Aicina pieteikties Zelta pārus
Pilsētas svētku laikā Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu pāriem, kas
2018. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju. Šogad mūsu
pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 22. maijā pulksten 16 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes ielā 22) līdz 11. maijam. Piesakoties līdzi
jāņem pases un laulības apliecība.
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Paplašināts atbalsts
siltināšanai

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Iestājoties piemērotiem
laikapstākļiem, atsākušies daudzdzīvokļu
nama Vīgriežu ielā 30
siltināšanas darbi. «Plānots, ka tuvāko divu
mēnešu laikā šīs ēkas siltināšana noslēgsies, savukārt divās citās mājās
Lāčplēša ielā – sāksies,»
norāda daudzdzīvokļu
namu apsaimniekotājas
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) valdes loceklis
Juris Vidžis. Marta vidū
apstiprināti arī grozījumi Ministru kabineta
noteikumos, kas turpmāk paplašinās atbalstu ēku siltināšanai.
Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Vīgriežu ielā 30
tika uzsākti pērn oktobra vidū,
un, kā norāda J.Vidžis, pateicīgo
laikapstākļu dēļ rudenī bija iespējams izdarīt vairāk, nekā plānots,

savukārt ieilgusī ziema mazliet
aizkavēja darbu atsākšanu. «Ir
jāpabeidz siltumapgādes sistēmas
pārbūves darbi un jāsakārto atlikusī ēkas fasādes daļa,» precizē
J.Vidžis, lēšot, ka tas tiks paveikts
pāris mēnešu laikā. «Jelgavas
Vēstnesis» jau rakstīja, ka Vīgriežu
ielas 30. nams ar 39 dzīvokļiem ir
pirmais Jelgavā, kura siltināšana
notiek ar «Altum» īstenotās valsts
energoefektivitātes programmas
atbalstu, piesaistot ES finansējumu. Mājai tiek veikta pilna atjaunošana ar ēkas ārsienu, pagraba
un bēniņu siltināšanu, apkures
sistēmas un radiatoru nomaiņu,
logu, kur tas nepieciešams, un
ieejas durvju nomaiņu, veļas žāvētavu pārveidi, ierīkojot atveramus
un aizveramus logus, kā arī ar
kosmētisko remontu koplietošanas telpās. JNĪP valdes loceklis
uzsver, ka mājas siltumenerģijas
patēriņš pēc energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumiem nepārsniegs 70 kWh/m2 gadā – līdz šim
tas bija 170 kWh/m2 gadā. Kopējās
ēkas siltināšanas izmaksas ir ap
345 000 eiro.

«Altum» programmā atbalsts
apstiprināts vēl divām daudzdzīvokļu mājām Jelgavā, kurās tuvāko mēnešu laikā sāksies būvdarbi,
– Lāčplēša ielā 21 un Lāčplēša ielā
23 (katrā 22 dzīvokļi). «Lāčplēša
ielas rajons veidojas kā paraugs
pilsētas iedzīvotājiem, jo tajā renovēto māju kļūst vairāk nekā
nesakārtoto,» piebilst J.Vidžis.
ES siltināšanas programma
būs pieejama līdz 2020. gadam.
Lai kāpinātu iedzīvotāju aktivitāti, marta vidū tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta
noteikumos, paplašinot iespējas
saņemt atbalstu ēku siltināšanai.
Kā būtiskākās varētu izcelt trīs
izmaiņas: pirmkārt, iedzīvotāji
ēkas siltināšanai varēs izmantot
arī mājas uzkrātos līdzekļus, neņemot aizņēmumu bankā, ja tas nav
nepieciešams; otrkārt, no 20 uz 30
gadiem palielināts daudzdzīvokļu
ēku energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās periods, ļaujot
lielāku daļu izdevumu iekļaut
attiecināmo izmaksu sarakstā;
treškārt, atbalstu 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Vakanču gadatirgū darba
devēji meklēs darbiniekus
 Anastasija Miteniece

Ceturtdien, 5. aprīlī,
no pulksten 11 līdz
14 Jelgavas tehnikumā norisināsies Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Vakanču gadatirgus. Tā
laikā jelgavnieki varēs
tikties ar aptuveni 30
potenciālajiem darba
devējiem, kuri pieteikuši vairāk nekā
390 vakanču dažādās
jomās. Šoreiz pasākumā plānoti arī dažādi
jaunumi.
NVA Vakanču gadatirgus
tiek organizēts jau piekto gadu,
palīdzot darba devējiem atrast darbiniekus, bet darba
ņēmējiem – darbu. Arī šoreiz
jelgavniekiem būs iespēja iepazīties ar darba devēju piedāvājumu, atstāt savu CV, kā arī,
iespējams, veikt pirmās darba
intervijas. NVA norāda, ka pašlaik visvairāk vakanču Jelgavā
pieteikts ražošanas nozarē,
tostarp otrreizējās pārstrādes, būvmateriālu ražošanas,
kā arī metālapstrādes jomā.
Starp vakanču pieteicējiem ir
gan ikgadējie dalībnieki – tādi

Jelgavas uzņēmumi kā «PET
Baltija», «AKG Thermotechnik
Lettland», «Chocolette Confectionary» un «Cross Timber
Systems» –, gan jaunpienācēji, piemēram, Jelgavas koka
paneļu māju ražotājs «Drive
Eco», jauns «Skonto» grupas
uzņēmums «Skonto Concrete
Cladding», kā arī karstās cinkošanas rūpnīca «Zn metals».
Tāpat vairāki pieteikumi saņemti tirdzniecības, ēdināšanas, pārvadājumu un valsts
aizsardzības jomā. Jāpiebilst,
ka uzņēmumi meklēs plaša
spektra darbiniekus – gan
palīgstrādniekus darbam, kur
nav nepieciešama augstākā vai
profesionālā izglītība, gan cilvēkus, kuri varētu papildināt
uzņēmumu vadības komandu.
Būtiski, ka darba meklētājiem šogad pasākumā būs
pieejamas arī dažādas konsultācijas. Piemēram, Valsts darba
inspekcija izglītos par darba
aizsardzības jautājumiem,
Zemgales Plānošanas reģions
informēs par iespēju sākt uzņēmējdarbību, savukārt SIA
«Prakse.lv» piedāvās dažādas
prakses un darba vietas jaunajiem speciālistiem, informē
NVA Jelgavas filiāles vadītājs
Aigars Rublis.

izmaksām māja varēs saņemt,
ja tās plānotais siltumenerģijas
patēriņš apkurei pēc energoefektivitātes pasākuma īstenošanas
nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā.
J.Vidžis uzskata, ka kopumā
grozījumi varētu veicināt iedzīvotāju aktivitāti, tomēr kritiski vērtē
izmaiņas sasniedzamajā rezultātā.
«Mūsu pozīcija ir, ka jāveic ēkas
pilna renovācija, lai ieguvums būtu
pēc iespējas efektīvāks. Speciālisti
ir aprēķinājuši, ka tādējādi ir ie-  Ritma Gaidamoviča
spējams sasniegt siltuma patēriņu
pat 50 kWh/m2 gadā. Ieviestās
Jelgavas domes deputāti marta domes sēdē apstipizmaiņas, no vienas puses, varētu
rināja izmaiņas saistošajos noteikumos «Jelgavas
pamudināt iedzīvotājus siltināt
pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas
mājas, bet, no otras puses, pieļauj
noteikumi». Būtiskākie grozījumi paredz, ka tiks palieveikt atsevišķus, nevis kompleksus
lināts kapavietas lielums Bērzu un Meža kapu jaunajos
energoefektivitātes paaugstināšasektoros un turpmāk bezpiederīgie mirušie Jelgavā tiks
nas pasākumus, kas nav efektīvi
kremēti, izņemot gadījumus, kad nevar kremēt. Tāpat
un tālredzīgi,» spriež JNĪP valdes
noteikumi papildināti ar punktu, ka situācijā, kad nav
loceklis.
iespējams identificēt kapavietas uzturētāju, pašvaldī«Altum» pārstāve Sandra Eglīte
bas iestādei «Pilsētsaimniecība» jāpublicē sludinājums
informē, ka līdz šim programmā
par nekopto kapavietu, aicinot atsaukties uzturētāju.
saņemti 12 pieteikumi no Jelgavas. No tiem septiņi ir apstiprināti,
Pašvaldības iestādes «Pilsēt- būs 4,5 metri līdzšinējo 3,25 metru
tostarp Vīgriežu iela 30, kurā pasaimniecība» vadītāja vietniece vietā, līdz ar to trīsvietīga kapaviegaidām vienīgajā notiek darbi. PāSandra Liepiņa norāda, ka iz- ta būs 13,5 kvadrātmetrus liela.
rējie pieteikumi vēl tiek izvērtēti.
maiņas ir apstiprinājuši Jelgavas S.Liepiņa akcentē, ka no saistošadomes deputāti un šobrīd tās jiem noteikumiem izņemta sadaļa
izskata Vides aizsardzības un par četrvietīgām kapavietām.
reģionālās attīstības ministrijā. «Praksē esam pārliecinājušies, ka
personu apliecinošu dokumentu Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā tās nav pieprasītas. Bet divvietīgu
un trīsvietīgu kapavietu izmērs
un Ministru kabineta noteikta mēneša laikā.
«Pilsētsaimniecības» vadītāja mainīts praktisku apsvērumu
parauga apliecību par Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas vietniece skaidro, ka viena no bū- dēļ,» tā S.Liepiņa.
Grozītajos noteikumos arī papildalībnieka statusu. Pabalstu pār- tiskākajām izmaiņām noteikumos
skaita pieprasītāja iesniegumā ir tā, ka mainīts kapavietas lielums dināts dokumentu saraksts, uz kā
Bērzu un Meža kapu jaunajos sek- pamata kapsētas apsaimniekotājs
norādītajā bankas kontā.
Atceres pasākumu organizē toros. Proti, divvietīgai kapavietai piešķirs jaunu kapavietu, ja cilvēks
Jelgavas Sabiedrības integrācijas līdzšinējo 2,5 metru vietā turpmāk vēlas apbedīt urnu ar piederīgā
pārvalde sadarbībā ar Jelgavas platums būs 3 metri, līdz ar to pelniem. Proti, nepieciešams arī
Sociālo lietu pārvaldi, Jelgavas mainās arī laukuma izmērs – no krematorijas izsniegts dokuments
novada Sociālo dienestu un Ozol- 7,5 kvadrātmetriem uz 9. Trīsvie- par kremācijas faktu.
tīgai kapavietai turpmāk platums
Turpinājums 3.lpp.
nieku novada Sociālo dienestu.

Būs izmaiņas pašvaldības
kapsētu darbības un
uzturēšanas noteikumos

Uz tikšanos aicina Černobiļas AES avārijas seku likvidatorus
 Ritma Gaidamoviča

24. aprīlī pulksten 14 Jelgavas novada domes zālē Pas
ta ielā 37 notiks Černobiļas atomelektrostacijas (AES)
avārijas 32. gadadienas atceres pasākums.
Sociālo lietu pārvaldes Rehabilitācijas nodaļas vadītāja Irina
Bančuka stāsta, ka šobrīd Jelgavā
dzīvo 78 cilvēki, kuri piedalījās
AES avārijas seku novēršanas darbos. «Viņiem visiem tiks izsūtīts
ielūgums uz pasākumu,» norāda

I.Bančuka, piebilstot, ka Jelgavā
deklarētie Černobiļas AES avārijas
seku likvidatori savu ierašanos
pasākumā līdz 24. aprīlim lūgti
apstiprināt pa tālruni 63029841
vai 26112252.
Jāatgādina, ka Černobiļas AES

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri savu pamata
dzīvesvietu deklarējuši Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā
un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā,
tiek piešķirts ikgadējs pabalsts
rehabilitācijai, kas šogad ir palielināts no 25 uz 30 eiro. Lai saņemtu
pabalstu, no 15. aprīļa līdz 15.
decembrim Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā, jāiesniedz
rakstisks iesniegums, uzrādot

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

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Pat mazs laikā nesamaksāts
administratīvais sods var radīt lielas
problēmas
 Kristīne Langenfelde

«Es domāju, tā ir diezgan liela muļķība, ka cilvēks
bieži vien apzināti laikus nesamaksā pārdesmit eiro
lielu administratīvo sodu un pieļauj, ka tas tiek
nodots tiesu izpildītājam. Iespējams, savu dara arī
nezināšana, jo tikai retais apzinās sekas, kas iestājas
brīdī, kad darbu pie soda piedziņas sāk tiesu izpildītājs. Vienkāršs piemērs – ja administratīvā soda
apmērs ir 10 eiro, tad brīdī, kad tas nonāk pie tiesu
izpildītāja un sākas piedziņas darbs, kopējā parāda
summa uzreiz izaug pieckārt,» uzsver zvērināta tiesu izpildītāja Jelgavā Agnese Celherte-Ozola.
Marta beigās Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome
rīkoja Tiesu izpildītāju dienas,
kad konsultācijas klātienē varēja saņemt visos tiesu izpildītāju
birojos Latvijā – kopumā 101
birojā, tostarp četros Jelgavā.
Šoreiz ikviens bija aicināts
saņemt bezmaksas juridiskās
konsultācijas par administratīvo naudas sodu piedziņas
jautājumiem. Kā uzsver Zvērinātu tiesu izpildītāju padome,
ik gadu ceturtā daļa jeb 50 000
administratīvo pārkāpumu
lietās piemēroto naudas sodu
noteiktajā termiņā labprātīgi
netiek samaksāti un to piedziņa
tiek nodota tiesu izpildītājiem.
2017. gadā piedziņas procesā
valsts budžetā no personām, kurām piemērota administratīvā
atbildība, atgūti 26,44 miljoni
eiro, 2016. gadā – 24,74 miljoni
eiro. Visbiežāk tās ir lietas par
administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē, transportlīdzekļa vadīšanu alkohola
reibumā vai narkotisko vai citu
apreibinošo vielu ietekmē. Tāpat bieži ir lietas par alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu sabiedriskā vietā
un atrašanos sabiedriskā vietā
reibuma stāvoklī.
Kaut arī šādas konsultāciju
dienas Latvijā tiek rīkotas jau
otro gadu, vismaz Jelgavā atsaucība tām nav liela – visbiežāk
neatnāk neviens, labākajā gadījumā kāds konsultāciju vēlas
saņemt pa tālruni. Taču cilvēku,
kuriem tas būtu aktuāli, ir
ārkārtīgi daudz – tikai A.Celhertes-Ozolas
birojā vien
šobrīd ir aktīvas apmēram
3800 administratīvo sodu
piedziņas lietas ar kopējo piedziņas
summu 1,7
miljoni eiro.
Šogad viņas
birojā piedziņas darbs pabeigts 100 lietām, piedzenot 17
000 eiro, bet pērn piedzīti 41 565
eiro par 362 lietām.

no Valsts policijas. Dažos birojos
tie veido pat 70 procentus no
visām lietām.
Otra sadaļa Jelgavā ir alkohola
lietošana un atrašanās reibumā
sabiedriskā vietā, tikai pēc tam
– dažādi administratīvie pārkāpumi kā, piemēram, zāles nenopļaušana, sniega nenotīrīšana,
īpašuma nesakopšana, bērna uzraudzības pārkāpumi. Zvērināta
tiesu izpildītāja Jelgavā Indra
Andrejeva atzīst, ka viņas birojā
ik gadu ir vismaz 1000 administratīvo lietu, kas nodotas parāda
piedziņai: «Mēs jau zinām – nāk
vasara, un vairāk būs lietu par alkohola lietošanu, zāles nenopļaušanu, savukārt ziemā aktuālāka
ir sniega nenotīrīšana. Tomēr
ik pa laikam līdztekus Valsts
policijas un pašvaldības uzliktajiem administratīvajiem sodiem
pie mums nonāk arī piedziņas
lietas no citām valsts iestādēm.»
Piemēram, no Pilsonības un
migrāciju lietu pārvaldes, kas
uzliek administratīvo sodu par
laikus neatjaunotu pasi, no Valsts
ieņēmumu dienesta – par laikus
neiesniegtiem dokumentiem.

Vidējais soda apmērs –
no 30 līdz 70 eiro

Visbiežāk administratīvā
soda apmērs, kas jāpiedzen
tiesu izpildītājam, nav ārkārtīgi liels – tas svārstās no 10
līdz 100 eiro. Tieši tāpēc tiesu
izpildītāji lēš, ka salīdzinoši nelielā summa nemaksātājam var
radīt maldinošu priekšstatu,
sak’, kurš tad valstī ķēpāsies
ar tik mazu sodu?! Tomēr likums nosaka:
administratīvā
soda nesamaksātājs pēc 30
dienu termiņa
saņem paziņojumu, ka viņa
lieta tiek nodota piedziņai
tiesu izpildītājam. Un tajā
brīdī, kad tiesu izpildītājs
uzsāk parāda
piedziņu, summa palielinās par
aptuveni 40 eiro, kas ir valsts
noteiktā takse tiesu izpildītāja
darba samaksai un dažādu ar
piedziņu saistītu izdevumu
segšanai, visbiežāk – ierakstītu
vēstuļu sūtīšanai. Līdz ar to, ja
cilvēks nav samaksājis sodu 10
eiro, viņam jārēķinās, ka tiesu
izpildītājs no viņa piedzīs jau
vismaz 50 eiro.
Kā skaidro I.Andrejevas birojā, mēdz būt arī gadījumi, ka
cilvēks ir parādā pat ne 10, bet,
piemēram, tikai 1 eiro – uzlikto
sodu pārskaitījis kļūdaini, pats
to nav pamanījis, un process
nonācis līdz tiesu izpildītājam.
«Jā, arī tā var būt, tāpēc pret

«Ja cilvēks nav samaksājis administratīvo
sodu 10 eiro apmērā,
viņam jārēķinās, ka
tiesu izpildītājs no viņa
piedzīs jau vismaz 50
eiro.»

Visbiežāk laikus
nesamaksā par
pārkāpumiem
ceļu satiksmē

Tiesu izpildītāji Jelgavā atzīst, ka līdz ar fotoradaru parādīšanos uz Latvijas ceļiem
arvien vairāk kļūst to autovadītāju, kuri laikus nenomaksā
sodu par ātruma pārsniegšanu un citiem ceļu satiksmes
noteikumu pārkāpumiem, jo
proporcionāli liela daļa administratīvo sodu piedziņas lietu
tiesu izpildītāju birojos nonāk

soda nomaksu jāattiecas ļoti
nopietni un uz izsūtītajiem
paziņojumiem jāreaģē nekavējoties, jo arī 1 eiro, nonākot pie
tiesu izpildītāja, pārvēršas par
vismaz 40 eiro lielu parādu,»
uzsver birojā.

Bloķē bankas kontus,
uzliek apgrūtinājumu
īpašumam, auto

Kādas neērtības laikus nenomaksāts pārdesmit eiro sods
var radīt parādniekam? Tiesu
izpildītāji skaidro, ka pirmais,
pret ko vērš parāda piedziņu, ir
ieturējums no parādnieka algas
atbilstoši tam, kā to nosaka
likums. Taču, ja cilvēks nestrādā, oficiālu ienākumu nav, tad
var skatīties, kas notiek viņa
bankas kontā. «Tie, kuriem ir
alga, bieži vien pat nereaģē uz
mūsu aicinājumiem – darba
devējs atbilstoši likumam un
mūsu pieprasījumam veic ieturējumu no algas, un parāds
tiek nomaksāts. Tiem, kuriem
oficiālas algas nav, bet ir konts,
tas tiek bloķēts. Kad tas notiek,
daļa parādnieku nekavējoties
reaģē un saistības nokārto. Bet,
ja nav ne algas, ne konta, tad
nākamais solis ir īpašums – iespējams uzlikt apgrūtinājumu
īpašumam, kas vairs neļauj ar
to brīvi rīkoties, tāpat liegumu
var uzlikt īpašumā esošam
auto. Protams, pārdesmit eiro
parāda dēļ mēs nevērsīsim
piedziņu, pārdodot īpašumu

izsolē, bet arī šādi apgrūtinājumi rada būtiskas problēmas,
un, ja nonāk tik tālu, tad bieži
vien parādnieks nekavējoties ir
gatavs sadarboties. Taču no šīm
neērtībām varētu izvairīties,
ja cilvēks laikus nokārtotu,
viņaprāt, pat niecīgu parādu.
Protams, praktiski neiespējami
ir veikt piedziņu no cilvēka,
kuram nav ne algas, ne kontu
bankā, ne īpašuma,» tā A.Celherte-Ozola, skaidrojot to,
kāpēc tik lielas summas piedzīt
tā arī neizdodas. Visbiežāk
tie ir bezpajumtnieki, kuri
regulāri saņem administratīvo
sodu par atrašanos sabiedriskā
vietā alkohola reibumā. A.Celhertes-Ozolas birojā esot 25
lietas vienai šādai personai, un
piedziņa ir bezcerīga. Savukārt
I.Andrejevas birojā rekordists ir
cilvēks, kuram aktuālas un nepiedzītas ir 60 administratīvās
naudas soda lietas.

Cer uz noilgumu

Tiesu izpildītāji nenoliedz, ka
labi spēj atpazīt negodprātīgos
nemaksātājus. Daļa no viņiem
cer uz noilgumu, jo likums
paredz: ja uzlikto administratīvo soda naudu neizdodas
piedzīt piecu gadu laikā, tas
tiek dzēsts. «Daudzi šo likuma
normu labi pārzina un cer uz
to. Taču jāuzsver kāda būtiska
nianse, ko bieži vien parādnieki
neņem vērā, proti, soda naudai
ir noilgums, bet tāda nav tiesu

izpildītāja izdevumiem. Tātad
jau minētajā piemērā par 10 un
50 eiro dzēsts tiek tikai 10 eiro
sods, bet ne 40 eiro, ko veido
tiesu izpildītāja izdevumi. Šai
sadaļai noilguma nav, un tie
no personas var tikt piedzīti
līdz pat mūža galam,» skaidro
A.Celherte-Ozola.

Galvenais ir nebaidīties
nākt un runāt

«Tas tiesa, ka cilvēki pie
mums nāk reti, jo baidās, neuzticas, bet es mudinu ikvienu, kuram kādu iemeslu dēļ
parāds ir uzkrājies, sods nav
samaksāts un jau nonācis pie
mums: nāciet pie tiesu izpildītāja un runājiet! Arī mēs esam
cilvēcīgi, un sarunā daudzus
jautājumus ir iespējams atrisināt. Taču, ja komunikācijas
nav, mēs varam tikai skrupulozi sekot likumam,» uzsver
A.Celherte-Ozola.
Tiesu izpildītāji atzīst, ka
situācijas mēdz būt dažādas
– par uzlikto sodu vienkārši
aizmirsts, esot pat gadījumi,
ka vīrs sievai naudu iedevis, bet
viņa to iztērējusi nevis soda nomaksai, bet citām vajadzībām,
gadās arī, ka ģimenē tiešām ir
noticis kas nopietns un sodu
laikā nav iespējams samaksāt.
«Mēs praktizējam arī labprātīgu soda nomaksu pa daļām.
Iespējas ir, taču tās var atrast
tikai savstarpējā komunikācijā,» tā A.Celherte-Ozola.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūsu ekonomiskā
situācija pēdējos gados
ir uzlabojusies?
Gita, uzņēmuma vadītāja:
– Domāju, ka
mana situācija ir laba, jo
papildus obligātajiem tēriņiem – komunālajiem
maksājumiem un citiem – es varu
atļauties nopirkt to, ko vēlos. Jāpiebilst gan, ka jebkuri panākumi
nopelnīti ar grūtu ikdienas darbu,
turklāt, lai pelnītu vairāk, regulāri
iegūstu jaunas kompetences nodarbībās un kursos. Valstī var būt
krīze vai uzplaukums, bet neatkarīgi no tā savus panākumus vienmēr
nosakām mēs paši.
Inese, strādā
apkalpošanas
nozarē:
– Mana situācija ir optimāla, un varētu
teikt, ka pēdējos gados tā ir uzlabojusies. Pilsētā var atrast vēlamo darbavietu,
turklāt īpaši pēdējos gados izjūtu
kaut kādu papildu atbalstu valsts
līmenī, piemēram, ieviestas dažādas atlaides un nedaudz palielināts
bērnu pabalsts.
Ilmārs, attīstības nodaļas
vadītājs:
– Mana ekonomiskā
situācija šo
gadu laikā ir
kļuvusi labāka. Domāju, ka tas
galvenokārt ir paša nopelns, lai
gan statistika liecina, ka uzlabojusies arī situācija valstī. Uzskatu,
ka, ieviešot nodokļu reformu,
nākamajos gados tā vēl dos
labumu – īpaši to varētu just
iedzīvotāji, kuri saņem minimālo
atalgojumu.
Elīna, šobrīd
nestrādā:
– Mans ienākumu līmenis pēdējos
gados nav
uzlabojies,
bet nav arī pasliktinājies. Iepriekš
strādāju par pārdevēju, taču šobrīd
esmu darba meklējumos. Gribētos,
lai pārmaiņas notiktu valsts līmenī
– būtu lielāks atbalsts darba meklētājiem, kā arī tiktu radītas jaunas
darbavietas.
Raimonds,
uzņēmējs:
– Gadu gaitā
pelnu vairāk,
jo eju līdzi
laikam un
meklēju jaunas un ienesīgas darba iespējas.
Arvien vairāk saprotu, ka nemitīgi
jāturpina mācīties un attīstīties, jo
paļauties var tikai uz sevi. Valsts
politika mūsdienās vērtējama
neviennozīmīgi – piemēram, no
vienas puses, nodokļu reformas
kontekstā tiek paceltas algas, bet,
no otras puses, palielinās arī dažādi
maksājumi.
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Atskurbtuves pakalpojums
pērn izmantots 2657 reizes
 Anastasija Miteniece

Arī šogad Jelgavas
pašvaldībai valsts
kompensēja atskurb
tuves pakalpojuma
nodrošināšanu, izmaksājot kompensāciju 37 200 eiro par
atskurbtuves darbību 2017. gadā, informē Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas pārstāve Sandra
Reksce.
Pērn pilsētas medicīniskās
atskurbtuves, kas ir Pašvaldības policijas struktūrvienība,
pakalpojums sniegts 2657
reizes, un tas ir par 6,2 procentiem jeb 155 reizēm vairāk
nekā 2016. gadā un par 13,7
procentiem jeb 321 reizi vairāk
nekā 2015. gadā. Medicīniskās
atskurbtuves vadītājs Vilnis
Auza norāda, ka nelielās svārstības saistītas ar to, ka atskurbtuvē tiek ievietotas personas ne tikai no Jelgavas, bet
arī no pašvaldībām, ar kurām
Jelgavas Pašvaldības policijai
noslēgts sadarbības līgums,
piemēram, no Jelgavas novada, Ozolnieku, Dobeles, Auces
un Tērvetes novada pašvaldības. «Gada gaitā visaktīvākā
nemainīgi ir Dobele, no kuras
atskurbtuvē vieni un tie paši
cilvēki tiek ievietoti desmitiem
reižu,» uzsver V.Auza, papildi-

Atsākušies būvdarbi
vides objektā
«Laika rats 100»

not, ka statistiku kuplina arī
daži Jelgavas rekordisti, kuri
atskurbtuves pakalpojumu
pērn izmantojuši katru dienu
teju veselu mēnesi. «Tāpat arvien biežāk ir gadījumi, kad no
citām pašvaldībām, piemēram,
Bauskas un Iecavas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests uz Jelgavas pilsētas
slimnīcu nogādā iereibušas
personas, kuras, saņemot
nepieciešamo medicīnisko palīdzību, nespēj patstāvīgi doties
mājup,» papildina Pašvaldības
policijas priekšnieka vietnieks
Andris Lakstīgala.
Šis ir ceturtais gads, kad
valsts pašvaldībām izmaksā
kompensāciju par atskurbtuves darbības nodrošināšanu,
kas tiek aprēķināta pēc speciālas formulas. Ar Ministru
kabineta rīkojumu Jelgavas
pašvaldībai valsts kompensēja
atskurbtuves pakalpojuma
nodrošināšanu par pērn sniegtajiem pakalpojumiem līdz 15  Ritma Gaidamoviča
eiro par katru atskurbšanas
telpā ievietoto personu, izSkvērā starp Lielo un
maksājot kompensāciju 37
Jāņa Asara ielu atsāku200 eiro apmērā. Šobrīd nošies būvdarbi vides obteiktā maksa par uzturēšanos
jektā «Laika rats 100».
atskurbtuvē ir 20 eiro, kas
Tur jau uzstādītas nerūtikai daļēji sedz atskurbtuves
sējošā tērauda pamatuzturēšanas izmaksas. Kā
konstrukcijas – 10 stiliapstiprina V.Auza, bieži vien
zēti cilvēku silueti, kuros
atskurbtuves klientiem līiegravēti simtgades nodzekļu, lai segtu uzturēšanās
zīmīgākie notikumi Jelmaksu, nav un nav arī no kā
gavā Latvijas kontekstā
šos līdzekļus piedzīt.
–, kā arī informatīvais

SIA «JELGAVAS ŪDENS»
PAZIŅOJUMS PAR
PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI
KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2018. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.18-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdz
finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai» (turpmāk – saistošie noteikumi) dzīvojamo māju
īpašnieki var iesniegt SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada iela 4, Jelgava)
pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš:
līdz 2018. gada 14. jūnijam (ieskaitot).
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2018. gadā ir 30 000 euro (trīsdesmit tūkstoši euro).
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājaslapā www.jelgava.lv vai SIA «Jelgavas ūdens»
interneta mājaslapā www.ju.lv.

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

stends. Tēlnieka Kārļa
Īles veidoto vides objektu paredzēts atklāt 4.
maijā kā dāvanu Latvijai
simtgadē.

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Eva Kidere stāsta, ka tēlnieks K.Īle
jau uzstādījis nerūsējošā tērauda
pamatkonstrukcijas jeb stilizētus
cilvēku siluetus, iebetonējot to
pamatus. Ievērojot tehnoloģiju,

tiem šobrīd mazliet jānostāvas.
«Tiklīdz pamatne būs sasniegusi
noteiktu cietību, ar betonu tiks
pildītas tērauda konstrukcijas, lai
tās būtu stabilas un uz tām varētu
stiprināt laukakmeņus,» stāsta
E.Kidere. Viņa skaidro, ka uz cilvēku siluetiem jau iegravēti simtgades nozīmīgākie notikumi Jelgavā
Latvijas kontekstā. Tāpat objektā
uzstādīts informatīvais stends, kas
arī veidots no nerūsējošā tērauda,
un uz tā iegravēta informācija par
objektu latviešu, angļu valodā un
Braila rakstā.
Jāpiebilst, ka jau pagājušajā
gadā skvērā starp Lielo un Jāņa
Asara ielu tika izbūvēta sakaru
kanalizācija ar optisko tīklu un
elektroapgādes kabelis, jo paredzēts, ka laukums un vides objekta elementi būs izgaismoti, kā
arī uzstādītas videonovērošanas
kameras objekta novērošanai.
Tāpat nobruģēts laukums un
celiņi, savukārt labiekārtošanas
un apzaļumošanas darbi tur tiks

sākti, tiklīdz to ļaus laikapstākļi.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka skvērā Lielajā ielā 38, starp
Jāņa Asara un Lielo ielu, tiks
izveidots vides objekts «Laika
rats 100» – aplī tiks izkārtoti 10
stilizēti cilvēku tēli, un katrs no
tiem balstīs 10 akmeņus. Uz laukuma iekšu pavērstās plāksnes
būs nopulētas, lai veidotos apmeklētāju spoguļattēli, tādējādi arī
katrs pilsētas iedzīvotājs vai viesis
kļūs par Latvijas gadu nesēju un
vēstures veidotāju. Savukārt uz
figūru plaknēm, kas vērstas uz
apļa ārpusi, būs iegravēti attiecīgās
desmitgades svarīgākie Jelgavas
vēsturiskie notikumi Latvijas kontekstā. 100 akmeņi vides objektā
simbolizēs Latvijas pastāvēšanas
gadadienu, bet cilvēku tēli – visus
tos, kuri bijuši iesaistīti Latvijas
veidošanā, tā uzsverot, ka valsti
veido katrs no mums. Objektu
papildinās taktilais bruģis un
stends ar informāciju Braila rakstā
vājredzīgajiem un neredzīgajiem.

Būs izmaiņas pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumos
No 1.lpp.

Vēl viena svarīga izmaiņa ir tā,
ka turpmāk Jelgavas administratīvajā teritorijā mirušie, kuri tiks
atzīti par bezpiederīgajiem mirušajiem, tiks kremēti. Bezpiederīgais
mirušais, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem nevarēs kremēt,
tāpat kā līdz šim tiks apbedīts
zārkā. «Līdz šim visi bezpiederīgie
mirušie tika apbedīti zārkā, taču,
ņemot vērā, ka brīvu kapavietu
pilsētā nav daudz, ir jādomā, kā
kapsētu teritorijas izmantot ilgtermiņā. Vienā kapavietā var apglabāt vairākas urnas ar pelniem,
līdz ar to nolemts, ka turpmāk, ja
iespējams, bezpiederīgie mirušie
Jelgavā tiks kremēti,» izmaiņas
komentē S.Liepiņa, piebilstot, ka
noteikumos arī precizēts: ja bezpiederīgais mirušais tiek apbedīts
zārkā, viņa kapavieta tiek sagla-

bāta 20 gadus. Savukārt kremēto
bezpiederīgo mirušo kapavieta
ar tajā apbedītām urnām tiek
saglabāta bez termiņa ierobežojuma. «Tā kā bezpiederīgie mirušie
turpmāk tiks kremēti, noteikumos
esam paredzējuši, ka situācijās, ja
pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas pieteiksies piederīgie, viņi,
rakstot iesniegumu kapsētas apsaimniekotājam – iestādei «Pilsētsaimniecība» –, varēs saņemt urnu
ar mirušā pelniem un apbedīt to,»
skaidro vadītāja vietniece.
Tāpat viņa norāda, ka noteikumi papildināti ar punktu, kurā
noteikts: gadījumos, kad nav
iespējams identificēt kapavietas
uzturētāju, kapavietu komisijai jāievieto oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis», laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis» un jāpublicē
portālos www.jelgava.lv un www.

pilsetsaimnieciba.lv sludinājums
par nekoptu kapavietu, norādot
kapsētu, kurā atrodas nekoptā
kapavieta, sektoru, rindu, vietu,
kā arī brīdinājumu par iespējamo
kapavietas uzturēšanas tiesību
pārtraukšanu un uzaicinājumu
kapavietas uzturētājam vai viņa
pilnvarotai personai trīs mēnešu
laikā sakopt kapavietu un ierasties
pie kapsētu apsaimniekotāja.
Tāpat izmaiņas paredz, ka
līdz 2021. gadam ir pagarināts
kapavietas uzturēšanas līguma
noslēgšanas termiņš. «Kapavietu
uzturētājiem ir pienākums ar
«Pilsētsaimniecību» slēgt kapavietas uzturēšanas līgumu. Redzam,
ka daudzas kapavietas šobrīd
ir sakoptas, bet uzturētāji nav
noslēguši līgumu, tāpēc aicinām
iedzīvotājus vērsties pie mums un
noslēgt līgumu,» tā S.Liepiņa.
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Īsi
 17., 18. un 19. aprīlī no pulksten
12 līdz 15 Jelgavas Amatu vidusskolā
notiks Atvērto durvju dienas – interesentiem būs iespēja klātienē iepazīt
skolu, ielūkojoties mācību procesā
un gūstot atbildes uz aktuāliem
jautājumiem. «Atvērto durvju dienās
varēs ielūkoties mācību laboratorijās,
izzināt skolas piedāvāto specialitāšu
specifiku, kā arī klātienē gūt atbildes uz
interesējošiem jautājumiem par mācībām Amatu vidusskolā,» stāsta Jelgavas
Amatu vidusskolas direktores vietniece
audzināšanas jomā Zigrīda Feldmane.
Jāpiebilst, ka skolā var apgūt mācību
programmas piecās nozarēs – metālapstrādē, pārtikas nozarē, šūšanas un stila
nozarē, friziermākslā un komerczinībās.
Piedāvāto profesiju vidū ir datorizētās
ciparu vadības (CNC) metālapstrādes
darbgaldu iestatītājs, montāžas darbu
atslēdznieks, virpotājs, frēzētājs, lokmetinātājs, maizes un miltu konditorejas
izstrādājumu speciālists, konditors,
pavārs, pavāra palīgs, viesmīlis, tērpu
stila speciālists, šuvējs, frizieris, vizāžists,
mazumtirdzniecības komercdarbinieks
un grāmatvedis. Interesenti Atvērto
durvju dienām aicināti iepriekš pieteikties pa tālruni 63022610.
 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī atklāta gleznotāja jelgavnieka Ulda Zutera izstāde «Ainava
2016–2017», kurā eksponēti pēdējo
divu gadu laikā tapušie gleznotāja
darbi – ainavas. «Esmu lauku bērns
un domāju, ka tieši šī iemesla dēļ
mani visvairāk uzrunā ainava, kurā nav
civilizācijas klātbūtnes – ir tikai mežs,
jūra un pļava,» savu gleznu motīvus
raksturo mākslinieks. U.Zutera izstāde
«Ainava 2016–2017» Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē
būs apskatāma līdz 31. maijam.
 Latvijas Nacionālais kultūras
centrs sadarbībā ar Labklājības
ministriju līdz 30. aprīlim aicina
pieteikties brīvprātīgos darbam
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku pasākumos. Svētkos
plānots nodarbināt vairāk nekā 1000
brīvprātīgo, kas sāks darboties jau
pirmssvētku periodā, bet visaktīvāk
organizatoriskos procesos tiks iesaistīti
svētku norises nedēļā. Par brīvprātīgajiem var kļūt no 16 gadu vecuma ar
labām latviešu valodas, kā arī atsevišķiem papilddarbiem – angļu, krievu un
citu svešvalodu zināšanām. Personām
16–18 gadu vecumā nepieciešama
vecāku atļauja. Pieteikties brīvprātīgā
darbam var, aizpildot elektronisko anketu interneta vietnē www.brivpratigie.
lv. Potenciālajam brīvprātīgajam jābūt
gatavam veltīt vismaz 20 stundas brīvprātīgā darba veikšanai, kas pakārtots
svētku rīkotāju sastādītajam grafikam.
Katram brīvprātīgajam svētkos tiks
nodrošināta ēdināšana, ja tiks veikts
darbs ilgāk nekā 4–5 stundas, iespēja
bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko
transportu, kā arī tiks izsniegta svētku
ID karte un darba atribūtika.
 Atzīmējot Starptautisko romu
dienu, 7. aprīlī pulksten 16.30 Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 notiks bezmaksas koncerts
«Ugunīga roze». Romu dienai veltītajā
koncertā piedalīsies Jelgavas čigānu
biedrības «Romanu čačipen» dalībnieki,
kā arī viesmākslinieki no Šauļiem –
romu dziesmu un romanču izpildītāja
Konsuella ar deju grupu. Jāpiebilst, ka
Starptautiskā romu diena, ko pasaulē
atzīmē 8. aprīlī, oficiāli pasludināta 4.
Vispasaules romu kongresa laikā Polijā
1990. gadā ar mērķi popularizēt romu
kultūru un veicināt sabiedrības izpratni
par jautājumiem, kas saistīti ar Eiropā
vislielāko mazākumtautību – romiem.

Seniori bez maksas varēs apgūt datorprasmes
 Jana Bahmane

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) seniorus aicina pieteikties bezmaksas
datorapmācībai, kas notiks divās grupās – senioriem bez priekšzināšanām darbā ar datoru un
senioriem ar priekšzināšanām. Nodarbības ZRKAC
paredzētas no 17. aprīļa otrdienās, bet pieteikties
tām var līdz 13. aprīlim.
«Tā būs 16 mācību stundu
programma, kuras gaitā seniori
bez priekšzināšanām darbā ar
datoru varēs apgūt teksta ieva-

di, informācijas meklēšanu internetā, darbu e-pakalpojumu
portālos, kā arī saziņu, izmantojot e-pastu vai programmu

«Skype». Savukārt senioriem
ar priekšzināšanām būs iespēja
pilnveidot savas prasmes digitālo fotogrāfiju uzņemšanā un
apstrādē ar brīvpieejas rīkiem,
prezentāciju veidošanā, darbā
ar e-pakalpojumu portāliem, kā
arī iemācīties lietot interneta
vidē pieejamās programmas,»
skaidro ZRKAC Informācijas
resursu un tehnoloģiju nodaļas
vadītāja Antra Škinča. Viņa
papildina, ka abas grupas mācīsies arī par drošību darbā ar

datoru un internetu. Nodarbības vadīs ZRKAC speciālisti.
Katrai grupai paredzētas
astoņas bezmaksas nodarbības
divu mācību stundu garumā.
Grupai bez priekšzināšanām
nodarbības notiks otrdienās no
pulksten 9.30 līdz 11, savukārt
senioriem ar priekšzināšanām
– no pulksten 11.30 līdz 13. Pieteikties var līdz 13. aprīlim pa
tālruni 63082101. Jāpiebilst, ka
katrā grupā paredzēts uzņemt
12 interesentus.
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Mācību metode ar iespēju nopelnīt
 Jana Bahmane

Foto: no personīgā arhīva

«Kontaktiem ir liela nozīme, bet tikpat svarīgi ir uzdrošināties uzrunāt cilvēkus, rakstīt iespējamajiem sadarbības partneriem – kāds noteikti atbildēs. Uzņēmējam ir
jābūt pārliecinātam un ekstravertam, jo ikdienā nākas
saņemt daudzus «nē», bet ir jātic, ka būs kāds, kuru
tava ideja uzrunās. Ja dara, viss sanāk – tāda attieksme
veido uzņēmēju,» uzskata Jelgavas Valsts ģimnāzijas 12.
klases skolniece skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) «CozyWorn», kas ražo funkcionālus pledus, īpašniece Sintija
Turkopole. Viņa un citi uzrunātie jaunieši, kas piedalās
organizācijas «Junior Achievement Latvija» īstenotajā
SMU programmā, atzīst, ka tā ir efektīva mācību metode, kas reālā darbībā palīdz iepazīt uzņēmēja ikdienu.
««Junior Achievement Latvija»
piedāvātās SMU programmas
mērķis ir veicināt uzņēmējspējas,
audzināt izglītotus patērētājus,
spējīgus nozaru līderus un veiksmīgus uzņēmējus. Viena mācību
gada gaitā SMU dibinātājiem ir
jāiziet cauri visiem uzņēmuma
darbības posmiem – sākot no
idejas radīšanas un komandas
veidošanas un līdz pat produkta
ražošanai, realizēšanai, dokumentu pārvaldībai, mācību gadu noslēdzot ar uzņēmuma likvidēšanu vai
reorganizēšanu. Šajā programmā
var iesaistīties 4.–12. klašu skolēni.
Pavisam šogad valstī nodibināti
1200 SMU, tostarp Jelgavas skolās
– 73,» stāsta «Junior Achievement
Latvija» programmu direktore
Inga Bolmane.
Viņa skaidro, ka SMU koordinē skolotāji konsultanti un, ja
konsultants pats ir guvis pieredzi
programmas kursos, izrādījis
iniciatīvu, tad viņu vadītajiem
uzņēmumiem noteikti ir panākumi un pastāv liela iespēja, ka
tie pārtaps reālos uzņēmumos.
«Katru gadu reālos uzņēmumos
pārtop 2–5 SMU – kāds turpina
attīstīt to pašu produktu, kāds –
pavisam citu,» norāda I.Bolmane.
Kā vienu no piemēriem Jelgavā
viņa min Spīdolas ģimnāzijas mācību uzņēmumu «Garage Wooden
Bow Ties», kas ražoja dizaina
koka tauriņus, – nu jau gandrīz
divus gadus Jelgavā darbojas šī
SMU izveidotāja Roberta Kroģera
atvērtā ēdināšanas iestāde «KRO
kebabnīca».

Mācību uzņēmumi
nav tikai zeķu adītāji

«Es sadarbojos ar dizainerēm,
tādējādi popularizējot savas dizaina lampas plašākā sabiedrībā.
Galvenais ir ticēt saviem spēkiem
un strādāt kvalitatīvi. «Litvud»
lampu cenu amplitūda ir no 50 līdz
500 eiro. Dažkārt cilvēki ir šokēti,
sakot, ka cena ir par augstu, citi
turpretī zina teikt, ka līdzīgas lampas tiek pārdotas aptuveni četras
reizes dārgāk. Es saprotu, ka tas
nav produkts, ko var iegādāties
garāmejot, bet cilvēki, kas spēj to
novērtēt, ir patīkami pārsteigti
par salīdzinoši pieejamo cenu,»
vērtē Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
9. klases skolnieks Uģis Patriks
Pumpurs, kurš izveidojis mācību
uzņēmumu «Litvud» – viņš pats
no koka gatavo dizaina lampas.
Uģis Patriks atklāj – kaut arī agrāk
apmeklējis kokapstrādes pulciņu
«Jundā», daudz ko iemācījies,
skatoties video «YouTube». Viņš
izstrādājis arī aplikāciju, ar kuras
palīdzību var regulēt paša izveidoto lampu spilgtumu. «Daudzi
paliek pie stereotipa, ka mācību
uzņēmumi tikai ada zeķes un taisa
atslēgu piekariņus. Jā, ir liela daļa
tādu, taču ir arī mācību uzņēmumi, kas attīsta inovatīvas idejas.
Piemēram, mēs šobrīd attīstām
jaunu produktu – lampas, kādas,
manuprāt, nav nekur Baltijā. Šo
ideju taupām SMU konkursa finālam,» stāsta koka lampu autors.

Savukārt pledu ražotāja Sintija,
darbojoties SMU, jau patentējusi
pašas izstrādāto dizaina paraugu.
«Kad citi vēlējās piesavināties
manu ideju, patiesi izjutu uzņēmējas garu – sapratu, cik viss ir
neparedzami. Tā bija nepatīkama,
bet vajadzīga pieredze, kas palīdzēja nonākt pie atziņas, ka ikvienam
uzņēmējam ir svarīga laba komanda, kas jāveido, nevis izvērtējot
potenciālo sadarbības partneri
kā draugu, bet gan kā speciālistu
kādā jomā,» savā pieredzē dalās
skolniece. Viņas izveidotais SMU,
kurā tagad darbojas piecas meitenes, ražo pledus, kas vienlaikus ir
ūdens un vēja necaurlaidīgi mēteļi
ar kapuci, sildoši pledi un dizaina
produkts, ko var pielāgot individuālām vēlmēm. «Vairāki uzņēmēji
man ir teikuši, ka šie pledi varētu
būt pieprasīti arī starptautiskā
tirgū, citi pat piedāvājuši iedot
kontaktus,» tā Sintija, papildinot,
ka jau šobrīd Jelgavā ražotos pledus valkā Portugālē un Zviedrijā.
Arī SMU «Aerial–Shelf» pārstāvji Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 9. klases skolnieki Kaspars
Pabērzs un Ansis Vedļa vērtē,
ka šobrīd SMU ir jātiecas attīstīt
augstvērtīgus produktus. «Daudzi
mācību uzņēmumi kā savu produktu piedāvā to, ko mēs veidojam
mājturības stundās, un tas nav
nopietni. Bet mēs savu produktu
jau varam saukt par mēbeli. Mūsu
skolā mācību uzņēmumi tiek mudināti attīstīt tehnoloģisko pusi,»

SMU «Aerial–Shelf»

SMU «The Belly Bag»
SMU «Litvud»

SMU «CozyWorn»
aizsargātā vidē – izglītības iestādē
– pedagoga konsultanta uzraudzībā, tirgojas praktiskā biznesa
platformā – SMU gadatirgos – ar
reāliem noteikumiem. Tāpat katrs
veic grāmatvedības uzskaiti, reģistrē ienākumus un izdevumus.
Ieņēmumi gadatirgos ir ļoti dažādi
– sākot no 1 līdz 300 eiro un vai-

Biznesa ar 120 000 eiro
apgrozījumu sākums
bija mācību uzņēmums
«KRO kebabnīcas» izveidotājs Roberts
Kroģeris uzsver, ka skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) vērtē kā savu pirmo pieredzi
uzņēmējdarbībā. «Reti kuram ar pirmo mēģinājumu izdodas izveidot lielu un pelnošu
uzņēmumu, bet SMU dod iespēju ļoti, ļoti mazā mērogā izmēģināt
savas spējas uzņēmējdarbībā. Kaut vai gadā apgrozi, piemēram, 100
eiro – tas sniedz priekšstatu par to, kā notiek produkta ražošana,
komunikācija ar klientiem,» vērtē R.Kroģeris. Viņš stāsta, ka «KRO
kebabnīca» ir nu jau viņa trešais uzņēmums – pirmo SMU viņš izveidojis 13 gadu vecumā, un tā gada apgrozījums bija ap 120 eiro, otrā
SMU, ko R.Kroģeris izveidoja 17 gados, apgrozījums bija ap 5000 eiro
gadā, bet kebabnīca, kas Jelgavā darbojas no 2016. gada novembra,
gadā apgroza ap 120 000 eiro. «Ja tu mēģini un dari, viss izdodas.
Ar pirmo reizi noteikti lielus panākumus nevar gūt – kādam varbūt
izdodas izveidot veiksmīgu biznesu vien ar desmito mēģinājumu.
Ar katru reizi kļūsti gudrāks, esi kaut ko vairāk sapratis un spējīgs
efektīvāk strādāt,» stāsta «KRO kebabnīcas» īpašnieks. Viņš norāda,
ka šobrīd, ieskaitot sevi, nodarbina piecas personas, un atklāj, ka tas
viņam ir «pilna laika» bizness, ar ko var nodrošināt sevi un savus
darbiniekus, piebilstot: «Jā, tas viss sākās ar mācību uzņēmumu.»
stāsta Kaspars un Ansis. Viņi ar rāk,» skaidro I.Bolmane, piebilstot,
skolasbiedriem ražo plauktus ar ka lēmums par nodokļiem SMU
paslēptiem nodalījumiem, ko mēdz vēl ir atklāts un risināms.
dēvēt par seifiem.
Uzrunātie skolēni lielākoties
atzīst, ka tieši nodokļu jautājums
Nav jāmaksā nodokļi
ir tas, kas SMU visbūtiskāk atšķir
«Nodokļu jautājumu SMU mēs no reāla uzņēmuma. «Ja mums
uzskatām par risināmu, bet pagai- būtu jāmaksā nodokļi, biznesa
dām vēl neatrisinātu. SMU ir mā- ideja noteikti atmaksātos vēl ilgācību metode ar projekta iezīmēm, kā laika periodā. Tāpat gadatirgos
savukārt vairāki kritēriji šo metodi savu produkciju varam pārdot,
liek īstenot reālā vidē – uzņēmumi nemaksājot par tirdzniecības
tiek veidoti, reģistrēti, produkcija vietu. Domājam, ka reālā biznesa
tiek ražota un pārdota. Taču sko- vidē lielākais izaicinājums būtu
lēnu mācību uzņēmumi darbojas iekļūt tirgū un sasniegt vēlamo

mērķauditoriju,» vērtē SMU «The
Belly Bag» izveidotājas Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas 11. klases
skolnieces Zane Maksīne Cunska
un Eva Briģe. Jaunietes pašas šuj
vēdera somas un atklāj, ka izvēlējušās attīstīt produktu, kas pašām
ļoti patīk. «Sākumā uzšuvām divas
trīs somas un domājām – ja nekas
nesanāks, varēsim valkāt pašas.
Galvenais ir saprast, ko vēlies
darīt, kādas ir tavas stiprās puses.
Somas sākām šūt gada beigās, un
ideja sākusi atmaksāties salīdzinoši nesen. Tuvojoties vasarai, pieprasījums aug,» tā Zane Maksīne
un Eva. Viņas atklāj, ka pirmās
somas uzšūšana prasījusi apmēram astoņas stundas, bet šobrīd
jau to var uzšūt divu stundu laikā.

«Nopirkām pat darba auto»

«Mūsu starta kapitāls bija 500
eiro, kas bija nepieciešami audumu
iegādei, šuvējām, stendiem. Bet
šobrīd esam pārdevušas ap 100
pledu un visu savu peļņu ieguldām
produkta attīstībā,» stāsta Sintija.
Viņa atklāj, ka lielu atbalstu saņēmusi no ģimenes. «Tētis palīdzēja
ar stendiem tirdziņam, savukārt
mammas draudzenes – ar šūšanu.
Bet skola mūs atbalsta, nodrošinot
transportu uz tirdziņiem.» Sintija
papildina, ka šābrīža peļņa nav ļoti
liela, jo pledu pašizmaksa ir gana
augsta, un SMU meklē veidus, kā
samazināt ražošanas izmaksas,
nepazeminot produkta kvalitāti,
– šobrīd pledu cena svārstās no 25
līdz 35 eiro, jo piedāvājumā ir gan
pieaugušo, gan bērnu pledi.
Ne katrs SMU var lepoties ar
būtisku peļņu – kādam knapi izdodas atgūt izdevumus, taču citiem
– pat labi nopelnīt. «Godīgi sakot,
reālie ienākumi ir daudz lielāki par
plānotajiem. Pērn mācību gadā
nopelnījām tik daudz, ka varējām
atļauties iegādāties, piemēram,
darba auto,» ienākumu apmēru

raksturo koka lampu ražotājs Uģis produktu. Daļa no tām noteikti noPatriks. Arī viņš sākotnēji guvis derēs arī citās dzīves jomās. Tāpat
lielu atbalstu no ģimenes.
darbošanās SMU palīdz pārvarēt
komunikācijas barjeru, jo tirdziņos
Pieredze vairāku mācību
ir jāspēj parādīt sevi un prezentēt
gadu garumā
savu produkciju,» tā Kaspars.
«Ja mācību uzņēmumu nolemj
reorganizēt, pastāv iespēja, ka Maina izpratni par tēriņiem
Skolēni apliecina, ka iegūtā
nākamajā mācību gadā tas tiks
reģistrēts atkārtoti, bet, protams, pieredze ne vien veicina izpratni
mēs gaidām produkta attīstību, par to, kā nopelnīt, bet arī māca
inovācijas,» skaidro I.Bolmane. efektīvi apieties ar naudu. «UzPiemēram, «The Belly Bag» ir ņēmuma veidošana dod iespēju
šajā mācību gadā dibināts SMU, pašām rīkoties ar naudu, veidot
taču gan Zanei Maksīnei, gan Evai atskaites, redzēt un izprast, kā
jau iepriekš bija pieredze – abas nauda rodas un kur tā paliek. Uz
meitenes SMU darbojās arī pamat- tēriņiem raugāmies pilnīgi citāskolā. Eva kopā ar klasesbiedreni dāk, jo tagad, kad pašas pelnām,
veidoja lavandas lina maisiņus un varam saprast, cik grūti nauda
lellītes, bet Zane Maksīne lasīja nāk, un gribas to izmantot lietdetējas un pārdeva tās maisiņos. rīgi,» atklāj vēdera somu ražotājas,
Meitenes gan atzīst, ka toreiz papildinot, ka darbošanās SMU
tas nebija tik nopietni, taču gūtā ir veicinājusi patstāvību, bet ne
pieredze, protams, noder. «Toreiz finansiālo neatkarību.
Arī Uģis Patriks stāsta, ka
mēs komandu veidojām, sapulcējoties draudzenēm, bet tagad šobrīd ir daudz patstāvīgāks un
vairāk izvērtējām kompetences. viņam nav nepieciešams tik bieži
Eva lielākoties ir darītāja, es – va- vecākiem lūgt naudu. «Protams,
dītāja. Sapratām, ka varēsim labi tagad es veikalā vairāk izvērtēju,
sadarboties,» atklāj Zane Maksīne. kas man ir nepieciešams, kas – ne,
Sintija savu ideju sākusi attīstīt tāpat labāk izprotu, kā veidojas
2016. gadā, mācoties Spīdolas ģim- produkta vērtība,» skaidro koka
nāzijā, un pāriešana uz citu skolu lampu ražotājs.
Bet Sintija norāda, ka viņai ir
viņai nav traucējusi turpināt attīstīt biznesa ideju un sapulcēt jaunu svarīga produkta kvalitāte – ne
komandu. «Sapratu, ka pati vēlos vienmēr lētākais ir izdevīgākais,
vadīt, nevis būt kāda pakļautībā. viņa izvērtē produkta cenas un
Šobrīd mācos 12. klasē un domāju, kvantitātes attiecību. «Es cenšos
ka turpināšu attīstīt savu produk- sekot līdzi atlaidēm, jo patiesībā
tu arī pēc skolas absolvēšanas. tā var labi ietaupīt.»
Uzrunātie skolēni atklāj, ka darEsmu jau sarunājusi tikšanos ar
Jelgavas Biznesa inkubatora pār- bošanās SMU prasa lielu ieguldīstāvjiem. Protams, es saprotu, ka jumu un laiku – pārsvarā vakarus
reālā biznesā ir jābūt profesionālai un brīvdienas, bet, gatavojoties
komandai,» vērtē pledu ražotāja. gadatirgiem, visu brīvo laiku.
Arī «Litvud» ar izmaiņām ko- «Kaut arī šī ir mācību metode, to
mandā darbojas jau otro gadu, var uzskatīt arī par pilnīgi atsevišbet «Aerial–Shelf» – pirmo. «Jau ķu projektu – mūsu pašu iniciatīvu
šobrīd esam ieguvuši daudz vēr- kaut ko darīt praksē. Ja ir savs
tīgu zināšanu – par kokapstrādi, uzņēmums, būtībā tu strādā 24
par mārketingu, par to, kā attīstīt stundas diennaktī,» saka jaunieši.
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Kļūst par čempioni

29. martā Murjāņu Sporta ģimnāzijas
stadionā aizvadīts Latvijas ziemas čempionāts diska mešanā. Par čempioni
sieviešu konkurencē kļuva jelgavniece
Dace Šteinerte, apliecinot savu ziemas
karalienes statusu ar 46,33 m tālu
raidījumu. Viņa ziemas čempionāta uzvarētājas godā ir jau kopš 2010. gada,
informē Latvijas Vieglatlētikas savienība. «Ņemot vērā, ka tās bija šīs sezonas
pirmās sacensības ārā un daudzi atlēti
tās uztver galvenokārt kā labu treniņu,
ar savu rezultātu esmu apmierināta,»
norāda sportiste. 2. vietas ieguvēja
Kristīne Strazdīte no Valmieras disku
aizmeta 43,95 m, bet 3. vietas ieguvēja
Elīza Puķāne no Murjāņiem – 39,79
m. Latvijas ziemas čempionāts diska
mešanā notika 14. reizi.

Sāk ar uzvaru

1. aprīlī savu
devīto Virslīgas
sezonu sāka FK
«Jelgava», Olaines stadionā uzņemot līdzšinējos valsts čempionus Jūrmalas
«Spartaku». Sezona iesākta uz
pozitīvas nots
– uzvara ar 1:0. Vārtus mača 52. minūtē
guva Vladislavs Kozlovs (attēlā). «Tikt
pie uzvaras mums palīdzēja cīņasspars,
pašatdeve un cīņa līdz galam katrā
epizodē,» vērtē FK «Jelgava» galvenais
treneris Raviļs Sabitovs. Nākamo spēli
jelgavnieki aizvadīs 6. aprīlī pulksten 15
Olaines stadionā pret «Ventspili».
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SPORTS
Pirmajā pusfināla
spēlē – zaudējums

Vīriešu volejbola komanda «Biolars/
Jelgava» Latvijas volejbola čempionāta
pusfinālsērijas pirmajā spēlē piecu setu
cīņā piekāpās galvaspilsētas komandai
«RTU/Robežsardze» (23:25, 14:25,
25:23, 25:21, 15:17). Vienu no labākajām spēlēm sezonā «Biolars/Jelgava»
rindās aizvadīja Jevgeņijs Vjatkins,
kurš guva 22 punktus. 16 punktus
pievienoja Gatis Slavēns, bet pa 12 –
Kārlis Pauls Levinskis un Vitālijs Cinne.
Pusfinālā komandas spēlēs līdz divām
uzvarām. Nākamā spēle «Biolars/Jelgava» komandai būs 5. aprīlī pulksten
19 Rīgas 49. vidusskolas sporta zālē. Ja
būs nepieciešams, trešā spēle notiks 8.
aprīlī pulksten 15 Rīgas 49. vidusskolas
sporta zālē.

Vārtsargu izsauc uz izlasi

Treneris Bobs Hārtlijs uz Latvijas hokeja izlases «Euro Ice
Hockey Challenge»
pārbaudes mačiem
6. un 7. aprīlī ar
Norvēģijas komandu izsaucis HK «Zemgale/LLU» vārtsargu
Reini Petku (attēlā) un Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) audzēkni aizsargu Renāru
Kārklu, kurš spēlē HK «Rīga». R.Petkum šī
būs debija Latvijas izlases sastāvā. Pēdējā
sezonā viņš aizvadīja 21 spēli «Zemgale/
LLU» sastāvā, regulārajā čempionātā atvairot 91,4 procentus metienu, bet izslēgšanas spēlēs – 92,42 procentus. Latvijas
izlase gatavojas pasaules čempionātam,
kas notiks no 4. līdz 20. maijam.
Foto: no HK «Zemgale/LLU» arhīva

3x3 Latvijas skolu čempionāta
finālā – piecas mūsu komandas
 Ritma Gaidamoviča

Biedrība «Streetbasket» un
Latvijas Jaunatnes basketbola līga šogad pirmo reizi organizē Latvijas skolu
3x3 basketbola sacensības
«Ghetto Basket 3x3 skolu
čempionāts». Jelgavas sporta hallē aizvadītas Zemgales
kvalifikācijas sacensības – 20
puišu komandas, tostarp
sešas no Jelgavas, sacentās
par vietu finālā, kas notiks
24. maijā Rīgā, Grīziņkalnā,
noskaidrojot jaunā olimpiskā
sporta veida – 3x3 basketbola – Latvijas skolu labākās
komandas. Uz finālu brauks
piecas mūsu pilsētas komandas, pārstāvot Jelgavas Valsts
ģimnāziju, Spīdolas ģimnāziju
un Tehnoloģiju vidusskolu.
3x3 basketbols atzīts par olimpisko
sporta veidu, un 2020. gada Tokijas
olimpiskajās spēlēs tiks noteikti pirmie
3x3 basketbola olimpiskie čempioni. Līdz
ar to arī Latvijā šis sporta veids iemanto
arvien lielāku popularitāti. Jāpiebilst,
ka Latvijas 3x3 basketbola izlase, kurā
startēja arī jelgavnieks Edgars Krūmiņš,
2017. gada jūlijā Francijā kļuva par Eiropas kausa ieguvēju.
Ghetto Basket 3x3 skolu čempionāts
notiek trijās vecuma grupās zēniem un
meitenēm – U-16 grupā (2002. gadā dzimuši un jaunāki), U-14 grupā (2004. gadā
dzimuši un jaunāki) un U-12 grupā (2006.
gadā dzimuši un jaunāki). Finālsacensību
dalībnieki tiek noteikti piecos kvalifikācijas turnīros, katrā vecuma grupā noskaidrojot četras labākās komandas. Jelgavā
notika Zemgales skolu komandu atlases
sacensības. Organizatoru pārstāvis Jānis
Āre stāsta, ka sacensībām Jelgavā pieteicās vismazākais dalībnieku skaits – tikai
20 komandas, turklāt starp meitenēm
cīņa nemaz nenotika. «Pieteicās tikai
divas meiteņu komandas, līdz ar to tās
automātiski tika finālā,» norāda J.Āre,
piebilstot, ka iespēju startēt finālā bez cī-

SIA «ALTE Deksne» (reģ.Nr.40003746127)
aicina darbā

BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJU.
Darba apraksts:
• projektu realizācijas kontrole un izpilde atbilstoši
noslēgtajiem līgumiem;
• būvdarbu plānošana, aprēķinu kontrole, reālo izmaksu
apstrāde un analīze;
• būvniecības darbu uzraudzība līdz projekta nodošanai
ekspluatācijā;
• apakšuzņēmēju izvēle, darba apjomu noteikšana, apakš
uzņēmēju darbu kontrole un veikto darbu pieņemšana;
• tehniskās dokumentācijas, celtniecības normu, darba
izpildes grafika plānošana un kontrole;
• jautājumu risināšana ar pasūtītāju un apakšuzņēmējiem;
• atbildība par būvprojekta izpildei nepieciešamo
materiālo vērtību saglabāšanu, uzskaiti un kontroli;
• atskaišu un izpilddokumentācijas savlaicīga sagatavošana un iesniegšana grāmatvedībā;
• objekta nodošana ekspluatācijā.
Prasības:
• augstākā tehniskā izglītība būvniecības jomā, vēlama
būvinženiera izglītība;
• darba pieredze būvniecības projektu vadītāja vai
līdzvērtīgā amatā ne mazāk kā 2 gadi;
• patstāvīga, izlēmīga personība, ar spēju veiksmīgi
strādāt komandā un sasniegt uzstādītos mērķus;
• precizitāte, lojalitāte, uzticamība un augsta atbildības izjūta;
• labas datorprasmes («MC Office», «AutoCAD»);
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas,
vēlamas angļu valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• iespēju iegūt augstvērtīgu darba pieredzi augošā
būvniecības uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas, izvērtējot katra konkrētā kandidāta vēlmes, prasmes un pieredzi;
• darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.
Savu CV un pieteikumu lūgums sūtīt
pa e-pastu info@altedeksne.lv.
Sazināsimies ar tiem kandidātiem,
kuri tiks aicināti uz tikšanos klātienē.

SIA «LUWO» (reģ.Nr.43603025444)
aicina darbā STRĀDNIEKU(-CI)
uz CNC vadības iekārtas

Darba pienākumi:
• detaļu apstrāde uz CNC darbagalda;
• patstāvīga programmu uzstādīšana.
Prasības:
• precizitāte un akurātums darbā;
• vēlme apgūt CNC darbagalda vadību un programmēšanu;
• iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību,
tomēr piedāvājam arī apmācību un izaugsmes iespējas.

MONTIERI
Cīņā par labākās Latvijas skolu komandas titulu pirmajā Ghetto Basket 3x3 skolu čempionātā iesaistīsies arī Jelgavas
Valsts ģimnāzijas U-14 puišu komanda (zaļajos kreklos), kas Zemgales kvalifikācijas sacensībās izcīnīja 2. vietu, un Jelgavas
Foto: Ivars Veiliņš
Spīdolas ģimnāzijas U-14 komanda (dzeltenajos kreklos), kas palika 3. vietā.
ņas saņēma arī Jelgavas Valsts ģimnāzijas
U-14 vecuma grupas meiteņu komanda.
Puišu konkurencē cīņā iesaistījās četru Jelgavas skolu komandas – Jelgavas 4.
vidusskola U-12 grupā, Jelgavas Spīdolas
ģimnāzija un Valsts ģimnāzija U-14 un
U-16 grupā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola U-16 grupā. Gandrīz visi mūsu
skolu spēlētāji ikdienā ar basketbolu
ir uz «tu», jo trenējas Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolā. Uzrunātie
puiši atzīst, ka šis čempionāts ir lieliska
iespēja apliecināt savu individuālo meistarību un krāt sacensību pieredzi. «3x3
basketbolā ir saspringtāka gaisotne,
spēlei ir lielāks ātrums, vairāk jāpierāda
sevi individuāli. Man tas patīk,» spriež
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas U-16
komandas spēlētājs Ernests Kancevičs.
Arī Ralfs Eižvertiņš no Jelgavas Spīdolas

ģimnāzijas U-16 komandas atzīst, ka 3x3
basketbols ir interesants ar to, ka spēle
ir daudz dinamiskāka nekā klasiskajā
basketbolā. «Šis čempionāts ir foršs ar
to, ka sacensība notiek ne tikai starp
Jelgavas skolām, bet ir iespēja spēkoties
ar komandām no visas Latvijas,» saka
Ralfs. Uzrunātie jelgavnieki spriež, ka
3x3 basketbola pluss ir arī tas, ka vieglāk
nokomplektēt komandu, jo ir mazāks
dalībnieku skaits.
Pozitīvi čempionātu vērtē arī Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas sporta skolotājs
Jānis Rihards, atzīstot, ka katras sacensības jauniešiem ļauj uzkrāt pieredzi un
paskatīties uz sevi no malas. «Līdz šim
ierasta prakse bija klasiskās basketbola
sacensības starp Jelgavas skolām, taču
šajā čempionātā tiekas visas Latvijas skolu komandas. Skatoties uz to, kā Latvijā

izsities pludmales volejbols, pieļauju, ka tā
tas varētu būt arī 3x3 basketbolā,» norāda
sporta skolotājs.
«Es atbalstu katru iespēju jauniešiem
sacensties un parādīt savas prasmes. 3x3
basketbolā spēles raksturs ir citādāks,
spēle ir intensīvāka, tāpēc ļoti svarīga
ir izturība. Manuprāt, šādā formātā
spēlētājam ir lielāka iespēja sevi parādīt
individuāli,» tā Valsts ģimnāzijas sporta
skolotājs Andis Anškins.
Par čempiona titulu Latvijas skolu 3x3
basketbola sacensību finālā, kas notiks
Grīziņkalnā 24. maijā, no Jelgavas cīnīsies Spīdolas ģimnāzijas U-14 komanda
(3. vieta), Jelgavas Valsts ģimnāzijas U-14
(2. vieta) un U-16 komanda (4. vieta), kā
arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas U-16
komanda (2. vieta). Finālā startēs arī
Jelgavas Valsts ģimnāzijas U-14 meitenes.

Atsāksies skriešanas koptreniņi; gatavojas Jelgavas nakts pusmaratonam
 Ilze Knusle-Jankevica

15. aprīlī Jelgavā sāksies skriešanas koptreniņi, kas ik gadu tiek
organizēti, ikvienam piedāvājot iespēju bez maksas sagatavoties
Jelgavas nakts pusmaratonam vai vienkārši uzlabot fizisko formu
un iesaistīties sportiskās aktivitātēs. Reģistrēšanās Jelgavas šīs vasaras lielākajam sporta notikumam jau ir sākusies, un jelgavniekiem
tāpat kā citus gadus būs pieejamas bezmaksas kvotas.
Bezmaksas skriešanas koptreniņus
arī šogad vadīs treneres Aļona Fomenko
un Nataļja Gorškova, un tos apmeklēt
aicināts ikviens. «Tikšanās vieta nav mainījusies – tā ir Pasta sala. Bet mainījušās
ir dienas, kad notiks treniņi, – šogad tās
būs svētdienas un ceturtdienas,» norāda
A.Fomenko. Svētdienās treniņš sāksies
pulksten 17, ceturtdienās – pulksten 18.
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Koptreniņu mērķis ir jelgavniekiem
palīdzēt sagatavoties skriešanas seriāla
««Bigbank» skrien Latvija» Jelgavas
posmam – Jelgavas nakts pusmaratonam,
kas šogad notiks 14. jūlijā. Mājaslapā
bigbankskrienlatvija.lv jau sākusies reģistrācija šī gada seriāla posmiem – tādi
būs astoņi. Līdz 4. aprīlim Jelgavas nakts
pusmaratonam bija reģistrējušies 697

dalībnieki, no kuriem lielākā daļa – 254
cilvēki – plāno skriet pusmaratona distanci (21,0975 kilometrus). Desmit kilometru
distancei pieteikušies 206 skrējēji, piecu
kilometru distancei – 169 cilvēki, bērnu
skrējienam – 63, nūjošanas distancei –
divi. «Šogad paredzēta arī jauna distance
– «Mans skrējiens Latvijai» –, kas būs
piemērota ikvienam, jo īpaši ģimenēm. Tā
plānota apmēram divu kilometru garumā,
un netiks veikta laika kontrole,» stāsta
A.Fomenko. Šai distancei šobrīd reģistrējušies trīs interesenti. Kopumā Jelgavas
nakts pusmaratonam jau pieteikušies
skrējēji no dažādām Latvijas pilsētām, kā
arī no Lietuvas, Igaunijas un Grieķijas.
Arī šogad Jelgavā deklarētiem iedzīvotājiem piešķirtas bezmaksas kvotas dalī-

Skriešanas seriāla ««Bigbank»
skrien Latvija» posmi
• 7. aprīlī – Liepājā
• 29. aprīlī – Daugavpilī
• 27. maijā – Rēzeknē
• 16./17. jūnijā – Ventspilī
• 14. jūlijā – Jelgavā
• 11. augustā – Kuldīgā
• 16. septembrī – Valmierā
• 13. oktobrī – Siguldā

bai Jelgavas nakts pusmaratonā. Piecu
kilometru distancē būs 500 bezmaksas
kvotas, desmit kilometru distancē – 350,
pusmaratona distancē – 250, bērnu skrējienā un nūjošanas distancē – 500. Kvotām
varēs pieteikties aprīlī – pieteikšanās
kārtība tiks precizēta.

Darba pienākumi:
• darbs pie mēbeļu montēšanas.
Prasības:
• precizitāte un akurātums darbā;
• stabilitāte;
• pieredze galdniecības vai mēbeļu montāžas darbā
tiks uzskatīta par priekšrocību;
• zināšanas par materiāliem un furnitūru.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu, sociālās garantijas;
• transportu uz pilsētu pēc otrās maiņas beigām.
CV ar norādi uz amatu sūtīt pa e-pastu info@luwo.lv.
Ar pretendentiem sazināsimies.
Informācija pa tālruni 63084073.
Mēbeļu ražotne SIA «LUWO» atrodas Jelgavā, Graudu ielā 6.

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
Inga Husko piedāvā darbu matemātikas
skolotājam(-ai) ar angļu valodas zināšanām privātstundām 6. klases skolniekam.
T.26672686.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar Āriju Ozoliņu,
vīru mūžībā pavadot.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VALIJA KUDIŅA (1944. g.)
ARVĪDS GRAUDIŅŠ (1935. g.).
Izvadīšana 05.04. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
VLADIMIRS KURIJS (1937. g.).
Izvadīšana 05.04. plkst.15.45
Meža kapsētā.
ALFRĒDS FRIDRIHSONS (1930. g.).
Izvadīšana 06.04. plkst.11 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. aprīlis
LTV1
5.17 Aculiecinieks.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2616.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Barbaras Vudas kolekcija. Vētrainie gadi. Drāma (ar subt.). 2006.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 9. un 10.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2616.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
23.50 «De facto».*
0.25 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
0.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Karaliste (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Āfrika. Dokumentāla filma. 1.sērija. (krievu val., ar subt.).
8.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 7. un 8.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 «Euro Hockey Challenge». Norvēģija – Latvija.*
14.15 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.45 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.25 Bezceļu tūrisms. Dokumentāls seriāls. 2.–4.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 38.sērija.
22.10 Džeina Eira. Seriāls. 2006.g. (krievu val., ar subt.) 1. un 2.sērija.
0.10 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 6.sērija.
1.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 258. un 259.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
11.45 Auklīte pret pašas gribu. ASV romantiska komēdija. 2015.g
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.55 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 19.sērija.
16.55 Mani remonta noteikumi 2. Austrālijas realitātes šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 26.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 51.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs. 2012.g. 5.sērija.
22.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 6.sērija.
23.25 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 6.sērija.
0.20 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
1.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 51.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.50 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
6.50 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.10 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Daktere Dūlitla: miljons dolāru krancis. ASV komēdija. 2009.g.
10.00 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.35 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 51.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 2.sērija.
12.25 Meitenes. Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g.
19. un 20.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 115. un 116.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 44. un 45.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.

19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 45.sērija.
21.00 Iespējams tikai pasaulē. Humora raidījums.
21.30 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 14.sērija.
22.25 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 13.sērija.
23.25 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 19.sērija.
0.20 Nekā personīga.*
1.20 Sveika, Rīga!*
1.50 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 115.sērija.
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 45.sērija.
2.50 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 294. un 295.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Otrdiena, 10. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2617.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 11. un 12.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2617.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Dana Bjorka.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Pretrunīgais ēdiens. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
0.30  Fengu ģimene. ASV komēdija (ar subt.). 2015.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Latvijas novadu cīņas.*
8.25 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dok.seriāls. 5.sērija.
9.00 Cīņa par Tibetu. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 9. un 10.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aculiecinieks.*
13.15 «Euro Hockey Challenge». Norvēģija – Latvija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 38.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Garšas pasaule. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
20.05  Jaunzēlande no putna lidojuma. Dokumentāls cikls.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 39.sērija.
22.10 Tas nav beidzies. Vācijas psiholoģisks trilleris. 2011.g.
23.55 Scientoloģijas spiegi. Dokumentāla filma.
1.00 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 260. un 261.sērija.
9.30 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Nedēļas nogale Zēderholmā. Melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 20.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 21.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 27.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 52.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Apturēt kāzas! ASV melodrāma. 2016.g.
23.30 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
0.35 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
1.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 52.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.50 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
6.50 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.10 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
10.10 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 14.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 3.sērija.

TV PROGRAMMA
12.25 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 117. un 118.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 45. un 46.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 46.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 15.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 1.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.55 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 117.sērija.
1.20 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 46.sērija.
2.40 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 296. un 297.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 11. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Tvaika iela un Ūdens iela.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2618.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
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 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 13. un 14.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2618.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Ivo Skantiņš.
Medību diena. Latvijas melnā komēdija. 2016.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Midsomeras slepkavības 17. Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.00  Pretrunīgais ēdiens. Dokumentāla filma (ar subt.). 2016.g.

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.00 Modes upuri. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 11. un 12.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
12.25 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.30 Tas vari būt tu. Dokumentāla filma.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 39.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Euro Hockey Challenge». Latvija – Somija.
22.15  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 1.sērija.
23.15 Personība. 100 g kultūras. Mārtiņš Rubenis.*
0.15 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
0.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars 98». «Melnā princese».
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 262. un 263.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
11.40 Apturēt kāzas! ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 21.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 22.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 28.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 53.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.35 Rembo 2. ASV spraiga sižeta filma. 1985.g.
0.30 Motelis. ASV un Bahamu trilleris.
2.10 Degpunktā.*
2.35 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.50 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
6.50 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.10 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2018. gada 5. aprīlis
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē». 6.sērija.
10.10 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 1.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 4.sērija.
12.25 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 119.sērija.
15.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 12.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 46. un 47.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 47.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 11.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 9.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.15 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 13.sērija.
1.05 Darma un Gregs 5. ASV seriāls. 119.sērija.
1.35 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 47.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 298. un 299.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 12. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2619.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
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 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 15. un 16.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2619.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. Izziņas impulss. Raidījums.
20.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Būt latvietim. Vācija. Dokumentāls cikls.
22.05  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa.*
1.20 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām.* 8.sērija.
1.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.25 Ielas garumā. 15 no 100. Tvaika iela un Ūdens iela (ar subt.).*
7.55 Vides fakti (ar subt.).*
8.25 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
8.55 Scientoloģijas spiegi. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 13. un 14.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa.* (ar surdotulkojumu).
13.05  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 2.sērija.
14.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
14.30 Modes upuri. Dokumentāla filma.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 40.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Euro Hockey Challenge». Latvija – Somija.
22.15 Sporta studija.*
23.05 Aculiecinieks.*
23.20 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
0.10 Personība. 100 g kultūras.*
1.10 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
1.40 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 264. un 265.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
11.45 Aiz okeāna. Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 22.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 23.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 29.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 29.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 54.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Superome. Latvijas realitātes šovs.
22.00 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 13.sērija.
23.10 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
0.05 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 20.sērija.
0.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 6.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 54.sērija.
2.00 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 32.sērija.

2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.50 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
6.50 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.10 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
10.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 15.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 5.sērija.
12.25 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 13. un 14.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 47. un 48.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 48.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 10.sērija.
22.00 Universālais kareivis. ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.
0.05 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 11.sērija.
1.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 14.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 48.sērija.
2.35 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 300. un 301.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Piektdiena, 13. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 6.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 17. un 18.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 6.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Broukenvuda 3. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
2.05  Midsomeras slepkavības 17. Lielbritānijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
4.30 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Tvaika iela un Ūdens iela (ar subt.).*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Savējie. Seriāls. 8. un 9.sērija.
8.30 Logs uz pasauli. Melburna. Dokumentāla filma. 6.sērija.
9.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 15. un 16.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 Cīņa par Tibetu. Dokumentāla filma.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 41.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
20.20  Romas līgums. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.15  TV PIRMIZRĀDE. Gaišā dienas laikā.
ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.55  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
0.55 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
2.55 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.45 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.15 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 266. un 267.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 33.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere: Sieviete uz klints. Vācijas melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 23.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 24.sērija.
17.25 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 30.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 55.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Svaigi cepta slepkavība.
Nāvējošā recepte. ASV detektīvfilma. 2016.g.

Ceturtdiena, 2018. gada 5. aprīlis
23.00 Iestrēguši jaunībā. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
1.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 55.sērija.
1.40 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 33.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.50 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
6.50 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.10 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
10.10 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 10.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 6.sērija.
12.25 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 15. un 16.sērija.
15.55 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Neciešamie bosi 2. ASV kriminālkomēdija. 2014.g.
0.00 Augstceltne. Lielbritānijas un Beļģijas drāma. 2015.g.
2.15 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 15.sērija.
2.45 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 302. un 303.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 14. aprīlis
LTV1
5.10 Latviešu jaunie režisori. Ivo Skantiņš. Medību diena.
Latvijas komēdija. 2016.g.
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
9.58 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Sāls princese. Vācijas pasaku filma
(ar subt.). 2015.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 103. un 104.sērija.
12.40 Būt latvietim. Vācija. Dokumentāls cikls.*
13.15 Latvietis. Paralēlās pasaules.* Raidījumu cikls.
13.45 Izziņas impulss. Raidījums.*
14.15 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
14.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.05 Dzīvības loks. Kalnu gari. Dokumentāla filma.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.58 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
17.00  Mežonīgā Indonēzija. Dok.filmu cikls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
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 TV PIRMIZRĀDE. Teātris.zip. Sieviete. Nacionālā teātra izrāde.
0.35  Gaišā dienas laikā. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2012.g.
2.20 Latvija dzied! Latvijas kora izvēle konkursam «Eirovīzijas
Gada koris 2017».*
4.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars 89». «Zodiaks».

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.

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

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

SIA «KM Forestry»

(reģ.Nr.LV40103305649) piedāvā darbu

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Āfrika. Dokumentāla filma. 2.sērija (krievu val., ar subt.).
12.50 Deviņdesmitie.*
13.55 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.
14.55 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks».*
16.25 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
17.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.15  Romas līgums. Dokumentāla filma.
19.15 TIEŠRAIDE. Latvijas meistarsacīkstes florbolā. Fināls.
21.45 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 7.sērija.
23.30 Daudz laimes, jubilār!*
0.50 Deviņdesmitie.*
1.50 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 181.–184.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
6.00 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
6.40 Karamba! Humora raidījums.
7.00 Mans bērns var!? 2. TV šovs.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
11.35 TV PIRMIZRĀDE. Kāzu līkloči.
13.30 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 26. un 27.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Svaigi cepta slepkavība. Nāvējošā recepte. Detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 309. un 310.sērija.
23.15 Bella. Lielbritānijas drāma. 2014.g.
1.10 Inga Lindstrēma. Nedēļas nogale Zēderholmā. Melodrāma. 2007.g.
2.40 Aiz okeāna. Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
4.10 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.55 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2017.g. 6.sērija.

7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.30 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.15 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 52.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 11.sērija.
12.50 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
15.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu
«Top 10» 2. 16. un 17.sērija.
16.20 Deviņas dzīvības. Fantastikas komēdija. 2016.g.
18.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Šreks 2. ASV animācijas filma. 2004.g.
21.25 Gredzenu pavēlnieks. Gredzena brālība.
ASV un Jaunzēlandes piedzīvojumu filma. 2001.g.
1.05 Universālais kareivis. ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.
3.00 Iespējams tikai Krievijā. 1., 2. un 3.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 15. aprīlis
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.23 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.25  Garšas pasaule. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Īrija no putna lidojuma.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Marijas Magdalēnas baznīcas.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 10.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Ieva Akuratere.

16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Kaspars Zariņš.
17.55 Latvijas lietartaūras gada balvas nominanti.*
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Barbaras Vudas kolekcija. Savvaļas
oleandrs. Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 1998.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. Tas, ko viņi neredz. Latvijas psiholoģisks
trilleris (krievu val. ar subt.). 2017.g.
0.30  Mežonīgā Indonēzija.
Dokumentālo filmu cikls (ar subt.). 5.sērija.
1.30 Lielā mūzikas balva 2017.*
4.30 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Tvaika iela un Ūdens iela (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Karaliste.*
9.30 Izziņas impulss. Raidījums.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Sāls princese. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.40 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.10 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 181.–184.sērija.
13.55  Futbolā sīkumu nav. Dokumentāla filma.
15.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
17.00  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
18.00 Džeina Eira. Seriāls (krievu val., ar subt.). 2006.g. 3. un 4.sērija.
20.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Aizdomu ēnā. ASV krimināldrāma. 2015.g.
22.40 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
23.40 Adreses.*
0.10 Melu laboratorija (ar subt.).*
1.10 Olimpisko spēļu vēsture. Filma «G’day Sydney». 2000.gads.*
1.45  Futbolā sīkumu nav. Dokumentāla filma.
2.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Spots.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
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LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
7.40 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Superome. Latvijas realitātes šovs.
11.50 Iemīlēties vēlreiz. ASV melodrāma. 2015.g.
13.55 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 28. un 29.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 5. Vācijas detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Robins Huds. ASV un Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
0.10 Robežas. ASV drāma. 2009.g.
2.00 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
2.40 Hūberts un Štallers 5. Vācijas detektīvseriāls. 2015.g. 10.sērija.
3.30 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
3.50 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.55 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 5.sērija.
6.55 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
7.20 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.25 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 9. un 10.sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 9.sērija.
13.25 Gredzenu pavēlnieks. Gredzena brālība. Piedzīvojumu filma. 2001.g.
17.10 Šreks 2. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
22.40 Laipni lūgts džungļos. ASV komēdija. 2013.g.
0.35 Neciešamie bosi 2. ASV kriminālkomēdija. 2014.g.
2.35 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 7.sērija.
3.20 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā. 4. un 5.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 5. aprīlis

Centru apmeklējuši
jau ap 700 jauniešu

Dāvids Šumakovs, 2.a klase

Pēc brīvas izvēles
Mēs esam trīs saujas Latvijas zemes;
Divdesmit septiņi malki Vircavas
ūdens.
Nolādēts, tajā joprojām peld padomju
draņķi.
Nav jau tik traki.
Tas nekas, ka mēs maza tauta,
Ka mazliet par daudz īdam;
kāroto, skaisto redz citur tik vīdam –
«Tad vēl es dzīvotu.»

Neko nejūtu.
Piedod, es sapratu, ka vienmēr ir
bijis vienalga.

Mēs satiksimies vēl saldajās dzīslās,
Tad tevi noglāstīšu,
Būšu lapa un lapām vienalg’
Hlorofila reibumā pavasarī Olainē,
Atkal ieraugot sauli;
Pie kājām dus 1. pasaules kara vācu
karavīru kauli.
Šovasar pārāk lija, man apnika.
Viņi mūžam dzīvos piemiņā.
Dzīve ir kurpe; paldies, es piemērīju. Mēs tikai bērzā.
Man spiež, varbūt citu.
Nav jau tik traki.
Pār miglainām veļu pļavām krēslo;
Kaut kā nav pa prātam.
Tagad ir pārāk sēri, kad riet.
Par gaumi jau nestrīdoties.
Man laikam pietrūks fotosintēzei.
Nebūtu pretī gulēt aiz kapsētas Varbūt jau rīt es būšu tā lapa.
mūra,
Saldi smaržo kapi.
Tikpat visa zeme man svēta.
Mežā paagri tumsa, jo līst.
Sasodīts, neraudiet, mani mīļie,
Nolādēts, ēdiens pūst manās miesās, Es nespēju mīlēt kā Dievs mani mīl.
Dzēriens gandē manas asinis.
Nekad nav sāta,
MĀRTIŅŠ
Nekad nav veldzes –
ROBEŽNIEKS,
Neko negribu.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,
Tavas lūpas slapjas un bezgaršīgas,
12.v klase

Pasākumi pilsētā
6. aprīlī pulksten 19 – «Melo-M» Latvijas simtgades koncerttūre. Muzicē K.Auzāns,
J.Pauls, M.Dobičins. Programmā: latviešu tautas dziesmu apdares, E.Dārziņa, R.Paula,
I.Kalniņa, J.Lūsēna, R.Tigula dziesmu versijas u.c. Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).
7. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas apriņķa koru skate (Jelgavas 3. sākumskolā).
7. aprīlī no pulksten 11 līdz 13 – putnu būrīšu izgatavošanas darbnīca «Lediņos».
Dalība – bez maksas (nometnes vietā «Lediņi» Lediņu ceļā 1).
8. aprīlī no pulksten 9 līdz 12 – putnu vērošana Svētes palienē kopā ar putnu
pazinēju. Ierašanās – ar savu transportu, pulcēšanās – pie sūkņu stacijas. Dalība – bez
maksas.
8. aprīlī pulksten 9.30 – veloekskursija «Braucam vērot putnus». Maršruta garums
– 25 km. Dalības maksa – 1 € (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
8. aprīlī pulksten 16 – popgrupas «Lai skan» 25 gadu jubilejas koncerts. Mākslinieciskā vadītāja – I.Šveicere. Biļešu cena – 2 €. Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas
BJC «Junda» Skolas ielā 2, stundu pirms koncerta – kultūras namā (kultūras namā).
10. aprīlī pulksten 19 – Noras Bumbieres fonda koncerts «Atmiņu portrets». Pie klavierēm – maestro Raimonds Pauls. Piedalās: V.Lapčenoks, Ž.Siksna, R.Dūduma, I.Krauja,
S.Berezina, D.Petkeviča, N.Jakušonoks, E.Kreilis, jauktais koris «Mītava», mūziķu grupa
E.Jasa vadībā. Režisors – S.Kalniņš. Scenogrāfs – I.Pirvics. Programmā – R.Paula un
citu komponistu dziesmas, kuras savas karjeras laikā izpildījusi N.Bumbiere. Biļešu
cena – 7–15 € (kultūras namā). Derīgas arī uz 1. marta koncertu iegādātās biļetes.
12. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas Akordeonistu nodaļas audzēkņu koncerts (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
12. aprīlī pulksten 18 – ciklā «Satiec savu mūziķi» īpašais viesis – Jelgavas Tirkīza
kora ansambļa vadītājs Ž.Siksna. Pieteikties pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
12. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» izrāde
«Kamēliju dāma» (krievu valodā). Režisors – A.Matisons. Piedalās – TDA «Lielupe»
dejotāji. Biļešu cena – 2–4 € (kultūras namā).

Izstādes
No 10. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas veltījums Mākslas dienām «Skicē notverts
mirklis». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras namā).
Līdz 9. aprīlim – Ievas Šustikas gleznas «Trīspadsmit mirkļu privilēģija» (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
Līdz 10. aprīlim – PIKC Nacionālās mākslu vidusskolas J.Rozentāla mākslas skolas
grafikas diplomdarbu izstāde «Tēli un noslēpumi» (Jelgavas Mākslas skolā).

Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

«Mēs šurp nākam, lai satiktu draugus, turklāt Jauniešu centrā ir
ļoti laba atmosfēra un atsaucīgi darbinieki. Mēdzam rīkot galda spēļu un novusa turnīrus, sarunājamies, skatāmies seriālus.
Jāatzīst, ka iepriekš brīvajā laikā galvenokārt sēdējām mājās,»
atklāj Jelgavas Jauniešu centra apmeklētāji Viesturs un Orests.
Viņi un daudzi citi jaunieši par centru uzzināja vien aizvadītā
gada nogalē, kad tas tika pārcelts uz plašākām telpām Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) jaunajā mājvietā Skolotāju ielā
8. SIP jaunatnes lietu speciālistu apkopotie dati liecina, ka jaunās centra iespējas veicinājušas apmeklētāju pieaugumu – līdz
aizvadītā gada 1. decembrim, kad Jauniešu centrs vēl atradās
Sarmas ielā 4, tajā bija reģistrēts 401 apmeklētājs, bet šobrīd
centru jau apmeklējuši vairāk nekā 700 mūsu pilsētas jauniešu.
«Katru dienu mēs pierakstām, cikos
katrs jaunietis atnāk, ko viņš labprāt
dara, kurās telpās visvairāk uzturas
un cikos dodas prom, – šie dati palīdz izvērtēt, kas jauniešus interesē
un kā viņi pavada savu brīvo laiku.
Šos novērojumus arī ņemam vērā,
veidojot iknedēļas aktivitāšu plānu,»
stāsta SIP jaunatnes lietu speciāliste
Linda Vovere. Jāpiebilst, ka ar centra
nedēļas aktivitāšu plānu ikviens var
iepazīties «Facebook» lapā «Jelgavas
jauniešiem». Tāpat Jauniešu centrā ir
izvietota ieteikumu kastīte, kurā var
atstāt savus ierosinājumus par vēlamajiem pasākumiem, piemēram, kino
vai sarunu vakaru, kopīgu pankūku
cepšanu.
L.Vovere papildina, ka lielākā daļa
centra apmeklētāju ir puiši un viņiem visvairāk interesē sportiskās
aktivitātes. «Protams, arī sarunas nav
mazsvarīgas – jaunieši dažkārt vēlas
parunāties par ģimeni, attiecībām,

mācībām skolā. Mēdzam kopīgi pildīt
mājasdarbus,» tā jaunatnes lietu speciāliste. Lielākoties centru apmeklē
jaunieši 13–18 gadu vecumā, vidēji tajā
pavadot 2–3 stundas. «Visvairāk man
šeit patīk draudzīgā attieksme. Tā ir
iespēja pavadīt laiku kopā ar draugiem,
kā arī iepazīt jaunus,» vērtē centra
apmeklētāja Viktorija.
Šobrīd Jelgavas Jauniešu centrs
piedāvā trīs dažādas telpas – chill
zonā ir neliela virtuvīte, galda spēles,
grāmatas, televizors un datori, kur
jaunieši var gan atpūsties, gan arī pildīt
mājasdarbus; aktīvajā zonā var spēlēt
novusu, trenēties pie boksa maisa un
nodoties citām sportiskām aktivitātēm, bet relax zonā lielākoties notiek
sarunas. «Visu telpu noslogojums ir
diezgan līdzīgs, taču visbiežāk jaunieši
izvēlas chill un aktīvo zonu. Relax
zonā savukārt notiek brīvprātīgo tikšanās, laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
ierunāšana audioformātā, ģitārspēles

apmācība, kā arī pieklusinātas sarunas.
Pēdējā laikā centrā aktuāls ir šahs – divi
puiši sāka par to interesēties, izzināja
noteikumus, un nu jau šahu iemācījušies spēlēt lielākā daļa pastāvīgo centra
apmeklētāju, bet kāds jaunietis brīvprātīgi apmāca ģitārspēlē. Jaunieši kopīgi dodas arī ārpus centra, piemēram,
uz atvērto durvju dienām, ikmēneša
sarunu cikla «Cepums ar slavenību»
pasākumiem. Esam sapratuši: ja sākumā mums jaunieši jāiedrošina, dodoties
kopā ar viņiem, tad pēc tam jau viņi
labprāt dažādus pasākumus apmeklē
paši. Ir arī jaunieši, kam nepieciešami
ieteikumi par mācību un citām sevis
pilnveidošanas iespējām. Dažkārt uz
centru atnāk jaunieši, kas sasnieguši 18
gadu vecumu, vēloties saņemt atbalstu
profesijas izvēlē.»
«Mēs Jauniešu centrā gaidām aktīvus jauniešus, kuri būtu gatavi dalīties
savā pieredzē vai prasmēs ar citiem. Ja
katrs pilsētas aktīvais jaunietis veltītu
vismaz vienu stundu mēnesī citiem
jauniešiem, padalītos ar to, kas aizrauj
viņu pašu, un pastāstītu, paradītu to
centra jauniešiem, tas būtu liels ieguvums. Mēs jūs gaidām!» aicina SIP jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle.
Jelgavas Jauniešu centrs Skolotāju
ielā 8, 3. stāvā, pirmdienās un piektdienās ir atvērts no pulksten 13 līdz 19,
bet pārējās darba dienās – no pulksten
13 līdz 20. Centru bez maksas var
apmeklēt ikviens interesents, atnākot
sev ērtā laikā. Jauniešiem ir pieejama
ne vien centra infrastruktūra, bet arī
jaunatnes lietu speciālistu – J.Grīsles
un L.Voveres – atbalsts.

Tornis piedāvā radošās nodarbībās stiprināt kolektīvo garu
 Jana Bahmane

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs izveidojis jaunu
izzinoši radošu nodarbību
piedāvājumu «Latvju rakstu
zīmju sargi» – kopumā 10
nodarbības kolektīvu un
skolēnu grupu saliedēšanai,
informē Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra pārstāve
Sandra Grigorjeva.
Nodarbību mērķis ir saliedēt kolektīvu un rosināt aktivitātes latviskā
garā, veidojot dažādus priekšmetus un
aksesuārus ar latvju rakstu zīmēm. Nodarbībās varēs iemācīties, piemēram,
aust grāmatzīmes, mezglot rokassprādzes, veidot magnētus no plastikas, apgleznot sveces, veidot krūzes paliktņus
no filca, darināt papīra lukturīšus, ar

latvju rakstu zīmēm apgleznot apģērbu. «Skolēnu grupām piedāvājam veidot atmiņas trenēšanas spēli ar latvju
rakstu zīmēm, grāmatzīmes mācību
materiāliem vai darināt individuālas
skaistumlietas, bet korporatīvajiem
kolektīviem – izveidot rīta kafijas krūžu
paliktņus vai apgleznot sveces. Katram
kolektīvam ir iespēja izvēlēties savām
interesēm un vēlmēm piemērotu nodarbību,» papildina S.Grigorjeva.
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
piedāvā apmeklēt arī citas izzinoši
radošās nodarbības, kas piemērotas
jaunlaulātajiem, jubilāriem un gaviļniekiem dažādos pasākumos – šādas
nodarbības sniedz iespēju, kopīgi
darbojoties, veidot piemiņas lietas no
īpašā dzīves notikuma. Piedāvājumā
ir nodarbības «Mīlestības ziepju vārīšana» un «Pirmskāzu lustes brīvajām
meitām», tāpat var apgūt mīļmantiņu

karuseļa darināšanu bērniņam, apsveikumu kartīšu veidošanu, sveču
liešanu, svētku dekoru un dažādu rotu
darināšanu, kā arī apmeklēt daudzas
citas nodarbības.
Nodarbības notiek Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī, un tās
pēc izvēles ir pieejamas interesentu
un korporatīvajām grupām, iepriekš
piesakoties un izvēloties nodarbības
norises laiku un veidu. Nodarbības
vada meistares Egita Matulēna, Zanda
Kursīte un Zane Beitere-Šeļegovska,
nodrošinot visus nepieciešamos materiālus. Nodarbības ilgums – no pusotras
līdz divām stundām.
Plašāka informācija par radošo nodarbību «Latvju zīmju sargi» un citām
nodarbībām un maksu par tām pieejama mājaslapā www.tornis.jelgava.lv,
pa tālruni 63005445 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.

