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Pastaiga pils parkā un
labās Lieldienas «Lediņos»

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas dievnamos, bet jau no
pulksten 11 jelgavnieki gaidīti pils
Svētdien, 20. aprīlī, sviparkā, līdzi ņemot trīs krāsotas olas,
nēsim pavasara svētkus
lai varētu piedalīties tradicionālajās
– Lieldienas. Uz ģimenisLieldienu aktivitātēs – olu ripināku atpūtu jelgavniekus,
šanā, olu kaujās un olu meklēšanā.
lai izšūpotos, piedalītos
«Pils parkā gaidīsim jelgavnieku
olu kaujās un veiklības
ģimenes, kuras vēlas pabūt pie daspēlēs, svētdien gaidīs
bas un pavadīt laiku kopā,» uz pils
Jelgavas pils parkā. Tur
parku aicina LLU Studentu kluba
notiks tradicionālā Lielvadītāja Anita Prūse. Lai gan apdienu pastaiga, kurā vameklētāji mudināti līdzi ņemt savas
rēs arī vizināties ar poniolas, tās varēs iegūt un nokrāsot arī
jiem, satikt trušus, baudīt
pasākuma laikā. Uzņēmums «Balpirmo šī gada brīvdabas
ticovo» jelgavniekiem atvēlējis 700
koncertu, tāpat Jelgavas
olas, bet organizatori parūpēsies par
domes priekšsēdētājs
materiāliem, lai tās sanāktu raibu
Andris Rāviņš sveiks šoraibās. Lai vasarā nekostu odi, pils
gad dzimušos jelgavsaimnieki būs parūpējušies arī par
niekus. Izšūpoties, veideviņām šūpolēm, lai izšūpoties
dot svētku dekorus un
dabū gan lieli, gan mazi. Bet paralēli
pagatavot spēka piku
šīm atrakcijām jelgavniekiem rindas
svētdien no pulksten 12
kārtībā būs iespēja bez maksas palīdz 15 varēs arī nometnē
vizināties ar kādu no četriem poni«Lediņi».
jiem, piedalīties pavasara veiklības
spēlēs, nopirkt ko Lieldienu nieciņu
Jau tradicionāli Lieldienas mūsu tirdziņā. Tāpat parka apmeklētāji
pilsētā ievadīs svētku dievkalpojumi varēs sasveicināties ar trušiem, ko

uz Jelgavu nogādās Latvijas Šķirņu
trušu audzētāju asociācija. A.Prūse
piebilst, ka parkā darbosies arī «Annels» atrakcijas un varēs vizināties
ar zirgiem. Par šīm atrakcijām gan
būs simboliska samaksa, bet pārējās
aktivitātes ir bez maksas.
Paralēli tam parkā notiks pirmais
šā gada brīvdabas koncerts, kurā
uzstāsies pilsētas tautas deju kolektīvi. Bet pulksten 12 pilsētas mērs
A.Rāviņš kopā ar folkloras kopu
«Dimzēns» suminās pašus mazākos
jelgavniekus, kuri pasaulē nākuši
šogad, pasniedzot pilsētas dāvanu
– karotīti ar Jelgavas simboliku un
grāmatu «Mūsu bērns».
Uz jautrām Lieldienu izdarībām
svētdien jelgavnieki gaidīti arī
nometnē «Lediņi». Arī tur varēs
izšūpoties, izgatavot Lieldienu dekorus – cāli no papīra un spalvām un
puzuri, sacensties spēkā un veiklībā,
pagatavot un apēst spēka piku,
nobaudīt meža tēju un satikt Lieldienu zaķi. «Līdzi var paņemt kādu
olu, lai padižotos un pārbaudītu tās
stiprību un ripošanas ātrumu,» tā

nometnes «Lediņi» vadītāja Linda
Spalva. Dalība – bez maksas.
Savukārt pirms tam, 19. aprīlī,
pulksten 12 Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī notiks radošā nodarbība «Nu atnāca Liela diena ar raibām oliņām», kurā jelgavnieki var
izveidot Lieldienu zaķi no salmiem
un siena. Bet no pulksten 13 līdz 15
tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža» aicināti iesaistīties, iespējams,
lielākās Lieldienu olas Latvijā krāsošanā. Proti, tirdzniecības centra apmeklētāji varēs apgleznot aptuveni
divus metrus augstu olu, kas tur būs
apskatāma līdz 5. maijam. Krāsot
olas un izzināt Lieldienu tradīcijas
«Pilsētas pasāžā» palīdzēs Lieldienu
zaķis, un apmeklētājus iepriecinās
arī garaušu izstāde.
Jāpiebilst, ka, gatavojoties Lieldienām, pilsētā notiks arī lauku
labumu tirdziņi. 18. un 19. aprīlī
no pulksten 10 būs Lieldienu Brāļu tirgus pie tirdzniecības centra
«Valdeka». Savukārt 19. aprīlī no
pulksten 9 – Māras tirgus pie «Vivo
centra».
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Kandidātus pilsētas
augstākajiem apbalvojumiem
var pieteikt līdz 30. aprīlim
 Sintija Čepanone

Līdz 30. aprīlim var
pieteikt kandidātus
Jelgavas pilsētas augstākajiem apbalvojumiem «Goda zīme» un
«Goda raksts». Apbalvojumi tiks pasniegti
Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa
svinīgajā pieņemšanā
Pilsētas svētku laikā.
Jelgavas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija valsts un pašvaldības iestādes,
pilsētas uzņēmumus, uzņēmējsabiedrības un sabiedriskās organizācijas līdz 30. aprīļa darba
dienas beigām aicina pieteikt
kandidātus pilsētas augstākajiem apbalvojumiem.
Apbalvojumu «Goda zīme»
piešķir fiziskām personām par
nopelniem valsts, pašvaldības,
sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā
vai citā darbībā Jelgavas pilsētas labā. Savukārt apbalvojumu «Goda raksts» piešķir
fiziskai, juridiskai personai vai
kolektīvam par nopelniem un
ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā,
izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un
sabiedriskajā darbībā, informē
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu var iesniegt do-

mes deputāti, domes pastāvīgās
komitejas un komisijas, juridiskās personas, valsts un pašvaldību iestādes vai iedzīvotāji (ne
mazāk kā piecas pilngadīgas
personas). Pieteikums Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz, norādot kandidāta vārdu, uzvārdu,
darbavietu, ieņemamo amatu
vai nodarbošanos, nozari, kādā
apbalvojums piešķirams, kā arī
pievienojot īsu dzīves, darba un
sabiedriskās darbības aprakstu,
pamatojuma vēstuli, par kādiem
nopelniem persona vai kolektīvs
ieteikts apbalvojumam.
Iesniegtos ierosinājumus apkopos un izvērtēs ar domes
lēmumu izveidotā Apbalvojumu
piešķiršanas komisija, kas ir
tiesīga pieprasīt un saņemt no
valsts un pašvaldību iestādēm
un citām personām papildinformāciju par apbalvošanai izvirzītajiem. Papildu informāciju var
saņemt pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē, tālrunis
– 63005567.
Apbalvojumus pasniegs 30.
maijā – Jelgavas domes priekšsēdētāja A.Rāviņa rīkotajā pieņemšanā Jelgavas Pilsētas svētku laikā.
Jāpiebilst, ka kopš 1998. gada
apbalvojumu «Goda zīme» saņēmuši 89 pilsētnieki, kuru
vārdus var lasīt Jelgavas pašvaldības portālā www.jelgava.
lv, sadaļā «Pilsēta», «Par Jelgavu», «Simbolika», «Goda zīmju
saņēmēji».

Policijā atver mācību klasi bērniem
 Ilze Knusle-Jankevica

Jaunas iespējas ceļu
satiksmes noteikumu
apgūšanā bērniem un
skolēniem paver šonedēļ atklātā Valsts
policijas mācību klase
Jelgavas iecirkņa ēkā
Pētera ielā 5.
«Satiksmes drošībā primārais ir
krustojums, un tas mums ir. Vēl ir
Satiksmes noteikumus policijā atvērtajā mācību klasē iespējams ap- gājēju pārejas, ietves, veloceliņi,
gūt arī spēles veidā – to atklāšanas dienā izmēģināja arī policijas un ceļa zīmes, luksofori. Bērniem
Foto: Ivars Veiliņš tas ir jāparāda, jāpaskaidro, jāJelgavas pilsētas vadība.

iemāca,» uzsver Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Prevencijas nodaļas vadītāja Daiga
Vēja. Viņa stāsta, ka, izmantojot
luksoforus, ceļa zīmes, vadāmās
automašīnas, spēles, puzles un
citus materiālus, bērni un jaunieši
līdzdarbojoties ātrāk un vieglāk
apgūs drošības noteikumus, kas
ir būtiski ikdienas gaitās. Tāpat
mācību klasē ir arī velosipēds ar
bērnu sēdeklīti un automašīnas
bērnu sēdeklītis, lai klases apmeklētāji varētu iemācīties, kā pareizi
pārvadāt mazuļus un bērnus.
«Ar bērniem ir jārunā. Viņiem

jāatgādina, kā pareizi šķērsot ielu,
kur jāapstājas, kas jāpaskatās,»
tā viņa, piebilstot, ka ciemos
gaidīs bērnus jau no bērnudārza
vecuma. Lai varētu izmantot
mācību klasi, izglītības iestādēm
jāsazinās ar inspektori Jeļenu
Visocku pa tālruni 63004267.
Jāuzsver, ka policijas darbinieki ar
bērniem un jauniešiem pārrunā
arī citas aktuālas tēmas, tostarp
drošību internetā, uz ūdens, par
atkarībām un apreibinošu vielu
lietošanu, par vardarbību.
Klases atvēršanā piedalījās arī
Valsts policijas priekšnieks Ints

Ķuzis un Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Policijas
priekšnieks cer, ka līdz ar šādas
klases izveidi bērni vēl intensīvāk izzinās un apgūs dažādus ar
drošību saistītus jautājumus un
uz ielām, ceļiem, savā pilsētā un
valstī jutīsies droši. Arī A.Rāviņš
ir pārliecināts, ka šādas mācību
klases apmeklējums bērniem
noteikti būs iedarbīgāks un uzskatāmāks par noklausītu lekciju vai tikai grāmatā izlasītiem
drošības jautājumiem. Mācību
klases izveidē ieguldīti 14 228 eiro
(10 000 latu).
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Šonedēļ sākusies satiksmes termināļa izbūvei nepieciešamo ielu infrastruktūras izveide un sakārtošana. Tas nozīmē, ka kvartāls ap dzelzceļa staciju iegūs jaunus vaibstus – tiks sakārtotas ielas, nomainītas komunikācijas, pārmaiņas piedzīvos arī Stacijas parks, tiks izveidota
plaša autostāvvieta – un būs radīti visi priekšnoteikumi, lai nākotnē, piesaistot investīcijas, tiktu īstenota iecere par autoostas pārcelšanu līdzās dzelzceļa stacijai, tādējādi atvieglojot jelgavnieku un pilsētas viesu pārvietošanos.

Sāk rekonstruēt
ielas ap staciju

Rekonstruējamie ielu posmi

• Stacijas iela posmā no Pasta ielas līdz Zemgales prospektam
• Zemgales prospekts posmā no stacijas līdz Jāņa ielai
• Pasta iela posmā no Jāņa līdz Stacijas ielai
• Sporta iela posmā no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta ielā 2
(no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai tiks izbūvēts Sporta ielas turpinājums)
• Jāņa iela posmā no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai
• Palīdzības iela (virskārta)
• Jāņa iela posmā no Zemgales prospekta līdz Pasta ielai (virskārta)

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Satiksmes termināļa izbūvei
nepieciešamās ielu infrastruktūras izveides un sakārtošanas
darbi ir sākušies. Būvnieks SIA
«Binders» informē: būvdarbi
tiks organizēti trīs posmos un
pirmais paredz darbus Zemgales prospektā un Sporta
ielā, ieskaitot apbraucamos
ceļus – Zirgu un Stacijas ielas
posmus no Pasta līdz Pulkveža
Oskara Kalpaka ielai. Tas nozīmē, ka satiksme šajā Zemgales
prospekta posmā slēgta.

darbi ieplānoti līdz maija sākumam. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka projekta gaitā teritorijā, kur plānots
izveidot satiksmes termināli, tiks izzāģēti
254 koki, bet vietā iestādīti 106 koki.
Pēc tam tiks mainītas inženierkomunikācijas, izbūvētas ielu apakškārtas. Lai
gan precīzi pateikt objektā nodarbināto
cilvēku skaitu «Binders» nespēj, jo darbi
tiks organizēti pa etapiem un plānots
piesaistīt arī apakšuzņēmumus, būvnieks
lēš, ka vienlaicīgi objektā strādās vairāki
desmiti cilvēku, bet kopumā objektā
nodarbināto skaits varētu sasniegt pat
vairākus simtus.

Pasta ielas posms – divvirzienu

Satiksmes terminālim nepieciešamās
Sākoties darbiem, no šīs nedēļas satiksinfrastruktūras sakārtošana sāksies ar mei ir slēgts Zemgales prospekta posms
darbiem Zemgales prospektā un koku no stacijas līdz Jāņa ielai, un ir noteikti
izzāģēšanu. Tas nozīmē, ka satiksme apbraucamie ceļi, kā arī ieviestas izmaiZemgales prospekta posmā no stacijas līdz ņas sabiedriskā transporta kustībā. «BūvJāņa ielai ir slēgta.
nieks darbus sāks Zemgales prospekta un
Dzelzceļa stacijas apkārtnes infrastruk- Sporta ielas krustojumā, pakāpeniski virtūras sakārtošana tiek veikta projekta zoties uz dzelzceļa stacijas pusi, bet darbu
«Satiksmes termilaikā nepārtraukta
nāla apkalpošanai Projekts «Satiksmes termināla piekļuve tiks noapkalpošanai nepieciešamās drošināta Zemgales
nepieciešamās ielu
ielu infrastruktūras izbūve
infrastruktūras izVeselības centram
Jelgavā»
būve Jelgavā» gaitā.
un mājokļiem,»
Tas paredz sakārtot
stāsta «PilsētsaimDarbu veicējs:
vairākus ielu pos- SIA «Binders» (8 195 792,68 eiro ar PVN) niecības» projektu
Būvuzraudzība:
mus ap staciju, izvadītāja Eva Kidere.
būvēt Sporta ielas SIA «Pk 19+93» (34 071,94 eiro ar PVN) Tāpēc pa Zemgales
Autoruzraudzība:
turpinājumu, izveiprospektu no staSIA «3C» (77 044,95 eiro ar PVN)
dot autobusu galacijas līdz slēgtajai
Projekta kopējais budžets:
punktu un automadarbu zonai satiks8 316 274,31 eiro
šīnu stāvvietas, kā
me tiks organizēta
Tostarp ERAF līdzfinansējums:
arī veikt teritorijas
divos virzienos. Arī
4 192 269,82 eiro
labiekārtošanas darAkadēmijas ielas un
Tostarp valsts budžeta dotācija:
bus. Reāli būvdarbi
Zemgales prospekta
155 794,50 eiro
tika uzsākti šonedēļ,
posmā no SudraTostarp pašvaldības līdzfinansējums:
bet projekta beigu
bu Edžus ielas līdz
3 968 209,99 eiro
Projekta īstenošanas termiņš:
termiņš ir nākamā
slēgtajai darbu zo2015. gada 30. jūnijs
gada 30. jūnijs. «Mēs
nai (Palīdzības ielai)
apzināmies, ka tik
satiksme tiks orgaapjomīga objekta realizācija līdz 2015. nizēta divos virzienos.
gada jūnija beigām no uzņēmuma prasīs
Slēgto ielas posmu varēs apbraukt
maksimāli precīzu darba organizāciju un pa Stacijas, Pasta, Sudrabu Edžus ielu.
visu spēku mobilizāciju. Rēķināmies ar to. Pasta ielas posmā no Sudrabu Edžus
Līdz ar to ir skaidrs, ka šovasar jāizdara ielas līdz stacijas aplim satiksme tiks
lielākais darbu apjoms, uz nākamo gadu organizēta divos virzienos. Izmaiņas
atstājot vien ielu virskārtas asfaltēšanu būs arī sabiedriskā transporta kustībā.
un labiekārtošanas darbus,» norāda SIA Pārceļot slēgtajā zonā esošās autobusu
«Binders» pārstāve Vita Noriņa. Viņa pieturas «Dzelzceļa stacija» un «Jāņa
piebilst, ka uzņēmumam ir gan pieredze iela», divas pagaidu pieturvietas tiks
līdzīga apjoma objektu izbūvē un rekons- izvietotas Pasta ielā: viena – pie stacijas
trukcijā salīdzinoši nelielos termiņos, gan apļa, otra – pie Sudrabu Edžus ielas. SIA
arī visi tam nepieciešamie resursi.
«Jelgavas Autobusu parks» informē, ka
4., 5., 7., 8., 12., 12.a, 13., 14., 14.a un
Sāks ar demontāžas darbiem
22. maršruta autobusi slēgto posmu
Projekta īstenošana sāksies ar būvdar- apbrauks pa Pasta un Sudrabu Edžus
bu zonas sagatavošanu un demontāžas ielu, tad izbrauks uz Akadēmijas ielas
darbiem – tiks izzāģēti traucējošie un un turpinās ierasto maršrutu. Arī starpbojātie koki, krūmi, demontēti apgaismes pilsētu autobusi, kas brauc pa Lietuvas
stabi un vecais ielu un ietvju segums. Šie šoseju, ceļu turpinās pa Pasta ielu un

pasažierus izlaidīs pagaidu pieturā pie
Stacijas parka.
Līdz ar izmaiņām satiksmes organizācijā noteikti arī automašīnu novietošanas
ierobežojumi, piemēram, Pasta ielas
posmā no Sudrabu Edžus ielas līdz Jāņa
ielai novietot automašīnu stāvvietā atļauts
tikai paralēli brauktuvei.
Saskaņā ar darbu plānu šāda satiksmes
organizācijas shēma varētu būt spēkā līdz
20. maijam, tomēr, kā norāda E.Kidere,
iespējamas arī izmaiņas atkarībā no tā,
cik raiti ritēs darbi.
Jāpiebilst, ka Pasta ielas posmā no stacijas apļa līdz Jāņa ielai arī pēc projekta
īstenošanas paredzēta divvirzienu satiksme, nodrošinot vieglāku piekļuvi Sporta
ielā izbūvētajai autostāvvietai.
SIA «Binders» pārstāve informē, ka
plānotais otrais darbu posms aptvers
Pasta ielu, trešais – Stacijas ielu, tomēr
projekta realizācijas gaitā ir iespējamas
izmaiņas.

Pētīs senos kapus

Satiksmes terminālim nepieciešamo
ielu sakārtošanas darbu laikā plānots
izbūvēt Sporta ielas turpinājumu cauri
Stacijas parkam. Tas ļaus ērtāk piekļūt
stāvlaukumam, kas atradīsies tagadējā
Daugavas stadiona teritorijā. «Paredzēts
nojaukt vairākas ēkas stadiona teritorijā,
piemēram, vecās ģērbtuves un biļešu kasi,
un apmēram pusi stadiona teritorijas pārveidot par asfaltētu autostāvvietu ar 284
vietām,» stāsta E.Kidere. Jāatgādina, ka
nākotnē ir iecere dzelzceļa stacijas tuvumā izveidot satiksmes termināli, pārceļot
uz turieni arī autoostu.
Būvniekam objektā ir jānodrošina
arheoloģiskā uzraudzība, ko veiks vēsturnieks Andris Tomašūns. «Arheoloģiskā uzraudzība nozīmē, ka šajā sezonā
paredzētos būvdarbus līdztekus būvuzraudzībai uzmanīs arī arheologi – veiks
nepieciešamās darbības, lai būvdarbu
laikā bez ievērības netiktu atstātas pat
mazākās vēsturiskās liecības,» skaidro
SIA «Binders» pārstāve V.Noriņa.
A.Tomašūns stāsta, ka teritorija, kurā
notiks darbi, atrodas dienvidos no Jelgavas vecpilsētas un vēsturiski tur gāja
tirdzniecības un kara ceļi uz Lietuvu,
Vāciju. Tāpat pa šiem ceļiem ienāca pilsētas iekarotāji – ir saglabājušās vēstures
liecības, ka tajā apvidū bijušas vācu nometnes. Vēl šajā teritorijā hercoga laikos
bija izpriecu dārzs, bet vēlāk – kapsēta
līdzās Jāņa baznīcai. «1919. gadā cietumā Palīdzības ielā tika nošauti cilvēki.
Apmēram 60 no tiem, kurus tuvinieki
neatpazina, tika apglabāti kaut kur Palīdzības ielas galā, bet precīzu norāžu par
to nav,» viņš stāsta. Savukārt Zemgales
prospektā, kur tagad atrodas Jelgavas 1.
pamatskola, bija hospitālis un pēc 1831.

gada holēras epidēmijas tika glabāti
bojāgājušie. A.Tomašūns lūdz atsaukties
ikvienu, kam saglabājušās šīs teritorijas
un kapu pirmskara vai pēckara bildes
(sazināties ar A.Tomašūnu var pa tālruni
29555695).

Sakārtos apbraucamos ceļus

«Pilsētsaimniecības» projektu vadītāja
norāda, ka projekta beigu posmā tiks
sakārtotas arī ielas, kas tiks izmantotas
kā apbraucamie ceļi, – tajās tiks atjaunota
asfalta virskārta. Virskārtas atjaunošana
plānota trīs ielās: Zemgales prospektā
no ēkas Nr.6 līdz Sudrabu Edžus ielai,
Stacijas ielā no Pasta ielas līdz Pulkveža
O.Kalpaka ielai, Zirgu ielā no Pasta ielas
līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai.

Pārmaiņas piedzīvos arī parks

Projekta realizācijas laikā iecerēts pārbūvēt celiņus Stacijas parkā – kā norāda
E.Kidere, virzienā no tagadējās autobusu
pieturas «Dzelzceļa stacija» līdz gājēju
pārejai Pasta ielā tiks izbūvēts bruģēts
celiņš. Tāpat iecerēts nobruģēt laukumu
ap Lāčplēša pieminekli un uzstādīt pie
pieminekļa četrus prožektorus objekta
izgaismošanai.
Apkārt parkam varēs braukt arī ar
velosipēdu – Stacijas ielas posmā, Pasta
ielas posmā, Sporta ielas posmā un Zemgales prospekta posmā plānots izbūvēt
veloceliņu. Jaunā veloceliņa kopgarums
paredzēts apmēram 600 metri.
E.Kidere uzsver, ka šī projekta gaitā
tiks rekonstruētas jau esošās vai izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas
– ūdensapgādes, lietusūdens un sadzīves
kanalizācijas tīkli, elektroapgādes, apgaismojuma un luksoforu objekti, kā arī
sakārtotas ielas un ietves. Teritorijas tiks
labiekārtotas un apzaļumotas.

Cer uz iedzīvotāju sapratni

Šis SIA «Binders» ir otrais projekts Jelgavā. «Jelgavā mēs strādājām pagājušajā sezonā, realizējot ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcijas projektu. Satiksmes
termināļa apkalpošanai nepieciešamās
ielu infrastruktūras izbūve būs mūsu otrā
darba pieredze Jelgavā, bet kā būvniecības
projekta realizētājam – pirmā,» norāda
uzņēmuma pārstāve.
Runājot par iespējamām grūtībām, īstenojot šo projektu, V.Noriņa min trīs aspektus: saspringto darbu grafiku; to, ka darbi
notiek lielā pilsētā; arheoloģisko izpēti, to
gan vairāk uzskatot par interesantu un ne
gluži ikdienišķu būvprojekta niansi. «Tas,
ka apjomīgi rekonstrukcijas darbi notiek
lielā pilsētā ar izmaiņām satiksmes organizācijā, slēgtām un daļēji slēgtām ielām,
vienmēr rada neērtības gan pilsētas iedzīvotājiem, gan pašiem būvniekiem. Mēs ļoti
ceram uz pilsētnieku sapratni un pacietību
– ielu būvdarbu zona faktiski ir liels būvlaukums, ko atšķirībā no ēku būvniecības
nevar apjozt ar sētu, tāpēc, pārvietojoties
šajā zonā, vajadzētu būt uzmanīgiem un
neaizmirst par savu un apkārtējo drošību,»
tā SIA «Binders» pārstāve.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
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Topošie pilsoņi dod
svinīgu zvērestu Latvijai
 Ilze Knusle-Jankevica

No šī gada Latvijas pilsonības pretendentiem,
kuri ir nokārtojuši nepieciešamos eksāmenus
pilsonības saņemšanai,
jādod svinīgs zvērests,
solot uzticību Latvijas
valstij. Pagājušajā ceturtdienā pirmā šāda
ceremonija notika arī
Jelgavā – tajā svinīgo
solījumu deva četri pilsonības pretendenti.
Pirmajā svinīgajā ceremonijā
Jelgavā solījumu Latvijas valstij
deva četri pretendenti: jelgavnieki
Mihails Rekaikins, Mihails Zmejevs, Nikolajs Belovs un Jelgavas
novada iedzīvotāja Laimute Sprance. Pretendentus sveica Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, novēlot ikvienam no viņiem
vienmēr būt lepniem par to, ka ir
pieņēmuši tik drosmīgu un nozīmīgu lēmumu. Pretendenti, kļūstot
par Latvijas pilsoņiem, solīja būt
lojāli Latvijai, pildīt mūsu valsts
likumus, aizstāvēt Latvijas valsts
neatkarību un stiprināt latviešu
valodu kā vienīgo valsts valodu.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jelgavas nodaļas vadītāja
Inese Pučeta skaidro, ka solījums
bija jādod arī līdz šim, bet netika
rīkota īpaša ceremonija. Pagājušā
gada nogalē veiktas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, un
no šī gada personām, kuras uzņem
Latvijas pilsonībā naturalizācijas
kārtībā, solījums jādod svinīgā
ceremonijā.
Iemesli, lai kļūtu par Latvijas pilsoni, katram ir savi, bet lielākoties
tas ir vai nu praktisks apsvērums,
vai emocionāls lēmums. Piemēram,
jelgavnieks M.Rekaikins trenējas
pauerliftinga klubā «Apolons» un
daudz ceļo, tāpēc viņam pilsonība

Foto: Ivars Veiliņš

nepieciešama, lai vieglāk ceļotu.
Savukārt M.Zmejevs šobrīd mācās
Jelgavas 5. vidusskolas 11. klasē,
un viņa rīcība kalpojusi par piemēru arī citiem klasesbiedriem.
«Es piedzimu Latvijā un visu dzīvi
te dzīvoju. Nekur citur neesmu
bijis un arī netaisos braukt prom.
Gribu būt Latvijas pilsonis,» viņš
ir pārliecināts par savu izvēli. Līdzīga pārliecība ir arī N.Belovam:
«Man ir 24 gadi, esmu te dzimis
un audzis. Tāpēc jābeidz vienreiz
ar to nepilsoņa lietu. Negribu
justies nepiederīgs.» Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes Jelgavas
nodaļas vadītāja norāda, ka līdz
ar pilsonības iegūšanu ikviens var
aktīvāk iesaistīties valsts un pilsētas veidošanas procesos, paužot
savu viedokli pašvaldību, Saeimas
vēlēšanās.
Jāpiebilst, ka šie nav pirmie
jelgavnieki, kuri šogad ieguvuši
Latvijas pilsonību. Šī gada janvārī
pēc izmaiņu stāšanās spēkā pirmā
svinīgā ceremonija tika rīkota Saeimā, un uz to bija uzaicināti seši jelgavnieki. Kopumā pagājušajā gadā
Latvijas pilsonība tika piešķirta
45 jelgavniekiem, 2012. gadā šādu
lēmumu pieņēma 68 jelgavnieki,
bet 2011. gadā – 106. Visaktīvākie
šajā ziņā bijuši krievu, baltkrievu
un ukraiņu tautības pārstāvji

Gads	Skaits	Tautība
2013. 45 krievi – 29, ukraiņi – 6, baltkrievi – 3, moldāvi – 2,
		
poļi – 2, čuvaši – 1, lietuvieši – 1, vācieši – 1
2012. 68 krievi – 46, baltkrievi – 12, poļi – 5, ukraiņi – 4, vācieši – 1
2011. 106 krievi – 68, baltkrievi – 20, poļi – 8, ukraiņi – 7,
		
azerbaidžāņi – 1, čigāni – 1, lietuvieši – 1
Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Brīvdienās strādās svētku režīmā

Pirmssvētku un svētku dienās
jārēķinās ar darba laika izmaiņām
pilsētas bibliotēkās, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā, kā arī Ādolfa
Alunāna muzejā.
Ģ.Eliasa un Ā.Alunāna muzejs
ceturtdien, 17. aprīlī, būs atvērts
līdz pulksten 16, bet 18., 20. un 21.
aprīlī muzeji būs slēgti, taču apmeklētāji gaidīti 19. aprīlī no pulksten
10 līdz 16.
Tornis būs slēgts tikai 18. aprīlī,
Lielajā Piektdienā. Pārējās Lieldienu brīvdienās tas strādās pēc šāda
darba laika: sestdien, 19. aprīlī,
vēstures ekspozīcijas būs atvērtas

Valsts kontrole:
«Jelgava neatšķiras no
citām pašvaldībām»

Svinīgo zvērestu pirms Latvijas
pilsonības iegūšanas deva arī
atlēts Mihails Rekaikins.

Jelgavnieki, kas ieguvuši Latvijas pilsonību

 Ritma Gaidamoviča

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

no pulksten 11 līdz 18, izstāžu zāle
un skatu laukums – no 11 līdz 22,
Pirmajās Lieldienās, 20. aprīlī,
vēstures ekspozīcijas būs atvērtas
no pulksten 11 līdz 18, izstāžu zāle
un skatu laukums – no 11 līdz 21,
savukārt Otrajās Lieldienās, 21.
aprīlī, vēstures ekspozīcijas atvērtas
no 11 līdz 17, izstāžu zāle un skatu
laukums – no pulksten 11 līdz 18.
Savukārt Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka (JZB) un tās filiāles
– Miezītes, Pārlielupes bibliotēka un
bērnu bibliotēka «Zinītis» – 18., 20.
un 21. aprīlī būs slēgtas, 17. aprīlī
JZB strādās no pulksten 10 līdz 18,
pārējās bibliotēkas – no pulksten
10 līdz 17, savukārt 19. aprīlī JZB
– slēgta, bet pārējās bibliotēkas
atvērtas no pulksten 10 līdz 16.

Foto: Ivars Veiliņš

Tiekoties ar jelgavniekiem, valsts kontroliere Elita Krūmiņa (centrā) uzsvēra, ka turpmāk regulāri dosies reģionālajās vizītēs, lai tiktos ar iedzīvotājiem un pārrunātu revīziju rezultātus ar pašvaldību pārstāvjiem.
 Jānis Kovaļevskis

Valsts kontrole apņēmusies uzlabot sava
darba kvalitāti, veidojot
ciešāku sadarbību ar
pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un
iedzīvotājiem, tādēļ, lai
pārrunātu Jelgavas pilsētā veikto revīziju rezultātus, valsts kontroliere
Elita Krūmiņa un Valsts
kontroles padomes locekļi Marita Salgrāve
un Aivars Ērglis tikās ar
iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.
Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi saistībā ar iepriekš veiktajām
revīzijām pašvaldības aģentūrās
un kapitālsabiedrībās. Jelgavas
pilsētas pašvaldības izpilddirektore
Irēna Škutāne apstiprina, ka Valsts
kontroles ieteikumi ir ņemti vērā
un jau šobrīd pašvaldībā darbu
uzsācis auditors, kura pienākums
ir sekot finanšu un grāmatvedības

uzskaites jautājumiem kapitālsabiedrībās.
Valsts kontroles pārstāvji savā
atskaitē par paveikto uzsvēra,
ka iepriekš veiktajā pašvaldības
aģentūru «Pilsētsaimniecība»,
«Kultūra» un «Zemgales INFO»
revīzijā nopietni pārkāpumi nav
konstatēti. «Aģentūrās nebija
sakārtoti stratēģiskās plānošanas
dokumenti, bet pašvaldība šo
nepilnību novērsa, reorganizējot
aģentūras par iestādēm atbilstoši
normatīvo aktu prasībām,» uzsvēra A.Ērglis. Savukārt attiecībā
uz kapitālsabiedrībām ieteikumi
galvenokārt bija saistīti ar grāmatvedības politikas dokumentu
pilnveidošanu tādos jautājumos
kā atskaites par autotransporta
izmantošanu, publiskajiem iepirkumiem, darba samaksas noteikumiem, komandējumu atskaitēm un
reprezentācijas izdevumiem.
«Ļoti nopietni izvērtējām Valsts
kontroles ziņojumu un vienojāmies
par pasākumu plānu, kā novērst
fiksētās nepilnības grāmatvedības
uzskaitē. No Valsts kontroles sa-

ņēmām 14 ieteikumus, un lielākā
daļa no tiem jau ieviesti. Esam
pilnveidojuši kontroles un uzskaites kārtību pašvaldības kapitālsabiedrībās, lai turpmāk precīzāk
ievērotu normatīvo aktu prasības.
Pēc Valsts kontroles iesnieguma
prokuratūrai pārbaudi Jelgavas
Autobusu parkā veikusi arī Valsts
policija, kura pārkāpumus atbilstoši Krimināllikuma normām nav
konstatējusi,» norāda I.Škutāne.
Pērn veiktās Valsts kontroles astoņu pašvaldības kapitālsabiedrību
revīzijas mērķis bija iegūt pārliecību, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības
kapitālsabiedrību pārvaldība ir
bijusi efektīva un atbilstoša normatīvo aktu prasībām. Valsts kontrole
savā ziņojumā norādīja uz atsevišķām nepilnībām kapitālsabiedrību pārvaldībā. Par pieļautajiem
pārkāpumiem Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš piemēroja disciplinārsodu SIA
«Jelgavas poliklīnika» valdes loceklei Annai Zīvertei un SIA «Jelgavas
autobusu parks» valdes loceklim
Pēterim Salkazanovam.
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Īsi
 Jelgavas tirgus administrācija
informē, ka 20. un 21. aprīlī tirgus
būs slēgts.
 Lieldienu laikā ieviestas izmaiņas
sabiedriskā transporta – pilsētas un
starppilsētu autobusu – kustības
sarakstos, informē SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP). Piektdien, 18. aprīlī,
svētdien, 20. aprīlī, un pirmdien, 21.
aprīlī, Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskais transports kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta. Bet
sestdien, 19. aprīlī, – kā ierasts, pēc
sestdienas kustības saraksta. Savukārt
reģionālie starppilsētu nozīmes maršrutu reisi, kurus apkalpo JAP, 18., 20.
un 21. aprīlī kursēs ar izmaiņām. Ar
autobusu kursēšanas grafiku svētku
laikā var iepazīties JAP mājas lapā www.
jap.lv, sadaļā «Aktualitātes».
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (Svētes ielā 33) 28.
aprīlī pulksten 18 piedāvā bezmaksas
semināru vecākiem «Kā palīdzēt bērnam profesijas izvēlē?». «Vecākiem ir
svarīgi zināt, kā palīdzēt un kā atbalstīt
bērnu karjeras plānošanā. Vai jūsu bērns
jau zina, ko darīs pēc 9. vai 12. klases?
Vai šaubās? Vai jūs zināt, kā palīdzēt un
atbalstīt bērnu šajā brīdī? Uz šiem un
citiem jautājumiem saņemsiet atbildes
bezmaksas seminārā,» tā rīkotāji. Vecāki
līdz 25. aprīlim aicināti pieteikties pa
tālruni 63012163, 29543600 vai e-pastu
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv.

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

no 2014. gada 22. aprīļa slēgta
Stadiona iela posmā no Robežu ielas līdz
Lazdu ielai, kā arī Gaismas iela posmā
no Druvu ielas līdz Lazdu ielai.
Slēgtajā posmā atļauta iebraukšana iedzīvotājiem
uz dzīvojamām mājām. Darbus atbilstoši
līgumam Nr.L/r-3-4-14/10 veic SIA «Kulk».

Maijā notiks otrais bezmaksas Vakanču gadatirgus
 Ilze Knusle-Jankevica

Izvērtējot pagājušā gada
pieredzi, arī šogad Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) rīkos Vakanču
gadatirgu. Jelgavā tas
notiks 8. maijā Jelgavas
Amatu vidusskolas telpās Akadēmijas ielā 25.
Dalība gadatirgū kā darba devējiem, tā darba meklētājiem ir
bez maksas. Darba devēji, kuri
vēlas atrast darbiniekus, aicināti
pieteikties līdz 22. aprīlim pie NVA
Jelgavas filiāles nodarbinātības

organizatores Veronikas Šilo pa
tālruni 63048836, 26469347 vai
e-pastu veronika.silo@nva.gov.lv.
«Aicinām pieteikties ikvienu darba
devēju, kam ir vakances un kas
vēlas atrast darbiniekus. Būtiski, ka
darba devēji pasākuma laikā varēs
veikt arī pirmās darba intervijas ar
piemērotākajiem kandidātiem,» uzsver NVA Jelgavas filiāles vadītājas
vietniece Inga Lejiņa, piebilstot, ka
būs arī atsevišķa telpa, kurā darba
devēji varēs demonstrēt prezentāciju par savu uzņēmumu.
Tiem, kuri darbu meklē, iepriekš
dalībai Vakanču gadatirgū nav jāpiesakās. Pasākums 8. maijā notiks no

pulksten 11 līdz 15. NVA speciālisti
darba meklētājus aicina ņemt līdzi
jau sagatavotu CV un motivācijas
vēstuli (NVA stendā to varēs arī
izdrukāt). «Ja kāds nav īsti pārliecināts par savām prasmēm CV
izveidošanā, mūsu speciālisti NVA
stendā palīdzēs to izdarīt. Tāpat
karjeras konsultants palīdzēs interesentiem noteikt viņu profesionālo
piemērotību,» stāsta I.Lejiņa.
Vakanču gadatirgi notiek ar ESF
projekta atbalstu.
Pērn Vakanču gadatirgū Jelgavā
darbiniekus meklēja vairāk nekā
30 darba devēju un viņu piedāvāto
vakanču skaits pārsniedza 150.

Amatu skolas audzēkņi turpinās praktizēties Francijā
Jelgavas Amatu vidusskola parakstījusi sadarbības līgumus nākamajiem diviem gadiem ar ilggadējiem draugiem – Ruelmalmezonas Celtniecības un metālapstrādes
apmācību centru un Santos Dumont viesmīļnozares un
ekonomikas vidusskolu Francijā. Līgumi paredz, ka starp
izglītības iestādēm turpināsies audzēkņu apmaiņa metālapstrādes, ēdināšanas servisa un viesmīlības nozarē,
kā arī pieredzes apmaiņa starp pedagogiem. Galvenais
mērķis – paaugstināt meistarību. Piecos sadarbības
gados jau ap 180 jauniešu no Jelgavas ir praktizējušies
Francijā un gandrīz tikpat franču uzņemti pie mums.
Foto: Ivars Veiliņš
«Esam pārliecinājušies, ka metālapstrādes joma Jelgavā
ir svarīga. Šī ir viena no pilsētas vadošajām nozarēm, tāpēc ir būtiski, lai jaunie speciālisti izaug pēc iespējas zinošāki, ļaujot viņiem iepazīt citu pieredzi, kur, manuprāt, būtiska loma ir šai apmaiņas praksei,»
uzsver Ruelmalmezonas Celtniecības un metālapstrādes apmācību centra direktors Pjērs Gomezs. Amatu
vidusskolas direktore Edīte Bišere atzīst, ka audzēkņiem un pedagogiem apmaiņas braucieni un prakse
Francijā devusi daudz jaunu zināšanu, kas noteikti paaugstinās jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

JELGAVĀ

(Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)

piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības un
neformālās izglītības programmas:
• Frizieris (2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra speciālists (2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra kursi;
• Gēla nagu modelēšana (želejas tehnoloģijas);
• Nagu dizains;
• Aparāta pedikīrs;
• Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija;
• Skropstu ilgviļņi;
• Vaksācija;
• Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības;
• Matu pieaudzēšanas tehnoloģija.
Sīkāka informācija un pieraksts pa tālruni 26595681,
63048239; e-pasts salons-mk@inbox.lv.

Černobiļas AES katastrofas
28. gadadienas atceres pasākums
Šogad aprit 28 gadi, kopš Ukrainā notika
traģiskā Černobiļas atomelektrostacijas avārija. Lai pieminētu šīs traģēdijas upurus un
pateiktos seku likvidatoriem, 2014. gada 29.
aprīlī plkst.13 Jelgavas novada domes aktu zālē
notiks Černobiļas AES atceres pasākums (ieeja
– ar ielūgumiem).
Uz pasākumu aicinām Černobiļas avārijas
seku likvidatorus no Jelgavas pilsētas
un novada, kā arī no Ozolnieku novada.
Pieteikties vai paziņot par neierašanos var
līdz 24. aprīlim pa tālruni 63048917.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

fotoreportāža

Ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis

Pacienti un personāls novērtē
labiekārtoto Jelgavas slimnīcas vidi
Jelgavas pilsētas slimnīcā noslēdzies vērienīgais nodaļu rekonstrukcijas projekts, kura laikā būtiski uzlaboti apstākļi slimnīcas A
un B korpusā. Aprīļa sākumā svinīgi atklātas sešas nodaļas, kuras
pārmaiņas piedzīvojušas, īstenojot ERAF līdzfinansētā projekta
«Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca», renovējot slimnīcas nodaļas» 2.
kārtu. Tagad ir nodrošināti gan ērtāki apstākļi pacientiem, kas,
kā viņi atzīst, veicina arī atveseļošanās procesu, gan arī moderni
aprīkota un, kas nav mazsvarīgi, funkcionāla darba vide medicīnas personālam. Ar pārmaiņām apmierināti ir visi – kā lielāko
ieguvumu pēc rekonstrukcijas cilvēki, kuriem kāds laiks jāpavada slimnīcā, min katrā palātā izbūvētās labierīcības, savukārt
personāls uzteic būtiski uzlaboto darba vidi – izremontēto ārstu
istabu katrā nodaļā, kurā nu pieejams arī internets, labiekārtotos ārstu posteņus, no kuriem labāku pārredzamību nodrošina
tur izvietotie sfēriskie spoguļi, izremontētās procedūru telpas
un modernās iekārtas, kas pieejamas katrā palātā.

«Jaunas telpas – tas ir
viens, bet, lai tās kļūtu
siltas un mājīgi apdzīvotas, ir vajadzīgs cilvēks.
Pacienti jau atradīsies,
tāpēc jāvēl, lai jaunās
un skaistās telpas atspoguļotos jūsu darbā.
Lai prasmīgi un zinoši
speciālisti, strādājot ar
tehnoloģiski attīstītām
iekārtām, ļauj pacientiem būt drošiem par
sniegto pakalpojumu.
Lai nav jābrauc ārstēties
uz Rīgu,» rekonstruēto
nodaļu svinīgajā atklāšanā teica Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Slimnīcas vadītājs
Andris Ķipurs norāda, ka
B korpusa rekonstrukcija
jeb projekta 2. kārtas
darbi izmaksāja 1 846
758 eiro, tostarp ERAF
finansējums – 996 503
eiro.
«Agrāk te bija pavisam parastas trīs mazas
palātas un, lai uzmanītu gulošos pacientus, regulāri un bieži bija jāapstaigā visas
palātas. Pēc rekonstrukcijas esam ieguvuši
vienu lielu un plašu telpu, un tas būtiski
atvieglo ārstēšanas procesu, jo no jebkuras vietas ir pārredzami ne tikai visi nodaļā
gulošie slimnieki, bet arī ērti pārskatāmi ir
monitori, kuros varam izsekot līdzi izmaiņām pacienta veselības stāvoklī,» stāsta
Intensīvās terapijas un anestezioloģijas
nodaļas virsmāsa Svetlana Kancere (no
labās). Viņa arī uzteic izbūvētās konsoles
virs pacientu gultām – tajās ir skābeklis,
saspiestais gaiss, iebūvēts apgaismojums.
«Ļoti novērtējam, ka šajās konsolēs ir arī
daudz elektrības rozešu – lai pieslēgtu
vienu vai otru aparātu, vairs nav jāizmanto pagarinātāji. Viss ir ļoti pārdomāti un
funkcionāli,» tā viņa.

Nupat rekonstruētās nodaļas Jelgavas slimnīcā
• Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa
• Bērnu nodaļa
• Iekšķīgo slimību nodaļa (Terapijas nodaļa)
• Intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļa (Reanimācijas nodaļa)
• Ķirurģijas nodaļa
• Traumatoloģijas nodaļa

Vladislavs Zinkovskis, kurš ārstējas Bērnu nodaļā, joko, ka slimnīcā «iebraucis» ar motorolleru, jo pēc pabraukāšanās saslimis ar plaušu karsoni. «Slimnīcā kopumā esmu kādu piekto reizi, un, jāatzīst, šoreiz te viss ir pavisam
citādāk. Visvairāk laikam novērtēju to, ka tepat palātā ir pašam sava tualete
un duša – ja ir augsta temperatūra un galva griežas, aiziet līdz labierīcībām
gaiteņa galā ir apgrūtinoši,» spriež Vladislavs.

Savukārt dakteris Viesturs Liepa novērtē modernās tehnoloģijas, kas, ieviestas
slimnīcas nodaļās, būtiski atvieglo darba procesu. «Agrāk, kad man vajadzēja
pacienta rentgena uzņēmumu, pašam vajadzēja iet uz nodaļu tam pakaļ, lūgt,
lai to iedod, un tas prasīja laiku, taču tagad pie tā varu tikt dažu sekunžu laikā
tepat ārstu istabā, turklāt man pat nav jāgaida apraksts – manā rīcībā ir reāls
rentgena uzņēmums, kuru monitorā varu sīki izpētīt,» saka V.Liepa.
Jurijs Seļezņovs, kurš atnācis apraudzīt savu tēti Viktoru, spriež, ka izremontētās palātas noteikti veicina atveseļošanās procesu. «Ja telpas ir drūmas, arī
depresija vairs nav tālu, taču tagad te ir gaišs un saulains, un zinu, ka tētis
te jūtas labi,» saka Jurijs, novērtējot arī katrā palātā izbūvētās labierīcības.
«Agrāk līdz tualetei vajadzēja iet vismaz 15 – 20 metrus un dažkārt pat
uzgaidīt rindā, un jūs jau paši zināt, cik grūti tas ir vecam cilvēkam. Tagad
visas labierīcības ir palātā – pieļauju, ka tik ērtas un skaistas daudziem
pacientiem pat mājās nav,» ar apstākļiem un ārstēšanas procesu Iekšķīgo
slimību jeb Terapijas nodaļā apmierināts ir slimnieka dēls.
«Te jūtamies kā pasakā! Mūsu palāta ir īsts brīnums – nemaz nevar salīdzināt,
kā bija agrāk!» lai gan nokļuvušas slimnīcā, par apstākļiem priecājas Tamāra (attēlā) un Valda, kuras satikušās Ķirurģijas nodaļas 627. palātā. Abām sievietēm
arī iepriekš nācies ārstēties slimnīcā, taču, šeit atkal atgriežoties, viņas sagaidījis
pārsteigums. «Mums ir pašām sava tualete un duša, ventilācija strādā nevainojumi, līdz ar to palātā vienmēr ir svaigs gaiss. Un, protams, ļoti atsaucīgs personāls – lai gan māsiņām un sanitārēm ir ļoti smags darbs, viņas vienmēr smaidīs
un atradīs kaut minūtīti, lai ienāktu un apvaicātos, kā jūtamies. Šeit jau jūtos kā
mājās,» atzīst Tamāra, kurai iepriekšējā dienā veikta operācija.

Pēc rekonstrukcijas katrā palātā izbūvēts
sanitārais mezgls – lai izmantotu labierīcības, slimniekiem vairs nav jāmēro ceļš
uz koplietošanas telpām gaiteņa galā,
jo gan tualete, gan duša pieejama katrā
palātā, turklāt labierīcības pielāgotas arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ķirurģijas nodaļas virsmāsa Angelina Jakoviča
piebilst, ka šajā telpā, tāpat kā palātā
pie katras gultas, ierīkota tā saucamā
trauksmes poga, kuru nospiežot nekavējoties var izsaukt personālu – gaitenī
virs palātas, kurā nospiesta trauksmes
poga, iedegas lampiņa, un darbinieki
operatīvi var sniegt palīdzību. Savukārt
Bērnu nodaļas vadītāja Ināra Raumane
spriež, ka atsevišķas labierīcības ir būtiskas arī atveseļošanās procesā, jo tādējādi
pacientam sanāk mazāk kontaktēties ar
citiem slimniekiem.
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš
Slimnīcas B korpuss rekonstruēts ERAF
līdzfinansētā projektā «Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»,
renovējot slimnīcas nodaļas»
(3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/007).
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Martā seši laureāti

Sveikti sportisti par sasniegumiem martā: ziemas peldētāji par panākumiem
pasaules čempionātā – Dmitrijs Žigunovs
(2. vieta), Aleksandrs Jakovļevs (2. un 3.
vieta), Viktors Valainis (divas 1. vietas un
2. vieta), smagatlēts Igors Semjonovs
(1. vieta Latvijas un Jelgavas atklātajā
čempionātā svara stieņa spiešanā guļus
ar ekipējumu, 300 kg – Latvijas rekords),
vieglatlēts Gatis Kupčs (2. vieta 800 m
Baltijas valstu sacensībās U-18) un bokseris Ņikita Petrovs (Latvijas čempions
supersmagajā svarā).
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Mainīts pusmaratona datums

Pagājušajā nedēļā pusmaratona «Skrien
Latvija» organizatori tikās ar Sporta servisa centra (SSC) pārstāvjiem un nolēma
mainīt Jelgavas posma datumu saistībā
ar Salacgrīvā notiekošo mūzikas festivālu
«Pozitivus»: tas pārcelts uz 12. jūliju.
Līdz ar to izmaiņas ir arī SSC organizēto
koptreniņu kalendārā – pēdējie divi treniņi
nenotiks. Koptreniņu kalendārs: 19.04.,
03.05., 17.05., 31.05., 14.06., 28.06.
pulksten 11 – Jelgavas Sporta hallē; 26.04.,
10.05., 24.05., 07.06., 21.06., 05.07.
pulksten 11 – ZOC. Treniņi ir bez maksas,
iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.
Jelgavas nakts pusmaratona distances:
pusmaratons 21,0975 km, 10 km «Nike»
skrējiens un 5 km tautas skrējiens, «SEB»
bērnu skrējiens.

Trīs čempioni kadetiem

Latvijas
m e i s t a rsacīkstēs
brīvajā cīņā
kadetiem
(līdz 17 g.)
par čempioniem
kļuva kluba
«Milons» sportisti Juris Egle (69 kg), Alberts Jurčenko (76 kg), kurš saņēma arī
sacensību labākā cīkstoņa kausu, un Diāna
Dzaseževa (43 kg). Sudrabs šoreiz Dinam
Vasijevam (58 kg) un Nilam Bogdanovam
(85 kg, klubs «Herkuless»), bronza – Edgaram Batkovskim (63 kg) un Artūram
Brencim (76 kg). Čempionātā piedalījās
180 sportisti.

Basketbola čempionāts finišē

«Vienmēr jau ir kur augt,» tā,
vērtējot Jelgavas boksa komandas sniegumu Jelgavas pilsētas
atklātajā boksa čempionātā,
teic sacensību galvenais organizators un pilsētas boksa izlases
treneris Aleksandrs Knohs. Jelgavnieki čempionātā izcīnīja 12
medaļas, tostarp trīs – zelta.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, pulcējās ap 90
bokseru no septiņām valstīm. Par Jelgavas
čempionu titulu cīnījās Lielbritānijas, Somijas, Čehijas, Polijas, Baltkrievijas, Lietuvas
un Latvijas bokseri. Pēdējā brīdī pārdomāja
un neieradās Igaunijas komanda – viņi lēma
par labu turnīram pašu mājās.
Jelgavu pārstāvēja 26 bokseri no visiem
pilsētas klubiem, un medaļas izcīnīja puse
no viņiem. Jelgavnieku «kontā» ir trīs zelta
medaļas, astoņas sudraba un divas bronzas
medaļas. Zelta medaļu izcīnīja Roberts
Aušmanis no kluba «Madara», Edmunds
Lindermanis no Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra (JCSVC), kurš cīnījās ar vecākiem bokseriem, un divkārtējais Latvijas
čempions smagsvarā Ņikita Petrovs no
JCSVC. Vēl uzvaras izcīnīja čehu, angļu,
poļu un citu Latvijas klubu bokseri.
Trīs dienu turnīrs aizvadīts bez nopietnām sportistu traumām. Visvairāk šoreiz
cieta Ņ.Petrova pretinieks fināla cīņā Edgars Ozoliņš no kluba «Jelgavas rings»
– viņam traumēts deguns. Jāatgādina, ka
sacensībās nepiedalījās vairāki spēcīgi Jelgavas bokseri, piemēram, Artjoms Haņevičs,
kurš rīt aizvadīs cīņu pret horvātu bokseri
pasaules čempionātā junioriem, Raitis
Sinkevičs, kuram ir veselības problēmas,
smagsvars Mārtiņš Gavars.
Jāpiebilst, ka šajā turnīrā netika noteikts
labākais turnīra bokseris, kā tas ir ierasts.
«Mēs lēmām citādāk. Parasti bokseri
saņem medaļas, bet treneri tiek aizmirsti,

tāpēc mēs šoreiz par komandu sagatavošanu un piedalīšanos sacensībās Sporta
servisa centra sarūpētas piemiņas balvas
pasniedzām tieši komandu treneriem,» tā
organizators.
A.Knohs norāda, ka somi un angļi Jelgavas čempionātā piedalījās pirmo reizi
un bijuši pārsteigti par sacensību augsto
organizatorisko līmeni. To uzsvēra arī Latvijas Boksa federācijas vadība. Tāpēc viņš
par atbalstu turnīra organizēšanā paldies
saka Jelgavas pilsētas pašvaldībai, Sporta
servisa centram, Zemgales Olimpiskajam
centram, deju studijai «Benefice» un pārējiem iesaistītajiem. A.Knohs pauž gatavību
arī nākamgad rīkot Jelgavā starptautisku
turnīru un lēš, ka dalībnieku būs vēl vairāk nekā šogad, jo to skaitam ik gadu ir
tendence augt.

Rezultāti
Jaunākā grupa
(1998. – 1999. gadā dzimušie)
Līdz 44 kilogramiem
1. vieta – Roberts Aušmanis («Madara»)
2. vieta – Ēriks Mantula (JCSVC)
Līdz 52 kilogramiem
2. vieta – Iļja Targančuks (JCSVC)
Līdz 57 kilogramiem
1. vieta – Edmunds Lindermanis (JCSVC)
Līdz 60 kilogramiem
2. vieta – Valentīns Kotosovs (JCSVC)
Līdz 64 kilogramiem
2. vieta – Filips Sinkevičs («Jelgavas rings»)
3. vieta – Vadims Filipovs («Madara»)
Juniori (1996. – 1997. gadā dzimušie)
Līdz 64 kilogramiem
2. vieta – Gatis Pedkovičs («Madara»)
Līdz 75 kilogramiem
2. vieta – Aleksejs Aleksejevs («Jelgavas
rings»)
Seniori (1995. gadā dzimušie un vecāki)
Līdz 69 kilogramiem
2. vieta – Viesturs Okmanis («Juniors»)
3. vieta – Aivis Kavals («Madara»)
Virs 91 kilograma
1. vieta – Ņikita Petrovs (JCSVC)
2. vieta – Edgars Ozoliņš («Jelgavas rings»)

Divkārtējais Latvijas čempions
Ņikita Petrovs
(no labās) finālā
bez lielām grūtībām pirmajā
raundā ar nokautu pieveica citu
jelgavnieku –
Edgaru Ozoliņu.
Foto: Ivars Veiliņš

Sestdien, 19. aprīlī, Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC) notiks Atvērtā lakrosa diena, kad
ikvienam būs iespēja uzzināt
ko vairāk par šo sporta veidu.
Atvērtajā lakrosa dienā Jelgavas lakrosa
klubs «Mītava/LLU» pastāstīs par sevi,
nodemonstrēs šo sporta veidu laukumā,
kā arī būs sarūpējis dažādas atrakcijas un
konkursus skatītājiem. Ieeja pasākumā
– bez maksas.
Kluba vadītājs Aigars Grīnbergs stāsta,

ka pasākuma atklāšana paredzēta pulksten 10.30. Pulksten 11 notiks pārbaudes
spēle starp lakrosa klubu «Mītava/LLU»
un Rīgas komandu «RJTC». Pulksten
13.30 sevi prezentēs lakrosa kluba meiteņu
komanda, bet starp spēlēm būs atrakcijas
un konkursi skatītājiem.
A.Grīnbergs norāda, ka klubs gaida
jaunus dalībniekus. Puišu komandai
treniņi notiek pirmdienās un trešdienās
pulksten 18.30 ZOC. Arī meitenēm treniņi
notiek divas reizes nedēļā, turklāt ir iespēja
apmeklēt arī atsevišķus treniņus fiziskās
sagatavotības uzlabošanai. Lai saņemtu
papildu informāciju, interesentes aicinā-

slodze) un sociālajam(-i) aprūpētājam(-ai) (1
slodze). CV sūtīt pa e-pastu JBSAC@inbox.lv.
SIA «Kulk» piedāvā darbu plaša profila tehniskajam(-i) strādniekam(-cei) viesnīcā «Jelgava». Pienākumi: ēkas inženierkomunikāciju apsekošana; apkures, ūdensapgādes
sistēmas uzturēšana un remonts; apdares
darbu veikšana; citu dažādu tehnisko
darbu izpilde. Prasības: obligāta praktiskā
darba pieredze dažādu tehnisko darbu izpildē; augsta atbildības izjūta, precizitāte;
B kategorijas autovadītāja apliecība.
CV ar amata norādi sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 63028663.
Jānis Skrūzkalns – auklītei. Tālrunis 29528212.

SIA «NYBO DOBELE» meklē kvalificētas(-us) šuvējas(-us) un šuvējas(-us) bez pieredzes darbam
Jelgavā. Pieteikties pa tālruni 29777831.
SIA «Kulk» piedāvā darbu metinātājam(-ai)/
autoatslēdzniekam(-cei) ar atbilstošu darba
pieredzi. Interesēties pa tālruni 29113470.

Meklē darbu
Par Latvijas čempionēm volejbolā kļuvusi komanda «Jelgava/LU»: Sanda
Ragozina, Inese Jursone, Antra Šverna, Ance Auziņa, Sanda Liepiņlauska,
Ieva Tetere, Līva Sola, Jana Bērziņa, Jana Pogožeļska, Anna Lejiņa, Ilze Liepiņlauska, Kristīne Lece, Madara Nemme. Līdz ar to «Jelgava/LU» čempionu
titulu nosargāja otro gadu pēc kārtas un arī Baltijas līgā šogad, tāpat kā
pērn, tika pie sudraba medaļām. «Ar izdarīto Latvijas čempionātā esam
apmierināti un uzskatām, ka bijām to pelnījuši,» tā komandas galvenais
treneris Jānis Leitis. Sudraba medaļas Latvijas čempionātā – «RSU/MVS»,
bronza – SK «Babīte», 4. vieta – «MSĢ/Zeltaleja». Jau nākamnedēļ J.Leitis
atsāks treniņus, bet nu jau ar Latvijas izlasi, kurā uz vietu pretendē arī piecas
Foto: Latvijas Volejbola federācija
«Jelgava/LU» spēlētājas.

Var pieteikties akvatlona čempionātam
 Ilze Knusle-Jankevica

27. aprīlī pulksten 12 norisināsies Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts akvatlonā – peldēšanas distances paredzētas LLU
baseinā, bet skrējiens – pa pilsētas ielām. Interesenti aicināti
pieteikt dalību čempionātā.
Jāpiebilst, ka akvatlons ir viena
no triatlona blakus disciplīnām
– te gan sportisti tikai peld un
skrien, bet klasiskajā triatlonā
vēl brauc ar velosipēdu.
Sacensību galvenais tiesnesis Vladimirs
Kuzmenko stāsta, ka dalībnieki tiks dalīti
četrās vecuma grupās un atkarībā no tās
arī veiks distanci. Īsākā distance būs 50
metru peldējums un 500 metru skrējiens,
garākā – 1000 metru peldējums un 5000
metru skrējiens. Starts būs pulksten 12,
un vispirms sportisti veiks peldēšanas
distances baseinā Raiņa ielā 1. Pēc tam,
apmēram ap pulksten 14, sāksies skriešanas distances. Ap pulksten 16 plānota
apbalvošana – apbalvoti tiks trīs labākie

katrā vecuma grupā, un speciālbalvu saņems sieviete un vīrietis, kas būs visātrāk
nopeldējuši kilometru.
Dalību čempionātā var pieteikt, sūtot
pieteikumu pa e-pastu piramida.triathlon@
inbox.lv. Tajā jānorāda dalībnieka vārds,
uzvārds, dzimšanas dati, pārstāvētais
klubs un peldēšanas rezultāts attiecīgajā
distancē. Dalība sacensībās ir par maksu.
Ar sacensību nolikumu var iepazīties mājas
lapā www.triatlons.lv. Papildu informāciju
var saņemt, zvanot V.Kuzmenko pa tālruni
29445993.
Jāpiebilst, ka reģistrēties sacensībām
varēs arī sacensību dienā no pulksten 11
līdz 11.45. Sacensības organizē sporta
klubs «Piramida Triathlon Club» sadarbībā ar Latvijas Triatlona federāciju un
Jelgavas pašvaldības iestādi «Sporta servisa
centrs».
Klubs «Piramida Triathlon Club» turpina meklēt jaunus triatlona talantus un
gaida uz treniņiem ikvienu interesentu
no 12 gadu vecuma. Treniņi (sākumā
– skriešana) notiek svētdienās pulksten 11
Zemgales Olimpiskā centra stadionā. Tie
ir bez maksas.

Jelgavā – lakrosa diena: pārbaudes spēle, atrakcijas, konkursi
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi

Lielajā Piektdienā, 18. aprīlī, notiks Jel-  19. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas atklāgavas pilsētas basketbola čempionāta tais čempionāts volejbolā (Sporta hallē).
vīriešiem fināls un tiks sadalīti «lielo» un  21. aprīlī pulksten 10 – SSC kausa izcīņa
«mazo» medaļu komplekti. Pulksten 11 spīdmintonā (Sporta hallē).
spēlē par mazo bronzu tiksies komandas  22. aprīlī pulksten 10 – Zemgales reģio«NĪP» un «Kultūra», bet pulksten 12.30 na skolu turnīrs futbolā 7:7 (ZOC).
«Rokiji» un «Betcon Latvia/Ilmāri» cīnīsies  23. aprīlī pulksten 15 – skolēnu pavapar mazo zeltu. Pulksten 14 sāksies spēle sara kross (pļavā pretī pilij).
par bronzu starp komandām «Armet»  30. aprīlī pulksten 14 – skolēnu sparun «Valauto», bet pulksten 15.30 par takiāde vieglatlētikā (ZOC).
Jelgavas čempionu titulu duelēsies
www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
«Ekskursija.lv» un «Ķepas». Spēles nowww.jelgavasvestnesis.lv
tiks Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā
sadaļā «Pasākumi»
44a. Jāatgādina, ka februārī cīņu par
Jelgavas pilsētas basketbola čempionu
titulu uzsāka 16 komandas, kuras tika Piedāvā darbu
sadalītas divās līgās – pēc komandu Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs piedāmeistarības līmeņa.
vā darbu sociālajam(-i) darbiniekam(-cei) (1

Bokseriem – 13 medaļas Kļūst par čempionēm
 Ilze Knusle-Jankevica

5

tas sazināties ar komandas pārstāvēm
Karīnu Rubuli (rubule.karina@inbox.lv,
29799684) vai Lauru Freibergu (freibergalaura@inbox.lv, 26833326).
Jāpiebilst, ka Jelgavas lakrosa komandas startē Latvijas čempionātā, vairāki
mūsu spēlētāji ir pārstāvējuši Latviju arī
Eiropas un pasaules čempionātos un arī
šobrīd ir izlases kandidāti dalībai šī gada
pasaules čempionātā. Latvijas čempionāta
spēles notiek arī Jelgavā. 27. aprīlī un 11.
maijā no pulksten 10 ZOC notiks čempionāta spēles vīriešiem. Jelgavniekiem 27.
aprīlī spēle ir pulksten 12 pret «Archer
Lacrosse», 11. maijā pulksten 12 – pret

vairākkārtējiem Latvijas čempioniem
«Druva Dynamite».
Lakross ir komandu spēle, ko spēlē ar
speciālām nūjām un bumbiņu. Spēles mērķis ir, piespēlējot bumbiņu pa gaisu, raidīt
to vārtos. Lakross ir Kanādas nacionālais
sporta veids, kurš ir populārs arī citās
angliski runājošās valstīs, piemēram, ASV,
Austrālijā, Lielbritānijā. Pirmais pasaules
čempionāts lakrosā notika 1967. gadā, pirmais Eiropas čempionāts – 1995. gadā.
Latvijā lakross pirmo reizi parādījās
1992. gadā kā lakrosa paveids interkross.
Lakross kā patstāvīgs sporta veids Latvijā
parādījās 2002. gada vasarā.

Šoferis ar pieredzi – ir B, C, D kategorija ar
95. kodu. Tālrunis 26181631.
Mūrnieks. Mūrēju krāsnis, plītis, pirtskrāsnis,
skursteņus, dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.
Sociālais aprūpētājs – pieskatīšu vai aprūpēšu vecu
vai slimu cilvēku, var būt invalīds. Ir izglītība, prakse un labas pavārprasmes. Tālrunis 25941273.

Pārdod
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Smiltis, melnzemi, granti, šķembas. T.26782868
Mazlietotas veļasmašīnas, ledusskapjus,
saldētavas no Anglijas, garantija 1 gads, līzings. Lietotus velosipēdus. Veikals Uzvaras
12, «Tonuss». T.29141057
Metāla caurules, loksnes, profilus u.c.
Griešana. Tel.29247164.

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

Dažādi
Izved visu veidu sadzīves tehniku.
T.26775279
Televizoru remonts. T.26735343,
63027193.
Zāģē malku. T.27001280
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Juridiskais birojs ADEMIDE sniedz konsultācijas; palīdz iesniegt prasību tiesā, nodibināt uzņēmumu, noslēgt darījumu. Raiņa
14, t.29179847; www.ademide.lv
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSEJS ISAKOVS (1962. g.)
ALFRĒDS ŠLĀPINS (1931. g.)
VERA KIVĻONOKA (1933. g.)
ILONA EPNERE (1933. g.)
KSENIJA PAĢE (1930. g.)
DZIDRA SPUNDE (1927. g.).
Izvadīšana 17.04. plkst.13 Bērzu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

Pirmdiena, 21. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.05 «Džungļu grāmata». Animācijas filma (ar subt.).
8.10 «Ki-ke-ri-gū!» Atjaunotā animācijas filma.
8.20 «Tīģeris». Animācijas filma.
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1799.sērija.
9.30 «Radīti mūzikai».*
11.10 «Ūdensbumba resnajam runcim». Ģimenes komēdija (ar subt.).
12.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «“Urbi et Orbi”». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.50 «Rūdolfa mantojums». Latvijas traģikomēdija. (ar subt.).
15.55 «Pusnakts Parīzē». Marijas Naumovas koncerts.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 JAUNUMS! «Dzīve baletā». Rīgas balets: 20.gs. 70. – 80. gadi.
19.45 «Aculiecinieks».*
20.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
23.45 «“De facto”».*
0.25 «Viesnīca “Adlon”». Vācijas drāma. 2.sērija. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 4.sērija.
6.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 15.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 11.sērija.
11.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 15.sērija.
13.05 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.15 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Krievija.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 12.sērija.
17.05 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 4. un 5.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Ķepa uz sirds».*
20.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
20.15 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 6.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.50 «Āfrikas aicinājums».
Vācijas un Austrijas drāma. 2012.g.
1.30 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 20.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «Sievietes smarža». ASV drāma. 1992.g.
10.05 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.35 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Vācijas melodrāma.
12.35 «Mūza». ASV komēdija. 1999.g.
14.35 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Nost ar mīlestību». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 27.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 28.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 101.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Džeina Eira». Melodrāma. 2011.g.
23.40 «LNT ziņu “Top 10”».
0.30 «Mūza». ASV komēdija. 1999.g.
2.10 «Nost ar mīlestību». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.30 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 101.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 1.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
7.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
8.00 «Gulbju princese un noslēpumu pils».
ASV animācijas filma.
9.20 «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas pasaku filma. 1985.g.
11.10 «Spaidervika hronikas». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
13.05 «Da Vinči kods». ASV trilleris. 2006.g.
16.05 «Grega dienasgrāmata». ASV komēdija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «Nārnijas hronikas. Rītausmas ceļinieka
brauciens». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
22.35 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 18.sērija.
23.40 «Nekā personīga».
0.35 «Grega dienasgrāmata». ASV komēdija. 2010.g.
2.15 «Kobra 7». Seriāls. 101.sērija.
3.10 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 22. aprīlis
LTV1
5.00 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.30 «Kinotēka».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1800.sērija.
9.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
10.05 «Dzīve baletā».* Rīgas balets: 20.gs. 70. – 80. gadi.
11.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Sapņu viesnīca. Tobago». Melodrāma. (ar subt.).
13.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.20 «Augu valstībā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
14.20 «Viss notiek!»*
14.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1800.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 8». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 80.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Noglabāt drošībā». Dokumentāla filma.

23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.25 «Daži stāsti no tūkstošiem». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 5.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 16.sērija.
7.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
(krievu val., ar subt.).
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 12.sērija.
11.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 4. un 5.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 16.sērija.
13.05 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.15 «Olimpiskais atlases turnīrs hokejā».* Latvija – Francija. 10.02.2013.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 13.sērija.
17.05 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 6. un 7.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.00 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 35.sērija.
21.00 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.50 «Tavs auto».
22.20 «Autosporta programma nr.1».
22.50 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.40 «Lilīhammera 2». Seriāls. 7.sērija.
0.30 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 4. un 5.sērija.
1.30 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 21.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Džeina Eira». Lielbritānijas un ASV melodrāma. 2011.g.
12.20 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». ASV dok.seriāls. 4.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 101.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 18.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 20.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 29.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 30.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 102.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Sievietes vēlas vairāk». Vācijas komēdija.
23.15 «Nikita 2». ASV seriāls. 37.sērija.
0.10 «Dzīvīte 2».
0.30 «Āda, kurā es dzīvoju». Spānijas trilleris. 2011.g.
2.30 «900 sekundes».
4.00 «Degpunktā».
4.25 «Šodien novados».
4.35 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 1.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 102.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 2.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
7.35 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
8.15 «Nārnijas hronikas. Rītausmas ceļinieka brauciens».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 16.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 37.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 765. un 766.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 44. un 45.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 766.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
22.00 «CSI: Ņujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 5». ASV seriāls. 11.sērija.
0.35 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 16.sērija.
1.30 «Kobra 7». Seriāls. 102.sērija.
2.20 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
2.50 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 37.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 766.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 23. aprīlis
LTV1
4.55 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1801.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 80.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 8». Seriāls. 7.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Daži stāsti no tūkstošiem». Dokumentāla filma.
12.15 «Kinotēka».*
12.45 «Es – savai zemītei».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1801.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 9». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 81.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.20 «Kinotēka».*
1.50 «Aculiecinieks».*

tv programma
LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 6.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 17.sērija.
7.10 «TV mozaīka».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (krievu val., ar subt.).
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 13.sērija.
11.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 6. un 7.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 17.sērija.
13.05 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.15 «“Euro Hockey Challenge”».* Latvija – Baltkrievija. 20.04.2013.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 14.sērija.
17.05 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 8. un 9.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 35.sērija.
20.00 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Ekstrēmās pilsētas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.30 «Spots».
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Ātruma cilts».
23.00 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 3.sērija.
23.55 «Ak, kāds jaukumiņš!» Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.40 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 6.sērija.
1.15 «SeMS. Laboratorija».*
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 20.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Sievietes vēlas vairāk». Vācijas komēdija. 2008.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 102.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 19.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 21.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 31.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 32.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 103.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 7.sērija.
22.10 «Legālais posts». Lielbritānijas dokumentāla filma. 2013.g.
23.15 «Henrija kriminālais gājiens». ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
1.15 «Dzīvīte 2».
1.35 «900 sekundes».
3.05 «Degpunktā».
3.30 «Šodien novados».
3.40 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 19.sērija.
4.25 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 2.sērija.
4 .45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 103.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 3.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 44. un 45.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 14.sērija.
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
11.00 «Firma». Seriāls. 1.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 38.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 766. un 767.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 46. un 47.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 767.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
0.30 «Kobra 10». Seriāls. 14.sērija.
1.30 «Kobra 7». Seriāls. 103.sērija.
2.25 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 38.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 767.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 24. aprīlis
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1802.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 81.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 9». Seriāls. 1.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Aculiecinieks».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1802.sērija.
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls. 53. un 54.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 82.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15 «Man pietiek tikai ar Latviju».* Imanta Ziedoņa “Kurzemīte”
pēc 45 gadiem.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.15 «Četras istabas».*
0.50 «Noglabāt drošībā». Dokumentāla filma.
1.45 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*

Ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 7.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 18.sērija.
7.10 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 14.sērija.
11.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 8. un 9.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 18.sērija.
13.05 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.15 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Krievija. 08.11.2013.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 15.sērija.
17.05 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 10. un 11.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 36.sērija.
20.00 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Spots».*
21.00 «Amazones spēles». Dokumentāla filma.
22.00 «Uz meža takas».
22.30 «Motociklisti».
23.00 «Dzimtas detektīvs».* Grēviņu dzimta (ar subt.).
0.00 «Ekstrēmās pilsētas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.00 «Autosporta programma nr.1».*
1.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 36.sērija.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 21.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Vasara Elzasā». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
11.50 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 103.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 20.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 22.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 33.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 34.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 104.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Latvijas faili. Putina poga». Dokumentāla filma.
22.15 «Neuzticīgā». ASV un Vācijas drāma. 2002.g.
0.50 «Dzīvīte 2».
1.10 «Kad dzīve aizzib gar acīm». ASV trilleris. 2007.g.
2.30 «900 sekundes».
4.00 «Degpunktā».
4.25 «Šodien novados».
4.35 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 3.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 104.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 4.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 46. un 47.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 15.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
11.00 «Firma». Seriāls. 2.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
15.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 39.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 767. un 768.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 48. un 49.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 768.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 «Īstenā drošsirdība». ASV vesterns. 2010.g.
0.10 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Kobra 10». Seriāls. 15.sērija.
2.05 «Kobra 7». Seriāls. 104.sērija.
3.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 39.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 768.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 25. aprīlis
LTV1
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 7.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 82.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 1.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.45 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls. 55. un 56.sērija..
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Vai Rīga jau gatava?»
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
0.50 «Man pietiek tikai ar Latviju».* Imanta Ziedoņa “Kurzemīte”
pēc 45 gadiem.
1.50 «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 1.sērija.
2.45 «“Vīnes filharmoniķu” koncerts Pekinā, 2013».
4.10 «Mariss Jansons». LTV videofilma.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 8.sērija.
6.40 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 19.sērija.
7.10 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*

9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.40 «Kalle nāk 4». Seriāls. 15.sērija.
11.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 10. un 11.sērija.
12.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 19.sērija.
13.05 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.15 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Krievija. 09.11.2013.
16.15 «Kalle nāk 4». Seriāls. 16.sērija.
17.05 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
17.35 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Francija.
21.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 8.sērija.
22.40 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
23.10 «Anekdošu šovs». Izklaidējošs raidījums.
23.40 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
0.35 «Ātruma cilts».*
1.05 «Motociklisti».*
1.35 «Spots».*
2.05 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
2.35 «“1000 jūdzes” aiz Polārā loka».* 7.sērija.
3.10 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Krievija. 09.11.2013.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 22.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Ķerto līga 3». ASV seriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Vasara Parīzē». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
12.00 «Svētās liekules». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 104.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 21.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 23.sērija.
16.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 35.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 36.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 105.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
22.10 «Meitene ar pūķa tetovējumu». Krimināltrilleris. 1.sērija.
0.15 «Dzīvīte 2».
0.35 «Vasara Elzasā». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
2.10 «900 sekundes».
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Šodien novados».
4.15 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 21.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 105.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 5.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 48. un 49.sērija.
8.55 «Kobra 10». Seriāls. 16.sērija.
10.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
11.00 «Firma». Seriāls. 3.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 40.sērija.
15.25 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 5. – 7.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 50. – 52.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.25 «Robežšķirtne. Desmitgade, kas mainīja Latviju».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
21.00 «Norbits». ASV komēdija.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Viens darbiņš par naudu». ASV komiska
spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.35 «Kobra 10». Seriāls. 16.sērija.
1.35 «Kobra 7». Seriāls. 105.sērija.
2.30 «Mana mīļā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 40.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 26. aprīlis
LTV1
5.05 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00 «Dziļā Amerikā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.30 «“Teātris.zip” iesaka... G.Janovskis. Sola». Valmieras teātra izrāde.
15.15 «Es un skola».
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Kinotēka. Kinoklubs».
21.40 TV PIRMIZRĀDE. «Bērna poza». Rumānijas drāma. 2013.g.
23.40 TV PIRMIZRĀDE. «Miers, mīlestība un pārpratumi».
ASV romantiska komēdija. 2011.g.
1.20 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.50 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
3.05 «Ūdenspuika». Itālijas ģimenes filma. 2005.g.
4.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Robotāda». Dokumentāla filma.
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*

Ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis
12.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4. un 5.sērija.
13.40 «Motociklisti».*
14.10 TIEŠRAIDE. «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu.
Futbola apskats». 5. un 6.sērija.
15.10 «Skūpsts ezera nometnē». Romantiska filma.
16.45 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Francija.
19.25 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
19.55 «Spots».*
20.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
21.20 JAUNUMS! «“1000 jūdzes” Ķīnā». 1.sērija.
21.50 «Midsomeras slepkavības 5». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.40 «Tilts». Detektīvseriāls. 7.sērija.
0.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 8.sērija.
1.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 8.sērija.
2.25 «Māsa Betija». Kriminālkomēdija.
4.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 23.sērija.
5.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 22.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
8.30 «Galileo».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Putina poga». Dokumentāla filma.
12.00 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 1.sērija.
12.55 «Svētās liekules». ASV seriāls. 9.sērija.
13.55 «Atpakaļ mājās». ASV drāma. 2005.g.
15.45 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
16.50 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Vācijas melodrāma. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 12.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 «Legālais posts». Lielbritānijas dokumentāla filma. 2013.g.
1.40 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
2.35 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
2.55 «LNT brokastis».
4.25 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 106.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 6.sērija.
6.35 «Tētuka meitiņas 8». seriāls (ar subtitriem). 50.sērija.
7.00 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.35 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «“Bez tabu” speciālizlaidums “Lielā talka”».
10.05 «Autoziņas».
10.45 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.30 «“Bez tabu” speciālizlaidums “Lielā talka”».
12.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.40 «Kinomānija 5».
14.10 «Norbits». ASV komēdija.
16.15 «“Bez tabu” speciālizlaidums “Lielā talka”».
16.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.55 «Nepalikt ēnā». ASV muzikāla filma. 2012.g.

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»

18. un 19. aprīlī Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Lieldienu Brāļu tirgus.

19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «“Bez tabu” speciālizlaidums “Lielā talka”».
20.15 «Augšup». ASV animācijas filma.
22.20 «Es tevi mīlu, Beta Kūpere». Kanādas un ASV komēdija.
0.25 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
2.40 «Kobra 7». Seriāls. 106.sērija.
3.30 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 6.sērija.
4.10 «TV3 ziņas».
4.35 «Pēdējais īstais vīrs 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.

Svētdiena, 27. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».
11.00 TIEŠRAIDE. «Romas pāvestu Jāņa Pāvila II un Jāņa XXIII
kanonizācijas ceremonija Vatikānā».
14.25 «Aculiecinieks».*
14.40 «Daudz laimes!»
15.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
16.30 «Ķepa uz sirds».*
17.00 «Gada balva literatūrā». Pasniegšanas ceremonija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Radīti mūzikai».
20.30 «Panorāma».
21.40 «Viesnīca “Adlon”». Vācijas drāma. 2013.g. 3.sērija. (ar subt.).
23.25 «Liels, lielāks, lielākais 2». Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.25 «Bērna poza». Rumānijas drāma. 2013.g.
2.15 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
3.15 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
3.30 «“Amber Songs”. Kora “Kamēr...” koncerts».*
5.05 «Dzīve baletā». Rīgas balets: 20.gs. 70. - 80. gadi.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Zuši». Dokumentāla filma.
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*

TV programma
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 TV PIRMIZRĀDE. «Cara dārgumus meklējot».
Dokumentāla filma.
13.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 8.sērija.
14.05 «Pārbaudes spēle hokejā».* Latvija – Francija.
16.00 «Anekdošu šovs».* Izklaidējošs raidījums.
16.30 «Skūpsts ezera nometnē». Romantiska filma.
18.05 «Sapņu viesnīca. Vjetnama». Melodrāma. (ar subt.).
19.45 «Eleonora, atriebēja maskā».
Vēsturiska piedzīvojumu filma.
21.35 «Lilīhammera 2». Seriāls. 8.sērija.
22.30 «Ceļš uz 2014.gada FIFA Pasaules kausu. Futbola
apskats».* 5. un 6.sērija.
23.30 «Māsa Betija». Kriminālkomēdija.
1.25 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
1.55 «Jauniešu koru koncerts “Skonto” stadionā. 2003.g».*
4.50 «“Astro Acoustic”. Grupas “Astro’n’out” albuma koncerts».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 15.sērija.
5.45 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 1.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 «Gadās arī trakāk 2». ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 12.sērija.
12.10 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 2.sērija.
13.05 TV PIRMIZRĀDE. «Koko». Francijas komēdija. 2009.g.
15.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». ASV seriāls. 4.sērija.
15.35 «Dzintara dziesmas 2».
16.35 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā:
profesionālās ievirzes izglītības programmā

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

profesionālās ievirzes izglītības programmā

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

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

Projekts «Vides izpratnes veicināšana
Jelgavas un Šauļu pilsētā» (Nr.LLIV-350)
Projekta mērķis: nodrošināt ilgtspējīgāku aizsargājamo zaļo zonu un ūdenstilpņu saglabāšanu un apsaimniekošanu Jelgavas un Šauļu pilsētā, veicinot vides izglītības un vides
izpratnes jautājumus pierobežas pilsētās.

Nāc un piedalies Lielupes un Driksas krastu sakopšanas talkā!
Pirmā talka notiks jau nākamajā piektdienā,
25. aprīlī, pulksten 13 Pils salā.
Talciniekus gaidīsim Pils salā pie informācijas stenda, lai saņemtu informāciju par darāmajiem darbiem. Strādātgribētāji tiks nodrošināti ar cimdiem un darbarīkiem. Pēc labi
padarīta darba talciniekus gaidīs garda maltīte!
Pieteikties talkai un saņemt papildinformāciju var Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldē pa tālruni 63005569 vai e-pastu
gunita.osite@dome.jelgava.lv.
Otrā talka plānota rudenī. Informācija sekos!
Tavs paveiktais ļaus upei plūst brīvāk, puķēm ziedēt košāk un zirgu
mājvietai kļūt sakoptākai!

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

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dāmu paradīze 2». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
23.05 «Paliec sveiks, mīļotais!» ASV komēdija. 1999.g.
1.05 «Koko». Francijas komēdija. 2009.g.
2.35 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 1.sērija.
3.15 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 7». Seriāls. 107.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 7.sērija.
6.30 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3».
Animācijas seriāls.

8.10 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!»
Latvijas humora raidījums.
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
13.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
14.55 «Augšup». ASV animācijas filma. 2009.g.
16.55 «Es tevi mīlu, Beta Kūpere».
Kanādas un ASV komēdija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
22.35 «Ūdenspasaule». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
1.15 «Lācene Vinnija». Kanādas kara drāma. 2004.g.
3.00 «Kobra 7». Seriāls. 107.sērija.
3.45 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
4.35 «Pēdējais īstais vīrs 2».
ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 17. aprīlī pulksten 10 un 12 – leļļu izrāde bērniem: Aldis Linē «Kurš mežā saka oi-oi?».
Režisors A.Ekštets. Biļešu cena – € 2,85 (Ls 2) (k/n Mazajā zālē).
 17. aprīlī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: A.A.Milns «Ceļš uz
Duvru». Smalka angļu komēdija krievu valodā. Režisors S.Golomazovs. Biļešu cena –
€ 9; 7; 6 (Ls 6,33; 4,92; 4,22) (kultūras namā).
 19. aprīlī pulksten 12 – radoši izglītojošā nodarbība «Nu atnāca Liela diena ar raibām
oliņām!». Tiks veidoti Lieldienu zaķi no salmiem un siena. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 19. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas Kamerorķestra un Jelgavas Mūzikas vidusskolas
kora Ciešanu laika koncerts. Programmā 17. gs. itāļu komponistu A.Kaldaras un E.d’
Astorgas skaņdarbi ar vienādu nosaukumu – «Stabat Mater». Abi skaņdarbi stāsta par
Kristus Mātes ciešanām, redzot Dēlu pie krusta. Solisti: I.Ezeriete (soprāns), I.Romancāne
(soprāns), D.Strautmane (alts), I.Žilinska (alts), K.Rūtentāls (tenors), A.Reinis (tenors),
G.Dziļums (baritons), J.Kokins (bass). Latvijas pirmatskaņojums. Mākslinieciskais vadītājs
A.Meri. Ieeja – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
 20. aprīlī no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei Jelgavas pils parkā.
Prieki, mīļumi, spēles un šūpoles mazajiem un lielajiem. Pulksten 12 – Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pils pagalmā sveiks jaundzimušos jelgavniekus (pie
Jelgavas pils).
 20. aprīlī pulksten 12 – Lieldienas «Lediņos» – āra aktivitātes un šūpošanās visai
ģimenei. Dalība – bez maksas (nometnē «Lediņi» Lediņu ceļā 1).
 21. aprīlī pulksten 15 – LNO solistu Evitas Zālītes un Jāņa Apeiņa Lieldienu koncerts
«Ver acis uz augšu». Biļešu cena – € 7. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs
(Sv.Annas baznīcā).
 21. aprīlī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE: Karlo Goldoni «Divu
kungu kalps». Komēdija 2 daļās. Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 4,50; 3,50; 3
(Ls 3,16; 2,46; 2,11) (kultūras namā).
 23. un 24. aprīlī pulksten 19 – Dons: akustiskais koncerts «Varanasi». Biļešu cena –
€ 12; 10; 8 (Ls 8,43; 7,03; 5,62) (kultūras namā).
 24. aprīlī no pulksten 15 līdz 17 – info diena jauniešiem par Eiropas brīvprātīgo
darbu. Tikšanās ar jelgavnieci Aivu Lāci, kura vienu gadu brīvprātīgajā darbā pavadīja
Kamčatkā (Zemgales NVO centrā Lielajā ielā 15 – 2).
 24. aprīlī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Vēderprieku baudīšana dabā».
Uzzināsiet, kā labāk sagatavoties piknikam zaļumos, kas jāņem līdzi un ko labāk gatavot. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 25. aprīlī no pulksten 10 līdz 19 un 26. aprīlī no pulksten 10 līdz 16 – izstāde
«Uzņēmēju dienas Zemgalē 2014» (Zemgales Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24).
 25. aprīlī pulksten 12 – 3. Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss «Izzini
Jelgavu» (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 25. aprīlī pulksten 19 – klasisko ģitāristu koncerts (Bērnu un jauniešu mūzikas klubā
Dobeles ielā 68).
 25. aprīlī pulksten 19 – mūziķa, komponista, kultūras darbinieka Rūdolfa Šteina
piemiņas sarīkojums. Piedāvā Jelgavas Latviešu biedrība. Ieeja – bez maksas (kultūras
namā).
 26. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 26. aprīlī pulksten 17 – Bērnu un jauniešu mūzikas kluba vokālistu akustiskais koncerts
(Bērnu un jauniešu mūzikas klubā Dobeles ielā 68).
 27. aprīlī pulksten 16 – «Jundas» muzikālās studijas un popgrupu «Lai skan!» 20 gadu
jubilejas koncerts. Biļetes nopērkamas «Jundā» Skolas ielā 2, koncerta dienā – kultūras
namā. Biļešu cena – € 2 (Ls 1,41) (kultūras namā).
 27. aprīlī pulksten 16 – Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauktā kora «Skali» un meiteņu
kora «Skaliņi» pavasara koncerts. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Valsts ģimnāzijā Mātera
ielā 44).
 29. aprīlī pulksten 18 – pasākumu ciklā «Iedvesmas telpa» viesosies finansiste, gard
ēde un dzīves garšas pazinēja Ilze Jurkāne. Ieejas kartes cena – € 2. No 17. aprīļa tās var
saņemt ZRKAC Svētes ielā 33 (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 29. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Karlo Goldoni «Divu kungu
kalps». Komēdija 2 daļās. Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 4,50; 3,50; 3 (Ls 3,16;
2,46; 2,11) (kultūras namā).
 30. aprīlī pulksten 19 – grupas «Sestā jūdze» lielkoncerts. Biļešu cena – € 8; 7; 6
(Ls 5,62; 4,92; 4,22) (kultūras namā).
 1. maijā pulksten 16 – koncerts «Senas dziesmas jauno zvaigžņu mirdzumā». Piedāvā
Noras Bumbieres fonds. Piedalās: S.Tīna, E.Balceris, Ž.Siksna, V.Lapčenoks S.Berezina,
K.Bindere, N.Matvejevs, Z.Muktupāvels, I.Krauja-Dūduma. Pavadošā grupa – «F.O.D.C».
Biļešu cena – € 15; 12; 8,50; 7 (Ls 10,54; 8,43; 5,97; 4,92) (kultūras namā).
 3. maijā pulksten 18 – Nacionālā teātra viesizrāde: Teātra dienas koncerts «Satikšanās» – Jānis Peters, Raimonds Pauls. Režisors E.Freibergs. 1. daļā – labi pazīstamas
maestro dziesmas ar J.Petera vārdiem un koncertam īpaši izraudzīti J.Petera dzejoļi. 2.
daļā – jaunākais abu kopdarbs «Čigānu cikls». Biļešu cena – € 15; 12; 9 (Ls 10,54; 8,43;
6,33) (kultūras namā).

Izstādes
 Aprīlī – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde, veltīta Mākslas dienām.
Studijas vadītāji – I.Klapers un A.Kalniņa (kultūras namā).
 Aprīlī – fotoizstāde «Atskats uz VII Starptautisko Smilšu skulptūru festivālu» (kultūras
namā).
 Līdz 27. aprīlim – izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā 2013» (Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 Līdz 4. maijam – vizuālās mākslas konkursa «Teātris» darbu izstāde (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 4. maijam – izstāde «Mākslas diena 2014» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 6. maijam – fotogrāfu radošās grupas savvaļas zirgu izstāde «Ar vējiem krēpēs»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Ceturtdiena, 2014. gada 17. aprīlis

Kā nopelnīt dubultu algu?
 Ritma Gaidamoviča

Otrajās Lieldienās, 21. aprīlī,
pulksten 16 Jelgavas kultūras
namā Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātris ielūdz uz pirmizrādi –
dzirkstošu venēciešu komēdiju
«Divu kungu kalps» jeb stāstu
par viltīgu kalpu, kurš izplāno, kā tikt pie dubultas algas,
radot ne vienu vien smieklīgu
pārpratumu.
«Kāpēc komēdija? Dzīves smaguma jau
ikdienā mums visiem ir gana, gribas, lai
cilvēki vairāk smaida. Manuprāt, šī jaukā,
smieklīgu pārpratumu pilnā komēdija ir
laba iespēja visiem kopā pasēdēt un pasmaidīt par dzīvi, mīlas peripetijām,» saka
izrādes «Divu kungu kalps» režisors teātra
direktors Arvīds Matisons, uzsverot, ka šī ir
gaiša, cilvēciska, mīlestības pilna komēdija
ar laimīgām beigām.
Jauniestudējuma darbība norisinās Venēcijā 18. gadsimtā. Lugas centrā ir kalps
Trufaldīno, kura loma uzticēta Robertam
Avotam. «Kalps izplāno viltību, kā tikt pie
dubultas algas, vienlaikus izdabājot diviem
kungiem. Protams, kungiem par kalpa
blēdībām nav ne jausmas, kas sagādā ne
mazums smieklīgu pārpratumu un kuriozu,» teikts izrādes aprakstā.
Taču stāsts ir ne tikai par to, kā ar
viltību tikt pie papildu labumiem, bet arī
par diviem mīlniekiem – Trufaldīno un

Par dubulto algu, par blēdībām un mīlestību pirmdien, 21. aprīlī, pulksten
16 uz Jelgavas kultūras nama skatuves runās Ādolfa Alunāna teātra aktieri
komēdijā «Divu kungu kalps». Tajā galvenā – kalpa Trufaldīno – loma uzticēta
Foto: Andrejs Vītoliņš
Robertam Avotam (vidū).
Smeraldīnu, kuri nevar apvienoties līdz dzimušā dramaturga Karlo Goldoni populāpat pēdējām izrādes minūtēm. Smeraldīnas rākajām lugām. Tā sarakstīta 1743. gadā un
loma uzticēta Lindai Baumanei. Iespējams, ieguvusi lielu atzinību gan Itālijā, gan citās
skatītāji vēl saskatīs mīlestības mozaīku, pasaules valstīs. Šī ir otrā K.Goldoni luga
kuru veido pārējie lugas varoņi.
Ā.Alunāna teātrī – 2009. gadā mūsu teātrī
Jāpiebilst, ka uz skatuves darbosies arī iestudēta komēdija «Mirandolīna».
pats režisors A.Matisons, kurš iejutīsies
Tie, kuri nepaspēs uz pirmizrādi 21. aprīdoktora Lombardi lomā, bet paralēli aktieru lī, aicināti uz papildizrādi 29. aprīlī pulksten
spēlei vairākās epizodēs deju priekšnesu- 19 Jelgavas kultūras namā.
mus sniegs tautas deju ansambļa «Lielupe»
Biļešu cena – 4,5; 3,5 un 3 eiro, tās nostudijas dejotāji Baibas Sokolovas vadībā. pērkamas kultūras nama kasē un www.
«Divu kungu kalps» ir viena no Venēcijā bilesuparadize.lv.

Tamisārs – finanšu magnāts uz VEF kultūras pils skatuves
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 18. aprīlī, pulksten 14 un 17
VEF kultūras pilī Rīgā notiks VEF
teātra pirmizrāde «Garā nakts
1934». Tajā vienu no galvenajām lomām spēlēs jelgavnieks
«Jelgavas kreklu» saimnieks
Ainars Tamisārs. Viņam uzticēta
vācu rūpnieka un finanšu magnāta Gustava Kruppa loma. Izrādes režisors ir Jelgavas Jaunā
teātra bijušais režisors Agris
Krūmiņš.
Jāpiebilst, ka izrādē «Garā nakts 1934»
loma ir arī bijušajam Ādolfa Alunāna teātra
aktierim Lūcijas Ņefedovas audzēknim
Raivim Altrofam. A.Krūmiņš stāsta, ka
izrādes pamatā ir japāņu rakstnieka Jukio
Mišimas luga, kuras darbība norisinās Berlīnē 1934. gadā, tā sauktajā garo nažu naktī,
kad Ādolfs Hitlers ar vienu nežēlīgu cirtienu
izrēķinās ar saviem politiskajiem preti-

niekiem. Lugā attēlotas Ā.Hitlera pēdējās
sarunas ar bijušajiem draugiem un cīņu
biedriem, pirms viņiem tiek pasludināts nāves spriedums. Personāži ir dokumentālas
figūras – reihskanclers Ā.Hitlers, vācu rūpnieks un finanšu magnāts G.Krupps, kā arī
divi nacistiskās partijas līderi un dibinātāji
– Ernsts Rems un Gregors Štrassers.
A.Tamisārs dažādās lomās iepriekš
iejuties gan Ā.Alunāna, gan Jelgavas Jaunajā teātrī un A.Krūmiņu sauc par savu
režisoru. Tieši tāpēc pēc 13 gadu pārtraukuma viņš nonācis uz VEF kultūras pils
skatuves, kur A.Krūmiņš pārņēmis VEF
teātra vadību. «Jāatzīst, ilga bija tā pauze,
tāpēc smadzenes mazliet ierūsējušas un ar
teksta mācīšanos nemaz negāja tik viegli.
Pusgadu mocījāmies, bet nu atlaides vairs
nebūs,» nosaka A.Tamisārs, atzīstot, ka «izkost» savu varoni – ieroču ražotāju Kruppu
– neesot bijis pārāk grūti. «Politiskā situācija
toreiz bija smaga, tāpēc tā nebūs nekāda
komēdija. Drīzāk, kā jau visas Krūmiņa
izrādes, vēl divas trīs dienas liks padomāt

par cilvēciskajām problēmām, savu rīcību,»
tā A.Tamisārs.
Jāpiebilst, ka izrāde ieturēta minimālisma un askētisma formā, tāpēc darbība norisināsies tikai uz skatuves – aktieri spēlēs
vidū, skatītāji sēdēs abās pusēs spēles laukumam uz skatuves. «Stilistiski izrāde veidota
nevis kā sadzīviski vēsturiska ilustrācija,
bet vairāk kā stāstījums, episks vēstījums,
kad aktieri gan pilnā mērā iejūtas varoņu
tēlos, gan arī brīžiem distancējas no tiem.
Izrādes nolūks nav identiska dokumentālo
personu attēlošana – vēsturiskie notikumi
ir tikai fons, lai akcentētu darbā būtiskās
un arī mūsdienās aktuālās idejas: spēju
izjust katram sevi kā tautas daļu, kā spēku,
kas var izmainīt pasauli, spēju pretoties,
nepadoties un riskēt. J.Mišima samuraju
ticības garā aicina ikvienu, mūsuprāt, arī
pakļāvīgos latviešus, atmodināt sevī revolucionāra garu, būt lepniem, drosmīgiem
un, ja nepieciešams, gataviem briesmu
brīdī iet cīņā,» tā A.Krūmiņš. Ieeja izrādē
– bez maksas.

Tērpu šovā noskaidros jautrāko garderobi
 Ritma Gaidamoviča

Domājot par iespēju ģimenēm
vairāk laika pavadīt kopā, bērnu
izklaides centrs «Bossiks» sadarbībā ar kāzu aģentūru «Balticwedding» aicina Jelgavas
ģimenes ar bērniem vecumā no
pusotra līdz desmit gadiem piedalīties radošo tērpu konkursā
«Jautrā garderobe». Ģimenes
uzdevums ir izveidot tērpu un
sacensties par interesantākā
tērpa titulu. Jautrākā pilsētas
garderobe tiks noskaidrota 1.
maijā pulksten 17 bērnu izklaides centrā «Bossiks».

«Tērpu var veidot no jebkā, ko uzskatāt
par pietiekami interesantu, jautru, ērtu
nēsāšanai. Var līmēt, zīmēt, plēst, griezt.
Varbūt kāds šajā dienā vēlas kļūt par
princesi, kāds – par bruņinieku... Aicinām
jelgavniekus būt radošiem un izpausties, iesaistot darbā visu ģimeni,» tā organizatoru
pārstāve Nadežda Kraukle.
Konkursā var piedalīties bērni vecumā
no pusotra līdz desmit gadiem. Tērpu vērtēšana notiks pa vecuma grupām – no pusotra
līdz trīs gadiem; no četriem līdz sešiem; no
septiņiem līdz desmit gadiem.
Konkursam var pieteikties pa e-pastu
jautra.garderobe@inbox.lv, pieteikumā
norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu, vecāku, vecvecāku vai lielāku brāļu

vai māsu kontakttālruni, kā arī izvēlētā
tērpa tēmu.
Dalības maksa konkursā – desmit eiro,
bet katram nākamajam ģimenes loceklim,
kurš startēs tērpu konkursā, – pieci eiro.
Draugiem, radiem, skatītājiem tērpu šovs
būs bez maksas.
«Pasākuma dienā garantējam jautrību
kopā ar pasaku tēliem, radošās darbnīcas,
popkornu, burvju māksliniekus, aktivitātes,
deju un dziesmu priekšnesumus. Protams,
būs arī balvas un garda kūka,» tā N.Kraukle,
uzsverot, ka galvenais konkursa mērķis ir
sniegt iespēju ģimenēm ar bērniem pavadīt
laiku kopā, gan veidojot tērpus konkursam,
gan kopīgi tos prezentējot publikai, kā arī
atklāt jaunus talantus.

Lieldienu laika dievkalpojumi
Svētās Annas baznīcā
(Lielajā ielā 22a)

dievkalpojums. Piedalās Jelgavas Baptistu draudzes kori.
 17. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas  20. aprīlī pulksten 7 – Lieldienu rīta dievkalpojums. Piedalās Jelgavas Baptistu draudzes jauniešu
dievkalpojums.
 18. aprīlī pulksten 10 – Lielās Piektdienas koris. Pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.
dievkalpojums, pulksten 12 – Krusta ceļš.
Romas katoļu katedrālē
 19. aprīlī pulksten 21 – Lieldienu nakts
(Katoļu ielā 11)
vigīlija.
 20. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkal-  17. aprīlī pulksten 10 – Lielā Ceturtdiena.
Pulksten 10 – eļļas svētīšana; pulksten 16 – Kunpojums.
 21. aprīlī pulksten 12 – Otro Lieldienu diev- ga pēdējo vakariņu dievkalpojums.
 18. aprīlī – Lielā Piektdiena. Stingrs gavēnis.
kalpojums.
Pulksten 14 – Krusta ceļš; pulksten 15 – Kristus
Baptistu draudzē (Mātera ielā 54) ciešanu un nāves piemiņas Mise. Adorācija pie
 18. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas Kristus kapa.

Jelgavas
Vasarsvētku draudzē
(Jāņa Asara ielā 8)

 19. aprīlī – Lielā Sestdiena. Pulksten 11, 12,
13 un 14 – produktu svētīšana; pulksten 16
– Kunga augšāmcelšanās svētku vigīlija.
 20. aprīlī – Kunga augšāmcelšanās svētki.
Pulksten 8 – Svētā Mise ar procesiju pa pilsētu;
pulksten 11 – Lieldienu Mise, pulksten 18 – Lieldienu Mise krievu valodā.
 21. aprīlī – Otrās Lieldienas. Pulksten 9
– Svētā Mise poļu valodā; pulksten 11 un 18
– Svētā Mise.

 18. aprīlī pulksten 18 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums.
 20. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums; pulksten 12.15 – Lieldienu dievkalpojums
bērniem.
 27. aprīlī pulksten 10 – Baltās Svētdienas
dievkalpojums.

 18. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums.
 20. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.

Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā
baznīcā (Jāņa ielā 1)

Jelgavas Svētā Sīmaņa un Svētās
Annas pareizticīgo draudzē
(Raiņa ielā 5)

 19. aprīlī no pulksten 15 – kuliču, olu, sveču
svētīšana; pulksten 23.30 – Pusnakts Mise; pusnaktī – pulksten 24 – galvenā liturģija.
 20. aprīlī pulksten 9 – vēlā liturģija.

Latvijas Apvienotās metodistu
baznīcas Jelgavas draudzē
(Zemgales prospektā 3)

 17. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas
dievkalpojums.

 17. aprīlī pulksten 18 – dievkalpojums ar
vakarēdienu.
 20. aprīlī pulksten 9 un 11 – Lieldienu rīta
dievkalpojums.

