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Miera ielā būs radars

 Sintija Čepanone

Šobrīd Miera ielā jau
izvietotas ceļa zīmes,
kas autovadītājus informē, ka šajā ceļa
posmā abos virzienos
darbosies fotoradars
– tas pagaidām būs
vienīgais stacionārais
radars Jelgavas pilsētas teritorijā. Ceļu
satiksmes drošības
direkcija norāda, ka
šobrīd iepirkuma gaitā
notiek piedāvājumu
izvērtēšana un, tiklīdz
būs noslēgts līgums,
sāksies pašas iekārtas
uzstādīšana.
Miera ielas posmā no Lietuvas šosejas līdz rotācijas
aplim atļautais maksimālais
braukšanas ātrums šobrīd ir 50
kilometri stundā – pirms gada,
izvērtējot satiksmes drošību,
maksimāli atļautais braukšanas ātrums Miera ielā ierobežots no 70 līdz 50 kilometriem
stundā. Jau tobrīd izskanēja
informācija, ka šajā posmā ātruma ievērošanu varētu kontrolēt
fotoradars, taču tikai šobrīd

«Nu jau esam tikuši līdz dokumentācijas sagatavošanai – mājas renovācijas dokumentu pakete ir pasūtīta,» par dalību jaunajā
ēku siltināšanas programmā saka Mātera ielas 22 mājas vecākais Undis Neilands. Viņš neslēpj, ka iedzīvotāju viedoklis par
mājas atjaunošanu atšķiras un tam pamatā, protams, ir finansiālie apsvērumi – cilvēki baidās, vai spēs samaksāt kredītu. «Taču
mēs rēķināmies, ka ikmēneša maksājums pēc mājas renovācijas nebūs lielāks par to, ko par apkuri maksājam pašlaik,» tā viņš,
Foto: Raitis Supe
piebilstot, ka aukstā laikā galējos dzīvokļos temperatūra mēdz nokristies pat līdz 16 – 17 grādiem.
 Sintija Čepanone
šana. Pamatnosacījumi» Jelgavā izmaiņām normatīvajos aktos gatava dzīvokļu īpašniekiem
notiks 12. maijā pulksten 10 jau izstrādātajos projektos būs sniegt nepieciešamo atbalstu.
Energoefektivitātes paJelgavas novada domes ēkā Pasta nepieciešams veikt atsevišķas
Atšķirībā no iepriekšējās pro
augstināšanai dzīvoielā 37. «Jau šobrīd Ekonomikas korekcijas, lai tie atbilstu jaunās grammas šajā līdztekus citiem
jamās ēkās līdz 2023.
ministrijas mājas lapā ir pieeja- programmas prasībām un izvir- nosacījumiem iekļauti daudz
gadam būs pieejami
ma gan semināra darba kārtība, zītajiem kritērijiem.
striktāki ekonomiskie kritēri166,47 miljoni eiro, un
gan ir sākusies pieteikšanās
Atkarībā no dzīvokļu īpašnie- ji – atbalstu varēs saņemt, ja
atbalstu varēs saņemt, ja
dalībai seminārā,» informē «Al- ku ieinteresētības savas mājas mājai plānotais siltumenerģijas
projekts nodrošinās, ka
tum» pārstāve Sandra Eglīte. Šī renovācijā JNĪP turpinās tema- patēriņš apkurei pēc energoefek20 gadu laikā ieguvums
informācija pieejama mājas lapā tisko semināru organizēšanu. tivitātes paaugstināšanas pasāno energoefektivitātes
www.em.gov.lv, sadaļā «Par mi- «Galvenā mērķgrupa, protams, kumu īstenošanas nepārsniedz
pasākumiem konkrētajā
nistriju», «Notikumu kalendārs». ir JNĪP klienti, taču neatteiksim 90 kilovatstundas par kvadrātēkā būs lielāks par šo
Klientu informēšanā par ie- arī citu māju iedzīvotājiem gan metru gadā, un ieguldījumiem
pasākumu izmaksām,
spējām startēt jaunajā daudz- no Jelgavas, gan visas Latvijas, jāatmaksājas 20 gadu laikā.
paredz 15. martā apstipdzīvokļu ēku energoefektivitātes jo no tā, cik kopumā aktīvi būs «Tieši tādēļ jo aktuālāks būs
rinātie daudzdzīvokļu
paaugstināšanas programmā dzīvokļu īpašnieki, atkarīgs tas, jautājums par veikto būvdarbu
ēku energoefektivitātes
iesaistījusies arī SIA «Jelgavas vai spēsim apgūt mūsu valstij kvalitāti – jau veicot būvniecības
programmas noteikumi.
nekustamā īpašuma pārvalde» pieejamo finansējumu daudzdzī- iepirkumu un izraugoties darbu
(JNĪP) – 20. aprīlī pulksten vokļu ēku energoefektivitātes pa- veicēju, strikti sekosim līdzi,
Pieteikumus aizdevuma, gran- 18 JNĪP Pulkveža Brieža ielā augstināšanai,» J.Vidžis akcentē, lai būvnieks spētu nodrošināt
ta un garantijas saņemšanai AS 26 tiks aizsākts informatīvo ka, šai siltināšanas programmai augstu darba kvalitāti,» uzsver
«Attīstības finanšu institūcija semināru cikls, kuru mērķis ir noslēdzoties, līdzfinansējumu J.Vidžis, prognozējot, ka vidēji
«Altum»» plāno sākt pieņemt dzīvokļu īpašniekiem koncen- šim mērķim, visticamāk, vairs gadā varētu tikt renovētas ap 10
jūlijā, savukārt šomēnes uzsāks trētā veidā sniegt visaptverošu nebūs iespējams piesaistīt. «Ir JNĪP pārvaldīto māju.
iedzīvotāju konsultēšanu, lai viņi informāciju par iespējām īstenot jāsaprot, ka būtiskais siltuma
Ja energoefektivitātes paaugvarētu sagatavoties pieteikumu mājas atjaunošanas projektu. ietaupījums nav vienīgais fak- stināšanas pasākumu projekiesniegšanai. Konsultēt klientus «Pirmais seminārs, uz kuru tors, kādēļ nepieciešams veikt ta īstenošanai tiks piesaistīts
visā Latvijā par programmas no- esam uzaicinājuši arī «Altum» un ēkas atjaunošanu. Tikpat svarīgs komercbankas vai cita privātā
sacījumiem un atbalsta saņem- Ekonomikas ministrijas pārstāv- faktors ir mājas dzīves cikla pa- investora finansējums, atbalsts
šanas iespējām «Altum» sāks jus, notiks 20. aprīlī. Uz to īpaši garināšana, renovācijas procesā būs 36 – 50 procentu apmērā
šā gada 18. aprīlī. Mūsu pilsētā aicinām tās dzīvokļu īpašnieku uzlabojot gan tās tehnisko, gan no kopējām projekta attiecikonsultācijas tiks sniegtas «Al- kontaktpersonas, kuru pārstā- vizuālo stāvokli,» tā J.Vidžis, nāmajām izmaksām, savukārt
tum» Jelgavas reģionālajā centrā vētajās mājās jau ir pieņemts dzīvokļu īpašniekus pirmām gadījumos, kad komercbanka
Lielajā ielā 12 – 10, un pieteik- lēmums par dalību siltināšanas kārtām aicinot pieņemt lēmumu projekta īstenošanai aizdevumu
ties konsultācijām iedzīvotāju programmā un, iespējams, jau par piedalīšanos ēku siltināšanas neizsniegs, būs iespēja saņemt
pārstāvji var jau šobrīd, zvanot iepriekš sākts dokumentācijas programmā, lai pārvaldnieks «Altum» aizdevumu 25 – 35
pa tālruni 63026729. Savukārt sagatavošanas process,» skaidro varētu organizēt nepieciešamās procentu apmērā ar samazinātu
seminārs «Daudzdzīvokļu māju JNĪP valdes loceklis Juris Vi- dokumentācijas sagatavošanas aizdevuma procentu likmi, inforenergoefektivitātes paaugstinā- džis, akcentējot, ka saistībā ar darbus. Viņš akcentē, ka JNĪP mē Ekonomikas ministrija.

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

63048800

iecere ieguvusi reālas aprises.
Proti, saskaņā ar 2015. gada
9. decembra Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumu
uzsākti darbi stacionārā fotoradara uzstādīšanai Miera ielā – lai
informētu satiksmes dalībniekus par fotoradaru, ir uzstādītas
atbilstošas ceļa zīmes, informē
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Fotoradaru paredzēts
uzstādīt Miera ielā pie ēkas Nr.8.
Kā norāda Ceļu satiksmes
drošības direkcijas Sabiedrisko
attiecību daļas vadītājs Jānis
Aizpors, šobrīd radaru iekārtu
iepirkuma gaitā notiek piedāvājumu izvērtēšana. «Tiklīdz šis
process noslēgsies, tiks noslēgts
līgums ar uzvarētāju par iekārtu piegādi un pēc tam sāksies
pašu radaru uzstādīšana,» tā
viņš. Kā norādīts stacionāro fotoradaru kartē direkcijas mājas
lapā, Miera iela ir tranzītsatiksmes iela, ceļa A8 sastāvdaļa ar
augstu satiksmes intensitāti.
Kā gājēju un transportlīdzekļu
piesaistes objekts minēts veikals Miera ielā 8.
Šobrīd nav informācijas, ka
citviet Jelgavā tuvākajā laikā
plānots izvietot stacionāro
radaru.

Karjeras pasākumā
iepazīs 15 profesijas
 Egija Grošteine

Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC)
jauniešu atbalsta
grupa «Jaunie līderi»
19. aprīlī no pulksten
13 līdz 15 organizē
karjeras pasākumu
«Izgaršo profesiju» 9.
klases skolēniem.
Pasākumā paredzētas profesionālās izglītības iestāžu
prezentācijas un tikšanās ar
dažādu profesiju pārstāvjiem.
Kā informē ZRKAC, «ātrajā
randiņā» būs iespēja iepazīt
15 profesijas: mežsaimniecības
tehniķa, meža mašīnu opera-

tora, meža mašīnu mehāniķa,
elektronikas tehniķa, dizainera, tūrisma un viesmīlības speciālista, ēdināšanas speciālista,
automehāniķa, inženierkomunikāciju tehniķa, mēbeļu galdnieka, apdares darbu tehniķa,
klientu apkalpošanas speciālista, grāmatveža, datorizētās
ciparu vadības metālapstrādes
darbgaldu iestatītāja un friziera. Pasākumā piedalīsies Ogres
tehnikums, Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikums,
Jelgavas tehnikums un Jelgavas Amatu vidusskola.
Skolēni dalībai pasākumā
aicināti pieteikties līdz 15.
aprīlim pa e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai tālruni
63012163 vai 29543600.

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

Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Jelgavā taps pieci dizaina dārzi
Pagājušā gada rudenī Jelgavas
pašvaldība izsludināja dārza dizaina
metu konkursu «Vides mozaīka»,
kura mērķis bija iegūt individuālus,
oriģinālus un kvalitatīvus dārza dizaina meta priekšlikumus. No tiem
žūrija izraudzījās labākos, kas jau
maijā tiks realizēti dabā, skvērā aiz
kultūras nama ierīkojot piecus dārza
dizaina paraugus, katru ap 50 kvadrātmetru platībā, kurus jelgavnieki
un mūsu pilsētas viesi varēs novērtēt
līdz pat rudenim.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks un konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jurijs Strods atzīst,

ka, pirmo reizi rīkojot šādu konkursu,
pašvaldība pat nebija cerējusi uz tik lielu atsaucību – konkursam tika iesniegti
14 kvalitatīvi darbi. «Konkursa mērķis
ir radīt Jelgavu vēl pievilcīgāku mums
pašiem un arī tūristiem. Jāatzīst, ka
šobrīd Jelgavā trūkst pievilcīgu vides
objektu. Taču tas nav vienīgais mērķis
– tāpat šī konkursa uzvarētāju ierīkotie
dārzi varēs kalpot kā vieta, kur pilsētniekiem smelties idejas sava piemājas
dārza labiekārtošanai. Ne velti ierīkoto
dārzu atklāšana paredzēta Zāļu tirgus
laikā, kad tradicionāli pilsētā sveicam
arī konkursa «Sakoptākais pilsētvides
objekts» uzvarētājus,» skaidro J.Strods.

Praktiski dārzi gan tiks ierīkoti mēnesi agrāk, taču atklāšana paredzēta
Zāļu tirgū, kad augi jau būs paspējuši
ieaugties.
Kā stāsta Jelgavas pilsētas domes
Būvvaldes ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, pasaulē šādi konkursi nav
nekas jauns – tie notiek jau gadu desmitiem. «Tieši Vācijā savulaik apskatīta
šāda dārzu dizaina izstāde bija pamudinājums domāt par to, ka arī Jelgavā
varētu izveidot ko līdzīgu – mēs taču
esam Latvijas ainavu arhitektu šūpulis,
LLU ik gadu absolvē jaunie ainavu
arhitekti. Pašlaik gan esam tikai pašā
sākumpunktā, bet Eiropā šādiem kon-

«Vides pretstati» un «Vides matrica»
(Metu autors – SIA «Galantus»)
Ansis Birznieks, dārza
mākslas uzņēmuma SIA «Galantus» direktors:
«Šis ir pirmais šāda veida profesionālais konkurss Latvijā, un
mūsu uzņēmumam tā ir laba
iespēja parādīt savu redzējumu.
Vienlaikus tas ir izaicinājums un
pieredze, jo konkursa dārzs ir
gaumīgi jāierīko salīdzinoši ļoti
mazā laukumā, kas nav viegli.
Pasaulē šādi konkursi notiek jau
gadu desmitiem, bet Latvijai tas
ir jaunums. Mūsu uzņēmums, kas
darbojas jau 12 gadus, ir ieinteresēts arvien jaunos izaicinājumos
– mums vairs neinteresē standarta
dārzi ar tūjām gar malu un zālienu
pa vidu. Savā praksē šādiem dārzu
ierīkošanas piedāvājumiem nu jau
atsakām. Tāpēc ir saprotams, ka
konkurss ar iespēju radoši izpausties ir domāts mums.
Šoreiz startējām ar diviem darbiem, un mums par patīkamu
pārsteigumu abi arī guva žūrijas
atzinību un ir to piecu vidū, kas
tiks realizēti dabā. Tas vien jau ir
patīkami.
Dārzs «Vides pretstati» šoreiz
pretnostatīs lauku ainavu un
pilsētvidi. Mūsu ainavu arhitekte
Sintija Nagle ir mēģinājusi parādīt
divas dažādas ainavas – privātu
lauku mājiņas priekšdārzu pretnostatīt urbānai un industriālai
videi. Ja vienam lauku ainava
šķiet tuvāka, saprotamāka, skaistāka, tad citam varbūt šāds līdz
detaļām izstrādāts dārzs jau šķiet
garlaicīgs, viņam gribas kaut ko
mežonīgāku. Savukārt cits, iespējams, spriedīs, ka urbāns dārzs ir
par daudz mežonīgs un rada nesakoptības izjūtu. Taču arī tas, kā
uz to paskatās, ir pretstats. Šobrīd
pasaulē industriāli ierīkoti dārzi ir
ļoti aktuāli – vizuāli tas, iespējams,
izskatās pēc kaut kā nesakārtota,
mazliet nobružāts, bet patiesībā
ir profesionāļu plānots haoss. Tas
liek arī paraudzīties uz lietām

Savā praksē esam novērojuši,
ka cilvēki baidās dārzos veidot
vertikālos akcentus – stādīt lielus
kokus. Mēs parādīsim šo dažādību,
kurā var atrast harmoniju.
Katrs no mūsu darbiem būtiski
pārsniedz pašvaldības sniegto
finansiālo atbalstu viena dārza
ierīkošanai. Ja pašvaldības atvēlētais finansējums vienam darbam
ir 2000 eiro, tad mūsu katra dārza
izveide maksā ap 7000 eiro. Mēs
esam gatavi sniegt šo savu ieguldījumu, lai parādītu mūsu radīto
ideju un nozares profesionalitāti.
Tāpēc jau šobrīd meklējam atbalstītājus, kuri būs gatavi iesaistīties
mūsu dārzu ierīkošanā, piedāvājot, piemēram, savus stādus, dārza
izveides materiālus, tā popularizējot mūsu nozari kopumā.»

Dārzs
«Vides matrica»

Dārzs «4 Vēji»

(Meta autori – ainavu arhitektu grupa: Aija Ziemeļniece, Mirdza Geidāne-Ozoliņa,
Artūrs Mengots, Ilze Emse-Grīnberga un Una Īle)
jām, reizē rosinot radošumu
un nepieciešamību katram no
mums būt kustībā. Tādēļ četru
debespušu vējos ir paslēpies
gan mūsu ikdienas saspringtais
darba solis, gan plašākā mērogā ietverta problemātika, kas
saistāma ar valsts ekonomikas
un politikas mainību. Šo sižetu
savā darbā panāksim ar insta-

ierīkošanai vienuviet, bet tajā pašā
laikā nebūtu par lielu un neļautu
miniatūras dārziem pazust plašumā. «Tāpat bija būtiski, lai vieta
atrastos pilsētas centrālajā daļā,
kur ikdienā ir lielāka cilvēku plūsma,
kā arī mazsvarīgs nebija drošības
viedoklis – tuvumā bija jābūt videonovērošanas kamerām. Izvērtējot
visus šos aspektus, par piemērotāko
dārzu ierīkošanai tika izvēlēts skvērs
aiz kultūras nama.»
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina
ar konkursa uzvarētājiem un viņu
piecām dārza dizaina idejām, kas tiks
realizētas skvērā aiz kultūras nama.

«Lielupes kaleidoskops»
Natālija Ņitavska, LLU
Vides un būvzinātņu fakultātes
Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras docente:
«Mēs nevarējām nepiedalīties
šajā konkursā! Šī ir fantastiska
Jelgavas pašvaldības iniciatīva,
un mēs kā pilsētas patrioti un ainavu arhitekti nevarējām palikt
malā. Arī konkursa devīze «Vides
mozaīka» mūs uzrunāja.
Tāpēc arī darbā «Lielupes
kaleidoskops» ir ievīti personīgi pārdzīvojumi, patriotisms.
Jelgava ir radusies ap Lielupi,
Lielupe ir arī manas bērnības atmiņas – tētis makšķernieks, pati
sevi atceros kā bērnu pie upes.
Mūsu dārza idejas pamatā ir
stāsts – upes ainavas attēlošana
miniatūrā. Kāpēc kaleidoskops?
Tāpēc, ka upes krastos var izjust
šīs ātrās un krasās izmaiņas: te

spīd saulīte, te strauji uzpūš vējš,
te ūdens sāk viļņoties, un ūdenī
tas viss atspoguļojas divkārši.
Mūsu dārza centrālais elements
būs veca koka laiva, kurā katrs
varēs arī iesēsties. Līdz tai vedīs
dārza celiņš jeb koka laipa, kuras
lauztā forma simbolizē dzīves
ceļu, kas nekad nav taisns un
paredzams. Savukārt mūsu
dārza malas veidos krāsainas
buras, un katras buras mala ir
krāsota atšķirīgos toņos. No vienas puses – piesātinātos un tumši
zilos toņos, no otras – gaiši zilos
un baltos toņos. Šī dekoratīvā
siena, kas viļņosies un mainīsies,
ļaus vēl pastiprinātāk izjust upes
krasta tuvību, un tas, ar kādām
noskaņām dārzs sagaidīs, būs
atkarīgs, no kuras puses cilvēks
dārzam tuvosies.
Nav noslēpums, ka Latvijā

lācijām, parka soliem, iesegumu
celiņiem un ziedu stādījumiem.
Vērojot līdzīgas izstādes
starptautiskā mērogā, arī
Jelgavai kā Latvijas jauniešu
pilsētai ir vajadzīgi inovatīvi
un avangardiski pasākumi.
Simbolizējot vēju, novēlam, lai
pilsētā ienāk jaunatnes degsme
un entuziasms!»

jaunākās ainavu arhitektūras
tendences ienāk vēlāk nekā
Eiropas lielajās valstīs. Līdz ar
to mums varbūt vēl ir nepazīstamākas Eiropā aktuālās dabīgā
tipa dobes, kas vizuāli vairāk
asociējas ar dabīgu pļavu, jā,
varbūt krāšņāku, nedaudz pārspīlētāku, bet ainavu arhitektu
radītu dabīgas vides attēlošanu.
Šobrīd nav aktuāli dobes ar
rindās stādītiem augiem. Mūsu
darbā šāda dabīgas pļavas dobe
ir tikai loģiska, jo tai jāsimbolizē
upes krasta dabīgā ainava.
Dobes ierīkošana skvērā aiz
kultūras nama notiks maija
vidū, bet mēs jau šobrīd tam aktīvi gatavojamies. Arī augstskola
mūs ļoti atbalsta šajā iniciatīvā,
un, piemēram, stādus dārzam
izaudzēs mūsu pašu Lauksaimniecības fakultātē.»

Dārzs
«Lielupes kaleidoskops»

«Sajūtu sala»

«4 Vēji»

Aija Ziemeļniece, ainavu
arhitekte:
«Dalība šajā konkursā mums
bija sava veida izaicinājums
profesionālajam varējumam un
reizē arī prieks pilsētai dāvāt
jaunas vasaras krāsas.
Mūsu izveidotajā dārzā vēja
simbolika saistās ar kustību,
mainību, gadalaikiem, emoci-

pieciem labākajiem darbiem tiks piešķirts pašvaldības finansējums – katram
2000 eiro apmērā dārza ierīkošanai, kas
jāīsteno pašiem darbu iesniedzējiem.
Realitātē vairāki konkursam iesniegtie
darbi tiks īstenoti par ievērojami lielāku summu, jo paši ainavu arhitekti
apņēmušies segt vai piesaistīt papildu
finansējumu – viņuprāt, tas ir labs ieguldījums savas nozares popularizēšanai.
Savukārt jelgavnieki iegūs jaunu
vides objektu pilsētā.
Kā uzsver J.Strods, izvēloties vietu,
kur dārzus ierīkot, būtiski bija, lai
zeme piederētu pašvaldībai, lai tā
būtu pietiekami plaša piecu dārzu

(Meta autori – ainavu arhitektu grupa: Natālija Ņitavska, Artūrs Mengots, Madara Markova)

Dārzs
«Vides pretstati»

mazliet citādi – nekļūt tikai par
patērētāju un mēslu mašīnu, kas
ražo atkritumus, bet dot lietām
otru dzīvi. Tāpēc arī šajā dārza
dizainā centīsimies izmantot jau
lietotus materiālus, kuriem iedosim otru dzīvi, un ļausim vērtēt
jelgavniekiem.
Savukārt mūsu otrs darbs «Vides matrica» liek aizdomāties par
dabisku ainavu. Cilvēks mēdz
teikt, ka viņam patīk dabiska
Latvijas ainava, bet – kas ir dabiska ainava mūsu valstī? Kaut
ko tādu droši vien var redzēt vien
rezervātos, kur viss aug dabīgi un
dabīgi arī iet bojā. Līdz ar to skats
ir diezgan džunglīgs. Mūsu «Vides
matrica» būs šāda dabīga ainava,
tikai profesionāļu ierīkota. Tajā
gaumīgi būs salikti kopā dažādi
stādījumi, segumi, dārzs aicinās
tajā ienākt un netraucēti baudīt.

kursiem jau ir gadiem krāta pieredze,
kad konkursos dārzi tiek ierīkoti vairāku
hektāru platībā, kas vienlaikus ir pilsētu
iespēja radīt savu vidi pievilcīgāku un
ainavu arhitektu iespēja parādīt labāko savā profesionālajā jomā. Katram
šādam dārzam ir ne vien estētiska, bet
arī mākslinieciska doma, un tā tas ir arī
mūsu konkursā iesniegtajos darbos.
Iespējams, ka dizaina pilnīga pārnešana
uz savu piemājas dārziņu kādam var
šķist pārspīlēta, bet smelties pieredzi un
aizgūt kādu ideju pilnīgi noteikti varēs.»
Perspektīvā dārza dizaina konkurss
Jelgavā varētu kļūt par tradīciju.
Konkursa nolikums paredzēja, ka

Andris Drēska, SIA «Alejas
projekti» vadītājs:
«Motivācija piedalīties konkursā mums noteikti bija
jau gadiem vērotas līdzīgas
izstādes Eiropā. Tur ainavu
arhitekti dažādās pilsētās šādus dārza paraugus ierīko pat
5 un 10 hektāru platībā. Katru
gadu tie tiek atjaunoti, un tur
iespējams redzēt aktuālāko
dārzu ierīkošanā, smelties
idejas. Jelgava ir pirmā pilsēta
Latvijā, kas realizē ko līdzīgu,
tāpēc arī mēs nedomājot pieteicāmies konkursam – tā ir
iespēja parādīt, ka arī Latvijā
ir spēcīgi ainavu arhitekti,
ka ainava var būt tik dažāda.
Un kur nu vēl labāka vieta
par Jelgavu, kas ir ne tikai
mūsu uzņēmuma mājvieta,
bet arī pilsēta, kur izaug jaunie ainavu arhitekti. Ja mūsu
LLU vēl pievienos Bulduru
Dārzkopības vidusskolu, tad
arī profesionālais izglītības
līmenis būs pārstāvēts.
Runājot par mūsu darbu
«Sajūtu sala», mēs tajā jelgavniekiem vēlamies parādīt
dažādību. Piemēram, mūsu
dārzā varēs novērtēt dažādus cietos segumus celiņiem.
Esam jau pieraduši, ka pārsvarā tam tiek izmantots bruģis,
taču iespēju ir daudz, tāpēc arī
mūsu dārzā būs neparastāki

(Meta autors – SIA «Alejas projekti»)

Dārzs «Sajūtu sala»

celiņu laukumi, kā, piemēram,
elastopave, kas ir salīdzinoši
jauns materiāls ar daudzām
priekšrocībām – galvenā no tām
ir lieliskā ūdens caurlaidība.
Tāpat dažādība būs augos, to
izvietojumā, dinamikā, formās.
Dārza centrālais objekts būs
režģveida labiekārtojuma elements, kas ietīts krāsainās auklās, tādējādi veidojot sēdvietas.
Tas tiks izvietots ap skābarža
špaleru – soliņš būs izbūvēts
ap dzīvu koku, kura zari savīti
tā, lai vizuāli radītu lietussarga

efektu. Ikvienam būs iespēja
mūsu dārzā pasēdēt un izbaudīt
tā atmosfēru.
Mūsu darbā būs izmantots
arī šobrīd aktuālais rūsinātais
metāls, kas jelgavniekiem gan
nav svešs, jo esam to jau iepazinuši Jāņa Čakstes bulvārī.
Mēs to izmantosim kā lielisku
materiālu, ar ko atdalīt dobju
malas, – tas ne tikai labi izskatās, bet arī ir viegli kopjams.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde
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Mentori jauniešiem bez
ģimenes atbalsta gatavi
sniegt pozitīvu pieredzi
 Sintija Čepanone

Ar mērķi sniegt emocionālu un praktisku
atbalstu jauniešiem,
kuriem tā pietrūkst
ģimenē, arī Jelgavā
uzsāktas organizācijas «Mentor Latvia»
mentorprogrammas
aktivitātes. Marta beigās Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā mentori pirmo
reizi tikās ar saviem
mentorējamajiem jauniešiem, lai iepazītos
un apzinātu kopīgās
intereses. Viņu sadarbība šīs programmas
gaitā ilgs gadu.
«Viņa ir tāda runīga, forša,
jautra, bet es esmu kautrīga un
klusa…» par savu mentori sabiedrisko attiecību speciālisti Līvu
Rancāni saka 18 gadus vecā jelgavniece Līva Dombrovska, kura
šobrīd Zaļenieku Komerciālās un
amatniecības vidusskolā apgūst
restauratora asistenta profesiju.
Pirmais priekšstats vienai par
otru ir pozitīvs, un viņas ir pārliecinātas, ka kopā izdosies saturīgi
pavadīt brīvo laiku. «Manuprāt,
šajā programmā svarīgākais jau
ir tieši kopīga laika pavadīšana,
parādīt jaunietim, ka ir tik daudz
dažādu veidu, kā to izdarīt saturīgi! Tāpat ļoti ceru, ka izdosies
iegūt Līvas uzticību un būšu
tas cilvēks, kurš palīdzēs atrast
atbildes uz viņas jautājumiem,
palīdzēs izlemt, ko un kā labāk
darīt,» saka mentore Līva.
Šajā programmā kā mentori iesaistījušies arī jelgavnieki
Madara Gasparoviča-Asīte kopā
ar vīru Kristapu Asīti. «Es internetā ieraudzīju informāciju
par šo programmu un pieteicos.
Pēc pārrunām stāstīju vīram, cik
forša jauniešiem ir šī iespēja, un
arī vīrs pieteicās kā mentors. Domāju, mums kopā izdosies jauki
pavadīt brīvo laiku, jo jauniešus
iesaistīsim gan ģimenes, gan citās
aktivitātēs. Piemēram, ar vīru
darbojamies studentu korporācijā – arī šīs aktivitātes jauniešiem
varētu būt saistošas,» spriež
Madara. Viņa turpmāko gadu būs
Jelgavas SOS jauniešu mājas iemītnieces Alises Butānes atbalsts,
bet Kristaps drauga plecu sniegs
Dāvim Grunskim no Sociālās

aprūpes un rehabilitācijas centra
Elejas filiāles. Ģimene spriež, ka
galvenais nosacījums, lai ar jauniešiem izveidotos labs kontakts,
ir atrast kopīgas intereses, visu
uztvert mierīgi un neko viņiem
nepārmest. Jautāta par motivāciju iesaistīties šajā programmā,
16 gadus vecā Alise atklāj, ka gribējusi pamēģināt kaut ko jaunu.
Viņa ir gatava ņemt pretī visu, ko
Madara piedāvās, bet iesākumā
labprāt kopā uzspēlētu boulingu.
Jāpiebilst, ka no Jelgavas un
Jelgavas novada mentorpro
grammā sadarbību uzsāka 14
pāri. «Prieks, ka Jelgavā ir cilvēki
– mentori –, kuri spēs jauniešiem
sniegt pozitīvu pieredzi. Dzīve ir
izaicinājumiem pilna, un dažkārt,
ja blakus nav draudzīga pleca, uz
kura atspiesties, ir grūti vienam
kaut ko sasniegt. Paldies mentoriem par šo brīvprātīgo darbu,
ko esat uzņēmušies veikt!» tā
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis.
Jāpiebilst, ka šajā programmā mentors jeb padomdevējs ir
atbalsta un uzticības persona,
kas sniedz atbalstu jaunietim,
uzklausot viņu, pavadot kopā
laiku dažādās sabiedriskajās
aktivitātēs un palīdzot jaunietim
labāk sagatavoties patstāvīgas
dzīves uzsākšanai. Piedaloties
mentorprogrammā, jaunietis
uzlabo saskarsmes spējas, gūst iespēju paplašināt savu redzesloku
un stiprināt pārliecību par savām
spējām. Programmā piedalās
ārpusģimenes aprūpē dzīvojoši
jaunieši, kā arī jaunieši no ģimenēm, kur vecākiem ir ierobežotas
spējas sniegt viņiem nepieciešamo
atbalstu.
Mentorprogramma ilgst vienu
gadu, mentoram un jaunietim tiekoties vismaz divas reizes mēnesī
un brīvo laiku pavadot atbilstoši
savām interesēm. Programmas
ideja nākusi no Zviedrijas, un
ar pirmā Latvijas prezidenta
mazmazdēla Aleksandra Čakstes
iniciatīvu kopš 2010. gada tā darbojas arī Latvijā – Rīgā, Tukumā,
Saldū un tagad arī Jelgavā. Šogad
kopumā programmā reģionos
sadarbosies 38 mentorpāri, savukārt programmas piecu darbības
gadu laikā atbalsts sniegts jau 120
jauniešiem.
Plašāku informāciju par mentorprogrammu un iespējām tajā
iesaistīties var uzzināt mājas lapā
mentor.lv.

Gar kultūras namu jābrauc lēnāk
 Sintija Čepanone

Braucot gar Jelgavas kultūras namu,
autovadītājiem jāņem vērā, ka kopš
pagājušās nedēļas
maksimāli atļautais
braukšanas ātrums
tur ir līdz 30 kilometriem stundā.
Maksimāli atļautais braukšanas ātrums līdz 30 kilometriem stundā noteikts Krišjāņa
Barona ielas posmā no Uzvaras ielas līdz iebrauktuvei
uz Krišjāņa Barona ielu 5,
informē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība». Tāpat
jāņem vērā, ka pie kultūras
nama stāvlaukuma zonas, lai
uzlabotu gājēju redzamību pie
pārejas, ielas apmale apzīmēta
ar dzelteno horizontālo apzīmējumu Nr.943, kas nosaka
zonu, kur transportlīdzekļiem
apstāties un stāvēt aizliegts.

«Pilsētsaimniecības» satiksmes organizācijas plānotāja
Dzidra Staša skaidro, ka Satiksmes kustības drošības komisijas lēmuma samazināt atļauto
braukšanas ātrumu pamatā ir
satiksmes drošības uzlabošana
pie gājēju pārejas pretim kultūras namam. «Diemžēl autovadītāji ne vienmēr samazina
braukšanas ātrumu, tuvojoties
gājēju pārejai, tāpat ir tādi, kas
savu transportlīdzekli novieto
pie pašas gājēju pārejas vai pat
uz tās, neievērojot ceļu satiksmes noteikumos noteikto, ka
aizliegts apstāties un stāvēt
uz gājēju pārejām un tuvāk
par pieciem metriem no tām.
Stāvošais transports aizsedz
gājējus un velosipēdistus, īpaši
bērnus, kas atrodas vai iziet
uz gājēju pārejas. Lai risinātu
šo problēmu, ar dzelteno horizontālo apzīmējumu akcentēts
posms, kur transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt aizliegts,» tā Dz.Staša.
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Policija jau pārbauda,
vai suņi ir čipoti
Foto: Raitis Supe
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Īsi
 Saistībā ar dzeramā ūdens apgādes sistēmas profilaktisko dezinfekciju Jelgavā 18., 19. un 20.
aprīlī ūdenim iespējama neliela
hlora smaka un piegarša, informē
SIA «Jelgavas ūdens». Ūdeni var lietot
uzturā un sadzīvē, jo hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas.
Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā
ieteicams uzvārīt. «Jelgavas ūdens» atvainojas par sagādātajām neērtībām.
 Piektdien, 15. aprīlī, pulksten
16 Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centrā Zirgu ielā 47a notiks Atvērto
durvju diena. Papildinformācija pa
tālruni 63026313.
 Platones un Savienības ielā
pirms krustojuma ar Lietuvas šoseju
uzstādītas ceļa zīmes «Apstāties
aizliegts». Ceļa zīmes uzstādītas
Platones ielas labajā pusē (virzienā
no Viktorijas ielas) pirms krustojuma
ar Lietuvas šoseju, un Savienības ielas
labajā pusē (virzienā no Aveņu ielas)
pirms krustojuma ar Lietuvas šoseju,
informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».

«Jaunā kārtība palielinās īpašnieku atbildību par saviem suņiem, kā arī atvieglos pašvaldības darbu
cīņā ar klaiņojošiem dzīvniekiem – mēs daudz ātrāk varēsim sazināties ar suņa saimnieku. Tas ļaus
ietaupīt arī līdzekļus,» demonstrējot čipu lasītāju, vērtē Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas inspektori.
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija iegādājusies divus mikročipu
lasītājus, kas būs nepieciešami, lai kontrolētu
suņu turēšanas noteikumu ievērošanu pēc 1.
jūlija, kad spēkā stāsies
jauna kārtība: suņiem,
kas vecāki par sešiem
mēnešiem, jābūt čipotiem un reģistrētiem
vienotajā datu bāzē.
Lai gan norma, kas paredz, ka
suņiem jābūt čipotiem, stāsies
spēkā no 1. jūlija, Pašvaldības
policija jauniegādātās ierīces
pielietot sāks jau agrāk, ja radī-

sies nepieciešamība identificēt
dzīvnieka īpašnieku pēc čipa
datiem. «Daļa iedzīvotāju maldīgi
uzskata, ka mikročipā ietilpst
visa informācija par dzīvnieku un
īpašnieka kontakti. Tā nav. Minēto informāciju par dzīvnieku
var iegūt, nolasot čipa numuru
un ievadot to Lauksaimniecības
datu centra (LDC) mājas lapā ldc.
gov.lv. Tāpēc ir ļoti svarīgi pabeigt
dzīvnieka reģistrēšanu, nododot
datus par dzīvnieku LDC rīcībā,
jo pretējā gadījumā mikročipa
ievadīšanai nav jēgas,» skaidro
Pašvaldības policijas Pilsētas
iecirkņu grupas vecākais inspektors Sandris Miezis.
Viņš norāda: ja veterinārārsts,
veicot suņa čipošanu, neievada
datus LDC datu bāzē, tad dzīv-

nieka īpašniekam tiek izsniegta
veidlapa ar dzīvnieka datiem un
viņam ir pienākums personīgi vai
elektroniski šos datus nodot LDC
30 dienu laikā no čipošanas brīža.
Ja dati nav nodoti, tad dzīvnieka
reģistrācija nav pabeigta un ir
izdarīts administratīvais pārkāpums. Par to Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107.
panta 1. daļā fiziskai personai noteikts sods 7 – 210 eiro, juridiskai
personai – 15 – 350 eiro.
Ņemot vērā, ka no 1. jūlija
mainīsies dzīvnieku reģistrācijas
kārtība, arī Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.13-53 «Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā» tiek izstrādāti grozījumi, lai
tie atbilstu faktiskajai situācijai.

Ārkārtas situācijās ir jāseko
operatīvo dienestu norādījumiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Svētdien tirdzniecības
centra «Pilsētas pasāža» veikalā «Maxima»
tika atrasts vīstoklis ar
nezināmu vielu, kas, kā
vēlāk noskaidrojās, bija
žurku inde. Notikuma
vietā ieradās visi operatīvie dienesti, tirdzniecības centrs tika slēgts,
iekšā esošie cilvēki – pa
vienam pārbaudīti un
laisti ārā, jo tobrīd nebija zināma atrastās vielas
izcelsme. Lai gan dažu
stundu laikā situācija
bija atgriezusies ierastās
sliedēs, šis notikums parādīja, ka cilvēki joprojām nezina, kā rīkoties
ārkārtas situācijās.
«Drošības jautājumi vienmēr
ir aktuāli, tikai ne visos gadījumos tiem pievēršam pietiekamu
uzmanību. Piemēram, par ugunsdrošību runājam jau ar maziem
bērniem, mācot nespēlēties ar sērkociņiem, par darba drošību uzņēmumos gādā speciālisti, savukārt
civilās aizsardzības jautājumos
vadošo lomu ieņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD), kā arī pašvaldība, kurai
ir pienākums sniegt atbalstu šim
dienestam. Šobrīd īpaši aktuāla
ir iedzīvotāju modrības un zināšanu veicināšana saistībā ar

civilās aizsardzības jautājumiem.
Par tiem ir daudz vairāk jārunā,
lai mūsu iedzīvotāji zinātu, kā
rīkoties ārkārtas gadījumos un
lai tas būtu tikpat automātiski kā
elpot. Lai nerastos tāda situācija,
kādu varēja novērot svētdien pie
veikala «Maxima», kad pircēji
notikušo neuztvēra nopietni
un negribīgi sekoja veikala darbinieku un operatīvo dienestu
norādījumiem. Bija cilvēki, kuri,
neskatoties uz tā brīža draudiem
un ierobežojumiem, vēlējās iekļūt
veikalā, savukārt citi, izliekoties
nedzirdam operatīvo dienestu
rīkojumus, turpināja iemūžināt
notiekošo mobilajos tālruņos.
Šoreiz viss beidzās bez nopietna
apdraudējuma, taču kritiskākā
situācijā šāda attieksme un rīcība
var izraisīt nopietnas sekas. Tāpēc
galvenais, kas šādās situācijās ir
jāzina katram: bez ierunām jāseko operatīvo dienestu norādījumiem,» uzsver Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC)
vadītājs Gints Reinsons. POIC
ir tā iestāde, kas, vadoties pēc
operatīvo dienestu norādījumiem,
Jelgavā veic atbildīgo dienestu un
amatpersonu apziņošanu, kā arī
pašvaldības rīcībā esošo resursu
iesaistes koordinēšanu.
G.Reinsons skaidro, ka valsts
līmenī ir izstrādāti normatīvie
akti (MK noteikumi, instrukcijas),
kas paredz rīcību tādās ārkārtas
situācijās kā sprādzienbīstama
priekšmeta atrašana, nezināmas

izcelsmes vielas vai priekšmeta
atrašana un terora draudi. «Lai
ārkārtas situācijās nerastos apjukums, jārod atbildes uz standarta
jautājumiem, un šie jautājumi ar
visām atbildēm ir ļoti labi ilustrēti
VUGD bukletā «Vai tu zini, kā
rīkoties ārkārtas gadījumos?»,»
norāda POIC vadītājs. Šis buklets
ir pieejams mājas lapas www.vugd.
gov.lv sadaļā «Drošības padomi».
Tajā apkopoti vispārīgie ieteikumi par to, kā rīkoties, ja atskan
trauksmes sirēna, kā evakuēties
un kādas lietas ņemt līdzi, kā
sniegt pirmo medicīnisko palīdzību. Tāpat lakoniskā veidā sniegti
padomi, ko darīt, ja noplūdusi
bīstama ķīmiska viela, notikusi
radiācijas avārija, sācies negaiss,
plūdi, izcēlies ugunsgrēks, ir elektrības piegādes traucējumi, pastāv
ēkas sagruvuma draudi.
«Jāatceras divas būtiskas lietas: ja atskan trauksmes signāls,
ir jāseko notikuma vietā esošo
darbinieku informācijai un operatīvo dienestu norādījumiem. Ja
ir izskanējis paziņojums par evakuēšanos, tad nekavējoties jāatstāj
telpas,» G.Reinsons atgādina, ka
drošības pasākumu neievērošana
var maksāt cilvēku dzīvību, kā tas
notika Zolitūdes traģēdijā.
Tikpat svarīgi ir zināt, kam
ziņot, ja kaut kas atgadījies. Ir trīs
tālruņa numuri, un zvanīt var
uz jebkuru: 110 – Valsts policija,
112 – VUGD, 113 – Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests.

 24. aprīlī pulksten 13 kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15 notiks
Jelgavas Latviešu biedrības klubiņa
«Sendienas» biedru saiets ar groziņiem. «Tā kā aprīlis ir joku mēnesis,
aicinām paņemt līdzi kādu joku!» tā
Jelgavas Latviešu biedrības valdes loceklis un klubiņa «Sendienas» vadītājs
Vilis Azevičs.
 Līdz 25. aprīlim Labklājības ministrija aicina bērnu uzraudzības
pakalpojuma sniedzējus pieteikties
projekta iepirkumam «Par tiesībām
sniegt elastīgu bērnu uzraudzības
pakalpojumu». Pieteikumi tiek gaidīti
no bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem, kas darbojas Jelgavas,
Rīgas, Valmieras vai tuvāko pašvaldību
teritorijās. Auklei vai iestādei būs jānodrošina ne tikai bērna pieskatīšana,
bet droša un lietderīga dienas organizēšana bērnam. Bērna pieskatīšana
notiks saskaņā ar grafiku, ko saskaņos
katra mēneša sākumā starp vecāku un
pakalpojuma sniedzēju. Jāņem vērā,
ka tikai aukles reģistrācija Izglītības
kvalitātes valsts dienestā var garantēt
aukles kvalifikāciju un nepieciešamo
drošības prasību ievērošanu bērnu
aprūpes procesā. Iepirkums izsludināts
projekta «Elastīga bērnu uzraudzības
pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba
laiku» gaitā. Papildu informācija –
www.lm.gov.lv.

Sintija Čepanone
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir
AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā jau vairāk nekā
10 gadus. AKG uzņēmumu grupa, kas ar vairāk
nekā 2400 darbiniekiem 14 ražotnēs ir pārstāvēta
Eiropā, Amerikā un Āzijā, izstrādā un ražo augstas
kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to
sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai,
kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas
industrijai un sadzīves iekārtām.

Sakarā ar ražošanas paplašināšanu Jelgavā
SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
(reģ.Nr.40003646836) aicina darbā

METĀLAPSTRĀDES
STRĀDNIEKUS(-CES).

Prasības:
• spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu,
nezaudējot precizitāti;
• laba fiziskā sagatavotība;
• gatavība strādāt maiņās;
• māka lasīt tehniskos rasējumus tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• pieredze darbā ar metālapstrādes darbagaldiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
• latviešu valodas prasme vismaz vidējās
pakāpes līmenī.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un darbu atsaucīgā kolektīvā.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām
prasībām un vēlas strādāt mūsu uzņēmumā, uzaicinām 20. aprīlī no plkst.16 līdz 18
ierasties SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
Jelgavā, Aviācijas ielā 34, lai veiktu
pretendentu atlases pirmās kārtas testa
uzdevumu rasējumu lasīšanā.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un CV.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā kopš pērnā gada
septembra beigām pilotprojektā tiek izmēģināta mācību programma «FasTracKids Fundamentals», ļaujot izklaidējošā un interaktīvā
veidā pirmsskolas vecuma bērniem apgūt nepieciešamās prasmes,
lai veiksmīgi palīdzētu sagatavoties skolai un reālajai dzīvei, kā arī
pieaugot, iespējams, gūt panākumus zinātnē. Daudzviet pasaulē
atzinīgi novērtēto apmācības programmu kā pirmie Jelgavā četru
mēnešu garumā izmēģināja «Sprīdīša» audzēkņi, kuri nākamajā
mācību gadā uzsāks skolasgaitas, savukārt pašlaik «FasTracKids»
zinātnieku ādā iejūtas «Gaismiņas» un «Ķiparu» bērni. Tā kā pro
gramma arī Jelgavā guvusi atzinīgus rezultātus, plānots, ka no
septembra apmācībā astoņu mēnešu garumā tiks iesaistīti visu
pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kuri
2017./2018. mācību gadā sāks mācības 1. klasē. Pateicoties pašvaldības atbalstam, Jelgava būs pirmā Latvijas pilsēta, kur visiem
pirmsskolas vecuma bērniem, kas mācās pašvaldības bērnudārzos,
«FasTracKids» apmācība būs bez maksas.

«FasTracKids» –
jauno zinātnieku
ceļa sākums
 Egija Grošteine

«Latvijas ekonomiskā izaugsme lielā mērā ir atkarīga no inovāciju
attīstības un zinātnes atklājumiem, tāpēc mums ir jārūpējas par
pētniecības gēna atmodināšanu bērniem jau agrīnā vecumā. Tieši
fantāzija ir ceļš uz atklājumiem, jo tikai nestandarta risinājumi ved
pie izgudrojumiem,» tā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna, uzsverot, ka «FasTracKids» prioritāte ir rosināt bērnus domāt, radīt jaunas idejas un
nebaidīties no kļūdām, tā sekmējot viņu radošuma izaugsmi
zinātnes jomā nākotnē un veicinot vēlmi mācīties ar prieku mūža
garumā. «FasTracKids» ir papildu izglītības programma, līdzīgi kā
sports, dejas un mūzika, kuru vecāki var izvēlēties un apmaksāt
savam bērnam. Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš norāda, ka tieši pirmsskolas vecumā ir svarīgi bērnos attīstīt
zinātkāri, interesi par dabas parādībām, to savstarpējo saistību un
spēju zināšanas pielietot dzīvē. «Pilsētai un valstij ir nepieciešami
inženierzinātņu speciālisti, drosmīgi uzņēmēji, kas izgudro, rada
un ražo. Līdz ar to lēmums finansēt sešgadnieku apmācību četros
mācību moduļos ir pašvaldības ilgtermiņa ieguldījums nākotnē,»
uzsver A.Rāviņš.
Jelgava jau vairākus gadus mērķtiecīgi īsteno dažādus projektus, kas
rosina un veicina tehniskās domāšanas attīstību un dabas zinātņu pamatu
apguvi pirmsskolas vecumā. Līdz ar to
programmas «FasTracKids» aprobācija ir likumsakarīgs papildinājums un
ieguvums mazajiem jelgavniekiem,
stāsta S.Vīksna, atklājot, ka «Fas
TracKids» programmas novērtēšana
bija iespējama, pateicoties uzņēmuma «AKG Thermotechnik Lettland»
ziedojumam. Par uzņēmuma piešķirtajiem līdzekļiem papildu apmācībām
tika iekārtots arī mācību kabinets
ar nepieciešamo tehniku un mācību
līdzekļiem, iegādāta programmas
licence gadam, kā arī sagatavoti pieci
pedagogi: četri ZRKAC speciālisti un
viena pirmsskolas izglītības iestādes
«Sprīdītis» skolotāja.

Zināšanām pamati jāliek jau laikus!

«FasTracKids Latvia» piedāvā pirmsskolas izglītības programmas, kuru mērķis ir atraisīt dabisko vēlmi mācīties ar
prieku visa mūža garumā. Programma
ietver 12 tematiskus moduļus (mācību
priekšmetus), piemēram, dabas zinības, astronomiju, bioloģiju, literatūru,
ekonomiku, matemātiku un saziņu.
Programmā bērni iegūst 21. gadsimta
nozīmīgākās kompetences – attīsta
radošumu, kritisko domāšanu, komunikācijas, sadarbības spējas un līderību.
Pētījumi pierāda, ka, bērnam uzsākot
tradicionālo izglītību, efektīvākais un
ātrākais mācīšanās laiks jau pagājis,
tādējādi daudz kas ir palaists garām. Šī
iemesla dēļ šāda apmācība bērniem būtu
jāpiedāvā pēc iespējas agrāk.
«Pārliecināties par apmācību efektivitāti varējām, jau izmēģinot divus

IZGLĪTĪBA

Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Foto: no ZRKAC arhīva

«FasTracKids»
programmā kādā
no dabas zinību
moduļa nodarbībām Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā
mazie pētnieki
izzināja, kā notiek
ūdens attīrīšanas
process.

moduļus – «Dabas zinības» un «Zemes
zinātnes»,» stāsta S.Vīksna, atklājot,
ka jau pēc trīs nedēļu nodarbībām bija
jūtams bērnu argumentācijas spēju pieaugums. Lai gan «AKG Thermotechnik
Lettland» ziedojums jau izsmelts, pērn
iegādātā licence vēl ir spēkā, tādēļ pašlaik pilotprojektu līdzfinansē pašvaldība,
sniedzot iespēju programmā skoloties
«Gaismiņas» un «Ķiparu» audzēkņiem,
kas 1. septembrī kļūs par pirmklasniekiem. Šie bērni martā pabeidza mācības
komunikācijas modulī un nu jau ir uzsākuši apgūt astronomijas moduli.

Ieguldījums arī valodas attīstībā

Kā novērojusi «FasTracKids» pedagoģe Sanita Šabanska, bērniem vislielāko
prieku nodarbībās sagādā darbošanās
eksperimentos, kur viņi paši praktiski
izmēģina jauniegūtās zināšanas, piemēram, nodarbībā par peldspēju bērni,
veicot eksperimentu ar ūdensglāzi, sāli
un olu, varēja pārliecināties, ka, tāpat kā
Nāves jūrā, arī glāzē sāļais ūdens neļauj
priekšmetiem nogrimt. Vēl bērniem ļoti
patīk veikt uzdevumus pie interaktīvās
tāfeles, kā arī prezentēt eksperimentu
rezultātus un secinājumus, kas, uzsākot
programmu, lielai daļai sagādāja grūtības. Viens no galvenajiem noteikumiem
nodarbībās – jārunā pilniem teikumiem.
Tādējādi «FasTracKids» reizē ir liels
ieguldījums arī bērnu valodas attīstībā.
«Priecē, ka bērni, kuri sākumā bija
kautrīgi un nevēlējās atbildēt uz jautājumiem, izteikt savu versiju un dalīties
savā viedoklī, ir kļuvuši pārliecinātāki,
labprāt iesaistās ne tikai praktiskajās
darbībās, bet arī aktīvi diskutē,» tā viņa.

Atzinīgi novērtē arī bērni
un viņu vecāki

Vecākiem šajā metodikā ir nozīmīga
loma nodarbībās iegūto zināšanu nostiprināšanā, uzdodot bērniem jautājumus un

veicot papildu izziņas aktivitātes mājās.
«Jelgavas Vēstnesis» ielūkojās pirmajā astronomijas nodarbībā, kurā
zinības par zvaigznēm, kosmosu un
kosmonautiem smēlās «Gaismiņas»
audzēkņi. Lai gan nodarbības sākumā
šķita, ka bērni ir nedaudz nobijušies, un
pedagogiem viņus vajadzēja iedrošināt
paust savu viedokli, jau pēc nelielas
«iesildīšanās» bērnu rokas cita pēc
citas tika celtas gaisā, lai mazie «Fas
TracKids» zinātnieki varētu saņemt
pedagogu aicinājumu izteikties. Vēl
lielāka bērnu aktivitāte un aizrautība
bija manāma, kad bija jāveic uzdevumi
pie interaktīvās tāfeles, kas reaģē uz
pieskārieniem.
Programmu atzinīgi novērtējuši arī
bērnu vecāki. «FasTracKids» pedagogs Zintis Buls stāsta, ka pēc četru
mēnešu ilgām nodarbībām tika veikta
«Sprīdīša» audzēkņu vecāku aptauja.
Tajā vecāki atzina, ka viņu bērni ir ne
tikai ieguvuši jaunas zināšanas, bet
arī kļuvuši atvērtāki, komunikablāki,
ir palielinājies viņu vārdu krājums, jo
nodarbībās apgūti viņu vecumam pat
netipiski termini, piemēram, fosilijas,
molekulas, stalagmīti, gūta izpratne par
dažādām norisēm dabā, jaunas iemaņas
un tamlīdzīgi, bet negatīvu atsauksmju
nebija vispār. S.Vīksna stāsta, ka, ņemot
vērā līdzšinējos rezultātus, ir pieņemts
lēmums no septembra Jelgavas pašvaldības bērnudārzos bērniem gadu pirms
došanās uz skolu dot iespēju apgūt papildu zināšanas «FasTracKids» nodarbībās.
Plānots apguvei piedāvāt četrus moduļus: «Dabas zinības», «Zemes zinātnes»,
«Astronomija» un «Bioloģija». Jaunajā
mācību gadā nodarbības notiks četrās
vietās – ZRKAC, divos pašvaldības bērnudārzos un Tehnoloģiju vidusskolā, kur
tāpat kā pilotprojekta laikā uz mācībām
ZRKAC dosies tuvāk esošo pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņi.

Jau pirmā starptautiskā uzvara «FasTracKids» konkursā!
 Egija Grošteine

«FasTracKids» pilotprojektā
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) kopš februāra mācās
«Gaismiņas» audzēkne Grieta
Kasparinska, kuras videoprezentācija par tēmu «Ūdens
un darbs» atzīta par labāko
«FasTracKids International»
organizētajā videoprezentāciju konkursā grupā «6+».
Videoprezentācijā septiņgadīgā Grieta
pauda savu viedokli par to, kādēļ cilvēkiem, dabai un dzīvniekiem ir nepieciešams ūdens, kādas iespējas tas dod
un kur to izmantojam. Konkursā, kas
organizēts par godu Apvienoto Nāciju
Organizācijas izsludinātajai Pasaules
ūdens dienai, dažādās kategorijās piedalījās 54 bērni no 16 «FasTracKids» mācību
centriem desmit valstīs Eiropā, Āzijā, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, informē
ZRKAC. Grietas video, žūrijasprāt, bija
labākais konkursa grupā «6+».

ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna
kopā ar «FasTracKids» pedagogiem
Zinti Bulu un Sanitu Šabansku uzvarētāju apbalvoja, pasniedzot sertifikātu
un dāvinājumu – grāmatu par dinozauriem. Vaicāta par savām emocijām pēc
uzvaras konkursā, Grieta stāsta, ka ir
ļoti priecīga. Viņai pašai savā konkursa
video visvairāk patīkot tas, ka viņas
sacītais ir iztulkots angliski un lasāms
video subtitros. Šo svešvalodu viņa ir
sākusi apgūt, un pašlaik viņas vārdu
krājumā ir ap 60 vārdu angļu valodā.
Kameras priekšā viņa uzstājas labprāt,
arī pārējās «FasTracKids» aktivitātēs
viņa iesaistās ar prieku. Vislabāk nodarbībās viņai patīk veikt praktiskos
uzdevumus, prezentēt savu veikumu,
kā arī darboties ar interaktīvo tāfeli.
Jāpiebilst, ka Grieta ļoti priecājas
par grāmatu, ko saņēma par uzvaru
konkursā, jo dinozauri viņai ļoti patīk.
Viņa pat apsver domu nākotnē kļūt
par paleontoloģi (speciālisti, kas pētī
pagājušo ģeoloģisko laikmetu organismus un to attīstību – red.) vai Sibīrijas
haskiju audzētāju.

Foto: Raitis Supe

«FasTracKids» savu efektivitāti Jelgavā jau ir pierādījis: to atzinīgi novērtē ne
tikai bērni, viņu vecāki un pedagogi – jau iegūta arī pirmā uzvara starptautiskā
«FasTracKids» konkursā, ko izcīnīja septiņgadīgā Grieta Kasparinska. Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna ir pārliecināta,
ka izglītojošā programma arī turpmāk sevi spēs pierādīt un nākotnē varēsim būt
lepni ne tikai par jelgavnieku sasniegumiem dziesmā un dejā, bet arī zinātnē.

Kā vērtējat «FasTracKids»?

«Jelgavas Vēstnesis» jautā pirmsskolas
izglītības iestādē «Sprīdītis», kas bija pirmais bērnudārzs pilsētā, kur pilotprojektā
bērniem bija iespēja apgūt pirmos divus
apmācības programmas moduļus.
«Sprīdīša» skolotāja Indra Grosgale:
«Apsveicami jau ir tas vien, ka pilsētas
uzņēmēji un pašvaldība iegulda līdzekļus
pirmsskolas izglītībā. Liels paldies viņiem par
to! Domāju, ka jebkurš ieguldījums izglītības
veicināšanā pirmsskolas vecuma bērniem ir
ieguvums, tādēļ tas vērtējams pozitīvi. «Fas
TracKids» papildina valsts pirmsskolas izglītības programmu. Tās neizslēdz viena otru
un arī nedublējas, jo «FasTracKids» sniedz
bērniem padziļinātas zināšanas pasaules izzināšanā globālā mērogā, paplašina redzesloku interaktīvā, bērniem viegli uztveramā,
saistošā un interesantā veidā, savukārt valsts
pirmsskolas izglītības programmā apgūst
pamatprasmes, kas bērnam nepieciešamas,
uzsākot mācības skolā. Pēc «FasTracKids»
apmācības ir jūtams, ka bērniem ir aktīvāka
izziņas interese, viņi reproducē savas zināšanas, šķirstot enciklopēdijas, uzdodot interesējošos jautājumus, uzzina jaunus jēdzienus,
vārdus. Tomēr vislielākais ieguvums no pro
grammas ir iegūtās prezentēšanas prasmes,
sava viedokļa formulēšana, ar ko bērniem
skolā būs daudz jāsaskaras. Programmā ļoti
svarīga ir arī vecāku iesaiste. Lai zināšanas
būtu paliekošas, ir jāiegulda darbs arī ārpus
nodarbībām, tādēļ vēlos mudināt vecākus
ieguldīt arī savu darbu bērna izglītošanā.»
«Sprīdīša» audzēkņa Kristera mamma
Inese Tautvaite:
«Dēlam pēc apmācībām ir parādījusies
lielāka interese par nodarbībās mācīto,
piemēram, dabas parādībām, procesiem,
molekulām, zvaigznājiem. Domāju, ka
apgūtais pozitīvi ietekmēs Kristera vēlmi mācīties skolā – tādus priekšmetus kā bioloģiju,
dabaszinības viņš apgūs ar lielu interesi, jo
programmā jau saistošā veidā apguva to, ko
citiem māca vien pamatskolā kādā piektajā
sestajā klasē. Arī prezentēšanas prasmes
palīdzēs skolā – viņš būs drošāks, uzstājoties
klases priekšā, jo pie tā jau radis nodarbībās.
To, cik ļoti Kristeram patika «FasTracKids»,
mājās izjutām visu apmācību laiku. Mūs,
vecākus, viņš skoloja, stāstot, ko iemācījies
nodarbībās, un pārbaudīja mūsu zināšanas,
bet par lietām, ko vēl vēlējās noskaidrot,
lielākoties komunicēja ar vecāko māsu
Lindu, kurai ir 14 gadi. Pašlaik šis periods
nedaudz pierimis, bet tāpat, kad Kristers
sastopas ar nodarbībās apgūto, stāsta, ko
par to atceras. Domāju, ka, pateicoties šai
programmai, bērni būs vairāk sagatavoti
skolai, kas, protams, ir pozitīvi.»
«Sprīdīša» audzēknes Katrīnas mamma
Liene Zālmane:
«Meitai vislabāk patika eksperimenti. Vairākus no tiem viņa demonstrēja mums arī mājās, piemēram, kā sāļa ūdens glāzē negrimst
ola. Katrīnai nodarbības patika. Man būtu
gribējies, lai meitai būtu iespēja «iziet» arī citus moduļus, taču «Sprīdītī» kā pilotprojektā
bija iespēja apgūt tikai divus. Ja pašvaldība
to atbalstītu, tad labprāt pat būtu gatava
līdzfinansēt meitas apmācību «FasTracKids».
Domāju, ka, ja būtu apgūti vairāki moduļi,
rezultāts būtu vēl pamanāmāks. Žēl, ka šī
programma ieviesta tikai tagad, kad Katrīnai
jau septembrī jādodas uz skolu. Ir daudz lietu, ko vecākiem saviem bērniem ir sarežģīti
paskaidrot, bet «FasTracKids» nodarbībās
šīs lietas paskaidro vienkāršā un interesantā
veidā. Zināšanas viennozīmīgi nāk tikai par
labu, tādēļ prieks, ka «Sprīdīša» bērniem tika
dota šāda iespēja.»

Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis

Jelgavniecēm zaudējums
pirmajā finālspēlē

«Jelgava/
LU» Latvijas sieviešu
volejbola
čempionāta
fināla pirmajā mačā piedzīvoja zaudējumu piecu
setu cīņā pret «Zeltaleja/MSĢ» volejbolistēm. Pirmos divus setus uzvarēja
jelgavnieces (25:18 un 25:23), taču pēc
tam pretiniecēm izdevās lauzt spēles
gaitu, un jelgavniecēm nācās piedzīvot
zaudējumu. Atbildes spēle notiks 16.
aprīlī Limbažos. Tā kā čempiones tiks noskaidrotas sērijā līdz divām uzvarām, ja
būs nepieciešama trešā spēle, tā notiks
17. aprīlī Limbažos.

Peldētājiem uzvara Latvijas
skolēnu sporta spēlēs

8. un 9. aprīlī LLU sporta nama peldbaseinā norisinājās Latvijas 69. sporta spēles
peldēšanā 1997. gadā dzimušajiem un
jaunākiem. Sacensībās piedalījās 412
peldētāji, pārstāvot 19 komandas. Jelgavnieki izcīnīja piecas zelta, sešas sudraba un vienu bronzas medaļu, kas deva
uzvaru komandu ieskaitē, bet individuāli
zelta medaļas izcīnīja Jevgeņijs Boicovs,
Deniss Komars un Vladimirs Šinkus, kuram izdevās labot trīs Jelgavas rekordus
15 – 16 gadu vecuma grupā: 50 un 200
metru peldējumā uz muguras un 100
metru brīvā stila peldējumā. Jelgavniekus
sacensībām sagatavoja treneres Astra
Ozoliņa, Anželika Paegle, Inga Arnīte,
Jeļena Visocka.
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SPORTS
Notiks pilsētas atklātais
čempionāts volejbolā

23. aprīlī Sporta hallē norisināsies Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts volejbolā
vīriešiem un sievietēm. Kā informē sacensību galvenais tiesnesis Valdis Ilmers,
pieteikšanās notiks sacensību dienā līdz
pulksten 10. Dalība ir bez maksas. Katrā
komandā maksimālais spēlētāju skaits
ir 10, nedrīkst pieteikt sportistus, kuri
šosezon ir pārstāvējuši profesionālus
klubus (spēlējuši Baltijas līgā vīriešiem
vai sievietēm). Turnīra izspēles sistēma
un spēļu garums atkarīgs no pieteikto
komandu skaita.

BK «Jelgava» piedzīvo
sagrāvi Ventspilī

8. aprīlī «Aldara» Latvijas Basketbola
līgas (LBL) regulārās sezonas spēlē 24.
zaudējumu piedzīvojuši BK «Jelgava»
basketbolisti, kas viesojās Ventspilī un
piekāpās vietējai komandai ar 66:108.
Augustīns Jankaitis bija rezultatīvākais
spēlētājs komandā ar 14 gūtiem punktiem. Nākamā BK «Jelgava» spēle būs
16. aprīlī viesos pret BK «Ogre/Kumho
Tyre» basketbolistiem. Mača sākums
plānots pulksten 17. Jelgavnieki LBL
turnīra tabulā ar 33 spēlēs izcīnītām
deviņām uzvarām un piedzīvotiem
24 zaudējumiem atrodas devītajā
pozīcijā, bet LBL izslēgšanas turnīrā
piedalīsies komandas, kas ierindojušās
pirmajās sešās vietās.

Moto triālisti sezonu sāk
kalnainajā Pietramuratā
 Ģirts Pommers

Ar pirmo Eiropas čempionāta posmu Itālijas pilsētā
Pietramuratā atklāta moto
triāla 2016. gada sezona.
Šajās sacensībās Jelgavu
pārstāvēja trīs sportisti
– Andris Grīnfelds, Ketija
Agarska un Gatis Šuliņš.
«Itālijā daudz kas nesanāca, noteikti varēju nobraukt labāk. Taču tikai
divas nedēļas pirms Eiropas
čempionāta posma saņēmu jaunu motociklu, ar
kuru neizdevās tā kārtīgi
patrenēties. Uzskatu, ka
par spēcīgāko astotnieku
noteikti varēju pacīnīties,»
savu sniegumu sacensībās
vērtē šobrīd spēcīgākais
Latvijas un Baltijas moto
triālists A.Grīnfelds. Latvijā
sacensību sezona sāksies
14. maijā, kad Liepājā divas
dienas norisināsies Latvijas
čempionāta pirmais posms.
Itālijā A.Grīnfelds (Agarska triāla
klubs) junioru grupā kopvērtējumā
izcīnīja 11. vietu, lai gan pēc pirmā
apļa ar saņemtiem 23 soda punktiem

«Apolona» spēkavīri
dominē Latvijas
čempionātā
 Ģirts Pommers
9. aprīlī Jelgavas Sporta hallē risinājās
Jelgavas un Latvijas atklātais čempionāts
svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu,
kurā piedalījās 176 sportisti no Lietuvas,
Igaunijas un Latvijas. Sporta kluba
«Apolons» sportistiem Janai Jansonei un
Renāram Drongam izdevās labot Latvijas
rekordus, bet kluba sieviešu un junioru
komandas pārliecinoši izcīnīja zelta
medaļas. Pie godalgām tika vēl virkne
jelgavnieku.
Jelgavas un Latvijas atklātā čempionāta svara
stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu rezultāti
Dāmas: zelts, Latvijas rekords – Jana Jansone (līdz 57
kg; rezultāts – 90 kg);
sudrabs – Gundega Jankovska (līdz 63 kg).
Jaunieši: bronza – Tomofejs Jegorkins (līdz 105 kg).
Juniori:
zelts – Artūrs Audze (līdz 93 kg);
sudrabs – Artūrs Rudjs (līdz 74 kg);
bronza – Olafs Krastiņš (līdz 74 kg);
bronza – Ivans Pospelovs (līdz 83 kg).
Open klase: zelts, Latvijas rekords – Renārs Dronga
(līdz 74 kg; rezultāts – 235 kg).
Veterāni: zelts – Ivars Raukenas (līdz 83 kg);
zelts – Jānis Lasmanis (līdz 83 kg);
zelts – Aleksandrs Smelovs (līdz 105 kg);
sudrabs – Igors Marudins (līdz 83 kg);
sudrabs – Mihails Rekaikins (līdz 93 kg);
sudrabs – Valērijs Semjonovs (līdz 74 kg).

Itālijā Andris Grīnfelds (Agarska triāla klubs) junioru grupā kopvērtējumā
Foto: no Latvijas Motosporta federācijas arhīva
izcīnīja 11. vietu.
jelgavnieks atradās dalītā astotajā
vietā. Otrajā aplī sportista rezultāti
pasliktinājās, bet vairāki konkurenti
savu sniegumu spēja uzlabot, tādēļ
kopvērtējumā – vien 11. rezultāts.
Jāpiebilst, ka pagājušā gada Eiropas
čempionātā junioru grupas kopvērtējumā A.Grīnfelds izcīnīja 10. vietu.
Šajā grupā piedalās sportisti no 16
līdz 23 gadu vecumam, un Pietramuratā šajā līmenī kopumā startēja
28 braucēji.
Eiropas čempionātā dāmām debi-

ju piedzīvoja Agarska triāla kluba
pārstāve K.Agarska. «Kopumā gāja
ļoti labi, ieguvu vērtīgu pieredzi.
Sasniegtais rezultāts ir tāds, kādu
gaidījām. Man, kā jau visiem latviešiem aizbraucot uz Itāliju, bija grūti
pierast pie tehniskās trases un kalniem, jo mums šādu treniņapstākļu
nav,» pēc 10. vietas izcīnīšanas stāsta
sportiste, kurai iepriekšējā sezona
bija jāizlaiž smagas ceļgala traumas
dēļ. Interesanti, ka braucējai trasē
kā mehāniķis, glābējs un treneris

palīdzēja A.Grīnfelds.
Savukārt Moto triāla skolas pārstāvis G.Šuliņš Itālijā bija spiests
izstāties tehnisku iemeslu dēļ: «Motociklam vienā no sacensību etapiem
bremžu sistēmai atskrūvējās un
pazuda svarīga skrūve, un pēc tam
tā arī neizdevās motociklu atbilstoši
saregulēt, lai spētu šajā tehniski sarežģītajā trasē droši braukt.»
Nākamās sacensības jelgavnieku
kalendārā ir Latvijas čempionāta pirmais posms Liepājā, kas norisināsies
14. un 15. maijā, bet par dalību starptautiskajās sacensībās sportistiem ir
dažādas domas. A.Grīnfelds plāno
startēt nākamajā Eiropas čempionāta
posmā, kas no 21. līdz 22. maijam
norisināsies Francijā, bet K.Agarska
dosies uz Poliju, kur no 25. līdz 26.
jūlijam norisināsies Eiropas čempionāta posms jauniešiem un dāmām.
Bet G.Šuliņš par saviem nākotnes
plāniem vēl ir apcerīgās domās:
«Konsultēšos ar sava kluba vadību
par mūsu finansiālajām iespējām. Es
noteikti gribētu aizbraukt uz vēl kādu
Eiropas čempionāta posmu.»
Šogad Latvijas čempionātā plānoti
trīs posmi: Liepājā (14. – 15. maijs),
Saldū (23. – 24. jūlijs) un Priežkalnos
(27. – 28. augusts), bet Latvijas klubu
čempionāts notiks 18. jūnijā Ugālē.

Jelgavnieces palīdz Latvijas sieviešu
hokeja izlasei pasaules čempionātā
 Ģirts Pommers

Kaut gan Latvijas sieviešu
hokeja izlasei neizdevās
izcīnīt pirmo vietu pasaules
čempionāta 1. divīzijas B
grupā, kas norisinājās no
4. līdz 10. aprīlim Itālijā,
un kvalificēties A grupai,
bijusī Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) hokejiste
Anna Kubliņa uzskata, ka
dāmas turnīru aizvadījušas
godam: «Protams, šajā turnīrā vēlējāmies uzvarēt un
tikt uz A grupu, taču šoreiz
mūs pārsteidza Ungārijas
izlase. Katrā spēlē cīnījāmies un tiešām atdevām
visus spēkus, tādēļ lielu
sarūgtinājumu par izcīnīto
otro vietu neizjūtu.» Latvijas sieviešu izlasē šogad
spēlēja divas bijušās JLSS
hokejistes – A.Kubliņa un
Anna Katrīna Lagzdiņa.
Latvijas izlases hokejistēm turnīrs
Itālijā neizvērtās veiksmīgs, jo cīņā
ar Ķīnas, Ungārijas, Itālijas, Kazahstānas un Nīderlandes vienībām tika
izcīnīta otrā vieta. Par uzvarētājām
kronētas ungārietes. Mūsu izlase

Foto: iihf.com
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Piedāvā darbu
SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791)
jaunizveidotajā struktūrvienībā Jelgavā,
K.Barona ielā 40, aicina darbā komunikablu, apzinīgu, stresa noturīgu un punktuālu
noliktavas pārzini. CV sūtīt pa e-pastu
vakances@eastmetal.lv. Detalizētāka informācija – pa tālruni 63781704 (Kristīne).
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
piedāvā darbu kurinātājam pirtī. Zvanīt
ceturtdien, piektdien un sestdien no
plkst.11 līdz 17. T.29225453.

Meklē darbu
Aukles darbu. Varu pieskatīt arī vecu
cilvēku. T.26026737.
Celtnieks steidzami meklē betonētāja,
armētāja darbu. T.24782872.
Vīrietis meklē darbu, vēlams ar dzīvošanu
uz vietas. T.24850341.

Pērk
Dzīvokli. T.29684969.
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Visu veidu metāllūžņus. Augstas
cenas. Izbraucam. Atmodas iela 57A.
T.29718434

Pārdod
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Malku. T.26003909.
Garāžu Rūpniecības ielā. T.29558600.
Ar piegādi zirgu mēslus maisos, 3 EUR/
maiss. T.28677844
Pārdod skaldītu malku – alksnis, bērzs,
osis. T.20500836
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Dažādi
Jelgavas tirgū (pretim Tonusam) pieņem
alus stikla taru. T.26473027
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Zemes frēzēšana. T.25994203
SIA «Kreatīvs» piedāvā pieminekļus un
kapu labiekārtošanu. T.29537176
«Ormaņi» Tīreļos piedāvā izjādes ar zirgiem un ponijiem. T.28677844
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro, pieteikumi tiesai (uzturlīdzekļi).
Raiņa 14, t.29179847
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Līdzjūtība
Izsakām līdzjūtību Solveigai Teterei,
māmiņu mūžībā aizvadot.
Bērnudārza «Zīļuks» grupiņa «Violetie Zīļuki»

Aizsaulē aizgājuši
Latvijas sieviešu hokeja izlase Itālijā izcīnīja uzvaru pār Kazahstānas, Itālijas un Ķīnas izlasi, taču piekāpās nākamajām B grupas čempionēm ungārietēm, un turnīra pēdējā mačā spēka pietrūka arī pret Nīderlandes izlasi.
piecās aizvadītajās spēlēs izcīnīja trīs
uzvaras un piedzīvoja divus zaudējumus. «Man šis ir ceturtais pasaules
čempionāts, un šobrīd jau esmu ļoti
labi iejutusies komandā un uz šīm
sacensībām dodos kā uz svētkiem.
Ar savu sniegumu čempionātā esmu
apmierināta, tas ir nostabilizējies,»
tā A.Kubliņa, kura spēlē pret Ķīnas
izlasi guva vārtus. Kopumā aizsarga
pozīcijā spēlējošajai hokejistei izdevās
gūt divus rezultativitātes punktus,
bet uzbrucēja A.K.Lagzdiņa šoreiz

pie punktiem netika.
Jāpiebilst, ka abas jelgavnieces
hokeja prasmes uzlabo otrpus okeānam – ASV. A.Kubliņa sezonu aizvada «Washington Pride» komandā,
bet A.K.Lagzdiņa spēlē «Suny Canton Kangaroos» vienībā. «Sezonas
sākums Amerikā bija grūts, jo bija
jāpierod pie ziemeļamerikāņu hokeja
sistēmām, taču turpinājumā spēle
aizgāja gan man, gan visai komandai,
jo kļuvām par Junioru līgas čempionēm,» stāsta A.Kubliņa.

MARIJA PUJATE (1932. g.)
JĀNIS TURAKOVS (1923. g.)
VIDIMANTS MARKEVIČUS (1954. g.)
VLADIMIRS LEIBUKS (1919. g.)
ALEKSANDRS KEĻSINS (1925. g.)
ELZA ZANERIPA (1931. g.)
ŽANIS PARAFJANOVIČS (1939. g.)
JEVGĒNIJS MONAHOVS (1948. g.)
STEFANIDA TERENTJEVA (1928. g.)
VOLDEMĀRS BUĶIS (1948. g.).
Izvadīšana 14.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
ANITA MATEUS (1953. g.).
Izvadīšana 15.04. plkst.15 Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Trikātas kapiem
Beverīnas novadā.
KLĀRA LAHTIONOVA (1936. g.).
Izvadīšana 15.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
ZENTA LEIMANE (1926. g.).
Izvadīšana 16.04. plkst.11 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 18. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2210.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 63.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Inga Lindstrēma. Tavā dzīvē». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 4.sērija.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 25. un 26.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 62.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2210.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Vizmai Belševicai – 80. Es aiziet nevaru».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.35 «Aculiecinieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 545.sērija.
11.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.25 «Latvijas sporta leģendas».* Jānis Lūsis.
13.25 ««Euro Hockey Challenge» spēle».* Latvija – Baltkrievija.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 546.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
19.10 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
20.10 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 3.sērija.
21.05 «Caur adatas aci». Psiholoģisks trilleris (ar subt.). 1.sērija.
22.45 «Inspektors Džordžs Džentlijs 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.30 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 73.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 74.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Detektīvseriāls. 29.sērija.
23.30 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 14.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 6.sērija.
13.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 44. un 45.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 15.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 3.sērija.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 15.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 19. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2211.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 64.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Sesilija Aherna. Vesela puse dzīves». Melodrāma (ar subt.).
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 5.sērija.
14.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 27. un 28.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 63.sērija.

17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2211.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Margarita Vilcāne.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Kims Čonins. Pēdējais sarkanais princis».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Stacijas romāns». Francijas drāma. 2007.g.
1.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Ap savu asi». Dokumentāla filma.
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Dzimtas detektīvs».* Grēviņu dzimta.
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 25. un 26.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 546.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 3.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 ««Euro Hockey Challenge» spēle».* Latvija – Baltkrievija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 547.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Kiklādu salu dārgumi». Dokumentāla filma.
20.10 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 4.sērija.
21.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 3.sērija.
22.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 3.sērija.
23.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 3.sērija.
23.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 109.sērija.
11.45 «Nabaga miljonāre». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 75.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 76.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Iemīlēties svešiniekā».
Vācijas un Austrijas melodrāma. 2010.g.
23.10 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 9.sērija.
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
2.00 «Šaubu ēnā».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 15.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
11.00 «Par puiku 2». ASV seriāls. 20.sērija.
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 16.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 15.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 9.sērija.
0.10 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 9. un 10.sērija.
1.05 «Par puiku 2». ASV seriāls. 20.sērija.
1.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
1.55 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 20. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2212.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 65.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 29. un 30.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 64.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2212.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Deviņdesmitie».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*

TV PROGRAMMA
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 27. un 28.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 547.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 4.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 548.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 5.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
21.30 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 6.sērija.
22.05 «Melu laboratorija».*
23.05 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
0.10 «100 g kultūras. Personība».*
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 110.sērija.
11.45 «Iemīlēties svešiniekā». Vācijas un Austrijas melodrāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 77.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 78.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Nika likums».
Vācijas spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Nikita 3». ASV seriāls. 19.sērija.
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
2.05 «Šaubu ēnā».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 16.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 15.sērija.
11.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 8.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 46. un 47.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 17.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
0.30 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.25 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
2.15 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 20161.g. 47.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 21. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2213.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 66.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 31. un 32.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 65.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2213.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Gaspačo» Spānijā.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.35 «Kims Čonins. Pēdējais sarkanais princis».
Dokumantālā filma (ar subt.).
1.35 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* Krišjāņa Valdemāra iela. 3.stāsts (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 29. un 30.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 548.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 5.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
13.10 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 6.sērija.
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*

Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 549.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.10 TV PIRMIZRĀDE. «Raja zina vislabāk».
Krievijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
20.05 «Ūdens stāsti». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
23.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 6.sērija.
0.00 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 111.sērija.
11.50 «Valsts mēroga mīlas dēka». Vācijas romantiska komēdija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 79.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 80.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 14.sērija.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
1.50 «Šaubu ēnā».
2.35 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 17.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 9.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 47. un 48.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 18.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
22.00 «Sarkanās astes». ASV vēsturiska filma. 2012.g.
0.35 «Kinomānija».
1.10 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.10 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 22. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 7.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 67.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 33. un 34.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 66.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Miglas krasts 2».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Skutelis ir studijā».*
23.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.30 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
1.30 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
2.30 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 2.sērija.
4.15 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «Pazust Latgalē». Dokumentāla filma.
9.25 «Anekdošu šovs».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 31. un 32.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 549.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* J.Kubilis.
15.00 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 550.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta».
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.15 ««Euro Hockey Challenge» spēle». Latvija – Vācija.
21.50 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Vivaldi un Venēcija».
Dokumentālu filmu cikls.
22.45 «Marija Krojere». Dānijas drāma (ar subt.). 2012.g.
0.35 «Aculiecinieks».*
0.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.40 «Ūdens stāsti». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
2.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
3.20 «Anekdošu šovs».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 112.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Pa mīlestības pēdām». Melodrāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 81.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 82.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 15.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
2.00 «Šaubu ēnā».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 18.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
11.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 10.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.25 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 19.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 11.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Džonijs Anglis». Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Nejaušā saderināšanās».
ASV romantiska komēdija. 2013.g.
1.00 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
1.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.10 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
3.05 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 23. aprīlis
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 6.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Rumpelrūķis». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
11.40 «Dardarija».*
12.10 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
12.25 «Saplēstā krūze».
LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 10.sērija.
13.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Gaspačo» Spānijā.
14.35 «Deviņdesmitie».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Noslēpumainā molusku pasaule».
Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Saplēstā krūze».
LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 11.sērija.
22.30 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
0.25 «Marija Krojere». Dānijas drāma (ar subt.). 2012.g.
2.15 «Čikāgas piecīši. Koncerts Mežaparkā». 1989.g.
4.25 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
4.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.20 «Ciemos». TV spēle.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 4.sērija.
6.40 «Province».* (ar subt.).
7.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
11.00 «Aculiecinieks».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.25 «Anekdošu šovs».*
13.55 «Latvietim būt?» Dokumentāla filma.
14.55 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
15.50 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
16.45 ««Euro Hockey Challenge» spēle». Latvija – Vācija.
19.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». (angļu val., ar subt.).
20.15 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.10 «Inspektors Džordžs Džentlijs 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.50 «Miglas krasts 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.35 «Muzikālā banka 2014».*
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 23.sērija.
7.00 «Nemelo man!» (ar subt.).
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 JAUNUMS. «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
11.05 ««LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka»».
11.15 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
12.00 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
14.05 ««LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka»».

Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis
14.15 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 7.–9.sērija.
17.40 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
Turpinājums.
18.50 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 2015.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.50 «Savā ziņā jocīgs stāsts». ASV komiska drāma. 2010.g.
0.45 «Detektīvs Valanders 3». Detektīvseriāls. 2012.g. 1.sērija.
2.15 «Valsts mēroga mīlas dēka». Romantiska komēdija. 2014.g.
3.40 «LNT brokastis».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
5.45 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 3. un 4.sērija.
6.35 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.25 «Noteikti, varbūt». Romantiska komēdija. 2008.g.
13.50 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 2016.g.
14.55 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
17.05 «Džonijs Anglis». Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 12.sērija.
20.10 TV PIRMIZRĀDE. «Krūdi». ASV animācijas filma. 2013.g.
22.10 «Mūmija 3: Skorpionu karalis».
Vācijas un ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2002.g.
0.05 TV PIRMIZRĀDE. «Marta, Mārsija, Meja, Marlēna».
ASV spriedzes filma. 2011.g.
1.55 «Noteikti, varbūt». Romantiska komēdija. 2008.g.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.

Svētdiena, 24. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.

«Vārds uzņēmējiem»

TV PROGRAMMA

8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Volless un Gromits. Nepareizajās biksēs».
Animācijas filma.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 «Ceļojums apkārt pasaulei». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Maurīcijas un Rodrigesa salu dārgumi».
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.50 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 4.sērija.
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Otrā iespēja».
Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Simt soļu ceļojums».
ASV komēdija. 2014.g.
23.40 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.40 «Noslēpumainā molusku pasaule». Dokumentāla filma.
1.40 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
3.30 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Mūsu atbildība». Dokumentāls raidījums.
6.20 «Kas mēs esam?» Dokumentāls raidījums.
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Rumpelrūķis». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Sapņu ceļojums. Pērta». Vācijas melodrāma. 2014.g.
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Tās tik ir operas! Vivaldi un Venēcija». Dok.filmu cikls.
17.00 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».
17.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».

18.25 «Latvietim būt?» Dokumentāla filma.
19.25 «Caur adatas aci». Psiholoģisks trilleris (ar subt.). 2.sērija.
21.10 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 4.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Neredzamā pilsēta». Dokumentāla filma.
23.30 «Mafijas klans 5». Seriāls. 4.sērija.
0.30 «Atziedi, dvēsele!»* Dzejnieka Leona Brieža jubilejas koncerts.
2.45 ««Astro Acoustic». Grupas «Astro’n’out» albuma koncerts».*
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
7.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 13.sērija.
7.55 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Suņu slepenā dzīve». Lielbritānijas raidījums.
11.35 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 16.–20.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 25.sērija.
19.00 ««LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka»».
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Birutas Bogdanovas (dzimusi 1931. gada 1. jūnijā, mirusi
2016. gada 7. aprīlī) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Birutas
Bogdanovas īrētajā dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Birutas Bogdanovas piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

2016. gada 15. aprīlī no pulksten 9 līdz 12
SIA «Jelgavas Lielā aptieka» Uzvaras ielā 3 notiks
bezmaksas prezentācija par produktiem, kas saistīti
ar urīna nesaturēšanas problēmām sievietēm un
vīriešiem. Prezentācijas laikā visi interesenti varēs
saņemt dažādus bezmaksas produktu paraugus.
Esat laipni gaidīti aptiekā!

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2016. gada 14. maijā plkst.10.30 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma – neapbūvēta
zemes starpgabala 857 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000190373 Putnu ielā 8A, Jelgavā – mutisku izsoli ar aug
šupejošu soli un pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam piegulošo zemesgabalu īpašniekiem vai visiem kopīpašniekiem,
kuriem ir iespējama piekļūšana. Izsoles sākumcena – EUR 3300,00, izsoles solis – EUR 200,00, izsoles nodrošinājums – EUR 330,00,
reģistrācijas maksa – EUR 50,00. Maksimālais izpirkuma termiņš – 5 gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

15. aprīlī pulksten 16

Pieteikties izsolei var līdz 2016. gada 10. maija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis
63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.

Atvērto durvju diena.
Informācija – pa tālruni 63026313.

Jelgavas 4. sākumskola
(Pulkveža O.Kalpaka ielā 34, tālrunis 63022236)

aicina vecākus pieteikt bērnus,

kuri sasnieguši 5 gadu un 6 gadu vecumu, pirmsskolas izglītības programmas
apguvei no 2016. gada 1. septembra.

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

BALTIJAS ASTROLOĢIJAS SKOLA (JELGAVA)

Aicinām pieteikties interesentus
2 mēnešu hiromantijas kursiem. Sākums – 15. aprīlī.
Tālrunis 29379805.
Informācija – www.astroligijelgava.lv.

JELGAVAS TEHNIKUMS

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

INFORMĀCIJAS DIENAS
• 14. aprīlī no plkst.9 līdz 16;
• 15. aprīlī no plkst.9 līdz 14.
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150)
aicina darbā

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

21.00 «Sešas dienas, septiņas naktis». ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
23.05 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
0.05 «Pagrīde: Džūljena Asanža stāsts». Biogrāfiska drāma. 2012.g.
1.35 «Inga Lindstrēma. Pa mīlestības pēdām». Melodrāma. 2006.g.
3.05 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 25.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
5.45 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 5. un 6.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
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8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.35 «Mr. Magū». ASV komēdija. 1997.g.
13.30 «Mūmija 3: Skorpionu karalis».
Vācijas un ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2002.g.
15.25 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.00 «Krūdi». ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Ellespuika 2. Zelta armija». Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.30 «Spēle». ASV trilleris. 1997.g.
2.50 «Mr. Magū». ASV komēdija. 1997.g.
4.10 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2016. gada 14. maijā plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.09000050469 Lielajā ielā 20A, Jelgavā, kas sastāv no zemesgabala 580 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
09000050469 un uz tā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr.09000050469005, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – EUR 45 000,00, izsoles solis – EUR 500,00, izsoles nodrošinājums – EUR 4500,00, reģistrācijas
maksa – EUR 50,00. Maksimālais izpirkuma termiņš – 5 gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2016. gada 10. maija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis
63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.

Jelgavas Lielajā aptiekā – prezentācija

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā –

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Paziņojums par izsoli

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā pirkuma nodrošinājums – EUR 330,00 – un reģistrācijas maksa –
EUR 50,00 –, kuru ieskaita AS «SEB banka» Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes
Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa par zemes starpgabala
Putnu ielā 8A, Jelgavā, izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis
63005522) vai mājas lapā www.jelgava.lv.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības aprīlī, maijā un jūnijā
Vizāžas tehnoloģijas
19.04., 26.04., 03.05.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
20.04., 27.04., 11.05.
Gēla nagu modelēšana
15.04., 29.04., 06.05.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
18.04., 02.05., 16.05.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)18.04., 02.05., 16.05.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
20.04., 27.04., 11.05.
Skropstu ilgviļņi
20.04., 27.04., 11.05.
Vaksācija
17. – 18.05., 15. – 16.06.
Solāriju darbinieku apmācība
03.05., 14.06., 06.07.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
18.04., 09.05., 23.05.
Nagu dizains
25.04., 09.05., 23.05.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā pirkuma nodrošinājums – EUR 330,00 – un reģistrācijas maksa
– EUR 50,00 –, kuru ieskaita AS «SEB banka» Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas
domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa par nekustamā
īpašuma Lielajā ielā 20A, Jelgavā, izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava,
tālrunis 63005522) vai mājas lapā www.jelgava.lv.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2016. gada 14. maijā plkst.10.15 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr.09000360258 Loka maģistrālē 25, Jelgavā, 2713/3180 domājamo daļu no zemesgabala (platība 282 m2,
kadastra apzīmējums 09000360258) un ēkas (kadastra apzīmējums 09000360258001) mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena – EUR 56 100,00, izsoles solis – EUR 500,00, izsoles nodrošinājums – EUR 5610,00, reģistrācijas
maksa – EUR 50,00. Maksimālais izpirkuma termiņš – 5 gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2016. gada 10. maija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis
63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā pirkuma nodrošinājums – EUR 330,00 – un reģistrācijas
maksa – EUR 50,00 –, kuru ieskaita AS «SEB banka» Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas
pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa par
nekustamā īpašuma Loka maģistrālē 25, Jelgavā, domājamo daļu izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava,
tālrunis 63005522) vai mājas lapā www.jelgava.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
14. aprīlī pulksten 18 – lekcija «Kreklu piegriezuma un rotājuma attīstība Zemgalē
19. gs.». Lektore – LU Latvijas Vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Dr.hist.
Aija Jansone (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
14. aprīlī pulksten 19 – Dzintars Čīča solo koncertā «Dvēsele vaļā». Piedalās pianista
Anatolija Livčas instrumentālā grupa. Biļešu cena – € 6 – 10 (kultūras namā).
14. aprīlī pulksten 19 – improvizācijas teātris «ImproZoo» (Studentu teātrī Jāņa
Čakstes bulvārī 5a).
15. aprīlī pulksten 19 – diplomdarbs: koncerts «Tur saulīte pērties gāja». Piedalās TDA
«Diždancis», JDK «Mazais Diždancis», TDA «Ritums». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
16. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas un Jelgavas, Ozolnieku, Olaines novadu
vokālo ansambļu skate (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
16. aprīlī pulksten 15 – konkursa «Jelgavas jauniešu talanti 2016» dalībnieku
atlases koncerts (deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22).
16. aprīlī pulksten 16 – Ingus Pētersons Jāņa Lūsēna jaunajā koncertprogrammā
«Romantika». Pie klavierēm – J.Lūsēns, čellists – I.Bezprozvanovs, akordeonists –
K.Gulbis, perkusionists – H.Gūtmanis, ģitārists – J.Lūsēns juniors. Biļešu cena – € 8 –
15 (kultūras namā).
17. aprīlī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Frederika Lou mūzikls
«Mana skaistā lēdija». Režisore D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
No 18. līdz 24. aprīlim – Bibliotēku nedēļas aktivitātes (Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
20. aprīlī pulksten 19 – improvizācijas teātris «Lifts» (Studentu teātrī Jāņa Čakstes
bulvārī 5a).
21. aprīlī – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
22. aprīlī pulksten 19 – mūsdienu deju studijas «Intriga» pavasara koncerts «Ar
mīlestību – deju studija «Intriga»». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Biļešu cena – € 2 – 3
(kultūras namā).
23. aprīlī pulksten 15 un 18 – kino: spēlfilma/drāma «Es esmu šeit» (2016. gads,
Latvija). Režisors R.Vimba. Lomās: E.Vaska, A.J.Lilientāls, E.Samītis, Z.Jančevska, R.Birgere. Filmas galvenā varone Raja dzīvo mazā lauku saimniecībā kopā ar valdonīgo
vecomāti un mazo brāli Robi. Baiss notikums pārvērš māsas un brāļa dzīvi, liekot
meitenei pieņemt lēmumus, no kādiem vairītos pat pieaugušie. Biļešu cena – € 2 – 3
(kultūras namā).
24. aprīlī pulksten 14 – saruna ar grāmatas «Parādu piedzinēji» autoru Aldi Bukšu
(Zinātniskajā bibliotēkā).
24. aprīlī pulksten 18 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: A.Ščerbaks «Neatkarības bērni» (krievu valodā). Režisore A.Leite. Izrādē piedalās J.Ļisova, Ņ.Voroņins,
A.Rekuta-Džordževiča, A.Trukšs. Izrāde balstīta uz intervijām ar jauniem cilvēkiem,
kas auguši otrajā brīvvalstī – ko viņi zina par PSRS, par 1991. gada notikumiem. Otra
izrādes daļa – izrādes varoņu mammu stāsti par šo laiku un pašu piedzīvoto. Biļešu
cena – € 5 – 8 (kultūras namā).
27. aprīlī pulksten 12, 15 un 18 – kino: spēlfilma/drāma «Es esmu šeit» (2016.
gads, Latvija). Režisors R.Vimba. Lomās: E.Vaska, A.J.Lilientāls, E.Samītis, Z.Jančevska,
R.Birgere. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
27. aprīlī pulksten 18 – seminārs vecākiem «Par profesiju un sapņiem». Pieteikties
pa tālruni 63012163 vai e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez maksas
(ZRKAC Svētes ielā 33).
27. aprīlī pulksten 19 – teātra sports kopā ar «Ārprāts» un Jelgavas Studentu teātra
senioriem (Studentu teātrī Jāņa Čakstes bulvārī 5a).

Izstādes
Līdz 15. aprīlim – Silvijas Aijas Petersones gleznu izstāde «Nomoda sapņi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 21. aprīlim – Jura Lībeka gleznu izstāde «Mijkrēšļa kaprīze» (LLU aulas foajē).
Līdz 21. maijam – Alda Feldmaņa gleznu un Aijas Feldmanes ziedu (no
japāņu polimērmāla) izstāde «Viss sākas ar mīlestību» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37).
22. aprīlī pulksten 16 – ornamentu izstādes «60 krāsu toņi» atklāšana (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 24. aprīlim – starptautiska lietišķās mākslas izstāde «Daudzveidība vienotībā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. aprīlim – Vladimira Maļavska fotoizstāde «Latvija no putna lidojuma» (LLU
Fundamentālās bibliotēkas lasītavā).
Līdz 29. aprīlim – izstāde «No idejas līdz tērpam (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 30. aprīlim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums
Mākslas dienām. Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama 1. stāva
garderobes foajē).
Līdz 1. maijam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums
Mākslas dienām. Studijas vadītāji – A.Kalniņa un I.Klaperis (kultūras nama 2. stāva
foajē).
Līdz 1. maijam – Maijas Meieres un Valdas Kronbergas gleznas (kultūras nama
1. stāva lielajā foajē).
Līdz 1. maijam – izstāde «Mārīte un Aleksandrs Djačenko. Keramika» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 5. maijam – Initas Vilks gleznu izstāde «Rožu siena» (Zinātniskās bibliotēkas
Izstāžu galerijā).
Līdz 29. maijam – izstāde «Fauna medaļu mākslā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 8. jūnijam – gleznotāja Raita Junkera gleznu izstāde «Atbraukt, iepazīt, iemīlēt!» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Pirts burvību atklās deju uzvedumā
 Egija Grošteine

Tautas deju ansamblis «Diždancis» 15. aprīlī pulksten
19 Jelgavas kultūras namā
aicina uz deju uzvedumu
«Tur saulīte pērties gāja»,
kas reizē būs arī «Diždanča»
deju pedagoģes Sandras
Kauranenas diplomdarba
koncerts.
Deju uzvedums «Tur saulīte pērties
gāja» ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas bakalaura pro
grammas «Deju un ritmikas skolotājs»
ceturtā kursa studentes S.Kauranenas
diplomdarba koncerts. Iedvesmu deju
uzvedumam viņa smēlusies, noklausoties postfolkloras grupas «Iļģi» albumu

«Tur saulīte pērties gāja». «Man radās
vīzija, un skaidri zināju, ka vēlos šo
mūziku atdzīvināt deju uzvedumā,
parādot skaisto pirtī iešanas rituālu
saulgriežu laikā. Zīmīgi, ka senči pirtī
devās ne tikai tāpēc, lai attīrītu miesu,
– svarīgāka bija tieši garīgā attīrīšanās
un atdzimšana, un to darīja naktī
pirms svētku dienas sagaidīšanas. Ar
dejotājiem centīsimies uzburt skaistu
stāstu par mīlestību, darba tikumu
un, protams, pašu pēršanos,» atklāj
S.Kauranena.
«Diždancis», jauniešu deju kolektīvs
«Mazais Diždancis» un tautas deju
ansamblis «Ritums» koncertā izdejos
gan jau redzētas dejas, gan īpaši šim
uzvedumam S.Kauranenas un citu
horeogrāfu veidotas horeogrāfijas.
Koncerts ir bez maksas.
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Jelgavā būs
Bibliotēku nedēļa
 Egija Grošteine

Nākamnedēļ, no 18. līdz 24.
aprīlim, pilsētas bibliotēkās
ar dažādiem pasākumiem tiks
atzīmēta Bibliotēku nedēļa.
Otro gadu pēc kārtas Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš bērnudārza audzēkņiem lasīs pasaku, paredzētas arī grāmatu, rokdarbu,
fotoattēlu un gleznu izstādes,
tikšanās ar rakstnieku Aldi
Bukšu un citas aktivitātes.
Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (JZB)
aicina savus lasītājus Bibliotēku nedēļā
apmeklēt vairākas grāmatu izstādes –
«Mūzikas terapija», «Latviešu nacionālā
virtuve», «Veselīga dzīvesveida ceļvedis»,
«Romantiskās literatūras klasiķei Šarlotei Brontē – 200», kā arī iepazīties ar
enciklopēdiju «Britannica». «Vēlamies
pievērst uzmanību tam, ka Jelgavas
pilsētas bibliotēkās ir pieejama jauna
datubāze «Britannica», kas ir izcils informācijas avots konkrētu un drošu faktu
iegūšanai. Tā ietver desmitiem tūkstošu
rakstu, definīciju, attēlu un multimediju,
ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes,
karogus, ilustratīvus videomateriālus,»
stāsta JZB direktore Lāsma Zariņa. Enciklopēdiju tiešsaistē arī ārpus bibliotēkas
var brīvi izmantot ikviens lasītājs, pieejas
datus saņemot bibliotēkā.
Bibliotēkas nedēļā paredzēti arī citi
pasākumi. Tā 21. aprīlī pulksten 10
JZB Krišjāņa Barona zālē pulksten
10.10 Latvijas Universitātes Sociālo
zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības programmas studenti prezentēs
informācijas un bibliotēku speciālistu
profesijas. Savukārt 22. aprīlī pulksten
10.30 JZB Bērnu stūrītī tiks turpināta
pērn iesāktā tradīcija – Jelgavas domes
priekšsēdētājs A.Rāviņš bērnudārza
audzēkņiem lasīs pasaku. Šoreiz viņš
bērnus iepazīstinās ar panākumiem
bagātās ungāru rakstnieces Erikas
Bartošas grāmatu «Draudzība». Stāsta
galvenie varoņi ir gliemežpuika Odziņš
un bizbizmārīte Mārīte, starp kuriem
pēc nejaušas satikšanās sāk veidoties

Bibliotēku nedēļā tiks turpināta pērn iesāktā tradīcija – Jelgavas domes priekšsēFoto: no JV arhīva
dētājs Andris Rāviņš bērnudārza audzēkņiem lasīs pasaku.
draudzība. Abiem nu jāmācās dalīties,
būt nesavtīgiem un aizmirst strīdus. «Lai
gan grāmatā galvenais uzsvars tiek likts
uz draudzības, izpalīdzības un labestības
spēku, tā pašiem mazākajiem lasītājiem
māca arī mīlēt un cienīt apkārtējo dabu,»
stāsta L.Zariņa.
Bibliotēkas nedēļas turpinājumā, 24.
aprīlī pulksten 14, JZB būs iespēja tikties
ar grāmatas «Parādu piedzinēji» autoru
A.Bukšu, kurš noslēgs bibliotēkā organizēto tikšanās ciklu ar Latvijas rakstniekiem «Kur piedzimst vārds».
Dažādas aktivitātes paredzētas arī bērnu bibliotēkā «Zinītis». 21. aprīlī pulksten
14 Jelgavas 3. sākumskolas audzēkņi
tur prezentēs savas mīļākās grāmatas
pasākumā «Lasīsim ar prieku». No 18.
līdz 24. aprīlim bibliotēkā būs apskatāma bibliotēkas darbinieku un lasītāju
fotoizstāde par mājdzīvniekiem «Mūsu
mīluļi», kā arī grāmatu izstāde «Mīļāka
par grāmatu man drauga pasaulē nav».
Bibliotēku nedēļā tiks iepriecināta arī
Jelgavas slimnīcas Bērnu nodaļa, kam
bibliotēkas kolektīvs dāvinās žurnālu un
grāmatu kolekciju.

Miezītes bibliotēkā Bibliotēku nedēļā
varēs apskatīt Pensionāru biedrības vaļasprieku un Tautas gleznošanas studijas
darbu izstādi. 20. aprīlī pulksten 16 Jelgavas bērnu un jauniešu centra «Junda»
brīvā laika klubā «Pietura» būs mācību
stunda «Domājot par Māmiņdienu».
Jāpiebilst, ka Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā 19. un 20. aprīlī norisināsies
Latvijas Bibliotēku festivāls, kura laikā
notiks trīs pasākumi. Viens no tiem ir
Latvijas bibliotekāru 18. konference
«Attiecības. Sadarbība. Kopiena», kurā
aktīvi piedalīsies arī Jelgavas bibliotekāri. Otrs pasākums ir Bibliotēku Gada
balvu pasniegšanas ceremonija. Latvijas
Bibliotekāru biedrības organizētā konkursa nominācijā «Gada bibliotekārs»
izvirzīta arī JZB bibliotekāre Olga Spirta.
Savukārt 20. aprīlī no pulksten 10 līdz
16 Nacionālajā bibliotēkā notiks Bibliotēku ideju tirgus, kurā ar savām idejām
dalīsies bibliotekāri no visas Latvijas,
tostarp arī no Jelgavas. Pasākums paredzēts ikvienam apmeklētājam, tādēļ
mūspuses bibliotekāri cer tajā redzēt arī
jelgavniekus.

Tik mazā laukumā var tik daudz pateikt
 Ilze Knusle-Jankevica

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā atklāta izstāde «Fauna Latvijas
medaļu mākslā». «Daba ir
mana mīļā tēma, un savos
darbos to bieži atspoguļoju,»
saka Jelgavas Mākslas skolas
pasniedzēja Nellija Skujeniece. Viņa ir viena no teju 20
medaļu autoriem, kuru darbi
apskatāmi izstādē.
Ideja par šādas izstādes izveidošanu
radusies apmēram pirms gada. «Daba
ir pateicīga tēma šajā laikā, pavasarī,»
saka muzeja direktores vietniece darbā
ar sabiedrību Marija Kaupere, norādot,
ka izstādi pēc muzeja pasūtījuma veidoja
Latvijas Medaļu mākslas klubs.
Latvijā lielākoties medaļas tiek izgatavotas kā mākslas darbi pēc paša autora
iniciatīvas, un gadījumi, kad tās top pēc
speciāla pasūtījuma, ir ļoti reti. Izstādē
Jelgavā apskatāmas teju 20 Latvijas
mākslinieku medaļas, kurās attēloti augi
un dzīvnieki. Medaļas ir dažādas gan pēc
tematikas, gan tajā atspoguļotās idejas,
gan izpildījuma. Piemēram, ir medaļas
par ķīniešu horoskopa tēmu, medaļas
ar Hansa Kristiana Andersena pasaku
tēliem, alegorijas. 11 no medaļām ir
veidojusi Jelgavas Mākslas skolas pasniedzēja N.Skujeniece. «Izvēloties darbus
izstādei, māksliniekam uz savu veikumu
jāpaskatās kritiski. Tāpat jāizlemj, vai

rādīt publikai eksperimentus. Tas nav
vienkārši, jo jāraugās, lai visi izstādes
darbi veidotu vienotu ansambli,» stāsta
māksliniece. Viņa pirmoreiz ar medaļas
žanru saskārās studiju laikā, bet nopietnāk tam pievērsās ap 1999. gadu. «Man
šķiet saistoši, ka tik mazā laukumā
var tik daudz izteikt. Tas prasa skaidri
definēt savu domu un to lakoniski, bet
spilgti izteikt. Vēl šajā žanrā ir plastika,
var spēlēties ar virsmu un formu, man
patīk arī materiāls – bronza,» par to,
kas viņu saista medaļu mākslā, stāsta
N.Skujeniece. Viņasprāt, medaļu māksla
sevī apvieno gan tēlniecību, gan grafiku,
gan glezniecību, turklāt pieprasa skrupulozu un ļoti rūpīgu un pamatīgu darbu.
Izstādē apskatāmas tādas mākslinieces
medaļas kā «Rundāles motīvs», «Mazā
kaija», medaļa ar koraļļiem, vīnogām un
citas. N.Skujeniece piebilst, ka saskaņā
ar starptautisko standartu medaļa pēc
tradīcijas ir apaļa ar diametru 11,5
centimetri. Forma var būt arī citādāka,

piemēram, ovāls, četrstūris, neregulāras
formas.
«Izstāde izdevusies ļoti interesanta, jo
katrs autors pārsteidz ar savu dažādību,»
vērtē māksliniece. Jāpiebilst, ka izstādē
apskatāmi arī Latvijas Medaļu mākslas
kluba vadītāja Jāņa Strupuļa un viceprezidenta Bruno Strautiņa, gleznotāja Jāņa
Anmaņa un citu autoru darbi. Izstāde
muzejā būs apskatāma līdz 29. maijam.
Muzeja pārstāve M.Kaupere norāda,
ka medaļu māksla šobrīd Eiropā ir
populāra, bet pie mums šādas izstādes
netiek rīkotas pārāk bieži. Par tradīciju
gan kļuvis tas, ka Baltijas valstu medaļu
mākslinieku triennāles darbi pēc izstādes
atklāšanas Viļņā ceļo uz Jelgavu (triennāle notiek reizi trijos gados un būs arī
šogad).
Latvijas mākslinieki piedalās arī citās
izstādēs. Piemēram, N.Skujenieces darbi
tiks eksponēti starptautiskā medaļu
izstādē, kas tiek rīkota reizi divos gados
un šogad notiks Beļģijā.

Foto: Raitis Supe

