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Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts 
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni 63048800 laikrakstu iespējams saņemt arī 

redakcijā pasta ielā 47 – 214.

draugiem.lv/jelgavasvestnesis/ @Vestnesisfacebook.com/JelgavasvestnesisVairĀK:

1814. gadā 
(drīz pēc Napo-

leona armijas padzīšanas, 
kas daudziem zemniekiem 
asociējās ar brīvības vār-
du) Krievijas imperators 
Aleksandrs I uzdeva Balti-
jas ģenerālgubernatoram 
F.Pauluči izveidot komisiju 
Krievijas Baltijas guber-
ņu, tostarp arī Kurzemes, 
zemnieku tiesiskā stāvokļa 
uzlabošanai. Kurzemes muižnieki visādi centās novilcināt šo 
soli – tikai 1817. gada aprīlī pieņēma lēmumu par Kurzemes 
zemnieku brīvlaišanu, un vēl pēc gada, 1818. gada 30. au-
gustā, pats Aleksandrs I personīgi svinīgā ceremonijā Jelgavas 
pils pagalmā pasludināja zemnieku brīvlaišanu. 

Vēsturiskais notikums iemūžināts piemiņas plāksnē Jelgavas 
pilī pie centrālajiem vārtiem.

Jelgavai tas nozīmēja samērā strauju iedzīvotāju pieplū-
dumu – Jelgavā 1798. gadā bija 9395 iedzīvotāji, bet 19. 
gadsimta vidū to skaits sasniedza jau 17 403.

30. augusts kopš 1868. gada kļuva par iecienītiem ikga-
dējiem svētkiem Jelgavā un apkārtnē, tos iesāka ar svinīgu 
dievkalpojumu Sv.Annas baznīcā, notika latviešu teātra izrā-
des, uzstājās latviešu kori. Šie svētki saliedēja Jelgavas latviešu 
sabiedrību tik lielā mērā, ka ne velti «pirmās atmodas» redza-
mākie darbinieki ir jelgavnieki vai bijuši ar to saistīti.

Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Dzimtbūšanas atcelšana
Kurzemes guberņā 

Attēls: Piemiņas plāksne Jelgavas 
pils vārtos.

Ilze Knusle-Jankevica

«esam jauns uzņē-
mums, tādēļ nolēmām 
piedalīties izstādē, lai 
prezentētu savu pro-
duktu – konditorejas 
krāsni. esam vienīgie 
Baltijā, kas ko tādu 
ražo,» saka uzņēmu-
ma «Baltkrafts group» 
īpašnieks gunārs Vin-
gris. Šī būs pirmā rei-
ze, kad uzņēmums 
piedalīsies izstādē 
«uzņēmēju dienas 
Zemgalē», kas 17. un 
18. aprīlī notiks Zem-
gales Olimpiskajā cen-
trā (ZOC). tās oficiālā 
atklāšana – 17. aprīlī 
pulksten 11. 



uzņēmēji aicina ciemos

Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras Rietum-
zemgales nodaļas vadītāja Bai-
ba Nolberga stāsta, ka dalību 
izstādei pieteikuši vairāk nekā 
100 dalībnieku. Liela daļa no 
tiem piedalījās izstādē arī pērn, 
kad šī tradīcija pēc vairāku gadu 
pārtraukuma Jelgavā tika atjau-
nota un pacelta jaunā līmenī. 
Bet ir arī tādi uzņēmumi, kas 
izstādē piedalīsies pirmo reizi. 
Viens no tiem – PET pudeļu 
pārstrādes uzņēmums «PET 
Baltija». «Savā stendā esam 
paredzējuši izvietot rūpnīcā 
ražotās produkcijas paraugus, 
kā arī divus īpašus šķirošanas 
konteinerus: viens paredzēts 
plastmasas pudeļu šķirošanai, 
bet otrs – stikla pudeļu un bur-
ku šķirošanai. Šie konteineri ir 

īpaši ar to, ka, saņemot taru, 
pasaka paldies par labo darbu,» 
stāsta uzņēmuma pārstāve 
Dace Jansone. Viņa piebilst, ka 
uzņēmums nolēmis piedalīties 
izstādē, lai dalītos pieredzē un, 
iespējams, atrastu jaunas sadar-
bības iespējas, kā arī gūtu daudz 
labu iespaidu. Arī citi uzrunātie 
uzņēmumu pārstāvji atzīst, ka 
izstādē vairāk tiek domāts par 
to, kā sevi parādīt interesanti, 
nevis vienkārši izlikt logo.

Piektdiena vairāk ir piemēro-
ta uzņēmējiem, jo tajā līdztekus 
izstādei un kultūras program-
mai būs arī izglītojošā daļa. No 
pulksten 9.15 līdz 10.45 PET 
pudeļu pārstrādes uzņēmumā 
«PET Baltija» notiks diskusija 
par tautsaimniecības izaugsmes 
priekšnoteikumiem Zemgales 

reģionā, savukārt no pulksten 
11.40 līdz pat pulksten 17 ZOC 
notiks Biznesa iespēju forums. 
Tajā eksperti runās par tādiem 
jautājumiem kā Būvniecības 
valsts kontroles biroja loma 
būvniecības procesā, ES fondu 
projekti un finansējuma piesais-
tes iespējas plānošanas periodā 
no 2014. līdz 2020. gadam, 
Krievijas krīze un tās ietekme 
uz Latvijas ekonomiku, Latvijas 
uzņēmumu eksporta iespējas. 
Savukārt sestdiena vairāk ir 
ģimenes diena, un tajā būs gan 
dažādi priekšnesumi, gan retro 
auto parāde, gan viesosies mi-
nizoo ar dažādiem eksotiskiem 
dzīvniekiem. Savukārt teritorijā 
pie ZOC kompleksa un foajē 
abas dienas darbosies amatnie-
ku gadatirgus. 

nedēļas nogalē – 17. un 18. aprīlī – Zemgales Olimpiskajā centrā notiks izstāde «uzņēmēju dienas Zemgalē 2015», kurai pietei-
kušies vairāk nekā 100 dalībnieku, tostarp šūšanas uzņēmums «Berling». «izstādē demonstrēsim jauno leļļu kolekciju – šī lelle ar 
skeitbordu ir viena no tās –, citas mīkstās rotaļlietas un topošo mājas tekstila kolekciju, kas domāta latvijas tirgum un pārdošanā 
būs nākamgad,» norāda «Berling» valdes loceklis Marks Hubners.

Sintija Čepanone

Jau nākamajā sestdie-
nā, 25. aprīlī, visā latvijā 
norisināsies lielā talka, 
kuras aktivitātēs gatavi 
iesaistīties arī jelgavnie-
ki. «Šobrīd lielajai talkai 
mūsu pilsētā pieteiku-
šies jau 1137 iedzīvotāji, 
un viņu skaits nemitīgi 
aug,» saka sia «Zemga-
les eko» valdes loceklis 
un lielās talkas koordi-
nators Jelgavā aleksejs 
Jankovskis, atgādinot, 
ka talkai vēl aizvien var 
pieteikties.

A.Jankovskis norāda, ka šīs ne-
dēļas sākumā Jelgavā bija pieteik-
tas jau 45 talkošanas vietas, kuras 
iedzīvotāji arī pauduši gatavību 
sakopt. «Taču pieteikšanās jopro-
jām turpinās, un arī pašā talkas 
dienā, 25. aprīlī, ikviens, kurš gri-
bēs pastrādāt, aicināts sazināties, 
lai varam ierādīt gan vietu, kuru 
sakopt, gan arī nodrošināt ar cim-
diem un atkritumu maisiem,» tā 
viņš, atgādinot, ka pieteikties tal-
košanai var pa tālruni 29357119, 



Lielā talka – 
jau nākamnedēļ!

63023511 vai e-pastu aleksejs.
jankovskis@eko.jelgava.lv. Tāpat 
iedzīvotāji aicināti informēt par 
pilsētā pamanītajām teritorijām, 
kuras vajadzētu sakopt. «Taču 
būsim priecīgi, ja iedzīvotāji ne 
tikai ziņos par šādām vietām, 
bet arī būs gatavi paši tās sakopt, 
apliecinot savu atbildību un rūpes 
par apkārtējo vidi,» piebilst viņš.

Kaut arī šogad Lielās talkas 
dienā neiztikt bez atkritumu 
vākšanas, A.Jankovskis spriež, 
ka vairāk akcentēta tiks tieši teri-
toriju labiekārtošana – jau šobrīd 
ar iedzīvotājiem tiek saskaņots 
nepieciešamais atbalsts viņu ideju 
īstenošanai. «Svarīgi atcerēties, ka 
pēc Lielās talkas tiks izvesti tikai 
tie atkritumi, kuri būs savākti 
talkai pieteiktajos objektos un iz-
vietoti iepriekš saskaņotās vietās,» 
uzsver A.Jankovskis, piebilstot, ka 
šogad Jelgavai piešķirti ap 4000 
zilo Lielās talkas maisu, tāpat 
talcinieki tiks nodrošināti ar darba 
cimdiem.

Jāatgādina, ka šogad Lielā talka 
vienlaicīgi visā Latvijā notiks 25. 
aprīlī no pulksten 9 līdz 15 un 
talkas devīze ir «Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies».

Ilze Knusle-Jankevica

no trešdienas transpor-
ta līdzekļu kustībai ir 
atvērta pasta iela pos-
mā no Jāņa ielas līdz 
rūpniecības ielas rotā-
cijas aplim. arī pagaidu 
autobusu pietura, kas 
atradās pie dzelzceļa 
stacijas, atgriezīsies ve-
cajā vietā – pasta ielā 
–, līdz ar to autobusi, 
kas tajā piestāja, līdz 
dzelzceļa stacijai vairs 
nebrauks.

Pašvaldības iestāde «Pilsēt-
saimniecība» informē, ka kustība 
satiksmei atvērtajā Pasta ielas 
posmā tiek organizēta pa vienu 
braukšanas joslu. Pasta un Zirgu 
ielas krustojumā satiksmes organi-
zācija nav mainīta un izbraukšana 

 uz Pasta ielu no Zirgu ielas, tāpat 
kā līdz šim, ir aizliegta. Zemgales 
prospektā transporta kustība tiek 
organizēta virzienā uz centru pa 
vienu braukšanas joslu.

Līdz ar Pasta ielas atvēršanu 
satiksmei autobusu pieturvieta 
atgriezīsies iepriekšējā vietā 
– Pasta ielā. Līdz ar to autobuss 
Nr.5 virzienā uz Blukām, Nr.7 
virzienā uz Kārniņiem, Nr.8 vir-
zienā uz Romas krogu, Nr.12 un 
12a virzienā uz Salnas ielu, Nr.14 
un 14a virzienā uz Baložu kapiem 
(maršruti, kas no Pasta ielas tālāk 
ved pa Rūpniecības ielu vai Lietu-
vas šoseju) līdz dzelzceļa stacijai 
vairs neiebrauc.

Satiksmei slēgts joprojām būs 
arī Sporta ielas jaunais posms, 
kurā vēl nav ne uzklāts hori-
zontālais ielu marķējums, ne 
uzstādīti satiksmes organizācijas 
līdzekļi. 

pasta iela atvērta satiksmei

Sintija Čepanone

1. jūnijā pašvaldības iestādēs, kapitālsabiedrībās 
un vietējos uzņēmumos darbu varēs sākt skolēni 
– šādu iespēju jau tradicionāli nodrošinās gan 
Jelgavas pilsētas pašvaldība, gan nodarbinātības 
valsts aģentūra (nVa). pašvaldības nodarbinātības 
programmai vasaras brīvlaikā jau sākusies pieteikša-
nās, un pieteikties darbam vasarā var savā izglītības 
iestādē, savukārt nVa skolēnu pieteikšanos plāno 
izsludināt maijā – šobrīd tiek gaidīti darba devēju 
pieteikumi.



Arī šovasar skolēniem būs iespēja strādāt
Lai sniegtu atbalstu Jelgavas 

pilsētā deklarētajām ģimenēm ar 
bērniem vasaras brīvlaika lietderī-
gā organizēšanā un darba prasmju 
apgūšanā, mūsu pilsētas skolēniem 
no 1. jūnija līdz 21. augustam tiks 
dota iespēja nopelnīt, strādājot 
pašvaldības iestādēs, kapitālsa-
biedrībās un pilsētas uzņēmumos. 
Jelgavas Izglītības pārvaldes bērnu 
tiesību aizsardzības speciāliste 
Līvija Vilcāne skaidro, ka nodarbi-

nātības mērķgrupa ir 13 – 17 gadus 
veci Jelgavas pilsētas pašvaldības 
izglītības iestāžu izglītojamie, kā 
arī 18 gadus veci izglītojamie ar 
īpašām vajadzībām. Priekšrocības 
iesaistīties nodarbinātībā būs izglī-
tojamiem ar pozitīvu attieksmi pret 
darbu, labām sekmēm un uzvedī-
bu, kā arī bērniem no daudzbērnu 
ģimenēm un ja izglītojamais nav 
nodarbināts pie cita darba devēja.

turpinājums 3.lpp.

Foto: Raitis Supe



linda, horeo-
grāfe:
– Jā, protams, 
ka interesē, 
taču es no-
teikti neesmu 
eksperte vēs-
tures jautājumos. Gribu paslavēt 
ideju, ka autobusu pieturās ir 
plakāti ar dažādiem Jelgavas 
vēstures faktiem. Tas ir labs 
veids, kā mums, jelgavniekiem, 
likt aizdomāties un uzzināt ko 
jaunu. Nevis uzspiest, ka obligāti 
jāzina vēsture, bet ieinteresēt. Tā 
ir ļoti laba ideja!
adrians, 
strādā valsts 
iestādē:
–  Ī s t e n ī b ā 
maz interesē, 
vairāk domā-
ju par nākot-
ni. Kaut ko jau zinu – Jelgava ag-
rāk bija Mītava, hercogs Jēkabs 
te dzīvojis… Bet tas ir tik, cik 
skolā mācīts, pats speciāli inte-
resējies neesmu. Bet jauniešiem 
pilsētas vēsture būtu jāzina. Kā 
to veicināt? Jāved ekskursijās, uz 
muzejiem, dažādām vēsturiskām 
celtnēm, taču jāatrod veids, kā 
to pasniegt interesanti, piemē-
ram, stāstot par vēsturiskām 
izklaides vietām.
artūrs, strā-
dā veikalā:
–  Interesē , 
kaut  ko es 
arī zinu par 
Jelgavas vēs-
turi – skolā 
mācīts, pats vēlāk esmu intere-
sējies. Domāju, ka jubilejas gadā 
par vēsturi var runāt vairāk, 
piemēram, dažādās vēsturis-
kās celtnēs organizējot svētku 
pasākumus. Tā varētu mudināt 
jelgavniekus interesēties par 
vēsturi vairāk.
Jānis, darba 
meklējumos:
– It kā intere-
sē, bet ne ļoti 
padziļ ināti. 
Esmu redzējis 
senās Jelga-
vas fotoattēlus, zinu, kā savulaik 
izskatījās Jelgavas tilti, kā tika 
izpostīta pilsēta kara laikā. Izzi-
nāt vēsturi ir daudz iespēju – es 
ietu uz bibliotēku meklēt kādas 
grāmatas vai meklētu dažādus 
faktus internetā.
sana, strādā 
tirdzniecībā:
– Jā, noteikti 
interesē. Tieši 
šogad par to 
runā vairāk, 
raksta avīzē, 
redzu izkārtnēs. Nesen avīzē lasī-
ju par Valdekas pils atjaunošanu, 
un tas mudināja uzzināt par 
šīs pils vēsturi. Jelgavā dzīvoju 
desmit gadus – uz šejieni pār-
cēlos no Olaines, tāpēc pilsētu 
iepazinu jau pieaugušā vecumā, 
patstāvīgi un apzināti. 
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Jānis Kovaļevskis

Šogad pilsēta svin 
savu 750 gadu jubi-
leju, un ļoti būtiska 
loma svētku norisēs 
atvēlēta tam, kā pil-
sēta veidojusies gad-
simtu gaitā, kas ir tie 
notikumi un cilvēki, ar 
kuriem varam lepoties 
vēl šodien. sarunā Ģe-
derta eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas 
muzeja direktore gita 
grase uzsver, ka no 
katra perioda pilsētas 
vēsturē jācenšas pa-
ņemt kā pozitīvā, tā 
arī negatīvā pieredze, 
kura var būt noderīga 
šodien.

«Vēsturi veido personības, tā-
dēļ šogad Pilsētas svētku nedēļā 
– 26. maijā – atklāsim portretu 
galeriju ar Jelgavas vēsturē 
nozīmīgākajām personībām. 
Esam izraudzījušies vairāk nekā 
simts kandidātu. Šajā sarakstā 
ir daudz interesantu uzvārdu, 
tostarp viens no latviešu rakstu 
valodas pamatlicējiem Georgs 
Mancelis, hercoga Ernsta Jo-
hana Bīrona padomnieks un 
finansists Levijs Lipmans, kurš 
ir no Latvijas Hokeja federācijas 
prezidenta un uzņēmēja Kirova 
Lipmana dzimtas, pirmās un 
lielākās tipogrāfijas Baltijā di-
binātājs Johans Fridrihs Stefen-
hāgens, teātra 
tēvs Ādolfs Alu-
nāns, pirmais 
Latvijas Valsts 
prezidents Jā-
nis Čakste un 
daudzi  cit i ,» 
stāsta G.Grase.

E s a t  a p -
kopojuši tā 
saukto Jelga-
vas vēstures kanonu, kuru 
šogad atspoguļojam arī laik-
rakstā. Pēc kādiem kritēri-
jiem izraudzīti pilsētas vēs-
turē būtiskākie notikumi?

Tas jebkurā gadījumā ir sub-
jektīvs vērtējums, pie kura 
esam nonākuši, apkopojot to 
informāciju, kura ir mūsu rī-
cībā. Vēlējāmies hronoloģiskā 
secībā izcelt tās norises, kuras 
ietekmējušas pilsētu no pirmās 
koka pils celtniecības līdz 20. 
gadsimtam. 

Līdz pat 1918. gadam Jelgava 
bija pazīstama kā Mītava, un 
mūsu vēsture ir cieši saistīta gan 
ar vācu kultūru, gan ar cariskās 
Krievijas ietekmi. Absolūti lielā-
ko daļu no 750 gadiem Jelgava ir 
bijusi rietumnieciski orientēta, 
tomēr šo mantojumu ir grūti 
pilnvērtīgi novērtēt, jo 20. gad-
simta abu pasaules karu laikā 
pilsēta tika nopostīta. Pirmā pa-
saules kara laikā vien Jelgava no 
saviem 35 tūkstošiem iedzīvotāju 
zaudēja 27, un Vitebskas guber-
ņā tobrīd bija vairāk jelgavnieku 
nekā pašā Jelgavā.

 
Ar Jelgavas vārdu ir sais-

tīti divi būtiski gadskaitļi 
– 1265. gads, kad sāka bū-
vēt Jelgavas pili, un 1573. 
gads, kad iegūtas pilsētas 
tiesības. Ir vēsturnieki, kuri 
uzskata, ka par pilsētas 
jubilejas atskaites punktu 
būtu jāņem 1573. gads.



Šajā ziņā var būt divas pieejas, 
un mēs pieturamies pie gada, 
kurā aizsākusies Jelgavas kā 
apdzīvotas vietas vēsture. Pēc 
līdzīgas pieejas tika svinēta arī 
Rīgas 800 gadu jubileja. Pirmo 

reizi hro-
nikā Mīta-
vas vārds 
ir datēts ar 
1266. gadu 
saistībā ar 
pils būv-
n i e c ī b a s 
p r o c e s u . 
H r o n i k ā 
pirmā Jel-
gavas pils 

lejasvācu valodā tiek saukta par 
«Huss», kas tulkojumā nozīmē 
«māja». Tajā laikā šeit uzturē-
jās neliels skaits bruņinieku. 
Zināms, ka vienu brīdi to skaits 
nepārsniedza astoņus. Dodoties 
kara gaitās, katrs no viņiem 
nolīga algotņus, un tā veidojās 
armijas. Tādēļ ar lielu varbūtību 
varam pieņemt, ka jau tobrīd 
kaujā devās brālis pret brāli vai 
tēvu, jo krustnešu karaspēkā 
tika nolīgti arī vietējie zemgaļi. 
Savukārt 1573. gads kā atskai-
tes punkts tiek minēts, pamato-
joties uz saimniecisku dokumen-
tu, kurā nofor-
mēts pasūtījums 
a m a t n i e k a m 
pilsētas ģerboņa 
izgatavošanai. 
Šis dokuments ir 
datēts ar 1574. 
gadu, līdz ar to 
varam pieņemt, 
ka pilsētas tie-
sības Jelgavai 
piešķirtas gadu 
iepriekš.

Par ko jel -
gavnieki var 
būt lepni saistībā ar pilsētas 
vēsturi?

Tas ir ļoti individuāli, tomēr 
mēs vienmēr esam centušies 
izcelt Jelgavu kā pirmavotu 
dažādiem procesiem un notiku-
miem. Piemēram, būtu lieliski, 
ja katrs jelgavnieks zinātu, ka 

mūsu pilsētā ir izdota pirmā avī-
ze latviešu valodā «Latviešu Avī-
zes», dibināta pirmā augstskola 
«Academia Petrina», pirmā 
zinātņu biedrība Baltijā, gaisā 
pacēlies pirmais gaisa balons 
Latvijas teritorijā, kā arī 1840. 
gadā uzņemta pirmā fotogrāfija 
dagerotipa tehnoloģijā (dagero-
tipija ir pats pirmais atklātais 
fotogrāfiska attēla iegūšanas 
veids; tā nav tradicionālā fo-
togrāfija, bet 
pozitīva attē-
la iegūšana uz 
apsudrabotas 
vara plates 
– red.). Šo sa-
rakstu varētu 
turpināt, jo 
kopumā esam 
uzskaitījuši 
ap 60 notiku-
mu, kuri pir-
mo reizi Latvijā notikuši tieši 
mūsu pilsētā. 

Ir virkne pilsētas vēsturē 
nozīmīgu personību, kuras 
dažādu iemeslu dēļ ir aiz-
mirstas. Vai to iespējams 
mainīt?

Tas nav viegli, jo katram 
laikam tikuši piemeklēti savi 

varoņi un stāsti. 
Piemēram, sabied-
rībā Ādolfs Alu-
nāns tiek dēvēts 
par Veco Ādolfu, 
lai gan viņš Latvi-
jas teātra tradīciju 
aizsāka 22 gadu 
vecumā, būdams 
jauns un enerģisks. 
Vēl sarežģītāk ir ar 
personībām, kuras 
padomju laikā bija 
nevēlamo sarakstā. 
Tie ir politiķi un 
saimnieciskie dar-

binieki. Piemēram, ar Jelgavas 
vārdu cieši saistīts ir viens no 
sociāldemokrātijas ideju aizsā-
cējiem Latvijā un pirmo četru 
Saeimu priekšsēdētājs Pauls 
Kalniņš. Sabiedrības vēsturis-
kajā atmiņā pilnībā nav izdevies 
atgriezt arī mūsu tautsaimnieka 

Jāņa Bisenieka vār-
du, kurš zināmā mērā 
ir pielīdzināms Kriš-
jānim Valdemāram. 
Visiem ir zināms, ka 
Valdemārs bija Latvijas jūrniecī-
bas aizsācējs, bet reti kurš zina, 
ka Bisenieks bija viens no nacio-
nālās uzņēmējdarbības pamat-
licējiem, aktīvi aicināja dibināt 
uzņēmumus un uzkrāt kapitālu, 
dibināja dažādas biedrības un 

aicināja lat-
viešus būt 
ekonomiski 
a k t ī v i e m . 
Lai snieg-
tu plašāku 
ieskatu par 
personībām, 
a r  k u r ā m 
saistīts Jel-
gavas vārds, 
šobrīd vei-

dojam portretu galeriju, kuru 
atklāsim 26. maijā Pilsētas 
svētku nedēļā. Galerijā apko-
posim cilvēkus, kuriem bijusi 
nozīmīga loma pilsētas vēsturē, 
sākot ar Konrādu fon Mander-
mu, kurš 1265. gadā sāka celt 
Mītavas pili, un beidzot ar 20. 
gadsimta redzamākajām per-
sonībām, pirmo Latvijas Valsts 
prezidentu J.Čaksti un Jelgavas 
Goda pilsoni izcilo aktrisi Elzu 
Radziņu. 

Kā izmantot mūsu pilsētas 
vēsturi, lai kļūtu pievilcī-
gāki tūris-
tiem?

Mums jā-
kļūst atrak-
tīvākiem, jo 
šodien vairs 
n e p i e t i e k 
tikai ar lie-
lisku stāstu 
par Kazano-
vas gaitām 
Jelgavas pilī 
vai Vācijas ķeizara Vilhelma 
viesošanos pilsētā. Cilvēki vē-
las piedzīvot ko neparastu – ne 
velti viens no populārākajiem 
pilsētas tūrisma objektiem ir 
pils kapenes. Mūsu vēsturē vēl ir 

pirmajā Jelgavas pilī 
dzīvoja astoņi bruņinieki

Ģederta eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore gita grase piekrīt, ka 
pilsētas vēsturē vēl ir pietiekami daudz «balto un neatklāto laukumu», jo dažādu 
iemeslu dēļ vēsturi uztveram pārāk emocionāli. atkarībā no vēsturiskās situācijas 
noliegums ir bijis gan par vācu, gan cariskās Krievijas, gan padomju kultūras un 
industriālo mantojumu. Foto: Raitis Supe

pietiekami daudz balto laukumu 
vai tēmu, par kurām dažādu 
iemeslu dēļ atturamies runāt. 
Piemēram, par to, ka 1710. gadā 
mēra epidēmijas laikā aizgāja 
bojā teju puse no visiem pilsētas 
iedzīvotājiem, par to, kā tika 
pārdalīti pilsētas īpašumi pēc 
Latvijas valsts nodibināšanas, 
par to, kāda loma bija tautas 
atmiņā joprojām dzīvajam laupī-
tājam Ansim Kaupēnam, un par 
to, ka tieši Jelgavā 1928. gadā 
tika slēgts pēdējais publiskais 
nams Latvijas teritorijā, kurš 
atradās toreizējā Marijas ielā, 
tagadējā Ausekļa ielā.

Kas, jūsuprāt, no 21. gad-
simta sākuma ieies Jelgavas 
vēsturē un paliks cilvēku 
atmiņā arī pēc vairākiem 
simtiem gadu?

Uz šo jautājumu nav iespējams 
a t b i l d ē t , 
jo, lai mēs 
varētu no-
vērtēt kāda 
not ikuma 
vēsturisko 
nozīmīgu-
mu, ir jā-
paiet vairā-
kiem gadu 
desmitiem. 
Lai gan ir 
teiciens, ka 
katra diena 
veido vēstu-
ri, tas nav 

gluži pareizi, jo tas, kas ir nozī-
mīgs šodien, iespējams, vēl būs 
nozīmīgs pēc pieciem vai desmit 
gadiem, bet vēl pēc piecdesmit 
gadiem par to vairs neviens 
neatcerēsies. Ļoti būtiska ir 
emocionālā piesaiste un cilvēku 
līdzpārdzīvojums. Mums ir grūti 
objektīvi novērtēt notikumus, 
kuros paši esam bijuši iesais-
tīti. No šodienas skatupunkta 
ir viegli nosodīt cilvēkus, kuri, 
dzīvojot Padomju Latvijā, vienā 
vai otrā veidā sadarbojās ar pa-
stāvošo režīmu. Tomēr, lai būtu 
objektīvi, ir jāņem vērā katra 
vēsturiskā perioda īpatnības.  

Vai jūtat Latvijas simtga-
des tuvošanos? 

Kad 1918. gadā pasludināja 
Latvijas neatkarību, Jelgavā 
atradās vācu okupācijas kara-
spēks. Latvijas vara te varēja 
nostiprināties tikai pēc Bermon-
ta padzīšanas 1919. gada nogalē. 
Tas ir laiks, kad konsekventi 
atteicās no Mītavas un pilsētu 
oficiāli pārdēvēja par Jelgavu. 
Pilsēta joprojām bija Kurzemes 
bruņniecības, dižciltīgo muiž-
nieku bāzes vieta, un pēc Latvi-
jas neatkarības pasludināšanas 
viņu īpašumus pārņēma pilsēta. 
Slavenākais to vidū bija Kurze-

mes Bruņ-
n i e c ī b a s 
nams Upes 
ielā (tagad 
J.Čakstes 
b u l v ā r i s 
– red.), kur 
vēlāk dar-
bojās vidus-
skola. Valsts 
s i m t g a d e 
būtu brīdis, 

uz kuru varētu izdot apkopojošu 
grāmatu par pilsētas vēsturi, kā 
arī pilsētvidē iemūžināt kādus 
ar Latvijas un Jelgavas vārdu 
saistītus spilgtus notikumus vai 
personības.

1265. gads – 
tiek uzsākta 

Jelgavas koka 
pils celtniecība

1573. gads – 
Jelgavai tiek 

piešķirtas 
pilsētas 

tiesības un 
ģerbonis

1616. gads –
Jelgava kļūst par 

Kurzemes–zemgales 
hercogistes 

galvaspilsētu

1775. gads –
tiek dibināta 

«academia 
Petrina» –

pirmā 
augstskola 

latvijas teritorijā

1919. gads –
Jelgava piecas dienas – 

no 2. līdz 6. janvārim – 
tiek pasludināta par valsts 

galvaspilsētu
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SIA «Zemgales olimpiskais centrs» 
(reģ.Nr.43603019077) 

piedāvā darbu tehniskajam(-i) 
strādniekam(-cei) 

dažādu saimniecisko darbu veikšanai. 

Interesentiem lūgums zvanīt pa tālruni 
63021455 vai 27197112.

Šogad pirmo reizi visā Latvijā no-
risināsies ātruma kontroles maratons, 
kura laikā 24 stundas – no 16. aprīļa 
pulksten 6 līdz 17. aprīļa pulksten 
6 – Valsts policijas darbinieki īpaši 
intensīvi kontrolēs atļautā braukša-
nas ātruma ievērošanu. Arī Jelgavā 
un tuvējos novados šajās 24 stundās 
policisti strādās pastiprināti. Jāpiebilst, 
ka tieši apzināta braukšanas ātruma 
pārsniegšana un neatbilstoši laika 
apstākļiem izvēlēts braukšanas ātrums 
aptuveni 40 procentos gadījumu izvēr-
šas ceļu satiksmes negadījumā.

piektdien, 17. aprīlī, pulksten 
11 Jelgavas novada domē pasta 
ielā 37 notiks Zemgales pensionāru 
organizāciju apvienības sanāksme. 
Pensionāru organizācijas pārstāvis 
Jānis Felsbergs informē, ka plānota 
tikšanās ar Labklājības ministrijas parla-
mentāro sekretāru Reini Uzulnieku par 
pensionāriem aktuāliem jautājumiem 
un Latvijas Pensionāru federācijas 
priekšsēdētāju Andri Siliņu, kas sniegs 
informāciju par federācijas kongresu 
18. maijā. Piedalīties aicināti Jelgavas 
pilsētas pensionāri. Reģistrācija – no 
pulksten 10.

pirmdien, 20. aprīlī, tiks mainīti 
vairāku maršruta rīga–Jelgava–rīga 
vakara vilcienu kustības saraksti. 
izmaiņas noteiktas saistībā ar slie-
žu ceļu remontdarbiem Olaines 
stacijā, informē «Pasažieru vilciens». 
Vilciens pulksten 22.25 Rīga–Jelgava 
no Rīgas izbrauks pulksten 22.35, arī 
no pārējām maršruta stacijām kursēs 
10 minūtes vēlāk un Jelgavā pienāks 
pulksten 23.25; vilciens pulksten 
23.25 Rīga–Jelgava no Rīgas izbrauks 
pulksten 23.40, arī no pārējām staci-
jām kursēs 14 – 15 minūtes vēlāk un 
Jelgavā pienāks pulksten 0.29; vilciens 
pulksten 20.41 Jelgava–Rīga no Jel-
gavas izbrauks pulksten 20.46, arī no 
pārējām stacijām kursēs 5 minūtes 
vēlāk un Rīgā pienāks pulksten 21.34; 
vilciens pulksten 21.29 Jelgava–Rīga 
no Jelgavas izbrauks pulksten 21.54, 
arī no pārējām stacijām kursēs 25 – 26 
minūtes vēlāk un Rīgā pienāks pulksten 
22.43; vilciens pulksten 22.33 Jelga-
va–Rīga no Jelgavas izbrauks pulksten 
23, arī no pārējām maršruta stacijām 
kursēs 27 minūtes vēlāk, tādēļ Rīgā 
pienāks pulksten 23.48.

nākamsvētdien, 26. aprīlī, no 
pulksten 11 līdz 17 pasta ielā 44 
bez maksas būs iespējams saņemt 
lietotas bērnu un jauniešu drēbes 
un apavus, ko sarūpējuši biedrības 
«Zemgales Lāčplēsis» biedri. Līdzīgu 
akciju, lai palīdzētu ģimenēm, kam 
nepieciešams šāda veida atbalsts, bied-
rība organizēja jau pagājušajā gadā, 
gūstot lielu atsaucību, tādēļ šogad 
nolemts tradīciju turpināt. «Zemgales 
Lāčplēša» biedru saziedotos apavus 
un apģērbu bērniem un jauniešiem 
26. aprīlī varēs saņemt no pulksten 
11, ierodoties Pasta ielā 44, informē 
biedrība. 

Veikalā «Maxima» rīgas ielā 11a 
(tirdzniecības centrā «Valdeka») 
uzstādīts īpašs interaktīvs ziedoša-
nas stends, kurā saziedotie līdzekļi 
nonāks Jelgavas reģiona trūcīgajām 
ģimenēm. Tas Jelgavā atradīsies trīs 
nedēļas Ziedot.lv labdarības akcijas 
«Palīdzi trūcīgiem mazuļiem» gaitā. 
Sniegt atbalstu mazuļiem var arī, veika-
los izvēloties produktus ar īpašu akcijas 
zīmi «Palīdzi trūcīgiem mazuļiem», kas 
nozīmē, ka ražotājs ziedos 1 centu no 
produkta cenas mazuļu atbalstam, kā 
arī ziedojot Ziedot.lv mājas lapā (www.
ziedot.lv) vai zvanot pa ziedojumu 
tālruni 90067004 (maksa par zvanu 
– 1,42 eiro). Akcijas mērķis ir palīdzēt 
ap 2000 bērnu no maznodrošinātām 
ģimenēm visā Latvijā. Atbalsts ģimenei 
tiek sniegts nedēļu pirms bērna kopša-
nas pabalsta saņemšanas, jo, kā norā-
da Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta, šis 
periods maznodrošinātajām ģimenēm 
finansiāli ir viskritiskākais.

Sintija Čepanone











Arī šovasar skolēniem 
būs iespēja strādāt

Katrs izglītojamais nodarbinātī-
bas programmā varēs strādāt vienu 
darba periodu: 13 un 14 gadus vecus 
jauniešus pašvaldības iestādēs un 
kapitālsabiedrībās plānots nodar-
bināt četras stundas dienā divas 
nedēļas, skolēnus vecumā no 15 līdz 
17 gadiem – sešas stundas dienā trīs 
nedēļu garumā. Arī 18 gadus veci 
audzēkņi ar īpašām vajadzībām 
varēs strādāt sešas stundas dienā 
trīs nedēļas. 

L.Vilcāne norāda, ka kopumā 
darbu šovasar plānots nodrošināt 
vairāk nekā 450 Jelgavas pilsē-
tas skolēniem un atalgojums tiks 
izmaksāts no Jelgavas Izglītības 
pārvaldes budžeta: 13 – 14 gadus 
vecie skolēni par desmit nostrādā-
tām darba dienām varēs saņemt 82 
eiro pēc nodokļu nomaksas; jaunieši 
no 15 līdz 17 gadiem – 164 eiro par 
piecpadsmit darba dienām. 

Par iespējām pieteikties vasaras 
nodarbinātības programmai sko-
lēniem jāinteresējas savā izglītības 
iestādē – tieši skolas organizē izglī-
tojamo pieteikšanos nodarbinātībai, 
izvērtē pieteikumus un apstiprina 
nodarbinātībā iesaistīto izglītojamo 
sarakstu.

Šobrīd arī NVA jau paziņojusi par 
skolēnu nodarbinātības pasākumu 
vasaras brīvlaikā īstenošanu, un 
ar NVA atbalstu vasaras mēnešos 
strādāt un iegūt darba pieredzi 
varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 
gadiem, kuri iegūst izglītību vispā-
rējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs. Jelgavas filiāles 
vadītājas vietniece Inga Lejiņa 
skaidro, ka NVA Jelgavas filiāle 
darbu vasarā – laika periodā no 1. 
jūnija līdz 31. augustam – plāno 
nodrošināt 177 skolēniem. Skolēnu 
pieteikšanās nodarbinātības pasā-
kumam tiks izsludināta maijā.

Taču šobrīd NVA aicina pieteikt 
darba vietas skolēniem vasaras brīv-
laikā darba devējus. Darba devējam 
NVA nodrošinās dotāciju skolēna ik-
mēneša darba algai 50 procentu ap-

mērā no valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas, savukārt otru 
pusi algas skolēnam maksās darba 
devējs pats, par nodarbināto skolē-
nu veicot arī darba devēja un darba 
ņēmēja nodokļu nomaksu. «NVA 
nodrošinās arī dotāciju ikmēneša 
darba algai skolēna darba vadītā-
jam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu 
dotācijas apmērs noteikts vienas 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmērā, attiecīgi do-
tācijas apmērs par viena skolēna 
darba vadīšanu būs viena desmitā 
daļa no valstī noteiktās minimā-
lās mēneša darba algas. Tādējādi 
par viena skolēna nodarbināšanu 
darba devējs saņems 180 eiro sko-
lēna darba algai un 36 eiro skolēna 
darba vadītāja darba algai pirms 
nodokļu nomaksas,» informē NVA, 
norādot, ka aģentūra arī apdrošinās 
skolēnus pret iespējamiem nelaimes 
gadījumiem. Sīkāku informāciju par 
NVA organizēto nodarbinātības 
pasākumu var uzzināt mājas lapā 
www.nva.gov.lv.

Jāuzsver, ka, sākot ar šo gadu, 
vienam no vecākiem ir tiesības 
saglabāt nodokļa atvieglojumu 
par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 
gadiem un mācās vispārējās, pro-
fesionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iestādē, ja tas strādā va-
saras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. 
augustam).

skolēnu nodarbinātības 
laika periodi vasarā

ar pašvaldības atbalstu  
13 un 14 gadus vecie jaunieši 

varēs strādāt:
no 1. līdz 12. jūnijam; no 15. līdz 
30. jūnijam; no 29. jūnija līdz 10. 
jūlijam; no 13. līdz 24. jūlijam; no 
27. jūlija līdz 7. augustam; no 10. 
līdz 21. augustam.

ar pašvaldības atbalstu 
15 – 17 gadus vecie jaunieši 

varēs strādāt:
no 1. līdz 19. jūnijam; no 25. jūnija 
līdz 14. jūlijam; no 13. līdz 31. jūlijam; 
no 3. līdz 21. augustam.

Sintija Čepanone

Jelgavas poliklīnikā līdz-
tekus jau esošajam iekār-
tots jauns zobārstniecī-
bas kabinets, pacientiem 
vienuviet nodrošinot 
visus zobārstniecības 
pakalpojumus. «Mūsu 
prioritāte ir pakalpojumu 
kvalitāte un pacientu, 
tostarp ar kustību trau-
cējumiem, ērtības, un to 
šobrīd varam nodrošināt 
ļoti augstā līmenī,» saka 
sia «Jelgavas poliklīni-
ka» valdes locekle ruta 
Viesture.

Jaunais zobārstniecības kabi-
nets iekārtots telpās, kurās savu-
laik atradās kafejnīca – tās pārbū-
vētas, pielāgojot zobārstniecības 
kabineta vajadzībām, un šobrīd 
līdztekus plašajam kabinetam, kas 
aprīkots ar jaunām un modernām 
iekārtām, izveidota arī atsevišķa 



pilsētas poliklīnikā – 
jauns zobārstniecības 
kabinets

uzgaidāmā telpa. 
Zobārste Ilona Glaskova stāsta, 

ka lielākais ieguvums ir daudzfunk-
cionālā un mobilā iekārta, kas ērti 
pielāgojama jebkuram pacientam. 
«Bērniem ir speciāls paliktnītis, 
lai mazais pacients krēslā sēdētu 
atbilstošā augstumā, vecāku cilvē-
ku ērtībām zobārstniecības krēslu 
iespējams nolaist ļoti zemu, lai 
viņiem atvieglotu iesēšanos tajā, 
savukārt cilvēkiem ratiņkrēslā 
ārstēšanu varam veikt turpat 
ratiņkrēslā, jo gan zobārstniecības 
krēsls, gan iekārtas ir ērti pārvie-
tojamas un pielāgojamas atbilstoši 
pacienta vajadzībām,» skaidro 
I.Glaskova.    

Līdz ar jaunā kabineta iekārto-
šanu paplašināts arī pakalpojumu 
klāsts. «Līdz šim, lai veiktu zoba 
rentgenu, pacientam bija jādodas uz 
Rentgenoloģijas kabinetu, savukārt 
šobrīd mums ir pašiem sava digitālā 
rentgena iekārta – tas ir ērtāk gan 
ārstam, gan pacientam, jo ārstēšanu 
var veikt operatīvi – «bildi» uzreiz 

redzam monitorā. Tāpat drīzumā 
tiks uzstādīta intraorālā kamera, 
kas pacientam nodrošinās iespēju 
pašam monitorā aplūkot mutes 
dobuma stāvokli,» skaidro zobārste, 
piebilstot, ka iegādāta arī moderna 
zobu kanālu preparēšanas iekārta, 
kas daudz augstākā kvalitātē ļauj 
veikt zoba kanālu ārstēšanu. Tāpat 
šobrīd poliklīnikā tiek piedāvāta 
visu veidu zobu protēžu izgatavo-
šana, iespēja veikt zobu balināšanu, 
kustīgu zobu šinēšanu, kā arī pieeja-
mi citi zobārstniecības pakalpojumi, 
tostarp zobu ķirurģija un panorā-
mas rentgens. I.Glaskova norāda, 
ka zobārstniecības pakalpojumu 
cenas līdz ar jaunā kabineta atvēr-
šanu nav augušas, turklāt šeit tiek 
nodrošināta bērnu līdz 18 gadiem 
zobu ārstēšana bez maksas, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu 
un ierodoties vecāku vai likumīgā 
aizbildņa pavadībā.

Jāpiebilst, ka jaunā stomatolo-
ģijas iekārta poliklīnikai izmaksāja 
22 990 eiro, ieskaitot PVN.

Zobārste ilona 
glaskova Jelga-
vas poliklīnikā 
strādā jau sešus 
gadus un novērtē 
jaunākās tehno-
loģijas, ar kurām 
nu ir iespēja strā-
dāt modernizē-
tajā zobārstnie-
cības kabinetā. 
Viņa un māsiņa 
tamara Borho-
va ir vienisprātis, 
ka to novērtē arī 
pacienti – kopš 
marta beigām, 
kad darbu sāka 
jaunais kabinets, 
par pacientu trū-
kumu sūdzēties 
nevarot.

Foto: Raitis 
Supe

Sintija Čepanone

lai nodrošinātu norma-
tīvos noteiktās dzeramā 
ūdens obligātās nekai-
tīguma un kvalitātes 
prasības, šonedēļ sia 
«Jelgavas ūdens» sākusi 
ūdensapgādes sistēmas 
profilaktiskos dezinfek-
cijas darbus. Kā pirmais 
dezinficēts viens no ko-
pumā diviem ūdens re-
zervuāriem ūdens saga-
tavošanas 2. pacēluma 
sūkņu stacijā. savukārt 
nākamnedēļ līdztekus 
otram rezervuāram plā-
nots dezinficēt arī pil-
sētas ūdensvada tīklus 
– ūdensvada sistēmas 
profilaktiskā dezinfekcija 
noritēs 20., 21. un 22. 
aprīlī.

Abi rekonstruētie rezervuāri, no 
kuriem dzeramais ūdens, attīrīts no 
dzelzs un sulfātiem līdz normatīva-
jos aktos noteiktajām prasībām, tiek 
piegādāts visai pilsētai, ekspluatāci-
jā tika nodoti pagājušā gada novem-
brī, un šobrīd, ievērojot Ministru 
kabineta noteikumu prasības, tiek 
veikta to profilaktiskā dezinfekcija. 
Dezinfekcija jāveic divas reizes gadā, 
un SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais 
direktors Viktors Juhna skaidro, ka 
šie darbi norit pakāpeniski, vispirms 
dezinficējot vienu rezervuāru, pēc 
tam – otru, lai klientiem nodroši-
nātu nepārtrauktu ūdens piegādi. 

 Proti, lai veiktu šos darbus, rezer-
vuārs pilnībā jāatbrīvo no ūdens, un 
tikmēr dzeramais ūdens pilsētai tiek 
padots no otras tvertnes. V.Juhna 
piebilst, ka viena rezervuāra izmērs 
ir 24 x 36 metri, dziļums – pieci 
metri, bet darba tilpums – 3800 
kubikmetri.

Tā kā šos darbus drīkst veikt 
tikai sertificēts uzņēmums un tiem 
nepieciešama gan specifiska teh-
nika, gan ķīmija, gan arī atbilstoši 
apmācīts personāls, šo pakalpojumu 
nodrošina SIA «Ūdens risināju-
mi». «Vispirms rezervuāra iekšējo 
virsmu nomazgā ar augstspiediena 
ūdens strūklu, līdz virsma ir tīra un 
slapja. Pēc tam ar dozatoru tvertnē 
tiek izsmidzināts dezinfekcijas šķī-
dums, kas satur skābes, – tas izšķī-
dina dzelzs nogulsnes un bioloģisko 
apaugumu, kā arī dezinficē,» dezin-
fekcijas procesu vienkāršoti skaidro 
«Ūdens ri-
sinājumu» 
speciālists.

«Kaut arī 
pēc ūdens 
attīrīšanas 
stacijas izbū-
ves pilsētai 
piegādātais 
dzeramais ūdens atbilst visām 
prasībām un varētu iztikt bez pilsē-
tas ūdensvada tīklu dezinfekcijas, 
drošības nolūkos tas tomēr tiks 
darīts,» uzsver V.Juhna, piebilstot, 
ka Jelgavas pilsētas ūdensvada 
sistēmas profilaktiskā dezinfekcija 
plānota no 20. līdz 22. aprīlim un 
šajā laikā ūdenim iespējama neliela 

hlora smaka un piegarša, taču to 
var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora 
koncentrācija nepārsniegs pieļauja-
mās normas. Ūdeni pirms lietošanas 
uzturā gan ieteicams uzvārīt.

J.Juhna piebilst, ka nākamnedēļ 
pilsētā arī plānots sākt ūdensvada 
tīklu profilaktisko skalošanu, kas 
tiks veikta pa ielu posmiem un 
kopumā varētu aizņemt pusotru 
mēnesi. Skalošanas mērķis ir nodro-
šināt, lai no ūdensgūtnes paņemtais 
un attīrīšanas stacijā attīrītais 
dzeramais ūdens pa tīkliem pie 
iedzīvotājiem nonāk bez papildu 
nogulumiem, kas uzkrājušies cau-
ruļvados.

Kopš pagājušā gada maija, kad 
sāka darboties jaunā attīrīšanas 
stacija, Jelgavā piegādātā dzeramā 
ūdens kvalitāte ir uzlabojusies: ja 
agrāk ūdens no rezervuāra uzreiz 
tika piegādāts pilsētai (līdz pagājušā 

gada martam 
Jelgavā pie-
gādātajam 
dzeramajam 
ūdenim bija 
noteiktas īpa-
šās normas 
dzelzim un 
sulfātiem), 

tad šobrīd tas vispirms iziet cauri 
četriem dzelzs filtriem, ūdeni attīrot 
no dzelzs piemaisījumiem, un nano-
filtrācijas iekārtām, kas ūdeni attīra 
no sulfātiem, un tikai pēc tam no 
rezervuāra tas tiek padots pilsētas 
tīklos. Šādas nanofiltrācijas iekārtas 
šobrīd ir tikai divās pilsētās Latvijā 
– Jelgavā un Jūrmalā.

Nākamnedēļ dezinficēs pilsētas ūdensvadu

dzeramā ūdens analīžu rezultāti
rādītājs 2014. gada  2015. gada 
 februāris februāris
Dzelzs 0,49 mg/l 0,018 mg/l 
  (norma <0,2 mg/l)
Sulfāti 252 mg/l 207 mg/l 
  (norma <250 mg/l)

Avots: «Jelgavas ūdens»

Ilze Knusle-Jankevica

turpmāk bijušās viesnī-
cas «Brīze» ēkā atmodas 
ielā 9 saimniekos ilve-
ta ločmele un Kristīne 
Bogdane, jo šajā ēkā nu 
ierīkots atpūtas centrs 
«dianda». svinīgā jaunā 
atpūtas kompleksa atklā-
šana notika pagājušajā 
ceturtdienā. 

Ar «Brīzes» īpašniekiem noslēgts 
kompleksa nomas līgums uz desmit 
gadiem, lai vispirms iztaustītu situā-
ciju, tomēr sava pieredze dāmām jau 
ir – I.Ločmele saimnieko atpūtas 
un boulinga centrā «Dianda» Aka-
dēmijas ielā, savukārt K.Bogdane 
rīko dažādas ballītes un pasākumus. 
Viņas spriež, ka Jelgavā ir pārāk 
maz atpūtas iespēju ģimenēm ar 
bērniem, tāpēc uzņēmuma īpašnie-
ce I.Ločmele uzsver: «Mēs jaunajā 
kompleksā gribam veidot ģimenei 
draudzīgu vidi.»

Uzņēmējas Atmodas ielas kom-
pleksā plāno ierīkot āra atrakciju 
laukumu un izstrādāt vasaras 
dienas nometņu piedāvājumu bēr-
niem. Tāpat teritorijā iecerēts 
izveidot telšu vietas un nojumi 
pasākumiem laukā, tomēr vispirms 
tiks veikti svarīgākie darbi telpās. 
«Jau šonedēļ vairākos numuriņos 
mainīsim grīdas segumu, pēc tam 
ierīkosim tādu kā istabas dārzu ar 
atpūtas krēsliem,» stāsta izpilddi-
rektore K.Bogdane. Viņa atklāj, ka 

 nākotnes plānos ietilpst viesnīcas 
numuriņu remonts, izveidojot tos 
tematiskus pa gadalaikiem, kā arī 
iekārtojot jaunlaulāto numuriņu. 

Šobrīd kompleksā darbu atsākusi 
gan viesnīca, piedāvājot astoņus 
numuriņus un 20 gultasvietas, gan 
kafejnīca, kas strādā ik dienu no 
pulksten 10 līdz 22. «Kafejnīca ir 
pieejama ikvienam apmeklētājam, 
ne tikai tiem, kas mitinās viesnīcā,» 
norāda uzņēmuma izpilddirektore 
K.Bogdane, piebilstot: tā varētu 
kļūt par tuvējo daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāju un Zemgales Darījumu 
centrā strādājošo iecienītu vietu, jo 
plānots ieviest arī tā saukto dienas 
piedāvājumu. Interesentiem ir 
arī iespēja iznomāt telpas pasāku-
miem.

Jauni darbinieki gan nav pieņem-
ti – sākumā slodzes tiks sadalītas 
starp jau esošajiem darbiniekiem, 
tādējādi ļaujot viņiem vairāk nopel-
nīt. Bet aktīvajā vasaras sezonā dar-
binieku skaits pieaugs. Uzņēmuma 
izpilddirektore atklāj, ka jau tagad 
pieteikušies četri pāri, kas šovasar 
«Diandā» plāno svinēt kāzas.

Jelgavas reģionālā Tūrisma cen-
tra vadītāja Anda Iljina norāda 
– prieks par to, ka šajā tūrisma 
sezonā palielināsies nakšņošanas 
iespēju klāsts pilsētā, jo pērn «Brīze» 
klientus tikpat kā neizmitināja. 
Viņa arī apstiprina, ka Jelgavā 
trūkst piedāvājuma bērniem, un cer, 
ka līdz ar jaunā atpūtas centra at-
vēršanu ģimenes brīvdienās vairāk 
laika pavadīs savā pilsētā. 

Viesnīca «Brīze» atradusi 
jaunus saimniekus

no 1.lpp.
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Ritma Gaidamoviča

Jau 25 gadus mūsu pilsētā ir Jelgavas amatu vidusskola, kas šobrīd 
skolo jaunos speciālistus 13 dažādās profesijās. pēdējos gados ievēro-
jami attīstīta skolas infrastruktūra un materiālā bāze, kas topošajiem 
speciālistiem paver daudz plašākas iespējas. tāpat viņiem ir ekskluzīva 
iespēja stažēties Francijā, itālijā vai Maltā, savukārt, dodot iespēju 
audzēkņiem gūt praktisko pieredzi, skola uztur mācību restorānu un 
mācību frizētavu. izglītības iestādes pedagogi pārliecināti, ka audzina 
pieprasītus un eiropas darba tirgum atbilstošus speciālistus, un aplie-
cinājums tam ir absolventi.



savus instrumentus gādā tikai 
uz kvalifikācijas praksi

Pēdējos gados, piesaistot Eiropas naudu, 
izdevies attīstīt iestādes infrastruktūru 
un materiālo bāzi, kas, protams, dara to 
pievilcīgāku, bet, galvenais, paver plašākas 
iespējas jauniešiem strādāt ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām. «Ja agrāk laboratorijā bija 
viens mikseris, ar kuru viens darbojās, bet 
pārējie skatījās, tad tagad jau katram ir 
savs blenderis, un visi var izpildīt praktis-
ko uzdevumu. Turklāt visus materiālus, 
tostarp pārtiku, nodrošina skola,» stāsta 
pavāru specialitātes pasniedzēja Aina 
Tāluma, piebilstot – to, ka jaunieši prot 
strādāt ar mūsdienīgām tehnoloģijām, 
novērtē arī darba devēji. Jaunieši aiziet uz 
uzņēmumu un prot rīkoties ar modernajām 
iekārtām, neskatās uz tām kā uz brīnumu. 
J.Koļesņikova atzīmē, ka Amatu vidusskola 
ir viena no retajām skolām Latvijā, kurā 
topošie frizieri tiek nodrošināti ar pilnīgi 
visiem instrumentiem, krāsām, turklāt 
pirmās praktiskās iemaņas viņi var apgūt 
katrs uz sava manekena. «Savus instru-
mentus jaunieši gādā tikai tad, kad dodas 
praksē vai pabeidz skolu. Nenoliegšu, par 

to mūs apskauž ci-
tas skolas, jo īpaši 
par manekeniem. 
Bet es taču nevaru 
jau pirmajā pusgadā 
ļaut jaunietim sabo-
jāt kādam matus, 
labāk, lai trenējas 
uz manekena!» saka 
J.Koļesņikova, pie-
bilstot – lai uzsāktu 
darbu, frizierim mi-
nimālais instrumen-
tu komplekts izmak-
sā ap 1000 eiro, taču 
mācību laikā visu 
nodrošina skola.

«Jūtamies 
līdzvērtīgi eiropas 
kolēģiem»

Šī ir viena no pil-
sētas aktīvākajām 
skolām, kura iesais-
tījusies neskaitāmos 
projektos, kas dod 
iespēju smelties pie-
redzi un pilnveidoties 
gan pasniedzējiem, 
gan audzēkņiem. 
Proti, skolas pedago-
gi un jaunieši dodas 
pieredzes apmaiņas 
braucienos uz Fran-
ciju, Itāliju, Maltu, 
Lietuvu, Igauniju un 

Vāciju, bet noteiktu specialitāšu audzēkņi 
šajās valstīs prakses laikā pavada pat vairā-
kus mēnešus. «Dārgākā prece neapšaubāmi 
ir informācija. Dodoties pie kolēģiem Eiro-
pā, mums ir iespēja paplašināt savu redzes-
loku, lai bērniem varētu dod daudz vairāk. 

Pateicoties šai iespējai, jūtamies līdzvērtīgi 
Eiropas kolēģiem. Un jāuzsver, ka kaut kas 
tāds nav visās profesionālajās skolās. Svarī-
gi, ka ne tikai mēs mācāmies, bet arī kolēģi 
brauc mācīties no mums,» atzīst maizes un 
miltu konditorejas specialitātes pasniedzēja 
amata meistare Gunta Briede. Jāpiebilst, 
ka šobrīd Amatu vidusskolas pieredzi ap-
zina 15 pavāru specialitātes pasniedzēji no 
Turcijas. Pedagogi spriež, ka tie jaunieši, 
kuri stažējušies ārzemēs, jūtas pārliecinā-
tāki par savām spējām un nebaidās sevi 
piedāvāt darba tirgū jau augstākos amatos. 
Pieredze ārzemēs noteikti ir pluss jaunieša 
CV, kuram viņš var pievienot starptautiski 
atzītu sertifikātu jeb «Europass», kas ap-
liecina viņa spējas. «Šie audzēkņi vairāk 
uzdrīkstas, mainās viņu skatījums uz dzīvi, 
profesiju, jo viņi ir redzējuši arī kaut ko 
citu, iepazinuši citu virtuvi, darba kultūru. 
Piemēram, pērn viens puisis pabeidza 
pavārus, bija praksē Francijā un atbraucis 
pieteicās par pavāru «Gan bei» restorānā, 
kur viņu, pateicoties Francijā gūtajai piere-
dzei, arī pieņēma. Un alga Rīgas labākajos 
restorānos pārsniedz 1000 eiro mēnesī,» 
stāsta A.Tāluma, piebilstot, ka puisis šo-
brīd Amatu vidusskolā papildus apgūst arī 
viesmīļa profesiju. Bet kāda audzēkne bija 
praksē Itālijā, pēc tam praktizējās šova 
«Mūsdienu Latvijas garša» dalībnieka Māra 
Jansona restorānā «Bibliotēka N°1» un jau 
pēc diviem mēnešiem saņēma piedāvājumu 
palikt pastāvīgā darbā. 

prakse – biļete 
iekļūšanai darba tirgū

Lai gan joprojām sabiedrībā valda 
stereotips, ka profesionālajā skolā mācās 
tikai tad, ja neņem pretī vidusskolā vai 
ģimnāzijā, skola uzsver, ka pēdējos gados 
situācija ir mainījusies – šeit mācās arī jau-
nieši, kuriem vidējā atzīme ir astoņas un 
deviņas balles, taču viņi mērķtiecīgi izvēlas 

profesionālo skolu. «Jūtam, ka ar katru 
gadu pie mums nāk motivētāki jaunieši, 
kuri tiešām vēlas ātrāk iegūt profesiju,» 
atzīst E.Bišere. 

Pedagogi novērtē, ka mainījusies arī au-
dzēkņu attieksme pret praksi – viņi apzinās, 
ka to nevajag ķeksīša pēc, jo tieši prakse ir 
biļete iekļūšanai darba tirgū, tāpēc cenšas 
sevi apliecināt. «Audzēkņi apzinās, ka vietā, 
kur ar slotu liek pastrādāt un pusdienas 
kolēģiem pienest, nav stažēšanās, tāpēc 
nereti prakses vieta tiek mainīta,» stāsta 
J.Koļesņikova. A.Tāluma piebilst, ka arī 
prakses devēji arvien vairāk apzinās, ka ir 
jāļauj praktikantiem sevi parādīt, ne tikai 
jāliek mizot kartupeļus un burkānus, bet 
jāļauj gatavot. Tikai tad izkristalizējas, vai 
jaunietis ir spējīgs darbinieks.

latvijas dižtortes autori – amatu 
vidusskolas absolventi

Skola ir pārliecināta, ka audzina darba 
tirgū konkurētspējīgus un zinošus speciā-
listus. «No darba devējiem esam saņēmuši 
ne vienu vien uzslavu, ka absolventi prot 
strādāt komandā, ir atbildīgi un ar plašu 
tvērienu. Mūsu ārzemju kolēģi atzinīgi no-
vērtē, ka mūsu jaunieši māk strādāt arī ar 
rokām, jo citur Eiropā priekšroka tiek dota 
tehnikai. Roku darbs ir augstā vērtē,» tā 
G.Briede. Pedagogi spriež, ka to apliecina 
projekti Latvijas mērogā. Piemēram, pērn 
Latvijas dzimšanas dienā Rīgā tika cepta 
Latvijas dižtorte – 1,3 tonnas smaga torte, 
kuru cepa astoņu konditoru komanda. 
Pieci no komandas bija Jelgavas Amatu 
vidusskolas absolventi, bet viens – šī brīža 
audzēknis. Nupat Amatu vidusskola saņē-
musi piedāvājumu izcept 20 metrus garu 
kliņģeri, kas veltīts Onkoloģijas gadam. 
«Tāpat vairāki mūsu frizieru specialitātes 
absolventi izveidojuši savas frizētavas 
Latvijā, viena audzēkne – Īrijā, vēl viena 
– Londonā, uzaicinot pie sevis strādāt 

arī citu mūsu skolas absolventi,» stāsta 
J.Koļesņikova. CNC metālapstrādes dar-
bagaldu iestatītāju specialitātes absolvents 
papildināja zināšanas Rīgas Tehniskajā 
universitātē un šobrīd mācās Anglijā, kur 
arī strādā metālapstrādes nozarē. Savu-
kārt SIA «Pure chocolate» tehnologs un 
konfekšu receptūras izveidotājs ir Jelgavas 
Amatu vidusskolas audzēknis Aleksandrs 
Antonovičs. 

amatu vidusskola pucē 
«Benefices» meitenes

Skolas lielākais pēdējo gadu lepnums ir 
izveidotais mācību restorāns, kas apkalpo 
arī jelgavniekus. «Jauniešiem ir iespēja 
gatavot restorāna līmenī un arī apkalpot. 
Mūsuprāt, šī ir neatsverama pieredze,» 
atzīst A.Tāluma, piebilstot, ka šobrīd resto-
rānam ir liels pieprasījums. Tiek pieņemti 
uzņēmumu banketu pasūtījumi, apkalpoti 
korporatīvie pasākumi. Jāuzsver gan, ka 
restorāns strādā tikai darba dienās un 
saskaņā ar mācību plānu. Bet frizieriem 
un vizāžistiem ir iespēja savas prasmes 
apliecināt skolas mācību frizētavā. «Nedo-
mājiet, ka šeit nāk tikai pensionāri, jo citā 
frizētavā nevar atļauties. Brauc arī dāmas 
smalkos džipos, noslēpj tos pie bibliotēkas 
un tad, cenšoties būt nemanāmas, nāk pie 
mums. Viņas pārliecinātas, ka šeit matus 
nesabojās, jo, pirmkārt, audzēkne pati 
būs ļoti uzmanīga, lai kaut ko nesabojātu, 
otrkārt, to visu vēl pasniedzēja uzmana,» 
atzīst J.Koļesņikova. Jāpiebilst, ka Amatu 
vidusskolas topošajiem speciālistiem izvei-
dojusies arī laba sadarbība ar deju studiju 
«Benefice». Izrādās, pirms koncertiem 
frizūras un grimu dejotājām veido tieši šīs 
skolas audzēkņi. Bet tērpu stila speciālisti 
nereti piedalās dažādās modes skatēs, 
demonstrējot tērpu kolekcijas konkursos 
un arī tepat, piemēram, «Pilsētas pasāžā», 
«Tēmā».

skola ar savu restorānu un frizētavu

alīna gorbas: beigusi pavāru specialitāti, strādā 
Mārtiņa Sirmā restorānā «3 pavāru restorāns»:
«Pagājuši pieci mēneši, kopš esmu atgriezusies Latvijā, 
un jau divus mēnešus strādāju «3 pavāru restorānā». 
Pirms tam gadu strādāju Itālijā – mācību laikā biju 
apmaiņas programmā, tur mācījos, praktizējos, aplie-
cināju sevi, un man piedāvāja noslēgt darba līgumu. 
Tad vēl pusotru gadu nostrādāju par pavāri uz privātas 
jahtas, kas piederēja Krievijas uzņēmējam. Atgriežoties 
Latvijā, sapratu, ka savu līmeni negribu pazemināt, strādājot parastā bistro, tāpēc 
CV iesniedzu tikai restorānā «3 pavāru restorāns» un jau pēc trim dienām saņēmu 
zvanu. Pieļauju, ka mans trumpis bija pieredze Itālijā, kuru guvu, pateicoties Amatu 
skolai. Jāatzīst, man nepatika mācīties un uz pavāriem aizgāju, jo skola bija tuvu 
mājai. Bet, pateicoties skolotājai Ainai Tālumai, es iemīlēju šo profesiju un virtuvi. 
Nevarēju iedomāties, ka virtuvē kādreiz strādāšu ar tādu fanātismu. Svarīgi ir pa-
mēģināt un izmantot iespējas!»

Kā amatu vidusskolas absolventi sevi atraduši profesijā?
laima Bauble, beigusi konditorus, strādā ceptuvē 
SIA «Drusti»:
«Manuprāt, pateicoties skolai un skolotājai Gun-
tai Briedei, manī ir radusies vēlme strādāt kondi-
torejā, nepārtraukti apgūt ko jaunu. Šobrīd mans 
galvenais darbības lauks ir tortes – tās top pēc 
individuāliem pasūtījumiem. Esmu cepusi lielo 
torti futbola kluba «Jelgava» desmit gadu jubilejai, 
piedalījusies Latvijas dižtortes cepšanā. Jāpiebilst, ka 
mūsu ceptuvē strādā vairāki Jelgavas Amatu vidusskolas absolventi un bieži 
uzņemam arī praktikantus. Visu cieņu – viņi tiešām ir labi sagatavoti un 
uzreiz var mesties iekšā darbos. Pati ne tikai cepu tortes, bet šobrīd esmu 
uzņēmusies arī pedagoga lomu – man ir sertifikāts, ka varu skolot jaunos 
mūsu ceptuvē, nododot tālāk savas zināšanas. Tiesa, es skolu beidzu jau 
diezgan sen un mums vēl nebija tik plašu iespēju kā šobrīd – jaunie cehi, 
tehnika, prakses ārzemēs... Es ceru, ka jaunieši to novērtē.»

ernests ronis, absolvējis komercdarbiniekus, 
vada transporta uzņēmumu SIA «Delivers»:
«Šis ir manu vecāku izveidots kravu pārvadājumu un 
loģistikas uzņēmums, un zināju, ka kādreiz tas būs 
jāpārņem, tādēļ pēc 9. klases 4. vidusskolā izvēlējos 
mācīties Amatu vidusskolā komercdarbiniekos. Sa-
protot, ka ar profesionālo izglītību var būt par maz, 
absolvēju arī LLU Ekonomikas fakultāti. Šobrīd strādāju 
ģimenes uzņēmumā, un mans galvenais uzdevums ir 
organizēt kravu pārvadājumus no Latvijas uz Ungāriju, Čehiju, Vāciju un atpakaļ. 
Viennozīmīgi varu apgalvot, ka Amatu vidusskolā man ielikti ļoti labi pamati, 
kas palīdzēja ne tikai augstskolā, bet arī dzīvē. Novērtēju pasniedzēju attieksmi 
– viņiem bija svarīgi, lai mēs iemācāmies un esam konkurētspējīgi darba tirgū. 
Tiesa, viss bija atkarīgs no paša attieksmes. Lai gan sabiedrībā valda stereotips, 
ka uz amateni iet tikai tie, kuri nekur citur netiek, es tam nepiekrītu. Es gāju ar 
konkrētu mērķi, lai dzīvē kaut ko sasniegtu, un man tas ir izdevies.»

ap 1000 eiro – tik izmaksātu friziera minimālais instrumentu komplekts, neskaitot krāsas, taču mācību laikā amatu vidusskolas 
jaunieši ar instrumentiem tiek pilnībā nodrošināti. «Mums dārgākās šķēres ir par 30 eiro, matu griešanas mašīna – par 102 eiro, 
matu fēns maksā no 35 līdz 70 eiro, dažādu izmēru lokšķēres – 40 eiro katra…» stāsta skolotāja Jeļena Koļesņikova (pa labi), 
piebilstot, ka jaunieši var strādāt arī ar tik ekskluzīvu lietu kā karstās šķēres, kuru komplekta cena ir ap 3000 eiro. atšķirībā no 
citām skolām amatu vidusskolā pirmās praktiskās iemaņas var apgūt uz manekeniem. Vienā mācību pusgadā nepieciešams 
ap 40 manekenu galvu, kuru cena ir no 27 līdz 38 eiro katra, bet konkursiem tiek pirkti manekeni pat par 250 eiro. 

Šobrīd skolā mācās ap 500 audzēkņu, 
kuri apgūst darba tirgū pieprasītas pro-
fesijas. «Mums ir visi priekšnoteikumi, 
lai varam izglītot jauniešus, nodrošinot 
daudzpusīgas iespējas augt un attīstīties, 
pilnveidot savas zināšanas un prasmes. 
Vienīgais, kā mums pietrūkst, ir cilvēki val-
stī, jo dzimstības rādītāji nav iepriecinoši,» 
saka skolas direktore Edīte Bišere. Viņa 
stāsta, ka nesen skola saņēmusi Izglītības 
un zinātnes ministrijas dokumentu ar pro-
fesijām, kuras šobrīd pieprasa darba devēji 
Latvijā, un to vidū ir arī visas profesijas, 
kas tiek mācītas Amatu vidusskolā. «Me-
tālapstrādes nozarē ļoti trūkst virpotāju un 
frēzētāju. Šādus speciālistus mācījām pirms 
kādiem astoņiem gadiem, bet šobrīd apsve-
ram iespēju no septembra šīs programmas 
atjaunot – ja darba tirgū ir pieprasījums, 
mums jāreaģē!» atzīst direktore. 

Kāpēc trūkst šuvēju, frizieru?
Izskatot darba sludinājumus, jāsecina, 

ka Jelgavā trūkst šuvēju, frizieru un pa-
vāru, lai gan Amatu vidusskolā ik gadu šīs 
profesijas apgūst ap 20 jauno speciālistu. 
Kāpēc šāda situācija? Pedagogi lēš, ka 
aptuveni trešā daļa 
jauniešu, kuri iegu-
vuši kādu no šīm 
profesijām, dodas 
mācīties tālāk, maz-
liet mazāk izbrauc 
uz ārzemēm vai dar-
bu meklē Rīgā, jo 
tur var nopelnīt vai-
rāk. «Kāpēc trūkst 
šuvēju? Tāpēc, ka 
nemaksā adekvātu 
algu. Jaunietis, kurš 
beidzis skolu, lai 
uzsāktu patstāvīgu 
dzīvi, nevar iztikt ar 
minimālo algu mē-
nesī, tāpēc liela daļa 
mūsu absolventu 
priekšroku dod mā-
cībām, piemēram, 
papildus apgūstot 
dizainera profesi-
ju, lai var nopelnīt 
vairāk,» atzīst tēr-
pu stila speciālistu 
pasniedzēja Gaļina 
Zvaigznone. Arī 
frizieri izmanto ie-
spēju apgūt papildu 
iemaņas, piemēram, 
nagu kopšanas spe-
ciālista, vaksācijas 
meistara. «Diemžēl 
šobrīd tas nav ie-
spējams pie mums, 
jo tie ir dažu mēnešu kursi. Mēs apsveram 
iespēju apvienot vairākus arodus, mācīt 
pa blokiem, un rezultātā pie mums va-
rētu iegūt skaistumkopšanas speciālista 
kvalifikāciju,» piebilst frizieru pasniedzēja 
meistare Jeļena Koļesņikova.

Foto: Raitis Supe
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Otro gadu – sudrabs
Vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jel-
gava» Latvijas čempionātā otro gadu 
pēc kārtas izcīnījusi sudraba godalgas. 
Finālsērijā mūsu komanda tikās ar «RTU/
Robežsardze» volejbolistiem un sērijā līdz 
trīs uzvarām piekāpās pretiniekiem ar 0:3. 
Līdz ar to «Biolars/Jelgava» volejbolistiem 
otro gadu pēc kārtas Latvijas čempionātā 
sudrabs. Komandas kapteinis un cēlājs Ag-
ris Leitis atzīst, ka komandai ir pārāk maz 
treniņu un pretinieki ir arī profesionālāki.

sāksies skriešanas treniņi
Gatavojoties Jelgavas nakts pusmarato-
nam, 18. aprīlī sāksies skriešanas koptre-
niņi. Tie notiks sestdienās pulksten 10 un 
otrdienās pulksten 18 Pasta salā neatkarīgi 
no laikapstākļiem. Interesentiem iepriekš 
nav jāpiesakās, un dalība tajos ir bez mak-
sas. «Pirmajā treniņā paredzēta kopīga 
iesildīšanās/atsildīšanās, aptuveni 3 – 7 
kilometru skrējiens katram pēc savām spē-
jām un nostiprinošie vingrinājumi pēdām,» 
norāda viena no «Nike Running Club» 
trenerēm Aļona Fomenko. Jāatgādina, ka 
skriešanas maratona «Skrien Latvija» Jelga-
vas posms notiks 11. jūlijā, bet A.Fomenko 
uzsver, ka skriešanas treniņi tiks rīkoti līdz 
pēdējam seriāla posmam 10. oktobrī. 
Papildu informācija pieejama mājas lapā 
bigbankskrienlatvija.lv.

Ceturtais sKsM
Jelgavas Specializē-
tās peldēšanas sko-
las audzēknis De-
niss Komars Baltijas 
čempionātā izpildījis 
Starptautiskās kla-
ses sporta meistara 
(SKSM) normatīvu 
50 metros brasā, kas 
viņam ļauj kvalificēties Eiropas pirmajām 
spēlēm. «Normatīvs ir 28,9 sekundes, es 
nopeldēju 28,3 sekundēs,» tā D.Komars. 
Peldēšanas skolas direktore Zelma Ozoli-
ņa uzsver, ka šis ir ceturtais SKSM Jelgavas 
peldēšanas vēsturē un Latvijā kopā ir 17 
peldēšanas SKSM. Pēc reitinga D.Komars 
šobrīd ir 3. vietā Eiropā savā vecuma 
grupā 50 un 100 metros brasā.

panākumi meitenēm
J e lgavas 
k l u b a 
« S h i n r i » 
meitenes 
izcīnījušas 
divas me-
daļas Eiro-
pas kara-
tē-džitsu 
čempionā-
tā. Danie-
lai Skujai 
(attēlā no kreisās) zelta medaļa kumite 
12 – 13 gadu vecuma grupā svara 
kategorijā virs 45 kilogramiem, Annai 
Poņatovskai sudraba medaļa kata 16 
– 17 gadu vecuma grupā. Sportistes 
sagatavoja treneris Aleksejs Bistrovs. 

Ilze Knusle-Jankevica

sestdien ar spēli pret Jē-
kabpils komandu sezonu 
noslēdzis BK «Jelgava», 
«aldara» lBl čempionātā 
ierindojoties 8. vietā des-
mit komandu konkurencē. 
«izcīnītā vieta nav atbilstošs 
rādītājs, pēc kura vērtēt 
aizvadīto sezonu – tā bija 
interesanta, un visus pre-
tiniekus, izņemot līderus 
«Ventspils» un «VeF rīga», 
vismaz vienu reizi sezo-
nas laikā uzvarējām,» vērtē 
viens no komandas trene-
riem gatis Justovičs. 

Līdzīgi uzskata arī komandas galve-
nais treneris Mārtiņš Gulbis, norādot: 
«Mēs pierādījām, ka ar mums ir jārē-
ķinās. Mēs parādījām, ka arī jaunie 
puiši var spēlēt, ka varam spēlēt gudru 
basketbolu. Un par mums runā.» Kad 
pie komandas stūres nāca M.Gulbis, 
viņa koncepcija bija pēc iespējas vairāk 



«27 spēlēs no 31 nebijām favorīti»
iespēju dot jaunajiem spēlētājiem. «Pie 
šī plāna noturējāmies līdz pat sezonas 
beigām, un uzskatu, ka izdarījām labu 
darbu, turklāt šī iecere attaisnojās 
vairāk nekā par 100 procentiem,» tā 
galvenais treneris. Protams, kādā brīdī 
par sevi lika manīt jauno pieredzes trū-
kums, taču kopumā treneru korpuss ar 
spēlētāju sniegumu aizvadītajā sezonā 
ir apmierināts. «Mēs visi kopā zinājām, 
ko darām un uz ko ejam, tāpēc prob-
lēmu ar disciplīnu vai motivāciju se-
zonas laikā nebija,» norāda M.Gulbis, 
piebilstot, ka desmit no 12 komandas 
spēlētājiem šis bija pirmais nopietnais 
gads LBL līmenī. Izveidotais koman-
das modelis pilnībā saskan ar trenera 
filozofiju – dot iespēju jaunajiem vai 
nenovērtētajiem spēlētājiem, bet, ja 
kāds šo iespēju neizmanto, viņam 
vietas komandā neesot. 

Sezonas laikā BK «Jelgava» aizva-
dīja 31 spēli, izcīnīja 13 uzvaras un 
piedzīvoja 18 zaudējumus. Komandas 
spēlētāji atzīst, ka vissāpīgākie ir 
tieši zaudējumi spēles galotnē, kad 
viena epizode nosaka visu. Ar viena 

punkta starpību aizvadītajā sezonā 
jelgavnieki piekāpās Jēkabpilij, Lie-
pājai un «Barons/LDz». Zaudējums ar 
starpību, kas nav lielāka par pieciem 

punktiem, piedzīvots vēl 
trīs spēlēs.

Visās spēlēs lauku-
mā izgājuši tikai divi 
spēlētāji – komandas 
kapteinis Salvis Mētra 
un uzbrucējs Agnis Ča-
vars. Visvairāk minūšu 
– 922,30 – nospēlējis 
A.Čavars, tad seko leģio-
nārs Deniss Krestiņins 
ar 891,12 minūtēm, sa-
spēles vadītājs Kristaps 
Pļavnieks (872,26 mi-
nūtes), uzbrucējs Dāvis 
Geks (809,28 minūtes) 
un kapteinis Salvis Mēt-
ra ar 796,32 minūtēm. 
Visskaļāk Latvijas bas-
ketbola kontekstā no BK 
«Jelgava» spēlētājiem 
par sevi runāt licis lietu-
vietis D.Krestiņins, kurš 
komandā spēlē jau no se-
zonas sākuma. «Viņš ir 

viens no vērtīgākajiem spēlētājiem visā 
līgā – ar Denisu treneris Mārtiņš trā-
pīja desmitniekā,» norāda G.Justovičs. 
Basketbola savienības apkopotā statis-
tika liecina, ka D.Krestiņins ir labākais 
līgas cīnītājs par atlēcošajām bumbām 
un viņam ir arī labākais efektivitātes 
rādītājs, tāpat viņš ir 13. labākais 
punktu guvējs visā līgā. 

Līdz iekļūšanai izslēgšanas spēlēs 
jeb labāko sešniekā pietrūka pavisam 
nedaudz. «Var teikt, ka viena aizsar-
dzība, viena uzvara mums maksāja 
izslēgšanas spēles,» nosaka treneris, 
piebilstot, ka tik un tā izdarīts milzīgs 
darbs, motivējot un vadot komandu, 
kura 27 spēlēs no 31 nav tikusi uz-
skatīta par favorīti. «Tas ir trenera 
melnais darbs, ko neviens neredz,» tā 
treneris, piebilstot, ka aizvadītā sezo-
na viņam bijusi ļoti emocionāla un arī 
smaga. Tagad komandai treniņi beigu-
šies, un, lai gan sarunas ar atsevišķiem 
spēlētājiem ir bijušas, pagaidām kluba 
vadība par nākotni nerunā. Arī līgums 
ar treneri M.Gulbi tika noslēgts uz 
diviem gadiem, bet šobrīd ne viena, 
ne otra puse nevar apstiprināt, vai 
sadarbību turpinās.

Foto: Renārs Buivids

7 balles
Komandas sniegums bija tuvu 
maksimumam, ko varēja izspiest 
no šī sastāva. Treneris mūs pēc 
sezonas ir izspiedis kā citronus. 
Komanda spēlēja skaistu, mūs-
dienīgu basketbolu, kas nesa 
13 uzvaras. Pie lielākas veiksmes 
varējām tikt play off. Tad jau 
sniegums būtu teicams.

salvis 
Mētra, 

kapteinis

6 balles
Komandas sniegumu vērtēju kā 
normālu. Noteikti neesam tur, kur 
mums vajadzēja būt – play off. Šo-
sezon vairākas reizes pierādījām, ka 
esam pelnījuši tur būt, bet, ja jau ne-
esam, tad kaut kā visu laiku pietrūcis. 
Es teiktu, ka tās ir spēļu galotnes, 
kuras zaudējām vairākās spēlēs. Visu 
laiku pietrūka pavisam maz.

8 balles
Komandas sniegumu vērtēju 
labi. Protams, ir neliela rūgtuma 
sajūta, ka neizdevās tikt izslēgša-
nas spēļu sešniekā, bet komanda 
spēlēja no visas sirds, un uz katru 
spēli gatavojāmies kā uz pēdējo, 
ļoti nopietni. Komandai noteikti 
ir kur augt un attīstīties.

6 balles
Ar savu sniegumu esmu ap-
mierināts par 70 procentiem. 
Sezonas pirmie mēneši un no-
slēgums vērtējams kā labs, taču 
vidusdaļa varēja būt labāka. Tad 
būtu arī izcīnīta kāda uzvara 
vairāk, kas, iespējams, maksāja 
vietu play off. Bet objektīvāki 
vērtētāji ir komandas vadība, 
fani un treneri. 

7 balles
Savu sniegumu man nepatīk vērtēt. 
Tas droši vien labāk jautājams tre-
nerim, bet pašam liekas, ka noteikti 
varēju daudz labāk. Nebija stabili-
tātes, daudz muļķīgu lēmumu, bet 
uzskatu, ka guvu neatsveramu pie-
redzi, jo pagājušajā gadā LBL spēlēju 
tikai pāris minūšu, bet te bija jāspēlē 
četrreiz vairāk un jāuzņemas līdera 
loma. Neteikšu, ka bija viegli, bet par 
to jāpasakās vienīgi trenerim, kurš 
uzticējās un ticēja pilnīgi visu laiku 
– vai vinnējām, vai zaudējām.

6,5 balles
Savu sniegumu vērtēju kā vidēji 
labu. Protams, cīnījos un koman-
dai atdevu sevi visu katrā spēlē 
un katrā epizodē, bet pietrūka 
stabilitātes. Bija gan labas, gan 
ne tik labas spēles, bet tāds nu 
tas sports ir.

6 balles
Jelgavas fani ir malači. Kad bija 
panākumi, komanda juta, ka arī 
atbalsts palielinās, un sākām spēlēt 
labāk. Faniem un atbalstītājiem 
jāsaprot, ka komanda bez atbalsta 
nav komanda. Šis sestais spēlētājs ir 
daļa no uzvarām. Karsējmeitenes arī 
noteikti bija tās, kas Jelgavas koman-
dai palīdzēja visas sezonas garumā. 
Komandas atbalstītāju mērķis varētu 
būt panākt, lai pēc gadiem Jelgavā 
būtu labākā atmosfēra, ko rada fani 
Latvijas basketbolā.

8 balles
Patīkami, ka Jelgavā sāka at-
griezties kaut cik skatītāju, kas 
deva mums stimulu spēlēt vēl 
labāk, un jāatzīst, ka pāris spēlēs 
atmosfēra bija ļoti laba. It īpaši, 
kad spēlējām Mātera ielas Sporta 
hallē. Vēl ļoti patika, ka fanu pul-
ciņš, kas mūs atbalstīja visās mā-
jas spēlēs, bija aizbraucis arī uz 
pēdējo spēli pret «Barons/LDz», 
kas noteikti palīdzēja, un par to 
viņiem milzīgs paldies.

8 balles
Jelgavas fani noteikti ieprieci-
nāja un atstāja labas atmiņas 
un emocijas. Ar katru gadu fani 
kļūst arvien skaļāki, labāki. Fani 
ir komandas sestais spēlētājs 
laukumā. Liels paldies viņiem 
par to.

Kristaps 
pļavnieks, 
saspēles 
vadītājs

andris 
Justovičs, 
uzbrucējs

Kā vērtē komandas sniegumu aizvadītajā sezonā?

Kā vērtē pats savu sniegumu aizvadītajā sezonā?

Kā vērtē komandas fanu atbalstu aizvadītajā sezonā? aizsaulē aizgājuši
Valdis BeĻinsKis (1961. g.) 
JeVgeniJa rOManOVa (1949. g.)
pĀVils paHOMOVs (1953. g.) 
VladiMirs paVlOVs (1939. g.) 
VladiMirs aBuŠaJeVs (1941. g.) 
ruta spilVa (1937. g.) 
JOsiFs ŠVaBa (1949. g.) 
ausMa Šīna (1928. g.). 
Izvadīšana 16.04. plkst.12 Meža kapsētā.
Biruta BruņinieCe (1929. g.). 
Izvadīšana 18.04. plkst.13 Baložu kapsētā.
delFine liepiņa (1951. g.). 
Izvadīšana 18.04. plkst.15 Bērzu kapsētā.
aleKsandrs KOMisarOVs (1950. g.). 
Izvadīšana 18.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.

Meklē darbu 
Vīrietis (45 gadi) meklē darbu.  
Tālrunis 27462917.

Celtnieks – tīru, laboju skursteņus, plītis, 
mūrīšus. Tālrunis 27478204. 

Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu 
darbu saistībā ar elektrības darbiem.  
Tālrunis 26998884.

Meklēju darbu (ir savs kravas buss).  
Tālrunis 25524504.

Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni, 
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un 
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.

Vīrietis (55 gadi) meklē darbu. Varu dzīvot 
uz vietas. Tālrunis 24850341.

Apkopējas darbu. Tālrunis 28928515.

Meklēju darbu (28 gadi). Izskatīšu visus 
piedāvājumus. Tālrunis 29660375.

Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija un 
95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, 
F līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.

Profesionāli speciālisti meklē darbu saistībā 
ar visu veidu iekšējiem remontdarbiem. 
Tālrunis 20018815.

Sieviete (20 gadi) meklē darbu. Bez 
kaitīgiem ieradumiem. Ir pieredze bērnu 
auklēšanā, biroja darba vadīšanā. Izskatīšu 
visus piedāvājumus. Tālrunis 25320646.

Celtnieks meklē darbu saistībā ar visu veidu 
iekšējiem remontdarbiem. Tālrunis 28398118.

Piedāvā darbu
SIA «RIKD» (reģ.Nr.43603019024) piedāvā 
darbu frizierim(-ei), manikīra meistaram(-ei). 
Tālrunis 29608278.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, mak-
sā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz 
vietas. Asteru 7. T.29718434

Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara 
izstrādājumus. T.20323336

Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un 
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un 
figūriņas. T.29954171.

Pārdod
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes. 
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.

Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kok-
skaidu briketes. T.26488881

Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūts-
mēslus. T.26816035

Smilti, šķembas, melnzemi, granti. T.29595955

Pārdod māju. Tel.26743846

Dažādi
Bruģēšanas darbi. Tel.26445421

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija. 
T.25904905

Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta 
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773

Ar augstu atbildības sajūtu veicam ārējo ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi. Kontaktin-
formācija: Jēkabs, mobilais tālrunis 26977749

Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu 
dibināšana/likvidācija; pamatkapitāla 
izteikšana eiro; prasības pieteikumi. Raiņa 
14, t.29179847; www.ademide.lv

Atjauno vannu emalju. Tel.20605520

Izved nolietotu sadzīves tehniku bez mak-
sas. T.28262407.

Uzstādu jaunus dzinējus Mtz-05, Mb-1 un 
Mf-70 motoblokiem. Tālr.22434304

Sadzīves tehnikas un elektroinstrumentu 
remonts. T.26473027

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, 
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādā-
šana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» 
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

BK «Jelgava» sezonu noslēdzis 8. vietā, bet spēlētāju denisu Krestiņinu (nr.55) medijs 
sportacentrs.com nosaucis par līgas vērtīgāko spēlētāju – tieši viņš visvairāk spēlēs 
šosezon savācis double-double (vairāk nekā 10 punktu un atlēcošo bumbu).

Foto: Raitis Supe



tV prOgraMMa6
www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv Ceturtdiena, 2015. gada 16. aprīlis

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

Pirmdiena, 20. aprīlis
LTV1
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija. 
  6.30 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2005.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 76.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 «Bellas ģimene». Vācijas melodrāma. 2014.g. 
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
12.55 ««Sporta studijas» diskusija». 
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls. 
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 60.sērija. 
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2005.sērija. 
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 75.sērija. 
17.10 «Momentuzņēmums».* 
17.25 «Skats no malas». 
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens». 
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». 
22.00 «Sporta studija». 
22.45 «Latvija var!» 
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 4». Seriāls. 6.sērija. 
  0.15 ««De facto»».* 
  0.50 «Iebrauc kino».* 
  1.20 «Melu laboratorija».* 

LTV7
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija. 
  6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». 
  7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
  8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 619.sērija. 
  9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 59.sērija. 
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 9.sērija. 
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».* 
11.55 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*  

Čempionu koncerts Kongresu namā.
13.20 «Vai Rīga jau gatava?»* 
13.55 «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā». Lielbritānijas posms.
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls». 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 10.sērija. 
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 620.sērija. 
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 15.sērija. 
19.05 «Kalle nāk 5». Seriāls. 10.sērija. 
19.55 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 3.sērija. 
20.55 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 3.sērija. 
22.35 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 3.sērija. 
  0.20 «Ukraina: no demokrātijas līdz haosam». Dokumentāla filma. 
  1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls». 

LNT
  5.00 «Karamba!» Humora raidījums. 
  5.25 «Bernards». Animācijas seriāls. 
  5.35 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums». 
  6.30 «900 sekundes». 
  8.45 «Dzīvīte». 
  9.05 «Degpunktā». 
  9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 39. un 40.sērija.
12.20 «Galileo 2». 
12.50 «Karamba!» Humora raidījums. 
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 34.sērija. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 7.sērija. 
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 59.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 29.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes». 
20.40 «Degpunktā». 
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 
22.25 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 2.sērija. 
23.45 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija. 
  0.35 «Dzīvīte». 
  0.55 «LNT ziņu «Top 10»». 
  1.40 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 29.sērija. 
  3.15 «900 sekundes».

TV3
  5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija. 
  5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
  6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls. 
  7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 
  8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6». 
  9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 4.sērija. 
10.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 14. un 15.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8». 
11.30 «Gatavo 3». 
12.00 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 196. un 197.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls. 
13.35 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls. 
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 52. un 53.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 23.sērija. 
17.55 «Dzīves krustcelēs 5». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 53.sērija. 
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 13.sērija. 
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 312.sērija. 
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija. 
  0.05 «Algotnis». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g. 
  1.55 «Nekā personīga». 
  2.45 «Pilsētas leģendas: Godmaņa māja». Dokumentāla filma. 
  3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 23.sērija. 
  3.45 «TV3 ziņas». 
  4.15 «Bez tabu». 

Otrdiena, 21. aprīlis
LTV1
  5.00 «Vides fakti».* 
  5.30 «Es – savai zemītei».* 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija. 
  6.30 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2006.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 77.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 «Sapņu viesnīca. Maldivu salas». Melodrāma. 
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls. 
13.25 «Kas te? Es te!»* 

13.55 «Luijs». Animācijas seriāls. 
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 61.sērija. 
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2006.sērija. 
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 76.sērija. 
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».* 
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». 
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija». 
22.05 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dokumentāla daudz-

sēriju filma (ar subt.). 3.sērija. Pirms filmas – diskusija 
«Patiesības stunda».

23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».* 
  0.20 «Simtgadnieks, kas izkāpa pa logu un pazuda».  

Zviedrijas piedzīvojumu filma. 2013.g. 

LTV7
  5.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 5.sērija. 
  5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija. 
  6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». 
  7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
  8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 620.sērija. 
  9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 60.sērija. 
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 10.sērija. 
11.15 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.45 «Aizliegtais paņēmiens».* 
12.45 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.45 ««Euro Hockey Challenge»». Norvēģija – Latvija.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 11.sērija. 
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 621.sērija. 
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 11.sērija. 
19.05 «Kalle nāk 5». Seriāls. 11.sērija. 
20.00 «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu Rīvu».  

Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija. 
21.10 «Tēvs Brauns». Seriāls. 5.sērija. 
22.05 «Specvienība». Seriāls. 12.sērija. 
22.55 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 2.sērija. 
  0.05 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 3.sērija. 
  1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* Muzikālais kokteilis.
  1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». 

LNT
  5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 59.sērija. 
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.20 «Šodien novados».  
  6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
  8.45 «Dzīvīte». 
  9.05 «Degpunktā». 
  9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Neprātīga mīlestība». Vācijas melodrāma. 2009.g. 
12.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. 6.sērija. 
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 35.sērija. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 8.sērija. 
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 60.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 30.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.40 «Degpunktā». 
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestības viesnīca». ASV melodrāma. 2014.g. 
23.05 JAUNUMS. «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija. 
  0.05 «Dzīvīte». 
  0.25 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 19.sērija. 
  1.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 30.sērija. 
  2.45 «Šodien novados». 
  2.55 «900 sekundes». 
  4.40 «Karamba!» Humora raidījums. 

TV3
  5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija. 
  5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
  6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls. 
  7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 
  8.00 «Dzīves krustcelēs 5». 
  9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 5.sērija. 
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 13.sērija. 
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 14.sērija. 
12.00 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 198. un 199.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls. 
13.35 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls. 
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 53. un 54.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 24.sērija. 
17.55 «Dzīves krustcelēs 5». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 54.sērija. 
21.00 «Precos ar svešinieku!» 
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija. 
23.05 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija. 
  0.05 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
  1.50 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 199.sērija. 
  2.15 «Komisārs Reksis». Seriāls. 4.sērija. 
  3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 24.sērija. 
  3.50 «TV3 ziņas». 
  4.20 «Bez tabu». 

Trešdiena, 22. aprīlis
LTV1
  5.00 «Vides fakti».* 
  5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 10.sērija. 
  6.30 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2007.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 78.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 «Marisa Jansona atvadu koncerts no Karaliskā  

«Concertgebouw» orķestra Amsterdamā». 
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
12.50 «Mia un es». Animācijas seriāls. 
13.20 «Kas te? Es te!»* 
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 62.sērija. 
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2007.sērija. 
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 77.sērija. 
17.00 «Personība. 100 g kultūras».* 
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Laris Strunke». Dokumentāla filma. 
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»». 
21.20 «Sastrēgumstunda». 
22.30 «Zebra». 
22.45 «Momentuzņēmums». 
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Iebrauc kino».* 

23.45 «Personība. 100 g kultūras».* 
  0.40 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».  

Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija. 
  1.40 «Mafijas klans 4». Seriāls. 6.sērija. 

LTV7
  5.00 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 6.sērija. 
  5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija. 
  6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls». 
  7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
  8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 621.sērija. 
  9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 61.sērija. 
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 11.sērija. 
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».* 
13.05 «Sporta studijas diskusija». 
14.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 12.sērija. 
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 622.sērija. 
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk 5». Seriāls. 12.sērija. 
20.25 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 2.sērija. 
21.15 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.15 «Sporta studijas diskusija». 
23.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 47.sērija. 
  0.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 11.sērija. 
  1.05 «Brigitas Vīnšteines noslēpums».* 

LNT
  5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 60.sērija. 
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.20 «Šodien novados». 
  6.30 «900 sekundes». 
  8.45 «Dzīvīte». 
  9.05 «Degpunktā». 
  9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Mīlestības viesnīca». ASV melodrāma. 2014.g. 
11.50 «Karamba!» Humora raidījums. 
12.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. 7.sērija. 
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 36.sērija. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 9.sērija. 
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 61.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 31.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.40 «Degpunktā». 
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 3.sērija. 
22.10 «Paranormālā parādība 2». ASV šausmu filma. 2010.g. 
  0.05 «Dzīvīte». 
  0.25 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 31.sērija. 
  2.20 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 9.sērija. 
  3.00 «Šodien novados». 
  3.10 «900 sekundes». 

TV3
  5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija. 
  5.40 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
  6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls. 
  7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 
  8.00 «Dzīves krustcelēs 5». 
  9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 6.sērija. 
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija. 
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 15.sērija. 
12.00 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 200. un 201.sērija.
13.00 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls. 
13.35 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls. 
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 54. un 55.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7».  

Vācijas detektīvseriāls. 25.sērija. 
17.55 «Dzīves krustcelēs 5». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 55.sērija. 
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona». 
21.45 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.). 
23.00 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija. 
  0.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 12.sērija. 
  0.55 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 16.sērija. 
  1.45 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 201.sērija. 
  2.10 «Komisārs Reksis». Seriāls. 5.sērija. 
  3.00 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 

25.sērija. 
  3.45 «TV3 ziņas». 
  4.15 «Bez tabu». 

Ceturtdiena, 23. aprīlis
LTV1
  5.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 3.sērija. 
  5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 1.sērija. 
  6.30 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2008.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 79.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 «Daudz laimes!»* 
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».* 
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls. 
13.20 «Zili brīnumi!»* 
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls. 
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 63.sērija. 
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2008.sērija. 
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 78.sērija. 
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras». 
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija. 
20.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Aurēlija Anužīte-Lauciņa.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Lielais jautājums. Latvijas nākotnes stratēģijas diskusija». 
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «Diskusija. 100 g kultūras».* 
  0.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
  1.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* 

LTV7
  5.00 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». 
  5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija. 
  6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». 
  7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).

  8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 622.sērija. 
  9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 62.sērija. 
10.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 12.sērija. 
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»* 
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls». 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 13.sērija. 
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 623.sērija. 
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Iebrauc kino».* 
19.35 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 1.sērija. 
20.30 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dokumentāla filma. 5.sērija. 
21.30 «Personība. 100 g kultūras».* 
22.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».* 
23.15 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 2.sērija. 
  0.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
  0.50 «Zebra».* (ar subt.).
  1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 

LNT
  5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 61.sērija. 
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.20 «Šodien novados». 
  6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
  8.45 «Dzīvīte». 
  9.05 «Degpunktā». 
  9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Mīlestība un citi negadījumi». Romantiska komēdija. 2012.g. 
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 3.sērija. 
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 37.sērija. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 10.sērija. 
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 62.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 32.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.40 «Degpunktā». 
21.10 «Maini vai zaudē!» TV spēle. 
21.55 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs. 
23.00 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 3.sērija. 
23.55 «Dzīvīte». 
  0.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 32.sērija. 
  2.05 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 10.sērija. 
  2.50 «Šodien novados». 
  3.00 «900 sekundes». 
  4.40 «Karamba!» Humora raidījums. 

TV3
  5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija. 
  5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
  6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls. 
  7.10 «Spēka reindžeri: supermegaspēks». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 
  8.00 «Dzīves krustcelēs 5». 
  9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 7.sērija. 
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 12.sērija. 
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 16.sērija. 
12.00 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 202. un 203.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls. 
13.35 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls. 
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 55. un 56.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 26.sērija. 
17.55 «Dzīves krustcelēs 5». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 56.sērija. 
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija. 
22.00 «Pēdējā sadursme». ASV spraiga sižeta trilleris. 2013.g. 
  0.10 «Kinomānija 6». 
  0.45 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
  1.45 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 203.sērija. 
  2.10 «Komisārs Reksis». Seriāls. 6.sērija. 
  3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 26.sērija. 
  3.50 «TV3 ziņas». 
  4.20 «Bez tabu». 

Piektdiena, 24. aprīlis
LTV1
  5.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 4.sērija. 
  5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 2.sērija. 
  6.30 «Rīta «Panorāma»». 
  8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 1.sērija. 
  9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 80.sērija. 
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
10.50 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 6. un 7.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls. 
13.20 «Brīnumskapja skola».* 
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls. 
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā». 
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 64.sērija. 
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* 
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 79.sērija. 
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 1.sērija. 
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu). 
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks». 
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija. 
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».* 
  0.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 6.sērija. 
  1.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 6. un 7.sērija.
  1.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
  2.40 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».  

Čempionu koncerts Kongresu namā.
  3.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
  4.35 «Aizliegtais paņēmiens».* 

LTV7
  5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls». 
  5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.03 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.sērija. 
  6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls». 
  7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
  8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 623.sērija. 
  9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 63.sērija. 
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 1.sērija. 
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».* 
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».* 
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». 
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 14.sērija. 
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 624.sērija. 
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.). 
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).

19.15 ««Euro Hockey Challenge»». Latvija – Slovākija.
21.50 «Momentuzņēmums».* 
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Spēlmanis». Lietuvas un Latvijas 

psiholoģiska drāma. 2013.g. (ar subt.).
  0.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
  0.55 «Sapņu māja». ASV trilleris. 2011.g. 
  2.30 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».* 
  4.00 «Spots».* 
  4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». 

LNT
  5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 62.sērija. 
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.20 «Šodien novados». 
  6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
  8.45 «Dzīvīte». 
  9.05 «Degpunktā». 
  9.45 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Ne par kādu naudu». Vācijas komēdija. 2011.g. 
11.55 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs. 
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 38.sērija. 
14.00 «LNT dienas ziņas». 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 11.sērija. 
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 63.sērija. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 33.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.40 «Degpunktā». 
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.). 
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.). 
  1.10 «Dzīvīte». 
  1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 33.sērija. 
  3.05 «Šodien novados». 
  3.15 «900 sekundes». 

TV3
  5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija. 
  5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
  6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls. 
  7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Redakai». Animācijas seriāls. 
  8.00 «Dzīves krustcelēs 5». 
  9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 8.sērija. 
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija. 
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 17.sērija. 
12.00 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 204. un 205.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls. 
13.30 «Dēkaiņi 3». Animācijas seriāls. 
14.00 «Bakugani». Animācijas seriāls. 
14.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
15.35 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums. 
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 27.sērija. 
17.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6». 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Bez tabu». 
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2». 
20.40 «27 kleitas». ASV romantiska komēdija. 2008.g. 
23.00 «Ģimenes ligzda». Īrijas drāma. 2005.g. 
  1.05 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 17.sērija. 
  1.55 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 205.sērija. 
  2.20 «Komisārs Reksis». Seriāls. 7.sērija. 
  3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 27.sērija. 
  3.55 «TV3 ziņas». 
  4.25 «Bez tabu». 

Sestdiena, 25. aprīlis
LTV1
  5.30 «Province».* (ar subt.).
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 3.sērija. 
  6.35 «Vides fakti».* 
  7.05 «Muks». Animācijas seriāls. 
  7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 
  8.00 «Luijs». Animācijas seriāls. 
  8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls. 
  8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls. 
  9.00 «Kas te? Es te!»* 
  9.30 «Zili brīnumi!» 
10.00 «Ķepa uz sirds». 
10.30 «Zariņš nepatikšanās». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2011.g. 
11.50 «Dzintariņam – 60. TDA «Dzintariņš» 60 gadu jubilejas 

koncerts».* 2.daļa.
12.55 «100 g kultūras. Personība».* Mūziķis Dons.
13.35 «Ekspedīcija Sumatrā».* 2.sērija. 
14.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Aurēlija Anužīte-Lauciņa.
14.35 «Laris Strunke». Dokumentāla filma. 
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».* 
17.00 «Skudru kari». Dokumentāla filma. 
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu). 
18.20 «Aculiecinieks». 
18.35 «Ielas garumā». «Liepājas iela. 1.daļa». 
19.05 «Vides fakti». 
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015». 
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»». 
21.25 «Eirovīzijas lielākie hiti. Konkursa sešdesmitās gadadienas šovs». 
23.10 «Rīga 2014. Eiro Vīzija». Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
  1.30 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija. 
  3.10 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma. 
  3.20 «Ģimenes detektīvs». Seriāls. 4.sērija. 
  5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».* 

LTV7
  5.00 «Pietura – Kuldīga».* 2.daļa.
  5.30 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.sērija. 
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
  7.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».* 
  8.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija. 
  9.05 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
10.05 «Province».* (ar subt.).
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* 
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.40 «Mīla, mazuļi un jauns sākums». Vācijas melodrāma. 2012.g. 
14.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
14.50 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
15.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
16.45 ««Euro Hockey Challenge»». Latvija – Slovākija.
19.25 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dokumentāla filma. 5.sērija. 
20.25 «Ar sapni mugursomā». 
21.15 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 4.sērija. 
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 55.sērija. 
23.50 «Spēlmanis». Psiholoģiska drāma. 2013.g. (ar subt.).
  1.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 
  3.25 «Sapņu māja». ASV trilleris. 2011.g. 

LNT
  5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 63.sērija. 
  5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 12.sērija. 
  6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija. 
  7.00 «Galileo 2». 
  7.30 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs. 
  8.30 «Attīstības kods». 
  9.00 «LNT brokastis». 



  5.30 «Piezīmes uz albuma lapām.  
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».* 

  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.05 «Vai Rīga jau gatava?»* 
  6.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».* 
  6.50 «Sekotāji».* 
  8.00 «Zebra».* 
  8.15 «Aculiecinieks».* 
  8.30 «Latvija var!»* 
  8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
  9.15 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
  9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums 

(krievu val., ar subt.).
11.15 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija. 
11.45 «Mīla, mazuļi un jauns sākums». Vācijas melodrāma. 2012.g. 
13.30 «Zariņš nepatikšanās». Piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
14.50 «Sapņu viesnīca. Tobago». Melodrāma. 
16.30 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma. 
16.45 «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Zeņit».
19.00 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 4.sērija. 
20.45 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.40 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 1. un 2.sērija.
23.15 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 3.sērija. 
  0.20 «Ar sapni mugursomā».* 
  1.05 ««Mikrofona» dziesmas».* 
  2.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».* 

LNT
  5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 12.sērija. 
  5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 13.sērija. 
  6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija. 
  7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums». 
  7.30 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs. 
  8.30 «Galileo 2». 
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11.00 «Laimīgs un vesels». 
11.30 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 2.sērija. 
12.50 ««LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka»». 
13.00 «Galileo 2». 
13.30 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.). 
15.30 ««LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka»». 
15.40 «Beverlihilsas policists 2». ASV kriminālkomēdija. 1987.g. 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. 8.sērija. 
19.00 ««LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka»». 
20.00 «LNT ziņas». 
20.35 «Dzintara dziesmas 4». 
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 2». Seriāls. 7. un 8.sērija.
  0.00 «Pēdējā māja pa kreisi». ASV trilleris. 2009.g. 
  1.50 «Neprātīga mīlestība». Vācijas melodrāma. 2009.g. 
  3.20 «LNT brokastis». 
  4.50 «Bernards». Animācijas seriāls. 

TV3
  5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija. 
  5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
  6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls. 
  7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls. 
  7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls. 
  8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls. 
  9.05 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 
10.00 «Autoziņas». 
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona». 
11.15 «Mīlestības uzplaukstošais sapnis». ASV ģimenes filma. 2007.g. 
13.05 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs. 
16.40 «27 kleitas». ASV romantiska komēdija. 2008.g. 
19.00 «TV3 ziņas». 
19.35 «Pilsētas leģendas: Bezvēsts pazudušie». Dok.filma. 2015.g. 
20.00 «Vāģi 2». ASV animācijas filma. 2011.g. 
22.05 «Čārlija eņģeļi 2». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2003.g. 
  0.15 «Zvaigžņu algotņi». ASV šausmu filma. 2009.g. 
  2.00 «Pēdējā sadursme». ASV spraiga sižeta trilleris. 2013.g. 
  3.45 «TV3 ziņas». 
  4.15 «Komisārs Reksis». Seriāls. 8.sērija. 

Svētdiena, 26. aprīlis
LTV1
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna». 
  6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 4.sērija. 
  6.35 «Vides fakti».* 
  7.05 «Muks». Animācijas seriāls. 
  7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls. 
  7.55 «Luijs». Animācijas seriāls. 
  8.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls. 
  8.25 «Mia un es». Animācijas seriāls. 
  8.55 «Kas te? Es Te!» 
  9.25 «Ki-ke-ri-gū!» Animācijas filma. Arnoldam Burovam – 100!.
  9.35 «Vanadziņš». Animācijas filma. Arnoldam Burovam – 100!.
  9.50 «Si-si-dra». Animācijas filma. Arnoldam Burovam – 100!.
10.05 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 6.sērija. 
10.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 16.sērija. 
11.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tutanhamons: patiesība par zēnu zelta 

maskā». Dokumentāla filma. 
12.00 «Dievkalpojums». 
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!» 
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».* 
15.10 «Ķepa uz sirds».* 
15.40 «Iebrauc kino». 
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras». 
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 6.sērija. 
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu). 
18.20 «Province». 
18.50 «Bellas nams». Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «7 dienas un naktis ar Merilinu Monro». 

Lielbritānijas un ASV drāma. 2011.g. 
23.15 «Skudru kari». Dokumentāla filma. 
  0.15 «Nezāles neiznīkst. Grupas «Līvi» piemiņas koncerts».* 
  2.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls. 5.sērija. 
  4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».* 
  5.05 «Personība. 100 g kultūras».* 

LTV7
  5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 3.sērija. 

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts veikals «Jelgavas augļi»

Jelgavā, Dambja ielā 11, atvērts augļu un dārzeņu 
veikals bāze «Jelgavas augļi».

No marta sākuma jelgavniekiem tiek piedāvāts iegādā-
ties svaigus augļus un dārzeņus mazumtirdzniecībā,  

kā arī vairumtirdzniecībā specializētā veikalā.
Veikala «Jelgavas augļi» piedāvājums ir unikāls ar to, 
ka uzņēmuma darbinieki pievērš lielu uzmanību augļu 

un dārzeņu svaigumam un kvalitātei, rūpējas,  
lai pircējiem būtu plaša izvēle. 

Svarīgs ir dārzeņu izcelsmes jautājums, tādēļ uzņēmuma 
mērķis ir tirgot vietējos, Latvijā audzētus dārzeņus un aug-
ļus, bet, ņemot vērā, ka to nav iespējams nodrošināt visa 
gada garumā, piedāvājam arī produkciju no citām valstīm.

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

Atvērto durvju dienu.
 Plkst.16 – bērnu koncerts. 

Tālrunis 63026313.

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

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

CV sūtīt pa e-pastu jbsac@inbox.lv.

SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329) 

aicina darbā praktikantus(-es), 
kas apgūst elektromontiera profesiju. 

Vēlams otrā vai trešā kursa studenti. 

SIA «Nordic Homes» ir viens no lielākajiem koka 
karkasa konstrukciju ražotājiem Baltijā. 

Prakses laikā, strādājot mūsu uzņēmumā, studenti 
iegūst vērtīgu pieredzi elektromontiera profesijā, un pēc 

prakses ir iespēja turpināt darbu uzņēmumā. 

CV sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv.
Darba vieta: Ozolnieku novads, Āne, Celtnieku iela 36.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu uz 
pirmsskolas izglītības iestādes «Ķipari» vadītāja amata vietu (1 vakance) un 

pirmsskolas izglītības iestādes «Gaismiņa» vadītāja amata vietu (1 vakance).

Galvenie pienākumi:
1. izglītības iestādes darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšana, nodrošinot profesionālu darbinieku komandu, veidojot visiem izglītojamajiem pieejamu 
attīstības vidi, īstenojot audzināšanas procesu un nodrošinot izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
3. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
4. izglītības iestādes interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.

Prasības pretendentam:
1. izglītība atbilstoši Izglītības likuma 30. panta ceturtās daļas un Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumu Nr.363 «Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību» nosacījumiem;
2. atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās un sestās daļas nosacījumiem;
3. vismaz 3 (trīs) gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā izglītības jomā);
4. pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem izglītības iestādē;
5. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas saziņas līmenī;
6. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
7. izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem atbilstoši Jelgavas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām un 
Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijai;
8. vēlama pieredze:
8.1. darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm,
8.2. projektu īstenošanā un izglītības jomas pasākumu (konferences, semināri u.c.) organizēšanā.

Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, norādot iestādi, uz kuru pretendents pretendē, nepārsniedzot vienu A4 lapu; 
2. pretendenta apliecinājums par to, ka pretendents atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās un sestās daļas nosacījumiem;
3. attiecīgās pirmsskolas izglītības iestādes attīstības plāns 2 (diviem) gadiem (sniegts apraksts par šādām darbības 
pamatjomām: 1) audzināšanas un izglītošanas process; 2) atbalsts izglītojamajiem; 3) iestādes darba organizācija, vadība 
un kvalitātes nodrošināšana; 4) nepieciešamie pasākumi iestādes attīstībā), nepārsniedzot 3 (trīs) A4 lapas;
4. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV), kurā atspoguļotas arī nepieciešamās ziņas, lai 
izvērtētu pretendenta atbilstību norādītajām prasībām;
5. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. 
kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Ķipari» vai «Gaismiņa» 
(iestādes nosaukums, uz kuru pretendents pretendē) vadītāja amata konkursam» līdz 2015. gada 6. maijam (ieskaitot). 
Tālrunis uzziņām – 63005508; e-pasts mara.caniza@dome.jelgava.lv.

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā 
profesionālās ievirzes izglītības programmās 2015./2016. mācību gadā.

Uzņemam jaunus audzēkņus no 6 līdz 13 gadiem šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle;
• Stīgu instrumentu spēle – vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle;
• Pūšaminstrumentu spēle – flauta, oboja, saksofons, klarnete, trompete, eifonijs, mežrags, tuba, trombons;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Kora klase.
Pieteikšanās un reģistrācija – no 8. aprīļa katru dienu no plkst.9 līdz 17 Jelgavas Mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 

2, pa tālruni 63020203, 63022173 vai e-pastu intaslaveika@inbox.lv. 

Uzņemšana – laikā no plkst.16 līdz 19:  
• 6. maijā – klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle;

• 7. maijā – akordeona, ģitāras, kokles spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle, kora klase.

Prasības uzņemšanā: jānodzied viena dziesma; muzikālo dotību pārbaude.

Iesniedzamie dokumenti: dzimšanas apliecības kopija, izziņa no ģimenes ārsta par audzēkņa veselības stāvokli. 
Dokumentus var iesniegt uzņemšanas dienā.

Ir iespējamas individuālas konsultācijas – katru trešdienu, sākot no 8. aprīļa, laikā no plkst.16 līdz 18.

  9.00 «LNT brokastis». 
10.00 «Maini vai zaudē!» TV spēle. 
10.40 «Veiksmīgs uzņēmējs». 
11.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 2». Seriāls. 7. un 8.sērija. 
13.35 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs. 
14.35 «Dzintara dziesmas 4». 
15.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.). 
17.50 «Ziņas sešos». 
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 21. un 22.sērija. 
20.00 «LNT ziņas». 
20.10 «LNT ziņu «Top 10»». 
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 41. un 42.sērija.
23.10 «Noziegums Parīzē». Seriāls. 2013.g. 5.sērija. 
  0.15 «Mans jaunais mīļākais». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g. 
  1.45 «Kādas slimības vēsture 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija. 
  2.30 «Mīlestība un citi negadījumi». Romantiska komēdija. 2012.g. 
  4.00 «LNT brokastis». 

TV3
  5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija. 
  5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
  6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls. 
  7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls. 
  7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls. 
  8.10 «Kinomānija 6». 
  8.50 «Māmiņu klubs». 
  9.25 «Gatavo 3». 
10.00 «Superbingo». 
11.00 «Precos ar svešinieku!» 
12.05 «Dvīņu slazdā». ASV ģimenes komēdija. 1998.g. 
14.50 «Čārlija eņģeļi 2». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2003.g. 
16.55 «Vāģi 2». ASV animācijas filma. 2011.g. 
19.00 «Nekā personīga». 
20.00 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs. Fināls.
23.45 «Kā radīt ideālu vīrieti». ASV romantiska komēdija. 2008.g. 
  1.25 «Mīlestības uzplaukstošais sapnis». ASV ģimenes filma. 2007.g. 
  3.00 «Ģimenes ligzda». Īrijas drāma. 2005.g. 
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Pasākumi pilsētā
16. aprīlī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasī-

tavā).
16. aprīlī pulksten 19 – grupas «Dakota» pilngadības un tās solista Edvīna 

Zariņa 60. jubilejas koncerts «Mana spēle». I daļā – dziesmas no grupas «Da-
kota» jaunā svētku albuma un leģendārās grupas «Dālderi» repertuāra. II daļā 
– grupas «Dakota» zelta repertuārs. Koncertā uz skatuves smēķē! Biļešu cena 
– € 12 – 7 (kultūras namā).

18. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas pilsētas tautas deju kolektīvu skate. Ieeja 
– bez maksas (kultūras namā). 

19. aprīlī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde: S.Viese, 
J.Bebrišs «Zvaigzne iet un deg, un…», režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 5 
(teātra Kamerzālē, ieeja no Uzvaras ielas).

19. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
21. aprīlī pulksten 17.30 – seminārs vecākiem «Vecāku atbalsts zēnu kar-

jeras veidošanā». Pieteikties līdz 16. aprīlim pa tālruni 63012163 vai e-pastu  
liga.damberga@zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības 
centrā Svētes ielā 33). 

21. aprīlī pulksten 19 – humoršovs «Vīrieši, vīrieši...»! Uz skatuves vīrieša 
pasauli atklās M.Egliens, I.Puga vai I.Kļavinskis, G.Placēns, S.Prule, J.Āmanis 
un M.Eglinskis, kā arī īpašais viesis G.Veits. Biļešu cena – € 12 – 8 (kultūras 
namā).

23. aprīlī pulksten 13 – Černobiļas AES katastrofas 29. gadadienas atceres 
pasākums. Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).

24. aprīlī pulksten 16 – XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
skates koru konkurss. Piedalās Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku 
novada kori (Jelgavas 4. vidusskolas Koncertzālē Akmeņu ielā 1).

25. aprīlī pulksten 12 – XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
deju lieluzveduma «Līdz varavīksnei tikt» horeogrāfisko ainu skate. Ieeja – bez 
maksas (kultūras namā). 

28. aprīlī pulksten 10 – «Kā apzināti pilnveidot sevi jeb koučings personības 
izaugsmei». Pieteikties līdz 24. aprīlim pa tālruni 63012155 vai e-pastu liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā 
Svētes ielā 33). 

29. aprīlī pulksten 12 – konkursu «Izzini Jelgavu» un «Jelgava mana un 
tavējā» noslēgums. Informācija pa tālruni 63012152, 63012153 vai e-pastu 
sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības 
centrā Svētes ielā 33). 

29. aprīlī pulksten 19 – Ventspils amatierteātra viesizrāde: A.Strindbergs 
«Jūlijas jaunkundze». Pieteikšanās pa tālruni 26323327. Biļešu cena – € 3 (Jel-
gavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).

30. aprīlī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Balto mākoņu zeme 
– Jaunzēlande». Vakara viesis – jelgavnieks un aktīvs ceļotājs Rikardo Platenbergs 
(Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

līdz 1. jūnijam – Dārtas Hofmanes grafikas darbu izstāde (Mākslas skolā 
Mazajā ceļā 2).

20. aprīlī pulksten 14 – dienas centra «Atbalsts» klientu darbu izstādes 
«Radošās mākslas pavedienā» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 30. aprīlim 
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).

līdz 29. aprīlim – Eduarda Rjabikina pirmā gleznu personālizstāde, veltīta 
autora 75. dzimšanas dienai (k/n 1. stāva foajē).

līdz 29. aprīlim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde 
– veltījums Mākslas dienām. Studijas vadītāji I.Klapers un A.Kalniņa (k/n 2. 
stāva foajē).

līdz 30. aprīlim – fotokonkursa «Jelgavai 750» pirmā posma «Ziema» dalīb-
nieku fotogrāfiju izstāde (kultūras namā).

līdz 6. maijam – Lailas Hercbergas gleznu izstāde «Klusās dabas dimensijas» 
(Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 7. stāvā).

līdz 7. maijam – māsu Zikmaņu gleznu izstāde «Trīs māsas» (Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornī).










































Izstādes

Ritma Gaidamoviča

Šodien, 16. aprīlī, pulksten 
15 Ģederta eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejā 
durvis vērs četras pilsētas 750. 
jubilejas gadam veltītas izstā-
des ar vienojošu nosaukumu 
«Jelgavas zelts». Zīmīgi, ka 
Jelgavā nogādāta jelgavnieka 
Johana Valtera viena no ievē-
rojamākajām gleznām «tirgus 
Jelgavā». tā ikdienā glabājas 
muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, 
bet šobrīd, kad muzejs rekons-
trukcijas laikā slēgts, izmērā ļoti 
iespaidīgā glezna pirmo reizi 
eksponēta Jelgavā.

Zem nosaukuma «Jelgavas zelts» slēpjas 
četras izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejā – gleznu, medaļu, lie-
tišķās mākslas un plakātu izstāde –, kā arī 
rotu izstāde Ādolfa Alunāna muzejā, kurās 
tiek izcelti jelgavnieki un viņu veikums, 
tādējādi svinot Jelgavas 750. jubileju. «Jel-
gava visos laikos varējusi lepoties ar izciliem 
māksliniekiem. Daži mūsu pilsētā dzimuši, 
citi šeit strādājuši, citi ieradušies jau kā 
nobrieduši mākslinieki, bet visi sevi saukuši 
par jelgavniekiem. Pilsētas jubilejas gadā 
nolēmām parādīt labāko, kas mums ir, tāpēc 
esam apkopojuši ievērojamo mākslinieku 
daiļradi, kas izkārtota īpašā gleznu izstādē 
muzeja divās zālēs,» stāsta Ģ.Eliasa Jelga-
vas Vēstures un mākslas muzeja direktores 
vietniece Marija Kaupere. 

nacionālā mākslas muzeja lielākā 
glezna – Jelgavā

Viens no ievērojamākajiem šīs izstādes 
eksponātiem ir J.Valtera – Ģ.Eliasa skolo-
tāja – 1897. gadā radītā eļļas glezna «Tirgus 
Jelgavā», kas ir Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja lielākā glezna un viens no šī muzeja 
100 dārgumiem. Gleznas izmērs ar rāmi ir 
190 x 272 centimetri. Mākslinieks J.Valters 
līdzās Janim Rozentālam un Vilhelmam 
Purvītim uzskatāms par vienu no latviešu 
glezniecības stūrakmeņiem. «Tirgus Jel-
gavā» ir J.Valtera diplomdarbs, kas ļāva 
viņam iegūt žanra gleznotāja kvalifikāciju. 
«Ikdienā glezna atrodas Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. 
Taču šis ir īpašs notikums – pirmo reizi tā 



Jelgavā apskatāms viens 
no nacionālā muzeja 
dārgumiem – glezna 
«tirgus Jelgavā»

izvesta ārpus Mākslas muzeja telpām un 
nogādāta Jelgavā,» piebilst M.Kaupere. 
«Jelgavas zelta» gleznu izstādē muzeja 
divās zālēs apkopoti J.Valtera, Jūlija Federa, 
kurš gleznojis Jelgavu un viņam savulaik 
mūsu pilsētā piederējusi fotodarbnīca, 
V.Purvīša, Ģ.Eliasa, Sigismunda Vidberga, 
kura gleznas iepriekš Jelgavā tikpat kā 
nav rādītas, Valda Kalnrozes, Eduarda 
Jurķeļa, Visvalža Garokalna, Zelmas 
Tālbergas, Pāvila Lūciņa, Hugo Jakobi 
un citu vecmeistaru darbi, kā arī Jelgavas 
mākslinieku organizācijas dibinātāja Gunta 
Strupuļa un pērn aizsaulē aizgājušā Mārča 
Stumbra gleznas. Izstādē skatāms arī Ritas 
Valneres, Vitas Mercas, Silvijas Meškones, 
Nellijas Darkevičas, Lolitas Zikmanes, Rit-
mas Lagzdiņas, Edvīna Kalnenieka, Ulda 
Rogas, Gunāra Ezernieka, Ulda Zutera, 
Induļa Landaua, Andreja Zvejnieka un 
Ivara Klapera veikums. Izstādē iekļauti 
mākslas darbi, kas deponēti no Mūkusalas 
mākslas salona un Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja.

Jelgavnieki medaļās 
un lietišķajā mākslā

Līdzās ievērojamo mākslinieku glez-
nām būs iespēja novērtēt arī interesantu 
medaļu izstādi. «Izcilu mūsdienu Latvijas 
autoru darbus, kuri medaļās iemūžinājuši 
ar Jelgavu saistītus svarīgus notikumus 
un cilvēkus, piemēram, Aspaziju, Annu 
Brigaderi, Ģ.Eliasu, skatāms arī Kurzemes 
un Zemgales hercogistes ģerbonis bronzā,» 
stāsta M.Kaupere, piebilstot, ka ar saviem 
darbiem šajā izstādē piedalās arī Jelgavas 
vienīgā medaļu māksliniece Nellija Sku-
jeniece. 

Bet muzeja pirmajā stāvā durvis vērs 
pavasarī tradicionālā mūsdienu lietišķās 
mākslas izstāde, kas šoreiz būs arī veltījums 
Jelgavai 750. dzimšanas dienā. M.Kaupere 
stāsta, ka šajā izstādē ikviens varēs novērtēt 
šobrīd aktīvi strādājošo Jelgavas mākslinie-
ku veikumu – keramikas, tekstilmākslas un 
ādas izstrādājumus.

Muzeja izstādes 
un pasākumi plakātos 

Gatavojoties jebkurai izstādei, pasāku-
mam, konferencei, neiztrūkstošs ir plakāts, 
ar kura starpniecību nodot informāciju 
apmeklētājiem un skatītājiem. Jau dau-
dzus gadus šis atbildīgais darbs uzticēts 

Ģ.Eliasa muzeja māksliniekam dizainerim 
U.Zuteram. Jelgavas jubilejas gadā muzejs 
nolēmis «Jelgavas zelta» kolekcijā otrā stāva 
vestibilu atvēlēt īpašai plakātu izstādei, 
kurā varēs novērtēt U.Zutera veikumu 
pēdējo piecu gadu garumā. «Pasākumu 
muzejā pa šiem gadiem ir bijis ļoti daudz, 
un visus plakātus nav iespējams ekspo-
nēt, tāpēc esam izvēlējušies, mūsuprāt, 
svarīgākos un interesantākos, lai parādītu 
kaut nelielu daļu no visa, ko mēs muzejā 
darām un radām. Jāpiebilst, ka liela daļa šo 
pasākumu un izstāžu ir bijuši ļoti unikāli, 
ko pēc vairākiem gadiem noteikti varēs 
uzskatīt par zelta vērtu ieguldījumu pilsētas 
vēsturē,» tā M.Kaupere.

alunāna mājā – 
sudraba un bronzas rotas

Arī Ādolfa Alunāna muzejs vēlas parādīt 
Jelgavas «zeltu», tāpēc līdz pat maija bei-
gām tur skatāma jelgavnieces atzītās rotu 
mākslinieces Maijas Sniedzītes izcilo rotu 
izstāde. «Māksliniece jau ir aizsaulē, taču 
atstājusi mums unikālas un izcili skaistas 
rotas. Mūsu muzeja krājumā gan to ir maz, 
taču izstādi ar rotām no savām kolekcijām 
bagātīgi papildinājuši mākslinieces draugi 
un kolēģi – bijušie un esošie jelgavnieki. 
Diez vai kādreiz ir bijusi iespēja redzēt tik 
daudz viņas rotu vienkopus. Jāuzsver arī, 
ka pēdējo reizi viņas rotas Jelgavā tika 
rādītas pirms gadiem 30, tāpēc, manuprāt, 
būs ļoti interesanti aplūkot mākslinieces 
veikumu,» tā M.Kaupere, piebilstot, ka 
māksliniece galvenokārt strādājusi ar sud-
rabu un bronzu.

Būs daudz jaunatklājumu ikvienam
Jelgavniekiem jubilejas gadā dota unikāla 

iespēja gleznu «Tirgus Jelgavā» redzēt 
savā pilsētā. «Domāju, ka jelgavnieki to 
ir redzējuši muzejā Rīgā, taču, iespējams, 
šeit tā izskatās pavisam citādāk. Tāpat šajā 
izstādē iespējams novērtēt, ko vecmeistari 
savā dzīvē ir paveikuši, jo daudzi darbi, kas 
eksponēti šajā gleznu izstādē, līdz šim izstā-
dēs nav redzēti, bet daļa rādīti ļoti sen,» tā 
M.Kaupere, atzīstot, ka skatītājiem noteikti 
būs daudz jaunatklājumu, jo ir darbi, kas 20 
un pat 30 gadus krājumos gulējuši, bet nu 
nonākuši muzeja Izstāžu zālē. 

Izstādes gan Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures 
un mākslas muzejā, gan arī Ā.Alunāna 
muzejā varēs novērtēt līdz 31. maijam.

Ģederta eliasa Jel-
gavas Vēstures un 
mākslas muzejā no 
šodienas, 16. aprī-
ļa, līdz 31. maijam 
tiek piedāvāta uni-
kāla iespēja apskatīt 
vienu no latvijas 
nacionālā mākslas 
muzeja 100 dārgu-
miem – jelgavnieka 
Johana Valtera sla-
veno gleznu «tirgus 
Jelgavā». tā ir viena 
no lielākajām šī mu-
zeja gleznām – 190 
x 272 centimetri 
–, kas pirmo reizi 
skatāma ārpus sa-
vām mājām. līdzās 
«tirgum Jelgavā» 
aplūkojamas arī citu 
ievērojamu Jelgavas 
mākslinieku glez-
nas, medaļas, kurās 
iemūžināti jelgav-
nieki, un izcili lietiš-
ķās mākslas darbi. 

Foto: Raitis Supe

Ligita Vaita

no 20. līdz 26. aprīlim latvijā 
norisināsies ikgadējā Biblio-
tēku nedēļa. uz vairākiem 
pasākumiem interesenti 
aicināti arī Jelgavas biblio-
tēkās.

Šogad Bibliotēku nedēļas tēma ir 
«Pastāvēs, kas pārvērtīsies», tāpēc Jel-
gavas Zinātniskā bibliotēka (JZB) un 
filiāles aicinās lasītājus meklēt aizvien 
jaunas iespējas bibliotēkā, piemēram, 
apgūt jaunas prasmes, iepazīties ar 
jauniem cilvēkiem, atklāt jaunas inte-
rešu jomas.

Bibliotēku nedēļā JZB tiks atklāta 
jelgavnieka Gunta Švītiņa fotoizstāde 
«Kurzemes līča stāsts. Tobago», kurā 
fotogrāfs apkopojis savus iespaidus no 
17. Kurzemnieku salidojuma Trinidadā 
un Tobago pērn jūnijā. Tikšanās ar iz-
stādes autoru G.Švītiņu notiks 23. aprīlī 
pulksten 18 JZB Mazajā zālē. Savukārt 
fotoizstāde 2. stāva foajē būs skatāma 
no 20. aprīļa līdz 29. maijam.

24. aprīlī Zinātnisko bibliotēku pie-
pildīs mazākie lasītāji, kad pulksten 11 
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris 
Rāviņš lasīs priekšā pasaku Jelgavas 
pirmsskolas izglītības iestādes «Gais-
miņa» bērniem.

Savukārt 26. aprīlī pulksten 12 
ikviens interesents varēs izmēģināt 
spēkus šaha simultantspēlē pret šaha 
lielmeistaru Arturu Neikšānu. Spēle 



Popularizēs bibliotēku pakalpojumus
notiks JZB 1. stāva Izstāžu galerijā.

Tāpat šajā nedēļā bibliotekāri vairāk 
dosies pie saviem lasītājiem, tāpēc 
bērnu bibliotēkas «Zinītis» bibliote-
kāres viesosies pie privātās izglītības 
iestādes «Punktiņš» pirmsskolas gru-
pu bērniem, bet Miezītes bibliotēkas 
darbinieces par jaunākajām grāmatām 
un iespējām bibliotēkā stāstīs Jelgavas 
Pensionāru biedrībā. Tāpat bērnu gru-
pas no Jelgavas skolām un pirmsskolas 
izglītības iestādēm šajā nedēļā viesosies 
filiālbibliotēkās. Interesentiem vēl 
ir iespējams pieteikt tematiskas un 
izglītojošas ekskursijas grupām, tālru-
nis informācijai – 63011829 («Pārliel-
upe»), 63083151 (Miezītes bibliotēka), 
63029093 («Zinītis»).

Vēl Miezītes bibliotēkā 21. aprīlī 
pulksten 15 notiks «Vecmāmiņu klu-
biņš», kurā viesosies atraktīvā Gundega 
Legzdiņa, kas plašāk pazīstama pēc 
dalības šovā «Dziedošās ģimenes». 21. 
aprīlī pulksten 15.30 notiks arī ieras-
tā dekupāžas nodarbība Pārlielupes 
bibliotēkā. 

Visu nedēļu bibliotēkās skatāmas 
dažādas izstādes, piemēram, JZB 1. 
stāva Izstāžu galerijā līdz 31. maijam 
apskatāma Ulda Rogas pasteļu izstāde 
«Jelgava. Tālāk no centra. Studijas», 
bet 2. stāva nozaru literatūras abone-
mentā līdz 30. aprīlim – Melitas Zariņas 
papīra darinājumu izstāde «Papīra 
brīnumainās pārvērtības». Vairākas 
grāmatu izstādes skatāmas arī filiāl-
bibliotēkās.


