerobikas konkurss
(sporta hallē).
13. aprīlī pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2017» 2.
kārta (Mežciemā).

Piedāvā darbu
Biedrība «Centrs Elizabete»
(reģ.Nr.50008032881) piedāvā darbu
audzinātājai NVO sociālās aprūpes
centrā Jelgavā. Jāstrādā ar visu vecumu
bērniem. Darbs maiņās – no plkst.9 līdz
21, slīdošā grafikā. Jāievēro kristīgās
ētikas normas. CV, motivācijas vēstuli un
atsauksmi sūtīt pa e-pastu
centrselizabete@inbox.lv. T.63020955.
Piedāvāju darbu meistaram(-ei) ar pieredzi automašīnu virsbūves krāsošanas
darbos. T.26042696 (Ruslans Homenko).
SIA «Kapu parks» (reģ.Nr.40103975355)
piedāvā darbu kapu izstrādājumu pārdevējam(-ai) Jelgavā. Darba laiks: darba
dienās no plkst.9 līdz 17, sestdienās no
plkst.9 līdz 13. CV sūtīt pa e-pastu
gita@rgrpluss.lv.
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā darbu autoatslēdzniekam(-cei)
ar pieredzi kravas un traktortehnikas tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanā.
CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
T.63007719.

Meklē darbu
Vīrietis – celtniecībā vai saimniecībā.
T.29870655.
Autovadītājs ar auto vadīšanas tiesībām
(A, BE, CE, DE kategorija) un traktortehnikas vadīšanas tiesībām (A, B, C, E, F
kategorija). T.29682212.

Saimniecībā vai celtniecībā. T.25395294.

sezonu nācās spēlēt bez vairākām
pamatsastāva spēlētājām, kuras pamīšus bija guvušas traumas, un tas
neapšaubāmi iespaidoja arī komandas sniegumu. Tieši tāpēc komandas
izcīnītās bronzas medaļas ir labs šī
Latvijas čempionāta noslēgums,»
uzsver V.Beitāns.
Arī komandas treneris Jānis Leitis
pēc izcīnītajām bronzas medaļām
atzinis, ka «meitenes izdarīja to,
kas bija jāizdara». Vaicāts novērtēt
aizvadīto sezonu, J.Leitis uzsvēra, ka
tā bijusi psiholoģiski vissarežģītākā.

 Ilze Knusle-Jankevica
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Aukles darbu, ir medicīniskā izglītība.
T.28236557.

Virpotājs metinātājs. T.29957066.
Elektromontieris. T.22163952.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
20. aprīlī plkst.13.30 un plkst.18

2017./2018. mācību gada
5., 6., 7. un 10. klašu skolēnus un viņu vecākus

aicina uz Atvērto durvju dienām.

Sīkāka informācija –
skolas mājaslapā www.jtv.lv un pa tālruni 63045548.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

Jelgavnieks – Baltijas čempions

«Didzis kļuva par Baltijas čempionu
jauniešu konkurencē 100 metros brasā.
Savu pārākumu ceļā uz Baltijas čempiona
titulu viņš nodemonstrēja distances otrajā pusē, kuru uzsāka, vēl mazliet atpalikdams no igauņu sportista Marka Sovtsas,
bet finišā konkurentu apsteidza par nepilnu sekundi. Uz pusi garākā distancē – 200
metros brasā – Didzis finišu sasniedza
trešais, bet pilnu medaļu komplektu viņam nodrošināt palīdzēja dalība Latvijas
jauniešu izlasē 4x100 metru kombinētajā
stafetē – savu brasa posmu Didzis veica
visātrāk no mūsu komandas, bet summā
Latvijas izlasei otrā vieta,» stāsta JSPS

Prestižā turnīrā – sudrabs

Kausa ceturtdaļfinālā –
pret «Spartaku»
 Jānis Kovaļevskis

 Ilze Knusle-Jankevica
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peldētājs Jevgeņijs Boicovs. Z.Ozoliņa
stāsta, ka stafeti Jevgeņijs pārņēma, latviešiem atrodoties trešajā pozīcijā – nieka
0,04 sekundes aiz Lietuvas. Tomēr savu
posmu Jevgeņijs veica pietiekami ātri, lai
niecīgo deficītu likvidētu un finišā Latvijai
nodrošinātu sudrabu. Arī 4x100 metru
kombinētajā stafetē Latvijai otrā vieta,
un izlases sastāvā noslēdzošais posms
atkal tika uzticēts J.Boicovam. Savukārt
jaunietēm 4x100 metru brīvā stila stafetē
sudrabs, un tas ir arī mūsu skolas peldētāju Renātes Artamonovas un Anetes Mejas
Kalnietes nopelns.
JSPS direktore piebilst, ka 200 metros kompleksā Iļjam Boicovam Baltijas
čempionātā 4. vieta, starp Latvijas peldētājiem uzrādot labāko rezultātu šajā
disciplīnā.
Kopumā Baltijas čempionātā gan
pieaugušo, gan jauniešu konkurencē
uzvarēja Igaunijas peldētāji, otrie abās
grupās – lietuvieši. Latvijas izlases ierindojās 3. vietā. Kopvērtējumā pieaugušo
konkurencē Igaunijai 294 punkti, Lietuvai 201 punkts, Latvijai 167 punkti; jauniešu konkurencē Igaunijai 232 punkti,
Lietuvai 217 punkti, Latvijai 205 punkti.

Atvērto durvju diena –
trešdien, 19. aprīlī, plkst.14.
Adrese: «Šarlotes», Grēnes,
Olaines pag., Olaines novads, LV-2127

Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»
(reģ.Nr.40103168500)

piedāvā darbu preču marķēšanas
operatoram(-ei).

Darba apraksts:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības:
• latviešu un krievu valodas zināšanas
(sarunvalodas līmenī);
• vēlama pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga
attieksme pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā.

Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas
uz/no darba maršrutā
Lietuva–Eleja–Jelgava–Ozolnieki–Olaine.
Papildu informācija – pa tālruni
22720722 (Jeļena), 27755010 (Vilhelms).
Lūgums zvanīt darba dienās no plkst.9 līdz 17.

Ar uzņemšanas noteikumiem
var iepazīties skolas mājaslapā www.jsg.lv,
tālrunis uzziņām – 63029212.
JELGAVAS TEHNIKUMS
Adrese: Pulkveža Oskara
Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001,
tālrunis 63025605;
www.jelgavastehnikums.lv

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

Aizsaulē aizgājuši
JEFROSINIJA BLŪMENFELDE (1930. g.)
NADEŽDA KAŽOCIŅA (1923. g.)
ĒRIKA NAMATĒVA (1923. g.)
JURIS TERJOHINS (1963. g.)
VIKTORIJA KAUSIŅA (1925. g.)
ĀRIJA MIĶELSONE (1928. g.)
GAĻINA KEĻARE (1950. g.).
Izvadīšana 07.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
ALDONA REPŠE (1936. g.).
Izvadīšana 08.04. plkst.12 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ALVIS LUKJANSKIS (1963. g.).
Izvadīšana 08.04. plkst.10.30 no Baložu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 10. aprīlis
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 9.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2412.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 150.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Rozamunde Pilčere. Mīla, zagļi un dimanti.
Vācijas ģimenes drāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 149.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2412.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija. 19.17 Skola, kas zina, kā. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Dzimtas detektīvs. Jurjānu dzimta (ar subtitriem).*
1.40 Vai Rīga jau gatava?*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012».*
8.00 Anekdošu šovs 2.
8.25  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 5.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Baltkrievija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 720.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 6.sērija.
20.10  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 131.sērija.
22.00 Slepenā aukle. Krimināldrāma.
23.40  Midsomeras slepkavības 3. Seriāls. 4.sērija.
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums. 2011.g. 1.sērija.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Karamba! Humora raidījums.
11.00 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 110. un 111.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums. 1.sērija.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 23.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 48.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Čikāgas sardzē. Seriāls. 15.sērija.
1.05 Dzīvīte.
1.25 LNT ziņu «Top 10».
2.10 Attīstības kods 3.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 14.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 17.sērija.
6.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.00 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.30 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
7.55 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 5.sērija.
8.25 Kobra 18. Seriāls. 13.sērija.
9.30 Gatavo 3.
10.05 Māmiņu klubs.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 18.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 2016.g. 29. un 30.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 46. un 47.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 14.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 47.sērija.
21.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 8.sērija.
22.35 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.30 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
0.25 Nekā personīga.
1.20 Sveika, Rīga!
1.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 29. un 30.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 47.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 11. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Indijā. 10.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2413.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 151.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*

11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 150.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2413.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija. 19.17 Skola, kas zina, kā. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Kristians Brekte.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Samierināšanās iela.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Nesaprātīgs cilvēks. ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
1.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Balss pavēlnieks.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 6.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Baltkrievija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 131.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 721.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 5.sērija.
20.05  Āfrika no putna lidojuma.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 4.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 132.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 47.sērija.
23.50  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.
0.45 Anekdošu šovs 2.*
1.40 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums. 1.sērija.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Karamba! Humora raidījums.
11.00 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 112. un 113.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 24.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Inga Lindstrēma. Bākas ugunis. Vācijas melodrāma. 2006.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 7.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 48. un 49.sērija.
2.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 15.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 18.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.45 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 6.sērija.
8.35 Kobra 18. Seriāls. 14.sērija.
9.40 Motīvs? 3. Seriāls. 8.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Seriāls. 31. un 32.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 19.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 47. un 48.sērija.
16.55 Kobra 18. Seriāls. 15.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 48.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 18.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 14.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 31. un 32.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 48.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 12. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2414.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 152.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 151.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2414.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija. 19.17 Skola, kas zina, kā. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Ciemiņš virtuvē.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.

TV PROGRAMMA
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Izsauciet vecmāti! 4. Lielbritānijas seriāls. 3. un 4.sērija.
1.20  Samierināšanās iela. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kūku kari.*
9.40 Aculiecinieks.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 7.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Balss pavēlnieks.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 132.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 722.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Zaļās metropoles. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 133.sērija.
22.10  Ekstrēmie kadri. Mūžzaļā sekvoja. Dokumentāls seriāls.
22.40  Ekstrēmie kadri. Apputeksnētāji. Dokumentāls seriāls.
23.10  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
0.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
0.40 Personība. 100 g kultūras. Elmārs Seņkovs.*
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 38.sērija.
11.45 Pavasara bērni. Vācijas komiska drāma. 2013.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 25.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 50.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 19.sērija.
22.10 Gangsteru mednieki.
ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.20 Dzīvīte.
0.50 Košākai dzīvei 4.
1.15 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
1.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 50.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 16.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 19.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 8.sērija.
8.35 Kobra 18. Seriāls. 15.sērija.
9.40 Kobra 13. Seriāls. 1.sērija.
11.50 Televeikala skatlogs.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 20.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 48. un 49.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 2.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 49.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 11.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 19.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 11.sērija.
0.10 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 15. un 16.sērija.
2.00 Anželika. Seriāls. 29.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 33. un 34.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 49.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Ceturtdiena, 13. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2415.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 153.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 152.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2415.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne. Sākotne.
Personība (ar subt.).
20.00 JAUNUMS. Izgudrotāji.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Karaliste.
21.45 Latvijas kods. Deniss. Dokumentāla filma.
22.15  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*

Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Leģendārie albumi. «The Who» (angļu val., ar subt.).
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 8.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 133.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 723.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 134.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.25  Zaļās metropoles. Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 39.sērija.
11.45 Pavasara drudzis. Vācijas drāma. 2013.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.25 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
17.25 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 26.sērijas
turpinājums.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 51.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 6.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs (ar subt.).
0.50 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 15.sērija.
1.30 Dzīvīte.
1.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 51.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 17.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 20.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 10.sērija.
8.35 Kobra 13. Seriāls. 2.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 18.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 21.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 49. un 50.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 3.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 50.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
22.00 Tumšais bruņinieks. ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
1.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 17.sērija.
1.55 Anželika. Seriāls. 30.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 35. un 36.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 50.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 14. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.35 Bings. Animācijas seriāls.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 154.sērija.
10.30 Ceturtā studija.*
10.55  Alpu dakteris 8. Seriāls. 6.sērija.
11.50 Province (ar subt.).*
12.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.10 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.40  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.10 Kā Lupatiņi precējās 2. Animācijas filma.
14.16 Kā Lupatiņi veseļojās. Animācijas filma.
14.22 Kā Lupatiņi būvēja māju. Animācijas filma.
14.30 Kā Lupatiņi slēpās. Animācijas filma.
14.35 Kā Lupatiņi kārtoja māju. Animācijas filma.
14.50 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
15.50 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 153.sērija.
16.45 Pasaules skaņa. Dokumentāla filma.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.30 Kurši. Dokumentāla filma.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Viens ciems. Visa Latvija. Slutišķi.
22.00 Krusta ceļš. Pārraide no Vatikāna.
0.05 Province.*
0.35  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.40  Alpu dakteris 8. Seriāls. 6.sērija.
2.30  Izsauciet vecmāti! 4. Lielbritānijas seriāls. 3. un 4.sērija.
4.25 Aizliegtais paņēmiens.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citāds ordenis. Dokumentāla filma.
8.25  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.55 Ciemiņš virtuvē.*

9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 9.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 134.sērija.
17.00 Aculiecinieks.*
17.15 «Euro Hockey Challenge». Zviedrija – Latvija.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.20  Ekstrēmie kadri. Mūžzaļā sekvoja. Dokumentāls seriāls.
20.55 Leģendārie albumi. «The Who» (angļu val., ar subt.).
22.00  Jasmīnas stāsts. ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
23.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.40 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.*
3.05  Ekstrēmie kadri. Apputeksnētāji. Dokumentāls seriāls.
3.30 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
4.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
5.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.15 Galileo 3.
6.45 Pati pilnība. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
8.30 Dzīvīte.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Televeikala skatlogs.
10.15 Galileo 3.
10.50 Mans bērns var!? TV šovs.
12.45 Par Mēriju Popinsu un Benksa kungu.
ASV biogrāfiska filma. 2013.g.
15.20 Viss ir sarežģīti. ASV romantiska komēdija. 2009.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 27.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 52.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Diāna. Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2013.g.
23.25 Dieva dēls. ASV biogrāfiska drāma. 2014.g.
1.55 Dzīvīte.
2.15 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 52.sērija.
3.00 Degpunktā 7.
3.20 Pavasara bērni. Vācijas komiska drāma. 2013.g.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 18.sērija.
5.40 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
6.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.30 Brīnumainā Oza zeme. ASV animācijas filma. 2013.g.
9.20 TV PIRMIZRĀDE. Burvju telefons. ASV ģimenes filma. 2014.g.
11.10 Timotija Grīna savādā dzīve.
ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
13.15 Mūžīgā aukle. ASV traģikomēdija. 1993.g.
15.55 Brīvību Villijam! Glābšana Pirātu līcī. ASV drāma. 2010.g.
18.00 JAUNA SEZONA. Zvaigznes ceļo 3.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 51.sērija.
21.00 Vecāku uzraudzībā. ASV komēdija. 2012.g.
23.05 Zudusī pasaule. ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
1.05 Tumšais bruņinieks. ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 15. aprīlis
LTV1
5.15 Sporta studija (ar surdotulk.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Andris Keišs.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Eskils un Trinidade. Zviedrijas ģimenes filma (ar subt.). 2013.g.
12.25 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 18. un 19.sērija.
13.30 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne. Sākotne.
Personība (ar subt.).*
14.00 Izgudrotāji.*
14.30 Ciemiņš virtuvē.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. F.Sadovņikova un Grebenščikova ielas.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Cilvēka bērns. Studijas «Trīs» ģimenes filma (ar subt.). 1991.g.
23.15 Satikšanās. Mariss Jansons un Raimonds Pauls.*
23.50 TIEŠRAIDE. Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.
Pārraide no Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles.
2.05  Jasmīnas stāsts. ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
3.50 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
4.00 Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde.
Sakrālās mūzikas koncerts.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Karaliste.*
11.30 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
12.20  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
13.35 Aculiecinieks. Bokseris Mairis Briedis.*
13.50 «Euro Hockey Challenge». Zviedrija – Latvija.
16.30  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.00 Citāds ordenis. Dokumentāla filma.
20.00  TV PIRMIZRĀDE. Mihaels Martins. Pasaules tuksneši.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
21.00  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 1.sērija.
22.55 Mona un viņas bērns. Vācijas drāma. 2014.g.
0.35  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.00 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 6.–10.sērija.
4.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.50 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 74.sērija.
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 6.sērija.
11.15 Mans bērns var!? TV šovs.
13.15 Kafejnīca. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
15.10 Ideāls vīrietis. ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
17.15 Vislabākā eksotiskā viesnīca «Kliņģerīte». Komiska drāma.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Vislabākā eksotiskā viesnīca «Kliņģerīte».
Lielbritānijas un ASV komiska drāma. Filmas turpinājums.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 114. un 115.sērija.
23.30 Vislabākā eksotiskā viesnīca «Kliņģerīte».
Lielbritānijas un ASV komiska drāma. 2011.g.
1.40 Titāniks. ASV romantiska drāma. 1997.g.
3.05 Luī 5. Seriāls. 8.sērija.
3.25 LNT brokastis.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 13. Seriāls. 1.sērija.
5.30 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 31.sērija.
7.05 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.10 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.40 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 19.sērija.
12.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 8.sērija.
13.35 Lauras zvaigzne un sapņu briesmoņi. Animācijas filma. 2011.g.
14.55 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
17.05 TV PIRMIZRĀDE. Rejošā superzvaigzne.
ASV ģimenes filma. 2016.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Mājas. ASV animācijas filma. 2015.g.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Melnā feja Malefisenta.
ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.
23.20 Metro. ASV spraiga sižeta komēdija. 1996.g.
1.35 CSI Lasvegasa 15. Seriāls. 18.sērija.
2.30 Mūsdienu Latvijas garša 3. 1.–3.sērija.
4.15 TV3 ziņas.

Svētdiena, 16. aprīlis
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 7.sērija.
11.00  Āfrika no putna lidojuma. Dokumentālu filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. Lieldienu dievkalpojums. Pārraide no Rīgas Doma.

SIA «INTRANSSERVISS»

(reģ.Nr.53603016161) piedāvā darbu

automazgātavā
AUTOMOBIĻU
MAZGĀTĀJIEM(-ĀM)
ar un bez pieredzes.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā, zvanīt
pa tālruni 63011667, 26144877
vai sūtīt CV pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv.

Latviešu valodas bezmaksas kursi!
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
2017. gada 3. aprīlī uzsāk kursantu reģistrāciju
projektā «Latviešu valodas apguves un pilnveides kursi
pieaugušajiem Jelgavā» (Nr.2017.LV/LV/8).
Kursos tiks reģistrēti 60 Jelgavas pilsētas un Zemgales
reģiona mazākumtautību iedzīvotāji, tajā skaitā prioritāri
jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.
Mācībām nevar pieteikties bezdarbnieki, darba meklētāji
un skolēni.
Reģistrācija notiks Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33, Jelgavā.

Reģistrācijas laiks:

pirmdien no plkst.9.30 līdz 19.30;
otrdien – ceturtdien no plkst.9.30 līdz 17.30;
piektdien no plkst.9.30 līdz 15
(pārtraukums no plkst.13 līdz 14).
Lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.
2017. mācību gadā tiks organizētas četras grupas
mācībām A1, A2, B1, B2, C1 valodas prasmes līmeņos.
Kursu apjoms – 100 mācību stundas.
Mācību sākums – 2017. gada 24. aprīlī.
Plašāka informācija – pa tālruni 63082101 vai
mājaslapā www.zrkac.lv.
Kontaktpersona – Astra Vanaga, projekta vadītāja,
tālrunis 29222737.
Sludinājums «Latviešu valodas bezmaksas kursi!» ir
sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu
atbalstu.
Par sludinājuma «Latviešu valodas bezmaksas kursi!»
saturu atbild Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

13.40 Saknes debesīs (ar subt.).
14.10 Bīskapu apsveikumi Lieldienās.
14.30 Latvijas sirdsdziesma.*
15.25 Ķepa uz sirds.*
16.00 Aculiecinieks.*
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Zbigņevs Stankevičs.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere. Argentīnas tango.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Lielais vilinājums. ASV komēdija (ar subt.). 2013.g.
23.20 Karaliste.*
23.50  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
0.50 Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas koncerts
«Kad man vairs nebūs 16...».*
3.35 Imanta–Babīte pietur Cīruļputenī.*
4.10 Liela diena.*
5.05 Melu laboratorija (ar subt.).*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.30  Eskils un Trinidade. Zviedrijas ģimenes filma (ar subt.). 2013.g.
13.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 6.–10.sērija.
15.30 Svešās mājas. Dokumentāla filma.
16.00 Vecā jūrnieku ligzda. Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.).
1989.g. 1. un 2.sērija.
18.45 Izgudrotāji.*
19.15 Melu valgos. Vācijas drāma. 2012.g.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 48.sērija.
22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
22.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.50  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
0.50 Sporta studija.*
1.35 Mona un viņas bērns. Vācijas drāma. 2014.g.
3.10 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT

TV3

5.00 Vilfreds. Seriāls. 1.sērija.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 75.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.25 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 6.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Galileo 3.
11.05 Mans bērns var!? TV šovs.
13.00 Perfektās kāzas. Kanādas romantiska komēdija. 2015.g.
15.00 Smagi iemīlējies. ASV romantiska komēdija. 2001.g.
17.15 Vēl viena vislabākā eksotiskā viesnīca «Kliņģerīte».
ASV komiska drāma. 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Vēl viena vislabākā eksotiskā viesnīca «Kliņģerīte».
ASV komiska drāma. Filmas turpinājums.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 116. un 117.sērija.
23.35 Vēl viena vislabākā eksotiskā viesnīca «Kliņģerīte». Komiska drāma.
1.45 Titāniks. ASV romantiska drāma. 1997.g.
3.10 Vilfreds. Seriāls. 1.sērija.
3.30 LNT brokastis.

5.00 CSI Lasvegasa 16. Seriāls. 1.sērija.
6.25 Anželika. Krievijas komēdijseriāls. 32.sērija.
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.15 Mans skapis – mana vizītkarte.
Latvijas raidījums. 2017.g.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.

Transporta kompānija SIA «Kard»
(reģ.Nr.43603020771)

piedāvā darbu autovadītājiem(-ām)

(ar kravas auto pašizgājējiem MAN 6x4, 6x6, 8x4
vai kravas auto pašizgājēja puspiekabēm) smilts,
šķembu, grants, asfalta pārvadāšanai.
Prasības:
• C vai CE kategorija;
• 95. kods;
• augsta atbildības izjūta;
• prasme remontēt un saudzīga attieksme
pret uzticēto tehniku;
• bez sliktiem ieradumiem;
• vēlama darba pieredze.
Darbs visā Latvijā.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• regulāru darba samaksu.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu janis@kard.lv vai zvanīt
pa tālruni 29443318, lai norunātu tikšanos un vienotos
par darba uzsākšanu.
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11.05 TV PIRMIZRĀDE. Suns, kurš izglāba Lieldienas.
ASV ģimenes filma. 2014.g.
13.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 2017.g. 11.sērija.
14.40 «Dzeguzītes» lielkoncerts. Apsveikuma koncerts R.Paulam. 2016.g.
16.40 Mājas. ASV animācijas filma. 2015.g.
18.30 Ledus laikmets. Lieldienas. ASV animācijas filma. 2016.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
22.10 Pī dzive. ASV piedzīvojumu drāma. 2012.g.
0.45 Mūžīgā aukle. ASV traģikomēdija. 1993.g.
3.00 CSI Lasvegasa 16. Seriāls. 1.sērija.
4.25 Mūsdienu Latvijas garša 3. 4.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
7. aprīlī pulksten 15 – Starptautiskajai romu dienai veltīts pasākums. Dalība –
bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
8. aprīlī pulksten 11 – Zemgales reģiona folkloras kopu skate «Baltica 2018»
(4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
8. aprīlī pulksten 12 – radošā nodarbība «Nu atnāca Liela diena ar raibām
oliņām!». Lieldienu zaķa darināšana no siena. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
8. un 9. aprīlī pulksten 16 – PIRMIZRĀDE. Mūzikls «Sapņotāji». Jaunas un
nedzirdētas, kā arī zināmas un iemīļotas dziesmas stāstā par pilsētu, mīlestību
un sapņiem. Piedalās Jelgavas popkoris, deju studija «Intriga», Jelgavas aktieri un
solisti I.Soika, B.Zaķevica, K.Ozoliņa, G.Caune, I.Pirvics u.c. Mākslinieciskie vadītāji –
E.Karlsone un U.Timma. Režisors – S.Kalniņš. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
9. aprīlī pulksten 12 – izrāde bērniem «Lieldienu jampadracis»: krievu un
latviešu valodā mazos jelgavniekus priecēs teātra studija «Poteha» Vladimira
Astapenko vadībā. Biļetes var iegādāties Jelgavas krievu biedrībā «Istok» Sarmas
ielā 4, cena – 2 eiro (Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).
9. aprīlī pulksten 17 – Antonio Lotti «Vesperes», Latvijas pirmatskaņojums.
Piedalās Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu orķestris,
Latvijas Radio kora grupa un solisti I.Ezeriete (soprāns), I.Romancāne (soprāns),
S.Kokina (mecosoprāns), D.Strautmane (mecosoprāns), A.Reinis (tenors), K.Rūtentāls (tenors), G.Dziļums (baritons), J.Kokins (bass). Diriģents – A.Meri. Ieeja – bez
maksas (Sv.Annas baznīcā).
11. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Sauleskalns «Meldermeitiņa». Sadzīves komēdija ar dziedāšanu divās daļās. Režisors – A.Matisons,
scenogrāfs – R.Junkers. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
12. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas Akordeonistu nodaļas
koncerts. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
12. aprīlī pulksten 18 – V.Geiko un O.Orlovs koncertā «Neapolitāniešu dziesmas
un senās krievu romances ar ģitāru». Biļešu cena – € 10 (kultūras nama Mazajā
zālē).
12. aprīlī pulksten 20 – improvizācijas teātra «IMPROZOO» viesizrāde. Improvizācijas vakars divās daļās – ainiņu un situāciju izspēle pēc skatītāju ierosinājumiem
muzikālā pavadījumā. Biļetes varēs iegādāties pirms izrādes. Biļešu cena – € 5
(Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
15. aprīlī pulksten 18 – grupas «Astro’n’out» studijas albuma «Urda» koncerttūre «Satiksimies, tiksimies». Biļešu cena – € 12 – 18 (kultūras namā).
16. aprīlī no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei: šūpoles,
olu krāsošana, meklēšana un ripināšana, pavasara veiklības spēles, lielais zaķis
un mazie poniji, Lieldienu mazais tirdziņš ar kārumiem, prieciņiem un nieciņiem.
Pulksten 12 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pils pagalmā
sveiks mazos jelgavniekus. Piedalās folkloras kopa «Dimzēns» un Jelgavas deju
kolektīvi. Ieeja – krāsotas olas (Jelgavas pils parkā).
16. aprīlī pulksten 12 un 15 – «Labās Lieldienas «Lediņos»». «Lediņu» zaķis
aicina visus Lieldienu svinētājus pavadīt dienu svaigā gaisā, ripināt olas, izšūpoties
un patstāvīgi darboties teritorijā pieejamajās aktivitātēs. Dalība – bez maksas
(nometnē «Lediņi» Lediņu ceļā 1).
17. aprīlī pulksten 18 – grupas «Raxtu Raxti» Latvijas koncerttūre. Programmā
– labi pazīstamas dziesmas no albuma «Līgo», versijas par latviešu tautasdziesmu
tēmām, I.Kalniņa dziesmas tautas mūzikai pietuvinātos aranžējumos un skaņdarbi, kas top Latvijas simtgades deju lieluzvedumam 2018. gadā. Biļešu cena –
€ 10 – 18 (kultūras namā).
19. aprīlī pulksten 19 – koncertprogramma «Kungi uzlūdz dāmas». Piedalās:
G.Skrastiņš, A.Skuja, A.Robežnieks, Ž.Siksna, D.Porgants un saksofonists R.Stašans.
Programmā – populāras estrādes «zelta» dziesmas un vairāki pirmatskaņojumi.
Biļešu cena – € 8 – 12 (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 9. aprīlim – M.Stumbra (1942 – 2014) piemiņas gleznu izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 12. aprīlim – vizuāli plastiskās mākslas izstāde, kurā aplūkojami Zemgales
novada vizuāli plastiskās mākslas skolēnu skates darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 20. aprīlim – Jaņa Rozentāla mākslas skolas skolotāju darbu izstāde «Rožu
pavasaris» (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
Līdz 22. aprīlim – izstāde «Edvīna Kalnenieka dekorācijas izrādēm» (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
Līdz 28. aprīlim – Andas Ivuškānes gleznu izstāde «Saulrieta krāsas» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 30. aprīlim – izstāde «Jelgavas profesionālais teātris 1924 – 1953». Izstāde
veltīta Jelgavas profesionālā teātra aktieriem, režisoriem, scenogrāfam A.Spertālam
u.c. Izstādē skatāmi izrāžu maketi, aktieru, režisoru fotogrāfijas, programmas,
afišas u.c. (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 30. aprīlim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums Teātra dienām (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 1. maijam – izstāde «Daba un Elejas Veronika» (pilsētas bibliotēkā).
Līdz 11. maijam – Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde «Baltās baznīcas un
Spānija» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 6. aprīļa – Romu dienām Jelgavā veltīta izstāde «Romu holokausts Latvijā
(1941 – 1945)». Atklāšana – 6. aprīlī pulksten 13.10 (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
No 26. aprīļa – scenogrāfa Arvīda Spertāla 130 gadu jubilejas izstāde «Spertālu
laikmets latviešu teātrī» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 26. aprīļa – mākslinieka Raimonda Līcīša darbu izstāde (Mākslas skolā
Mazajā ceļā 2).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 6. aprīlis

Interaktīvā spēlē
var iepazīt Jelgavu
Foto: Austris Auziņš

 Jana Bahmane

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs izstrādājis inter
aktīvu spēli «Saliec pāri
Jelgavā», kas ne vien iepazīstina ar nozīmīgākajiem
pilsētvides objektiem, bet
arī sniedz spēlētājam iespēju pārbaudīt savu atmiņu
un veiklību. «Spēlētājam,
atverot spēles kartītes, jāatrod 15 pilsētas apskates
objektu pāri. Katra mēneša
ātrākais spēlētājs laimēs
ielūgumu divām personām
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa apmeklējumam,» stāsta Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra
pārstāve Liene Strazdiņa.

Spēle «Saliec pāri Jelgavā» atrodama Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra izveidotās mājaslapas www.
visit.jelgava.lv sadaļā «Interaktīvā
spēle», un tā pieejama piecās valodās
– latviešu, angļu, krievu, lietuviešu
un igauņu. «Gatavojoties starptautiskajām tūrisma izstādēm, vēlējāmies
rast interesantu risinājumu mūsu
prezentācijas papildināšanai – tā
tapa šī interaktīvā spēle. Šobrīd tā
pieejama mājaslapā visit.jelgava.lv,
kur ikviens interesents var ne vien
iepazīties ar noderīgu informāciju par
tūrismu Jelgavā, bet arī pārbaudīt
savu vērību un gūt pozitīvas emocijas
vēl pirms viesošanās Jelgavā,» skaidro L.Strazdiņa.
Spēles laukumā redzamas 30 kartītes, kurās apslēpti 15 vēsturiski un
mūsdienīgi Jelgavas apskates objekti

– dievnami, kultūras iestādes, pieminekļi un citi. Uzklikšķinot uz vienu
no kartītēm, parādās kāds apskates
objekts, un spēlētājam, paturot atmiņā redzēto, jācenšas uzminēt, kur
apslēpts vēl viens tāds pats attēls.
Ja atvērtās kartītes ir atšķirīgas,
tās aizveras, savukārt, ja abi attēli
sakrīt, objekts nonāk interaktīvajā
kartē. «Spēles beigās visus objektus
var aplūkot interaktīvajā kartē,
kur pievienots arī neliels apraksts
par katru no 15 spēlē iekļautajām
apskates vietām,» tā Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve.
Uzsākot spēli, spēlētājam ir jāuzrāda
savs vārds un e-pasta adrese – katra
mēneša ātrākais spēlētājs laimēs
ielūgumu divām personām Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
apmeklējumam.

«Intriga» nonāks ačgārnā pasaulē
 Jana Bahmane

«Ačgārnija ir vieta, kur cilvēks nonāk sapņu laikā, kad
sāk darboties zemapziņa, –
tā ir nereāla vide, kurā sapņu
tēli savijas ar realitāti,» deju
studijas «Intriga» sezonas
noslēguma koncerta «Ačgārnija» ideju ieskicē studijas mākslinieciskā vadītāja
Inga Ose. «Intriga» šosezon
tapušo deju programmu 22.
aprīlī pulksten 14 un 18 izdejos Jelgavas kultūras namā.
«Šosezon mums tapa daudzas patiesi
interesantas horeogrāfijas un tēli, tādēļ
nolēmām tos iedzīvināt sapņu tematikā,
jo sapnis ir ļoti «ietilpīgs»: miega laikā
cilvēks redz dažādus notikumus un
tēlus, bet pamostoties bieži vien nav
skaidrs – redzētais bija vien sapnis vai
patiesība, un to katrs skatītājs, kopā ar
mums nonākot Ačgārnijā, varēs izlemt
pats,» skaidro I.Ose. Koncerta sākumā
«Intrigas» jaunākās dejotājas iemigs,

bet viss tālāk notiekošais būs viņu
sapņu pasaule.
«Intrigas» jaunizveidotajā koncertprogrammā iekļautas vairāk nekā
divdesmit dejas, un lielākā daļa no tām
tapušas šosezon – vien dažas dejas būs
jau redzētas. «Šajā pusgadā uzvestas
tiešām daudz horeogrāfiju – 99 procenti
no koncerta dejām,» stāsta deju studijas
mākslinieciskā vadītāja.
Šī ir «Intrigas» 28. sezona, un I.Ose
atklāj, ka tā pulcējusi daudz jaunu
dejotāju – šobrīd deju studijas pulkā
ir jau aptuveni 170 dejotāju no piecu
gadu vecuma līdz pat 12. klasei. «Mani
priecē, ka ar katru gadu bērni kļūst arvien atvērtāki – īpaši mazākie dejotāji.
Viņi viegli iejūtas tēlos un nebaidās
izteikt savu viedokli, sniegt ieteikumus
un dejā ielikt savas emocijas. Tā droši
vien ir paaudzes iezīme,» vērtē «Intrigas» mākslinieciskā vadītāja. Koncertā
piedalīsies visu grupu dejotāji. Šogad
pirmo reizi deju studija piedzīvos divus
sezonas noslēguma koncertus – tas
ir gan papildu gandarījums, gan arī
papildu darbs. «Pagājušogad daudzi

nepaguva iegādāties biļetes uz mūsu
koncertu, jo tās izpirka ļoti ātri, tādēļ
šogad pieņēmām lēmumu rīkot divus
koncertus – ceram, ka viss izdosies. Arī
dejotāju skaits šajā sezonā ir ievērojami
audzis, un domāju, ka viņu atbalstītāju
skaits tāpat,» vērtē «Intrigas» vadītāja,
turpinot: «Idejas izstrādes un mēģinājumu process vienmēr prasa ilgu laiku, bet
koncerts paiet tik ātri, un šī būs mūsu
iespēja dejas prieku izbaudīt ilgāk.
Domāju, ka īpaši to novērtē vecākie
dejotāji.»
Koncertprogrammā iekļautās dejas veidojuši horeogrāfi I.Ose, Santa
Jankovska, Simona Andra Kuriga un
Ģirts Bisenieks. Tērpu māksliniece –
Irīna Mihailova. «Man ir liels prieks,
ka mūsu deju studijas darbībā labprāt
iesaistās arī dejotāju vecāki. Paldies
Līgai Vītoliņai, kas palīdzēja tērpu
izveidē,» tā I.Ose.
Deju studijas «Intriga» koncerts
«Ačgārnija» 22. aprīlī pulksten 14 un 18
notiks Jelgavas kultūras namā. Biļetes
var iegādāties kultūras nama kasē,
cena – 2 – 3 eiro.

Bērnus aicina Lieldienu jampadracis Pūpolsvētdienā
 Jana Bahmane

Teātra trupa «Poteha» Pūpolu svētdienā, 9. aprīlī, aicina
Jelgavas ģimenes uz teatrālu programmu bērniem «Lieldienu jampadracis», kas pulksten 12 notiks Jelgavas novada
domes zālē Pasta ielā 37. Pasākuma dalībnieki caur jautrām
tematiskām aktivitātēm varēs iepazīt Lieldienu svinēšanas
tradīcijas – aktivitātes notiks latviešu un krievu valodā.
Šajos pavasara svētkos bērniem
būs iespēja piedalīties jautrās rotaļās, stafetēs, tradicionālajā Lieldienu olu ripināšanā, kā arī kopā ar

Lieldienu tēliem iepazīt pavasara
saulgriežu svinēšanas tradīcijas.
«Bērni caur dažādām tematiskām
rotaļām un dziesmām varēs iepazīt

Lieldienu svinēšanas tradīcijas –
uzzināt, kas ir Lieldienu kuličs,
kādēļ to ēd ar kvasu, ko simbolizē
Lieldienu olas, kādēļ Lieldienās
jāšūpojas, kā arī daudzas citas
svētku tradīcijas, kas iezīmēsies
mūsu sagatavotajās rotaļās,» stāsta teātra trupas «Poteha» vadītājs
Vladimirs Astapenko. Pēc daudzveidīgajām aktivitātēm bērni kopīgi
sauks Lieldienu simbolu – sauli.
«Tradīcija vēsta, ka Lieldienu rītā
bērni cēlušies agri, lai, uzkāpjot

augstākā kalna galotnē, sasauktu
saulīti,» skaidro V.Astapenko. Vēl
kāda tradīcija paredz, ka Lieldienu
rītā agri jāceļas, jo tas nesīs možumu
un laimi visa gada garumā, bet tas,
kurš Lieldienu rītā pirms saules
lēkta paspēs nomazgāties skaidrā
avota ūdenī, visu gadu būs mundrs
un jautrs.
Lieldienu jampadraci, kas svētdien, 9. aprīlī pulksten 12 notiks Jelgavas novada domes zālē, aicinātas
apmeklēt ģimenes ar bērniem 4 – 11

gadu vecumā. Aktivitātes notiks latviešu un krievu valodā. Biļetes var
iegādāties Jelgavas krievu biedrībā
«Istok» Sarmas ielā 4 Sabiedrības
integrācijas pārvaldes darba laikā,
cena – 2 eiro. Interesenti biļetes uz
pasākumu aicināti iegādāties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots
– biļetes jāiegādājas tikai bērniem.
Pasākumu «Lieldienu jampadracis» organizē Jelgavas krievu biedrība «Istok» sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas pārvaldi.

