CIENĪJAMIE
JELGAVNIEKI!
Pavasaris – laiks, kad daba
uzņem spēku un dod stimulu
jaunajam dzinumam. Arī mums
visiem šajā laikā svarīgi rast sevī
drosmi stāties pretī jauniem
izaicinājumiem, saskatīt iespējas,
realizēt pašus pārdrošākos
sapņus un būt atbildīgiem par
pieņemtajiem lēmumiem.
Lai pavasaris nes spēku un iedvesmu!
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PRIECĪGAS LIELDIENAS!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

/jvestnesis

Visas pastaigas Lieldienās
ved uz pils parku!

Lieldienās – izmaiņas
sabiedriskā transporta kustībā
 Jana Bahmane

Lieldienu brīvdienu
laikā – no 14. līdz 17.
aprīlim – jelgavniekiem jārēķinās ar izmaiņām sabiedriskā
transporta kursēšanas
grafikā, informē SIA
«Jelgavas autobusu
parks».
Lielajā Piektdienā, Pirmajās
un Otrajās Lieldienās, 14., 16.
un 17. aprīlī, Jelgavas pilsētas
sabiedriskais transports kursēs
pēc svētdienas kustības saraksta, bet sestdien, 15. aprīlī, kā
ierasts, – pēc sestdienas kustības saraksta.
Savukārt reģionālie starppilsētu nozīmes maršrutu reisi,
kurus apkalpo SIA «Jelgavas
autobusu parks», Lieldienu
svētku dienās kursēs pēc brīvdienu kustības saraksta, bet

atsevišķi reisi tiks atcelti. 14.
un 17. aprīlī maršrutā Jelgava–Rīga nekursēs mikroautobusu reisi pulksten 4.55 un 10,
savukārt virzienā Rīga–Jelgava
būs atcelti reisi pulksten 6
un 12.35. Tajās pašās dienās
nekursēs arī vairāki autobusi:
Jelgava–Auce (pulksten 7.30),
Auce–Jelgava (pulksten 9.10),
Rīga–Jelgava (pulksten 9.10),
Eleja–Jelgava–Rīga (pulksten
6.45), Jelgava–Eleja–Bauska
(pulksten 7), Bauska–Eleja–
Jelgava (pulksten 9), Jelgava–Šķibe–Dobele (pulksten 7),
Dobele–Šķibe–Jelgava (pulksten 8.15), Jelgava–Iecava–
Bauska (pulksten 7), Bauska–
Iecava–Jelgava (pulksten 8.40).
Savukārt 14. un 16. aprīlī nekursēs divi starppilsētu autobusi – pulksten 16.55 atcelts autobuss maršrutā Jelgava–Rīga,
bet autobuss Rīga–Jelgava–Eleja nekursēs pulksten 18.05.

Svētkos mainīts darba laiks
 Anastasija Miteniece

Lieldienu svētku laikā
vairākās pilsētas iestādēs mainīts darba
laiks.
Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

«Lieldienu svinības
Jelgavas pils parkā arī
šogad būs tradicionālas, tādēļ aicinām
bērnus, mammas,
tētus, vecmāmiņas
un vectētiņus piedalīties daudzveidīgās
Lieldienu aktivitātēs
svaigā gaisā – lai visas
pastaigas šajā dienā
ved uz pils parku!»
saka LLU Studentu
kluba vadītāja Anita Prūse. Ikgadējā
Lieldienu pastaiga
visai ģimenei uz kopā
būšanu Jelgavas pils
parkā aicina 16. aprīlī no pulksten 11
līdz 15.

Kā ierasts, Lieldienu pastaigas dalībnieki varēs piedalīties
jautrās, asprātīgās un kustīgās
aktivitātēs, piemēram, olu krāsošanā, ripināšanā un kaujās,
tāpat varēs iemācīties spēlēt olu
golfu, staigāt ar koka kājām, kā
arī izbaudīt piepūšamās atrakcijas. «Protams, gan lieli, gan
mazi Lieldienās varēs kārtīgi
izšūpoties – būs trīs šūpoles pieaugušajiem, četras – bērniem,
kā arī laipu šūpoles,» papildina
LLU Studentu kluba vadītāja.
Dzīvnieku mīļotāji varēs doties
izbraucienos ar zirgiem un
ponijiem, kā arī apskatīt trušu
izstādi, ko sarūpējusi Latvijas
Šķirnes trušu audzētāju asociācija. Bet Lieldienu gardumus
varēs nobaudīt nelielā svētku
tirdziņā.
Arī šogad Lieldienu pastai-

gas atbalstītājs «Balticovo»
svētku dalībniekiem sarūpējis aptuveni 1000 olu. «Pils
parkā būs lielais katls, kurā
sīpolu mizās varēsim krāsot
Lieldienu olas,» stāsta A.Prūse,
papildinot, ka ikviens aicināts
līdzi ņemt arī mājās krāsotas
olas, lai piedalītos olu kaujās.
Līdztekus aktivitātēm parkā pils
pagalmā jau no pulksten 11.30
uzstāsies vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Laipa» un folkloras
kopa «Dimzēns», bet pulksten
12 Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
sveiks 160 mazos jelgavniekus,
tostarp sešus dvīņu pārus, kas
dzimuši laikā no janvāra līdz
aprīļa sākumam. Pēc mazo
jelgavnieku uzņemšanas pilsētnieku saimē klātesošos priecēs
tautas deju ansamblis «Lielupe».

Lieldienu pastaigu organizē
pašvaldības iestāde «Kultūra»
sadarbībā ar LLU Studentu
klubu. Pasākumu bez maksas
aicināts apmeklēt ikviens.
Bet bērnu un jauniešu centra
«Junda» nometnē «Lediņi» Lediņu ceļā 1 svētdien, 16. aprīlī,
notiks pasākums «Labās Lieldienas «Lediņos»» – no pulksten
12 līdz 15 ģimenes aicinātas
patstāvīgi darboties «Lediņu»
teritorijā. «Interesentus «Lediņos» sagaidīs Lieldienu zaķis,
aicinot piedalīties sagatavotajās
aktivitātēs un izbaudīt dienu
svaigā gaisā, līdzi ņemot arī piknika grozus. Nometnes teritorijā
būs izvietotas dažādas norādes,
lai pasākuma dalībnieki varētu
patstāvīgi darboties,» tā nometnes vadītāja Linda Spalva.
Dalība pasākumā – bez maksas.

Uzņēmēju dienās uzņēmējus savedīs kopā ar zinātniekiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Šā gada Zemgales Uzņēmēju dienās, kas 28. un 29.
aprīlī notiks Zemgales Olimpiskajā centrā, līdztekus
jau ierastajai uzņēmēju izstādei un tirdziņam paredzētas vairākas jaunas aktivitātes, informē pasākuma
organizatoru pārstāve Ilze Brice, norādot: šobrīd pasākumam pieteikušies jau vairāk nekā 200 dalībnieku.
Viens no šā gada jaunumiem
ir uzņēmēju un zinātnieku kontaktbirža, ko koordinē Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrs (ZRKAC). «Zinātnieki veidojas jau bērnudārzā, tāpēc izstā-

des apmeklētāji četrās darbnīcās
varēs iepazīt mācību programmu
«FasTracKids Fundamentals»,
kas izklaidējošā un interaktīvā
veidā ļauj apgūt zinātnes pamataksiomas. LLU meža, lauk-

saimniecības, tehnisko, pārtikas,
veterinārmedicīnas, vides un
būvzinātņu, informācijas tehnoloģiju un citu nozaru zinātnieki
prezentēs savus pētījumus un
iespējas, kas varētu noderēt
uzņēmējiem, savukārt Jauno
zinātnieku apvienības pārstāvji
konsultēs par komercializāciju,»
stāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone, piebilstot: esošie un
topošie uzņēmēji zinātniekiem
varēs uzdot jautājumus par jaunumiem nozarē, kā arī pārrunāt

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

konkrētas sadarbības iespējas.
Otrs jaunums: izstāde būs arī
vieta, kur uzņēmumiem satikties ar potenciālajiem darbiniekiem. «Izstādes dalībnieki sevi
pozicionē arī kā darba devējus,
tāpēc pasākuma laikā viņiem
būs iespēja uzrunāt potenciālos
darbiniekus,» I.Brice norāda,
ka uzņēmumu, kuriem aktuāls
darbinieku jautājums, stendos
būs atpazīstamības zīme, lai
palīdzētu darba meklētājiem
orientēties.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis Lielajā
Piektdienā, 14. aprīlī, gaidīs
apmeklētājus, aicinot interesentus iepazīt interaktīvās
ekspozīcijas no pulksten 10
līdz 18, taču skatu laukums būs
atvērts no pulksten 10 līdz 22.
Sestdien, 15. aprīlī, darba laiks
būs ierastais – no pulksten 10
līdz 18 atvērtas vēstures ekspozīcijas, bet skatu laukums
un izstāžu zāle – no pulksten
10 līdz 22. Pirmajās Lieldienās

skatu laukums un torņa ekspozīcijas būs atvērtas no pulksten
11 līdz 18, savukārt 17. aprīlī
jeb Otrajās Lieldienās vēstures
ekspozīcijas un skatu laukums
būs atvērts no pulksten 10 līdz
18. Restorāns būs slēgts. Plašāka informācija pieejama mājaslapā www.tornis.jelgava.lv.
Jelgavas pilsētas bibliotēka
pirmssvētku dienā, 13. aprīlī,
būs atvērta no pulksten 10 līdz
17, bet filiāles strādās no pulksten 10 līdz 16. Jāņem vērā,
ka laikā no 14. līdz 17. aprīlim
visas pilsētas bibliotēkas būs
slēgtas.
Mainīts darba laiks svētku
periodā būs arī Jelgavas kultūras nama kasei.
Turpinājums 3.lpp.

Kandidātu saraksti
pašvaldību vēlēšanām
jāiesniedz līdz 24. aprīlim
 Kristīne Langenfelde

Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija paziņojusi, ka no 18. līdz
24. aprīlim notiks Jelgavas pilsētas domes
vēlēšanu kandidātu
sarakstu iesniegšana
2017. gada 3. jūnija
vēlēšanām.
Darba laiku kandidātu sarakstu iesniegšanai noteikusi
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisija: 18. aprīlī no pulksten 12 līdz 16, 19. aprīlī no
pulksten 8 līdz 12, 20. aprīlī
no pulksten 15 līdz 19, 21.
aprīlī no pulksten 8 līdz 12, 24.
aprīlī no pulksten 15 līdz 19.

Kandidātu sarakstu un tam
pievienojamos dokumentus
var iesniegt Jelgavas domes
310. telpā, iepriekš vienojoties
par iesniegšanas datumu ar
Vēlēšanu komisijas sekretāri
pa tālruni 26990773.
Saskaņā ar Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanu
likuma 18. panta prasībām
kandidātu sarakstu iesniedzēji
iemaksā drošības naudu par
attiecīgo sarakstu speciālā
domes Vēlēšanu komisijas depozīta kontā. Konta numurs:
LV86UNLA0055000011840
(EUR); saņēmējs: Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija; reģistrācijas numurs: 90000537577;
banka: «SEB banka»; bankas
kods: UNLALV2X.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Necelt mūri sev apkārt, ļaut nomirt savam ego un no ņēmēja kļūt par devēju – uz to īsi pirms Lieldienām aicina Jelgavas baznīcu mācītāji. Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» šajā pirmssvētku laikā mācītāji atklāj, kā šobrīd mainās laicīgās un garīgās pasaules mijiedarbība
un kā Jelgavā pašvaldība sadarbojas ar dažādu konfesiju draudzēm, kopīgi realizējot virkni darbu.

«Tas ir stāsts par mūsu
pasaules uztveri»

Jelgavas Svētā Simeona
un Svētās Annas pareizticīgo
katedrāles bīskaps Jānis:
«Esmu ne tikai bīskaps Jelgavā,
bet arī visas Latvijas pareizticīgo
baznīcas bīskapa vikārs jeb palīgs,
un tas ļauj man droši apgalvot,
ka tik ciešs sadarbības modelis,
kāds starp dažādām baznīcām
un pašvaldību darbojas Jelgavā,
nepastāv nevienā Latvijas vietā.
Manuprāt, Jelgava ir atradusi
visveiksmīgāko risinājumu tam,
kā dažādu konfesiju baznīcu un
pašvaldības kopīgs darbs var
sasniegt visefektīvāko rezultātu.
Šobrīd baznīcas loma sabiedriskajā dzīvē bieži vien pārklājas ar pilsētas funkcijām – tas ir darbs gan
sociālajā, gan izglītojošajā jomā,
gan rūpēs par kultūrvēstures pieminekļu saglabāšanu. Ja pašvaldība mums piešķir finansējumu
zupas virtuves nodrošināšanai,
tad mēs no savas puses ne tikai
izvārām zupu, bet arī cenšamies
uzklausīt šurp atnākušo cilvēku,
iedziļināmies viņa problēmās
un mēģinām palīdzēt izkļūt no
grūtībām. Ja vien cilvēkā jūtama
vēlme mainīties, viss ir iespējams.
Ar draudzes locekļu palīdzību
mums ir izdevies atrast darbu bijušajam cietumniekam, iedrošināt
ārstniecības iestādē uzveikt savu
atkarību azartspēlēs slīkstošajam
vai atrisināt kāda cilvēka bezcerī-

bu īslaicīgu grūtību priekšā, un tie
ir tikai daži piemēri. Iespējams, šis
cilvēks mūsu baznīcā bija ienācis
tikai pēc pašvaldības nodrošinātās
siltās zupas, jo mēs jau nejautājam
viņa ticību, tautību vai citu piederību – Dieva priekšā visi ir vienādi.
Un tajā brīdī zupas virtuve kļūst
par integrācijas procesa daļu. Tieši
tāpat integrācija notiek mūsu
draudzē, kur sastopas dažādu
kultūru un tautību cilvēki. Arī
Svētdienas skolas bērni, lai kādas
konfesijas viņi būtu, manuprāt,
spēj ātrāk izšķirt labu no ļauna,
būt iecietīgāki, izjust mīlestību
pret apkārtējiem, kas, dzīvojot
mūsdienu sabiedrībā, ir būtiskas
īpašības.
Manuprāt, tieši to, ka neviena
baznīca Jelgavā nestrādā ķeksīša
pēc un ir atvērta ikvienam, novērtē
pašvaldība, aicinot mūs uz kopīgu
dialogu un darbu.
Paskatieties uz Raiņa ielu, tūlīt
arī Akadēmijas iela piedzīvos
pārmaiņas, pilsēta kļūst arvien
pievilcīgāka ne tikai mums pašiem,
bet arī tūristiem. Ievadot vārdu
«baznīca» «Google» meklētājā,
mūsu baznīca ir viena no pirmajām, ko meklētājs atrod. Tas
apliecina, cik augstu ir uzlikta šī
latiņa, kuru mums visiem kopā ir
jāspēj noturēt. Jelgavas tūrisma
centrā popularizē mūsu katedrāli,
kas ir valsts nozīmes kultūras

piemineklis, un mēs to izjūtam
ikdienā, kad baznīcā ienāk arvien
vairāk tūristu no tuvākas un tālākas apkārtnes. Līdz ar to mums ir
jādomā ne tikai par to, kā uzturēt
katedrāli, bet jāpadara tā vēl
pievilcīgāka. Viens no mūsu lielākajiem darbiem tuvākajā nākotnē
ir vēlme atjaunot baznīcas altāra
centrālo vēsturisko gleznojumu,
kas bija ļoti grezns un raksturīgs
tikai mūsu baznīcai. Kad tas būs
paveikts, šis gleznojums noteikti
būs viens no skaistākajiem baznīcu gleznojumiem Latvijā.
Manuprāt, mūsu sabiedrības
viena no lielākajām likstām ir nespēja novērtēt skaisto sev apkārt.
Ir tāds stāsts par mušu un biti,
kuras aplido vienu teritoriju un pēc
tam dalās iespaidos. Muša stāsta,
ka viņa pamanījusi mēslu čupu,
atkritumu kaudzes, kas smirdēja,
bet bite teic, ka neko tādu nav
redzējusi. Viņa pa ceļam pamanījusi tikai ziedošas pļavas, pilnas ar
nektāru… Tas ir stāsts par mūsu
pasaules uztveri. Tāpēc es jelgavniekus pirms Lieldienām aicinu
apskatīties visapkārt un pamanīt,
ka mēs nedzīvojam tikai negācijās
un citu noķengāšanā – mūs ieskauj
arī labas un patīkamas lietas. Vairosim savās ģimenēs mīlestību, kas
nākotnē mums sniegs rezultātu
krietnu un atbildīgu pieaugušu
cilvēku veidolā!»

«Jelgavnieks un baznīcas draudzes
loceklis ir viens un tas pats cilvēks»
Kaspars Kovaļovs, Jelgavas
Svētās Annas evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājs:
«Katram cilvēkam ir nepieciešama piederības izjūta – es
piederu šai kopienai, šai draudzei, šai pilsētai... Un Lieldienas
ir laiks, kad baznīcā to lieliski
varam sajust, jo baznīcas durvis
ver arī tie cilvēki, kuri ikdienā to
nedara, bet reizi vai divas reizes
gadā pienāk brīdis, kad izjūt šo
nepieciešamību. Savukārt ticīgam
cilvēkam nav nepieciešamības
skaļi uzsvērt: «es esmu piederīgs».
Viņš šo piederību apliecina ar
savu darbu, savu iesaistīšanos, jo
«tikai tad, ja es esmu izlējis savus
sviedrus vienas vai otras kopienas labā, varu teikt, ka esmu tai
piederīgs». Baznīca nav un nevar
būt atrauta no pilsētas, kurā tā
darbojas – gan jelgavnieks, gan
baznīcas draudzes loceklis ir viens
un tas pats cilvēks. Un šeit, velkot
paralēles, mēs labi varam redzēt,
ka arī pilsētā katram šī piederības
izjūta veidojas citādāk: vieni ir tie,
kuri reizi gadā – Pilsētas svētkos –
rokās paņem Jelgavas karogu un
dodas svētku gājienā, jo viņiem
tas ir brīdis, kad skaļi var pateikt,
ka jūtas piederīgi pilsētai, bet kāds
cits visu gadu strādā pilsētas labā
un caur to Jelgavu izjūt kā savu.
Gan pilsēta, gan baznīca pēc būtības vēlas panākt vienu un to pašu:
lai katrs no mums ticētu, ka tikai
ar iesaistīšanos un savu darbu iespējams panākt rezultātu. Nevar
gaidīt to reizi gadā, kad Jelgavas

mērs mūs aicinās uz svētkiem.
Jelgava ir augoša pilsēta, un
man ļoti simpatizē sauklis «Jelgava – pilsēta izaugsmei». Taču
es uz to skatos mazliet no cita
skatupunkta, ne no tā, ka šī ir
fantastiska vieta, kas man visu
pasniedz gatavu, – atliek vien
baudīt, bet gan no tā, ka šeit
mums visiem kopā ir dota iespēja
attīstīties. Ir jelgavnieki, kuri joprojām atceras šo pilsētu kā vienas
vienīgas drupu kaudzes – pilsēta
bija nolīdzināta līdz ar zemi. Viss
bija jāsāk no nulles. Bet paskatieties uz pilsētu šodien! Kad kaut
kas beidzas, kaut kas noteikti
sākas – mums visiem kopā bija
pamats veidot un darīt. Un tas sasaucas ar baznīcas dzīvi. Kas tad
ir Lieldienas – tie nav tikai svētki
un Kristus augšāmcelšanās. Tā ir
nomiršana – ego nomiršana, atzīšana pašam sev, ka neesmu Dievs,
neesmu augstāks par citiem, un te
es nedomāju tikai baznīcas dzīvi,
bet ikvienu jelgavnieku. Mums ir
jāiemācās ieguldīt – nevar tikai
pieprasīt.
Un arī baznīca ir gatava augt,
attīstīties un mainīties, nolikt
malā savu ego. Jelgavā ir izdevies
panākt, ka pilsētas pašvaldība
kopā ar dažādu konfesiju draudzēm sēž pie viena galda un kopā
domā par to, ko mēs vēl varam
dot savai pilsētai. Mēs nevienu
nešķirojam katoļos, luterāņos vai
pareizticīgajos. Mēs viens otru
saprotam.
Kad pirms 20 gadiem sāku

kalpot, biju šokā, ka mums līdzās ir tik daudz trūkumcietēju,
kuriem nepieciešama palīdzība.
Tas bija galvenais virziens, kurā
baznīca darbojās. Šobrīd apstākļi
ir mainījušies, un nesakiet man,
ka paēdušais neēdušo nesapratīs!
Arvien biežāk dzirdu stāstus par
to, ka tam nepaēdušajam piedāvājums pabarot patiesībā nemaz
nav vajadzīgs, arī manas siltās
drēbes viņam nav vajadzīgas…
Viņš jau ir iemācījies izdzīvot šādos apstākļos un savu dzīvi mainīt
negrib. Reiz kāds bezpajumtnieks
man tā arī pateica: «Nāku no
Sibīrijas – tur mīnus 50 grādu
salā izdzīvoju, kam man jūsu patversme?! Ir man māsa, pie kuras
varu nomazgāties, kad savajagas.
Strādāt? Pat nedomāju!» Un tas ir
tikai viens no stāstiem. Jāpalīdz ir
tiem, kam tas nepieciešams, tāpēc
kopā ar Jelgavas pilsētas vadību
baznīcas jau spriež par citiem virzieniem, kuros mūsu darbs būtu
produktīvāks. Piemēram, izglītības joma. Šobrīd arvien aktīvāk
iesaistāmies dažādās izglītojošās
aktivitātēs gan bērniem un jauniešiem, gan arī pieaugušajiem.
Tās ir nometnes bērniem, sadarbībā ar bērnu un jauniešu centru
«Junda» īstenojam arī mazskautu
nodarbības, pieaugušajiem nereti
nepieciešams skaidrot, kur un
kādas iespējas pašvaldība viņiem
var piedāvāt, lai cilvēks pilnveidotu savu dzīvi. Tā, lūk, ir baznīcas
un pilsētas sadarbība, kurai ir
būtiska loma ikdienas dzīvē.»

«Bez laicīgā atbalsta garīgās vērtības būtu neiespējami saglabāt»
Edvards Pavlovskis, Romas katoļu katedrāles Jelgavas diecēzes bīskaps:
«Man jāatzīst, ka rūpēs par
iedzīvotāju labklājību baznīcas
un Jelgavas pilsētas sadarbība
šobrīd ir kā draudzīgs rokasspiediens, jo viena bez otra
pastāvēt nevar. Pilsēta gādā
par laicīgo jeb materiālo dzīves
daļu, bet baznīca rūpējas par
cilvēka garīgo dimensiju. Cilvēkam šīs vērtības ir vienādi
nepieciešamas. Laicīgo un
garīgo nav iespējams atšķirt,
līdzīgi kā nevar atdalīt cilvēka
miesu un dvēseli.
Arī baznīcai ir sava laicīgā
dzīve, jo, lai baznīca spētu garīgi izglītot – te varētu notikt
dievkalpojumi, Svētdienas
skola, ērģelnieku kursi un
dažādas citas aktivitātes –,
mums ir jāgādā par tīri sa-

dzīviskām lietām. Pagājušā
gada vasarā daudzi pamanīja,
ka no katoļu baznīcas smailes
tika nocelti betona krusti, kas
bija sākuši drupt un kļuvuši
bīstami, jo jebkurā brīdī varēja
apdraudēt garāmgājējus. Ar
projektā piesaistītu finansējumu mums izdevās krustus
nocelt, bet tagad nepieciešama to atjaunošana, un te
mums pretim nāk Jelgavas
pašvaldība, palīdzot piesaistīt
finansējumu krustu atjaunošanai, lai tie pēc laika atkal
varētu rotāt baznīcas torni.
Šādi ikdienišķi jautājumi tikai
apliecina, ka bez laicīgā atbalsta garīgās vērtības nebūtu
iespējams saglabāt. Baznīcas
ēku uzturēšanai neapšaubāmi
aiziet lauvas tiesa, tāpēc ir
patīkami apzināties, ka pilsētā
mēs tiekam uzklausīti un sa-

prasti. Mēs varam kopā risināt
nozīmīgus jautājumus – baznīcas un pašvaldības iniciatīva
apvienojas cīņā ar dažādām
problēmām, un mijiedarbojoties mēs spriežam par to, kā
cilvēkiem dot vairāk.
Pēdējā laikā aktualizējas
jautājums par to, vai viens no
senākajiem Jelgavas baznīcu
un pašvaldības sadarbības veidiem – zupas virtuvju nodrošināšana trūcīgajām personām
– ir tā efektīvākā palīdzība
grūtībās nonākušajiem. No
vienas puses, mēs sakām, ka
palīdzam trūcīgajiem, taču,
no otras, – neradām viņos
motivāciju mainīt savu dzīvi.
Sociālais atbalsts mūsu pilsētā ir vairāk nekā pietiekams,
cits jautājums – kā cilvēki to
izmanto. Tieši tāpēc mēs esam
spēruši nākamo soli un nākuši

kopā ar pašvaldības Sociālo
lietu pārvaldes speciālistiem,
lai kopīgi diskutētu par to, ar
kādiem instrumentiem mēs vēl
varētu atbalstīt trūcīgos pilsētniekus, lai mudinātu viņus
uzņemties atbildību par savu
dzīvi, soli pa solim mainīt to.
Lai ar kādiem jautājumiem
mums nāktos saskarties laicīgo problēmu pilnajā ikdienā,
ir svarīgi prast tajā saskatīt
labo. Ļaunums gribēja arī Jēzu
Kristu nonāvēt, taču augšāmcelšanās rītā nekas nespēja
viņu apstādināt. Labajam
pieder uzvara, un ar to arī mēs
dzīvojam – gan Lieldienās, gan
ikdienā.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
Anastasija Miteniece,
foto Austris Auziņš

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2017. gada 13. aprīlis
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AKG Thermotechnik Lettland» (reģ.Nr.40003646836) ir
uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā jau vairāk nekā 10 gadu. AKG uzņēmumu grupa, kas ar
vairāk nekā 2400 darbiniekiem 14 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā, izstrādā un
ražo visā pasaulē pazīstamas augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai,
kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām. Darbs «AKG Thermotechnik Lettland» ir lieliska
iespēja gūt pieredzi un veidot savu karjeru starptautiskā ražošanas uzņēmumā.

«AKG Thermotechnik Lettland» 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 darbgaldiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
• latviešu valodas prasmes vismaz vidējā līmenī.

Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās
garantijas, veselības apdrošināšanu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Dambja ielas posmā
atjauno asfaltu

Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām
prasībām un vēlas strādāt mūsu uzņēmumā,
uzaicinām 19. 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.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AKG Thermotechnik Lettland» (reģ.Nr.40003646836) ir
uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā jau vairāk nekā 10 gadu. AKG uzņēmumu grupa, kas ar
vairāk nekā 2400 darbiniekiem 14 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā, izstrādā un
ražo visā pasaulē pazīstamas augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai,
kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām. Darbs «AKG Thermotechnik Lettland» ir lieliska
iespēja gūt pieredzi un veidot savu karjeru starptautiskā ražošanas uzņēmumā.

«AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

Iekārtu apkopes un tehniskās uzraudzības nodaļas vadītāju (brigadieri).
Prasības:
• tehniskā izglītība (vēlama augstākā);
• pieredze līdzvērtīgā darbā tiks uzskatīta par
priekšrocību;
• vismaz trīs mēnešu darba vai studiju
pieredze Vācijā;
•spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt
komandā;
• noturība stresa situācijās;
• prasme strādāt ar datorprogrammām;
• ļoti labas latviešu un vācu valodas zināšanas
mutiski un rakstiski;
• vēlamas krievu un angļu sarunvalodas
zināšanas.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un
darbu atsaucīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Galvenie pienākumi:
• nodaļas darba organizēšana un vadība;
• mehānismu, darbgaldu un iekārtu ekspluatācijas uzraudzība, iekārtu apkopes un remontdarbu plānošana;
• mehānismu, darbgaldu un iekārtu rezerves daļu
krājumu uzraudzība, pasūtīšana un sagāde;
• mehānismu, darbgaldu un iekārtu remontdarbu
organizēšana, pārraudzība un dokumentēšana;
• mehānismu un palīgierīču ikgadējo pārbaužu
grafika sastādīšana, pārbaužu organizēšana un
rezultātu dokumentēšana;
• līdzdalība investīciju un ražošanas iespēju paplašināšanas plānošanā;
• ražošanas vadītāja atbalstīšana ikdienas un
stratēģisko jautājumu risināšanā.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Iekārtu
apkopes nodaļas vadītājs» lūdzam sūtīt līdz
24. aprīlim pa pastu: SIA «AKG Thermotechnik
Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004,
vai pa e-pastu dina.bluma@akg-gruppe.de.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «AKG Thermotechnik Lettland» (reģ.Nr.40003646836) ir
uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā jau vairāk nekā 10 gadu. AKG uzņēmumu grupa, kas ar
vairāk nekā 2400 darbiniekiem 14 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā, izstrādā un
ražo visā pasaulē pazīstamas augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai,
kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām. Darbs «AKG Thermotechnik Lettland» ir lieliska
iespēja gūt pieredzi un veidot savu karjeru starptautiskā ražošanas uzņēmumā.

«AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

metinātājus(-as) un metināšanas mācekļus(-les).

Prasības:
• vēlēšanās un spēja apgūt jaunas iemaņas;
• vēlama tehniskā izglītība un/vai metinātāja
kvalifikācija (sertifikāts);
• pieredze alumīnija konstrukciju metināšanā
tiks uzskatīta par priekšrocību;
• māka lasīt tehniskos rasējumus tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• laba fiziskā sagatavotība, gatavība strādāt
maiņās.

• Krūmgrieža un motorzāģa operators;
• Auto/elektrokrāvēju operators;
• Darbs augstumā;

Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un
sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus.

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Metinātājs»
lūdzam sūtīt līdz 24. aprīlim pa pastu: SIA «AKG
Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava,
LV-3004, vai pa e-pastu dina.bluma@akg-gruppe.de.

• Darba aizsardzība un drošība;
• Ugunsdrošība;
• Atbildīgo personu apmācība.

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau drīzumā tiks pabeigta vienlaidus asfaltbetona seguma
atjaunošana Dambja
ielas posmā no Sarmas ielas līdz Mazajam ceļam.
Pagājušajā nedēļā šajā ielas
posmā tika veikta brauktuves seguma frēzēšana, bet šīs
nedēļas sākumā jau ieklāta
izlīdzinošā kārta. Pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Māris Mielavs norāda,

ka jau pēc izlīdzinošās kārtas
ieklāšanas brauktuves virsma
būs gludāka un pa to ērtāk varēs pārvietoties, tomēr saskaņā
ar tehnoloģiju vēl paredzēta
asfaltbetona virskārtas ieklāšana. Lai to varētu darīt, nepieciešams siltāks laiks – dienā
gaisa temperatūrai vajadzētu
turēties vismaz ap plus desmit
grādiem.
M.Mielavs norāda, ka iepirkums par šī posma seguma sakārtošanu noslēdzās jau pagājušajā gadā, bet rudens un ziemas
periodā darbus uzsākt nevarēja.
Iestājoties pavasarim, darbi

sākās un drīz būs pabeigti. Saskaņā ar iepirkuma konkursu
līgums par seguma atjaunošanu
Dambja ielas posmā noslēgts ar
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» par līgumsummu
125 054,39 eiro bez PVN.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka vienlaidus
asfaltbetona segumu šogad
paredzēts atjaunot arī Akadēmijas ielas posmā no Raiņa
līdz Lielajai ielai. Šobrīd vēl
tiek izstrādāts projekts, bet
tuvākā mēneša laikā plānots
izsludināt iepirkumu par darbu veikšanu.

Uzņēmēju dienās uzņēmējus
savedīs kopā ar zinātniekiem
No 1.lpp.

Arī šogad uzņēmējiem būs
iespēja piedalīties forumā, kas
notiks 28. aprīlī no pulksten
11 līdz 18. Satiksmes ministrs
Uldis Augulis, Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
un VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Kononovs runās par
autoceļiem un infrastruktūras
sakārtošanu. Par nodokļu politikas jautājumiem informēs
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, savukārt Valsts
ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ilze Cīrule stāstīs par pārmaiņu procesiem
iestādē un līdz šim paveikto
nodokļu iekasēšanas jomā.
Tā kā viens no uzņēmējiem
aktuālākajiem jautājumiem
ir eksporta attīstīšana, investīciju piesaiste un izaugsme
kopumā, biznesa forumā uzstāsies arī finanšu institūcijas
«Altum» un vairāku uzņēmumu – SIA «Cido Grupa»,
SIA «Cross Timber Systems»,
SIA «Laflora» un SIA «WWL
Houses» – pārstāvji, diskutējot
par izaicinājumiem un iespējām pašreizējā globalizācijas
tirgū. Forumā apmeklētāju
skaits ir ierobežots, tāpēc
jāpiesakās iepriekš mājaslapā
www.chamber.lv, zem ziņas
«Aicinām reģistrēties biznesa
forumam «Uzņēmēju dienas

Zemgalē 2017» ietvaros».
Jāuzsver, ka izstāde, pirmkārt, ir iespēja uzņēmējiem parādīt sevi, iepazīstināt plašāku
auditoriju ar saviem produktiem un pakalpojumiem, tāpēc
izstādes otrajā dienā tiks sumināti dalībnieki, pasniedzot
balvas piecās nominācijās:
«Inovatīvākais stends», «Labākā reklāma», «Atraktīvākā
pārdošanas komanda», «Ekstravagantākais dalībnieks»
un «Ģimenei draudzīgākais
stends». Pērn Jelgavā palika
tikai viena no balvām – žūrija
par ekstravagantāko izstādes
dalībnieku atzina degvielas mazumtirgotāju «Astarte
nafta».
Otrkārt, šī ir iespēja jelgavniekiem un citiem izstādes apmeklētājiem iegādāties dažādus izstrādājumus, nodegustēt
Latvijas labumus un uzzināt
daudz ko jaunu. Kā ierasts,
Uzņēmēju dienās piedalīsies
arī skolēnu mācību uzņēmumi
– plānots, ka šogad tie būs apmēram desmit labākie Jelgavas skolēnu mācību uzņēmumi, kas guva atzinību pilsētas
mēroga gadatirgū konkursā.
Savus darinājumus piedāvās
arī mājražotāji un amatnieki.
Tirgotāji būs izvietoti gan pie
Zemgales Olimpiskā centra,
gan tā 1. un 2. stāva foajē.
Pērn aizsākās un šogad

Svētkos mainīts darba laiks
No 1.lpp.

Ceturtdien, 13. aprīlī, kultūras nama kase būs atvērta no
pulksten 14 līdz 18, bet Lielajā
Piektdienā kultūras nama kase
būs slēgta. Sestdien, 15. aprīlī,
kase strādās no pulksten 10 līdz
15 un no pulksten 17 līdz 18,
savukārt svētdien tā būs slēgta
visas dienas garumā. Pirmdien,

17. aprīlī, kase būs pieejama
stundu – no pulksten 17 līdz 18.
Savukārt Jelgavas poliklīnika informē, ka no 14. līdz
17. aprīlim iestāde būs slēgta,
taču nākamajā sestdienā, 22.
aprīlī, poliklīnika strādās no
pulksten 8 līdz 13. Svētku periodā iedzīvotāji pēc palīdzības
aicināti vērsties pa tālruni 113,

turpināsies Latvijas novadu
tautastērpu parāde. «Tuvojas
Latvijas valsts simtgade, un
interese par iespējām iegādāties tautastērpu palielinās,
tāpēc jau otro gadu izstādes
laikā rīkojam parādi. Šogad
Jelgavā būs apskatāma jelgavnieces Ilzes Strēles fotoizstāde
«Mans tautastērps». Viņa
veido grāmatu, kurā iecerējusi
iekļaut simts modeļus – reālus
cilvēkus savos tautastērpos,
un izstādē būs apskatāma
daļa no grāmatai domātajām
fotogrāfijām,» stāsta I.Brice,
piebilstot, ka izstāde pilnā
apmērā Jelgavā būs apskatāma novembrī. Abas dienas
būs arī kultūras programma
ar dažādiem priekšnesumiem,
piepūšamās atrakcijas bērniem, interesenti varēs apskatīt Nacionālo bruņoto spēku
tehniku un mini zoo «Trušu
sēta». Tāpat Jelgavas Amatu
vidusskolas topošie pavāri,
maiznieki un konditori sniegs
meistarklases.
Jāatgādina, ka izstāde norisināsies divas dienas: 28. aprīlī
no pulksten 10 līdz 18 un 29.
aprīlī no pulksten 10 līdz 17.
Ieeja – bez maksas.
Izstādi rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju un
Jelgavas pilsētas pašvaldību.

63022469 vai Jelgavas pilsētas
slimnīcas Uzņemšanas nodaļā
(tālrunis 63021802). Ja nepieciešama pieredzējuša mediķa
konsultācija, to iespējams saņemt, zvanot pa ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni 66016001.
Jelgavas tirgus būs slēgts 16.
un 17. aprīlī, taču pārējās svētku
dienās strādās bez izmaiņām.
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Īsi
 Trešdien, 19. aprīlī, Jelgavā darba
vizītē ieradīsies Ministru prezidents
Māris Kučinskis. Vizītes laikā viņš
apmeklēs divus Jelgavas uzņēmumus
– SIA «Latvijas piens» un SIA «AKG Thermotechik Lettland». Savukārt pulksten
16 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33 tiksies
ar Jelgavas uzņēmējiem, lai pārrunātu
valdības prioritātes, plānoto nodokļu
reformu un ES struktūrfondu plānus.
Klātesošie varēs uzdot jautājumus.
Interesentiem iepriekš jāpiesakās pa
e-pastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.
lv vai tālruni 63012155, 63012169.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
konkursā «Drošākais uzņēmuma autoparks» ieguvis bronzas kategoriju.
Konkursa dalībnieki tika vērtēti četrās
kategorijās – pasažieru pārvadātāji,
vietējie kravu pārvadātāji un speciālā
pielietojuma autoparki, starptautiskie
kravu pārvadātāji un zemāka riska autoparki. Nosakot balvas ieguvējus, vērā
ņemti 2016. gada dati un uzņēmuma
iesaiste risku vadībā, cilvēkresursu
vadība, uzņēmuma rīcība attiecībā
uz ceļu satiksmes negadījumiem, kā
arī analizēti autoparku raksturojošie
parametri un tehniskais nodrošinājums.
Konkursu organizē «Balta».
 16. aprīlī aktīvās atpūtas cienītāji
aicināti doties Ozolnieku Airēšanas
kluba organizētā laivu braucienā
«Napoleona dārgumi», kas pulksten
11 sāksies Lielupes krastā – 300 metrus lejpus Jelgavas pilij. Dalībniekiem
būs jāizbrauc Pils kanāls un jālaivo
apkārt Pasta salai, noskaidrojot slepeno
koda atslēgu, ar kuras palīdzību varēs
atrast Napoleona dārgumu karti, kas
būs apslēpta Kauguru dīķu labirintā
pie Ozolniekiem. Savukārt pēc koda noskaidrošanas būs jādodas 4,5 kilometrus garā ceļojumā pa Lielupi un Iecavu.
Pieteikties var pa tālruni 23202900,
e-pastu info@ozolaivas.lv vai aizpildot
pieteikuma formu mājaslapā www.
ozolaivas.lv. Maksa par dalību – 15 eiro
no personas, un cenā iekļauta arī trīsvietīgas kanoe laivas noma, bet dalība
spēlē ar savu laivu – 5 eiro no personas.

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

zivju apstrādātājus(-as).
Darba pienākumi:
• zivju sagatavošana, apstrāde, pakošana.
Prasības kandidātiem:
• fiziska izturība;
• vēlme strādāt un atbildības izjūta par
uzticēto darbu.
Mēs piedāvājam:
• sociālās garantijas un konkurētspējīgu
atalgojumu;
• apmācību darba pienākumu veikšanai;
• atbildīgu darbu starptautiskā
ražošanas uzņēmumā;
• veselības apdrošināšanas polisi (pēc
pārbaudes laika).
Pilnas slodzes darbs.
Darba vieta: Olaine, Rūpnīcu iela
4 (atrodas «Nordic Industrial Park»
teritorijā). Uzņēmums darbiniekiem
iespēju robežās nodrošina autobusu no
darba/uz darbu 50 kilometru apkārtnē
ap Olaini.
Darba samaksa (bruto): no 500 eiro.
Tālrunis 29104410, 26258415 (zvanīt
darba dienās no plkst.8 līdz 16); e-pasts
production@fishplusfish.com.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.
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Rekonstruēs Loka maģistrāli

Apļa puse
ar cieto segumu
un puķupodiem
Rekonstruējot Loka maģistrāli no Aviācijas ielas līdz
pilsētas robežai, tiks izbūvēti trīs apļveida krustojumi. Tie paredzēti transformējami – puse no apļa
būs veidota kā apstādījumi, bet otra puse – ar cieto
segumu, uz kura izvietoti dekoratīvi puķupodi. Tos
noņemot, krustojumu ērti varēs izbraukt arī ne
standarta lielgabarīta kravas automašīnas.
 Ilze Knusle-Jankevica

Piesaistot ES finansējumu
nacionālas nozīmes centru
integrēšanai Eiropas vienotajā transporta tīklā (TEN-T),
pilnībā tiks rekonstruēta
Loka maģistrāle posmā no
pilsētas robežas līdz Aviācijas ielai, pārbūvējot arī
dzelzceļa pārvadu. Darbus
plānots sākt jau šoruden un
pabeigt 2020. gadā.
«Viens no galvenajiem nosacījumiem
finansējuma piesaistei bija tas, lai rekonstruējamais ceļš savienotu pilsētas
rūpniecisko zonu ar TEN-T tīklu vai
radītu alternatīvu maršrutu kravas
transportam, un šiem kritērijiem
atbilda Loka maģistrāle, bet par Jelgavai atvēlēto finansējumu iespējams
atjaunot tikai Loka maģistrāles posmu
no pilsētas administratīvās robežas līdz
Aviācijas ielai 2,25 kilometru garumā.
Turklāt būtiski, ka mums pēc pašvaldības pasūtījuma jau bija izstrādāts Loka
maģistrāles pārbūves projekts, tādējādi
būtiski ietaupot laiku un ļaujot pēc
iespējas ātrāk sākt pašus darbus,»
situāciju skaidro Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.

Foto: Austris Auziņš

Apļa puse ar
stādījumiem

pusē būs apstādījumi, bet otrā
pusē – cietais segums, uz kura
izvietoti dekoratīvi puķupodi.
Tos nepieciešamības gadījumā
varēs noņemt, lai
nestandarta lielgabarīta transportam – līdz
50 metriem – būtu vieglāk
šķērsot krustojumu,» stāsta
projekta autors, norādot, ka
šādas situācijas gan visdrīzāk
būs izņēmumi, nevis ikdiena.
Speciālisti lēš, ka vissarežģītāk
izbūvēt apli būs Loka maģistrāles un
Aviācijas ielas krustojumā, jo jāno
drošina pieslēgums Loka maģistrālei
paralēlajam ceļam, kas pa leju ved uz
ražošanas teritorijām. Tāpat jāņem
vērā, ka nākotnē Aviācijas ielā tiks
izbūvēta Ceļu satiksmes drošības
direkcijas tehniskās apskates stacija.

Atjaunos dzelzceļa
pārvadu

Rekonstrukcijas laikā tiks atjaunots arī dzelzceļa pārvads, kura kopējais garums ir 78,26 metri. Šobrīd gan
gājēju, gan velosipēdistu pārvietošanās pār tiltu ir nedroša, bet visā Loka
maģistrāles rekonstruējamajā posmā,
Būs trīs apļi
tostarp arī uz pārvada, paredzēts
Lai piedāvātu optimālāko satiksmes izbūvēt vienoto gājēju un velo ceļu.
organizācijas variantu, uzņēmums Lai to varētu izdarīt, viena dzelzceļa
«3C», izstrādājot Loka maģistrāles, kas pārvada mala tiks paplašināta – bizir pilsētas tranzītiela, rekonstrukcijas nesa parka «NP Properties» pusē. Jau
projektu, veica satiksmes intensitātes tagad daudzu šajā rajonā esošo uzņēaprēķinus, pamatojoties uz transporta mumu, piemēram, «AKG Thermoteskaitīšanas datiem. Aprēķini liecina, chnik Lettland», «Latvijas piena»,
ka Loka maģistrāles rekonstruējamā «Evopipes», «Jelgavas tipogrāfijas»,
posma krustojumus diennaktī šķērso «TS Rīgas», «PET Baltijas», «Cross
vairāk nekā 6000
Timber Systems»,
automašīnu. To
darbinieki pavaRekonstruējamais
izvērtējot, projeksara, vasaras un
Loka maģistrāles posms
tētāji piedāvāja
rudens sezonā uz
šajā ielas posmā
darbu dodas ar
ekspluatācijā nodots
izbūvēt trīs apļveidivriteni, un uzņēap 1988. gadu.
da krustojumus.
mēji lēš: sakārto«Izanalizējot gan
jot infrastruktūru,
apļveida krustojuma, gan ar luksoforu velobraucēju skaits palielināsies.
regulējama krustojuma lietderību, JelApsekojot pārvadu, konstatēts, ka
gavas pašvaldības Satiksmes kustības tā konstrukcijas skārusi korozija,
drošības komisijā tika atbalstīta apļu sācis izdrupt betons, balstu stiprināizveide. Tādējādi pilsētā netiek palie- jumi vietām ir nosēdušies, bet balsti
lināts luksoforu skaits, bet vienlaikus apauguši ar zāli un apzīmēti. Lai
aplis, iebraucot pilsētā, liek samazināt uzlabotu tilta izturību un stabilitāti,
braukšanas ātrumu,» norāda projekta tiks pastiprināti pārvada balsti. Laiautors Aigars Buķevics.
duma konstrukcijā ir redzamas ūdens
Apļi paredzēti Loka maģistrāles caursūkšanās pēdas, kas liecina par
krustojumā ar Aviācijas ielu, Rubeņu bojātu hidroizolāciju, tāpēc paredzēts
ceļu un Langervaldes ielu. Ņemot vērā, arī izbūvēt lietusūdens atvadi no tilta.
ka šis ir industriālais rajons un tajā iz- Tiltam tiks uzstādītas jaunas margas,
veidojušies daudzi ražošanas uzņēmu- apgaismojuma balsti, ko nomainīs
mi, apļveida krustojumiem piedāvāts visā rekonstruējamā Loka maģistrāinteresants un praktisks risinājums. les posmā, atjaunotas noejas kāpnes
«Apļi tiks sadalīti uz pusēm – vienā abās tilta pusēs.

Pie Jelgavas robežzīmes Loka maģistrālē tiks izveidots
laukums ar stāvvietām, velostatīvu,
soliņu, afišu stabu
un tūrisma informācijas stendu.
Foto: projekta
vizualizācija

Apļveida
krustojuma
skice
Transporta satiksme uz tilta pār
dzelzceļu tā rekonstrukcijas laikā
būs slēgta, kā apbraucamos ceļus
piedāvājot izmantot Garozas ielu un
A8 šoseju. Plānots, ka dzelzceļa kustību šie darbi neietekmēs. «Latvijas
dzelzceļa» un «Pasažieru vilciena»
pārstāvji norāda, ka jau īstenoti
dažādas sarežģītības pakāpes darbi, piemēram, pārbūvēts dzelzceļa
pārvads posmā Jelgava–Tukums,
caurteka Jūrmalas virzienā. Līdzšinējā prakse liecina, ka ir iespējams
darbus saplānot tā, lai vilcienu kustībā nebūtu pārrāvumu vai tie būtu
nemanāmi.

Izbūvēs kanalizāciju

Šajā Loka maģistrāles posmā rekonstrukcijas laikā paredzēts atjaunot arī visas komunikācijas, saglabājot esošās jaudas. Loka maģistrāles
posmā no Aviācijas ielas līdz Rubeņu
ceļam tiks izbūvēts ūdensvads un
pārbūvēta saimnieciskā kanalizācija,
ļaujot arī Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā esošās industriālās
zonas Raubēni uzņēmumiem pieslēgties tai. Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja G.Osīte skaidro, ka
tālākajā posmā kanalizācijas izbūve
nebija paredzēta, bet, tā kā pēdējā
laikā šis jautājums aktualizējies, tiek
meklēti risinājumi, kā to nodrošināt.
Posmā, kur nav lietusūdens kanalizācijas, paredzēts pārtīrīt notekas un
grāvjus, atbrīvojot tos no krūmiem un
citiem aizaugumiem.
Uzlabojot elektrotīklu stāvokli,
gaisvada elektrolīniju, kas iet paralēli elektrovilciena kontakttīklam,
plānots pārbūvēt par kabeļlīniju, kas
būs ierakta zemē. «Tādējādi vilcienu
strāvas tīkls pie satiksmes pārvada
tiks padarīts drošāks,» skaidro Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
būvinženieris Toms Cukurs. Tāpat
Loka maģistrāles posmā no Aviācijas
ielas līdz pilsētas robežai nomainīs
ielu apgaismojumu.

Jelgava – viesmīlīga pilsēta

Pie Jelgavas robežzīmes plānots
izbūvēt atpūtas vietu ar automašīnu
stāvvietām, velostatīvu, soliņu, atkritumu urnu, informācijas stabu ar
elektronisko displeju, kas rāda datumu, laiku un citu aktuālu informāciju,
kā arī tūrisma informācijas stendu.
Jāpiebilst, ka šādi informācijas stabi
atrodas arī citviet pilsētā, piemēram,
Raiņa ielā, Lielajā ielā, Čakstes bulvārī, Lietuvas šosejā. Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina
norāda, ka tūrisma informācijas stendam jābūt, iebraucot Jelgavā vienalga
no kuras puses. «Šobrīd karte jau ir
uzstādīta Lietuvas pusē – pie pilsētas
robežzīmes, Rīgas pusē – pie «Keramikas», Dobeles pusē – pie veikala
«Otto», Svētes pusē – pie bijušā 9.
veikala. Sakārtojot Loka maģistrāli, arī
tur būs tūrisma informācijas stends,
bet vēl tāds jāuzstāda Kalnciema
virzienā,» viņa norāda. Šajos stendos
jābūt pilsētas kartei, kurā atzīmēti
ēdināšanas uzņēmumi, naktsmītnes
un medicīnas pakalpojumu sniedzēji,
kā arī kultūrvēstures objekti, kas ir
būtiska informācija ikvienam pilsētas
viesim. «Mēs vēlētos, lai nākotnē visi
tūrisma informācijas stendi gan pie pilsētas robežas, gan pilsētā būtu digitāli,
jo tas ļautu operatīvi atjaunot informāciju, piedāvāt pasākumu kalendāru un
pavērtu citas iespējas,» tā A.Iljina.

Izmaksas – gandrīz deviņi miljoni

Lai īstenotu Loka maģistrāles posma rekonstrukciju, Jelgavas domes
marta sēdē nolemts iesniegt projekta
«Loka maģistrāles pārbūve posmā no
Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas
administratīvajai robežai» pieteikumu programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa
«Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar
TEN-T tīklu» pasākumam «Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā». Projekta kopējās
izmaksas ir 8 871 976,52 eiro, no tām
līdz 2018. gada 31. decembrim pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir
6 281 690 eiro, 295 409,40 eiro ir
valsts budžeta dotācija pašvaldībām,
bet pārējais – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.
G.Osīte skaidro, ka jau tuvākajā laikā projekta pieteikums tiks iesniegts
izvērtēšanai Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā. Tāpat tiek gatavots būvniecības un būvuzraudzības
iepirkums. Veicamo darbu gaita jau
tiks saskaņota ar būvnieku, ar kuru
pēc konkursa rezultātu paziņošanas
būs noslēgts līgums.
Viņa piebilst, ka projekts ir izstrādāts visas Loka maģistrāles (arī posmam no Aviācijas ielas līdz Kalnciema
ceļam) rekonstrukcijai un pašvaldība
turpina darbu pie finansējuma piesaistes arī pārējo posmu sakārtošanai.

Loka maģistrāles rekonstruējamā posma satiksmes
intensitātes aprēķini, pamatojoties uz satiksmes plūsmas
skaitīšanas datiem 2015. gada 23. jūlijā laikā
no pulksten 7.30 līdz 8.30
• Aviācijas ielas un Loka maģistrāles krustojumā – 7310 auto/24 h, t.sk. 9,19%
smagais transports
• Loka maģistrāles posmā no Aviācijas ielas līdz Rubeņu ceļam – 5654 auto/24 h
• Rubeņu ceļa un Loka maģistrāles krustojumā – 5938 auto/24 h, t.sk. 8,62% smagais transports
• Loka maģistrāles posmā no Rubeņu ceļa līdz Ziediņu ceļam – 4402 auto/24 h
• Loka maģistrāles posmā no Ziediņu ceļa līdz Langervaldes ielai – 2381 auto/24 h
• Langervaldes ielas un Loka maģistrāles krustojumā – 4976 auto/24 h, t.sk. 9,47%
smagais transports
Avots: SIA «3C»
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Būs akvatlona sacensības

23. aprīlī LLU sporta nama peldbaseinā
un blakus esošajā Jāņa Čakstes bulvārī
notiks Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts akvatlonā «Mītavas kauss 2017»,
kas vienlaikus būs arī Latvijas kausa triatlonā 3. posms. Jelgavniekiem, kas startēs
tikai Jelgavas čempionāta ieskaitē, dalība
ir bez maksas, bet, ja kāds vēlēsies startēt
nopietnākā konkurencē – Latvijas triatlona kausa 3. posmā –, startam nepieciešama Latvijas Triatlona federācijas izsniegta
licence. Pieteikties līdz 21. aprīlim var,
aizpildot portālā www.triatlons.lv pieejamo pieteikuma veidlapu un nosūtot to
pa e-pastu piramida.triathlon@inbox.lv,
turpat arī pieejams sacensību nolikums.
Akvatlons ir sporta veids, kurā apvienota
peldēšana un skriešana.

Basketbolistēm – bronza

Harija Zelča trenētās
BK «Jelgava» sportistes Jaunās sieviešu basketbola līgas
sezonu noslēdza ar
bronzas godalgām.
Pēc pamatturnīra jelgavnieces ierindojās
4. vietā. 8. aprīlī mūsu basketbolistes
pusfinālā piedzīvoja zaudējumu 39:53
pret nākamajām čempionēm «Daugavpils Universitātes» meitenēm, bet cīņā
par bronzas medaļām ar rezultātu 71:47
pārspēja «Valmiera/Ordo» komandu.
Rezultatīvākās šajā spēlē bija Sindija
Smirnova, kura guva 21 punktu, un Janeta
Rozentāle ar 18 punktiem. Jāpiebilst, ka
J.Rozentāle tika iekļauta visa turnīra simboliskajā piecniekā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
«Jelgava» izstājas
no Latvijas kausa

8. aprīlī Kauguru vidusskolas mākslīgā
seguma futbola laukumā aizvadīta Latvijas
kausa izcīņas ceturtdaļfināla spēle, kurā FK
«Jelgava» ar rezultātu
0:1 zaudēja Jūrmalas
«Spartakam». Vienīgos vārtus mūsu futbolisti ielaida 90.
minūtē, un tos guva Dmitrijs Platonovs.
Jāatzīmē, ka tieši «Jelgava» šo trofeju
ir izcīnījusi pēdējos trīs gadus. Nākamā
spēle jelgavniekiem ir Latvijas Virslīgas
ietvaros 14. aprīlī pulksten 16 Olainē.
Pretinieks būs tas pats, kas Latvijas kausā, – FK «Spartaks».

Jurčenko – Latvijas čempions

Jelgavas cīkstonis
Alberts Jurčenko
pagājušās nedēļas
nogalē Salaspilī
notikušajā Latvijas čempionātā
brīvajā cīņā izcīnīja
uzvaras visās trīs
cīņās un kļuva par
Latvijas čempionu. Sportists startēja svara kategorijā līdz
74 kilogramiem. Kā informē cīņas kluba
«Milons» treneris Vladimirs Smirnovs,
jelgavnieks plāno piedalīties Eiropas čempionātā junioriem, kas 27. jūnijā sāksies
Vācijā. Tāpat plānota dalība Pasaules
junioru čempionātā, kas augusta sākumā
notiks Somijas pilsētā Tamperē.

Skriešanas koptreniņi
sāksies 18. aprīlī

Atšķirībā no futbola sacensībām
basketbolā nav plānotas atlases sacensības – gan puišu, gan meiteņu
komandā ir jāpiesaka četri spēlētāji, jo
spēle notiks formātā 3 pret 3. Sacensības tiks aizvadītas 7., 8. un 9. jūlijā
Cēsīs, bet komandu precīzs sastāvs
jānosauc līdz 9. jūnijam.
Savukārt Jelgavas puišu futbola
komandai būs jāpiedalās atlases
sacensībās, kas, kā norāda Latvijas
Olimpiskajā komitejā, notiks maijā.
Atlases sacensības norisināsies piecās

aicina uz Atvērto durvju dienām.

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

2017. gada 21. aprīlī

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā –

ATVĒRTO DURVJU DIENA.
Zirgu iela 47a, Jelgava.

Piedāvā darbu
SIA «Poliurs» (reģ.Nr.40003242370),
izolēto cauruļu ražotājs, aicina pastāvīgā
darbā sertificētu lokmetinātāju metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes
vidē (MAG). Nepieciešama pieredze
cauruļvadu metināšanā. Darba vieta
Ozolniekos, Saules ielā 8. Darbs maiņās.
Uzziņas un pieteikšanās pārrunām –
pa tālruni 26324645.

Piedāvāju darbu meistaram(-ei)
ar pieredzi automašīnu virsbūves
krāsošanas darbos.
T.26042696 (Ruslans Homenko).
Biedrība «Centrs Elizabete»
(reģ.Nr.50008032881) piedāvā darbu audzinātājai NVO sociālās aprūpes centrā Jelgavā.
Jāstrādā ar visu vecumu bērniem. Darbs
maiņās – no plkst.9 līdz 21, slīdošā grafikā.
Jāievēro kristīgās ētikas normas. CV, motivācijas vēstuli un atsauksmi sūtīt pa e-pastu
centrselizabete@inbox.lv. T.63020955.
SIA «MDL Terminal»
(reģ.Nr.40103450658) aicina darbā
preču marķētājas(-us) noliktavā
Ozolniekos un Mārupē. Prasības:
iepriekšēja pieredze. CV sūtīt pa e-pastu
info@mdlterminal.com. T.29407770
(zvanīt darba dienās no plkst.10 līdz 17).

Jelgavas skriešanas entuziastiem pirmais simboliskais treniņš notika 4. martā Pasta salā, kad šī sporta veida Meklē darbu
piekritēji pulcējās, lai atzīmētu skriešanas seriāla «BigBank Skrien Latvija» atklāšanu. Seriāla 5. posms – Jelgavas Elektromontieris. T.22163952.
Foto: no JV arhīva
nakts pusmaratons – notiks 22. jūlijā.
kura ir arī šogad izveidotās Sporta
servisa centra skriešanas komandas
dalībniece un pelna punktus Jelgavas
komandai «BigBank Skrien Latvija»
seriāla posmos. Arī viņas komandas
biedrs Salvis Brasavs mēdz apmeklēt
koptreniņus, tomēr profesionālie
skrējēji lielākoties trenējas individuāli. Tāpat skriešanas koptreniņus
nereti apmeklē ģimenes ar bērniem.
A.Fomenko lēš, ka pērn katru skriešanas koptreniņu apmeklēja 30 – 40
interesentu.
Jāatgādina, ka skriešanas koptre-

niņi tiek rīkoti ar mērķi gan popularizēt skriešanu, gan pieradināt
jelgavniekus pie aktīva dzīvesveida,
vienlaikus palīdzot sagatavoties kādam no skriešanas seriāla posmiem.
Viens no posmiem – Jelgavas nakts
pusmaratons – notiks arī mūsu pilsētā 22. jūlijā. Lai veicinātu un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, Jelgavas
pašvaldība nodrošina bezmaksas
dalību Jelgavas nakts pusmaratonā
pirmajiem 500 jelgavniekiem (jābūt
Jelgavā deklarētai dzīvesvietai), kuri
reģistrēsies. Tiek piešķirtas 200 bez-

Sportisti gatavojas Jaunatnes olimpiādei
Noslēgusies komandu pieteikšana Latvijas Jaunatnes
olimpiādei, kas no 7. līdz 9.
jūlijam notiks Cēsīs. Jelgavu
pārstāvēs puišu un meiteņu
basketbola komandas un
puišu futbola komanda,
informē Jelgavas Sporta
servisa centra direktors
Juris Kaminskis.

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

SIA «Zemgales meliorācija» (reģ.
Nr.43603007218) savai komandai
aicina pievienoties būvdarbu vadītāja
palīgu(-dzi) (brigadieri objektiem lauku
ceļos). Darbs objektos Zemgales, Dagdas,
Vecumnieku, Naukšēnu reģionā. Nepieciešama pieredze meža un grants ceļu
būvdarbos. CV sūtīt pa e-pastu
ceple@zemgalesmelioracija.lv.

Pēc nepilnas nedēļas sāksies skriešanas koptreniņi,
kurus aicināts apmeklēt
ikviens interesents. «Ja
cilvēks, kurš tikai tagad
nolēmis sākt nodarboties ar
skriešanu, apmeklēs visus
koptreniņus, sākot no pirmā, tad pagūs sagatavoties
piecu vai desmit kilometru
distancei Jelgavas nakts
pusmaratonā,» norāda viena no skriešanas treniņu vadītājām Nataļja Gorškova.

 Ģirts Pommers

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

SIA «Ural Balt» (reģ.Nr.40003125685)
piedāvā darbu metāllūžņu šķirotājiem(-ām). Darbs Rīgā. T.29198280.

 Ilze Knusle-Jankevica

Arī šogad treniņi, tāpat kā pagājušajā gadā, notiks divreiz nedēļā
– otrdienas vakarā pulksten 18 un
sestdienas rītā pulksten 10. Pirmais
treniņš – 18. aprīlī pulksten 18. Treniņa dalībnieku pulcēšanās vieta ir
Pasta sala. «Treniņi sākas ar kopīgu
iesildīšanos, tad saskaņā ar plānu
notiek intervāla, tempa vai izturības
skrējiens un kopīga atsildīšanās.
Skrienam pa Pasta salu, Zemgales
Olimpiskā centra stadionu vai līdz
Ozolniekiem,» stāsta N.Gorškova.
Treniņus vadīs treneres N.Gorškova
un Aļona Fomenko. Viens treniņš
ilgst līdz divām stundām.
Treniņus apmeklēt var ikviens
– nekādu vecuma vai dzimuma ierobežojumu nav. Skrējēji nereti dalās
grupās, lai būtu individuālāka pieeja
un vienlīdz noslogoti būtu kā iesācēji,
tā tie, kuri koptreniņus apmeklē jau
vairākus gadus. Piemēram, viena
no cītīgākajām koptreniņu apmeklētājām visus gadus ir Ilze Sermolīte,
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apakšgrupās, kas sadalītas pēc reģionu principa. Reģionos, kuros ir piecas
vai vairāk komandas, spēles sāksies ar
atlases kārtu; ja ir no trim līdz četrām
komandām, tad tiks izspēlēts pusfināls. Latvijas Republikas nozīmes
pilsētām Daugavpilij, Jelgavai, Rēzeknei, Jūrmalai, Liepājai, Valmierai
un Jēkabpilij ir «izsijāto» komandu
statuss, kas dod tām tiesības uzsākt
priekšsacīkšu spēles no pusfināla, kā
arī tās nevar satikties savā starpā.
«Izsijātās» komandas savas pusfināla
spēles aizvada viesos, izņemot, ja otra
komanda vēlas citādāk. Rīgas un Cēsu
komandas uzreiz startēs olimpiādes
pamatsacensībās. Komandu precīzs
sastāvs dalībai sacensībās jāiesūta 20
dienas pirms atlases sacensību sākuma, bet ne vēlāk kā līdz 26. aprīlim.
Sacensībās var piedalīties dalībnieki,
kuri dzimuši 2001. un 2002. gadā.
Olimpiādes dalībniekus individuālajās disciplīnās komandas var pieteikt
līdz 9. jūnijam. Sportistiem būs iespēja
sacensties 28 disciplīnās, un jelgavnie-

ki plāno startēt airēšanā, badmintonā,
boksā, burāšanā, cīņā, džudo, kanoe
airēšanā un smaiļošanā, karatē, peldēšanā, BMX, teikvondo, tenisā,
triatlonā, vieglatlētikā un vingrošanā.
Jāpiebilst, ka Latvijas Jaunatnes
olimpiādes peldēšanas sacensības 7.
un 8. jūlijā notiks LLU peldbaseinā
Jelgavā. «Tā kā Cēsīs nav peldbaseina,
bet Siguldas baseins neatbilst
prasībām, mums tika piedāvāta
iespēja organizēt šīs sacensības.
Domāju, ka mūsu pēdējā laika pozitīvā
pieredze ir devusi rezultātu, un
esam gandarīti par to, ka mūsu
peldbaseinā notiks vēl vienas lielas
sacensības,» tā Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas (JSPS) direktore
Zelma Ozoliņa. Viņa prognozē, ka
olimpiādē varētu piedalīties pārsimts
dalībnieku – tās noteikti nebūs apmeklētākās sacensības pēc dalībnieku
skaita, taču JSPS direktore uzsver, ka
piedāvājums organizēt šīs sacensības
norāda uz Jelgavas lomu Latvijas
peldēšanas kartē.

Saimniecībā vai celtniecībā.

maksas kvotas tautas 5 – 7 kilometru T.25395294.
skrējienam, 200 – «Nike» 10 kilometVirpotājs metinātājs. T.29957066.
ru skrējienam un 100 – pusmaratonam. Pirms nedēļas pusmaratonam
bija atlikušas vēl 24 brīvas vietas, Līdzjūtības
10 kilometru skrējienam – 102, bet
Saņem, labā Zemes māte,
tautas skrējienam – 14. Jelgavā dekVienu sirmu māmulīti,
larētu bērnu, kas dzimuši 2005. gadā
Apsedz viņu silti, silti
un jaunāku, bezmaksas reģistrēšana
Savām smilšu villainēm.
bērnu skrējienam notiks līdz 23.
Skumju brīdī esam kopā ar Viju, mīļo
jūnijam.
mammu mūžībā pavadot.
Skriešanas koptreniņus atbalsta
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
Jelgavas pilsētas pašvaldība un biedcentra kolektīvs
rība «Baltic Events».
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

Atvērto durvju diena –
trešdien, 19. aprīlī, plkst.14.
Ar uzņemšanas noteikumiem
var iepazīties skolas mājaslapā www.jsg.lv,
tālrunis uzziņām – 63029212.

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

piedāvā darbu autovadītājiem(-ām)

(ar kravas auto pašizgājējiem MAN 6x4, 6x6, 8x4
vai kravas auto pašizgājēja puspiekabēm) smilts,
šķembu, grants, asfalta pārvadāšanai.
Prasības:
• C vai CE kategorija;
• 95. kods;
• augsta atbildības izjūta;
• prasme remontēt un saudzīga attieksme
pret uzticēto tehniku;
• bez sliktiem ieradumiem;
• vēlama darba pieredze.
Darbs visā Latvijā.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• regulāru darba samaksu.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu janis@kard.lv vai zvanīt
pa tālruni 29443318, lai norunātu tikšanos un vienotos
par darba uzsākšanu.

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
Vēl daudz bij’ ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij’ dvēselei,
Kad mieru rast.
/Rainis/
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Skumju brīdī, atvadoties no kolēģa,
esam kopā ar Gunta Gronska ģimeni.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
PII «Kāpēcīši» kolektīvs
Skan tava šūpļa dziesma krūtīs.
Tā katrā dzīves solī man ir klāt,
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak, mīļā, labā māt...
/A.Krūklis/
Skumju brīdī esam kopā ar
Dainu Bolmani un viņas ģimeni,
māti mūžībā aizvadot.
JPPI «Kultūra» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
FRICIS GRUNTMANIS (1923. g.)
GUNTA PUĶĪTE (1931. g.)
ĒVALDS REINHOLDS (1927. g.)
ELGA LĪCE (1931. g.).
Izvadīšana 13.04. plkst.11 Baložu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

LTV7

Pirmdiena, 17. aprīlis
LTV1

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Svešās mājas. Dokumentāla filma.
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Balss pavēlnieks.*
9.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 11.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 725.sērija.
11.55  Ballīšu zvēri. Dokumentāla filma.
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 «Euro Hockey Challenge». Zviedrija – Latvija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 135.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 726.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 6.sērija.
20.05  Āfrika no putna lidojuma. Dokumentālu filma (ar subt.). 5.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 136.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 48.sērija.
23.50  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 7.sērija.
0.45 Anekdošu šovs 2.*
1.40 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province. Lidojošā mūķene.*
6.30 Bīskapu apsveikumi Lieldienās.*
6.50 Lote no Izgudrotāju ciema. Animācijas filma.
8.25 Zaķu lielā diena. Animācijas filma.
8.40  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2416.sērija.
9.40 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 155.sērija.
10.30 Rozamunde Pilčere. Argentīnas tango. Melodrāma (ar subt.).
12.15 Ķepa uz sirds.*
12.45 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
13.00 «Urbi et Orbi». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.35 Ielas garumā. F.Sadovņikova un Grebenščikova ielas.*
14.05  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.35 Muks 2. Animācijas seriāls.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
16.15  TV PIRMIZRĀDE. Amazonija.
Francijas un Brazīlijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 «Erasmus»+30. Cilvēkstāsti.
18.25 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Radinieki. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.30 Pasaules skaņa. Dokumentāla filma.
1.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. Pits Andersons.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012».*
8.00 Anekdošu šovs 2.
8.25  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 10.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 724.sērija.
12.00 «Euro Hockey Challenge». Zviedrija – Latvija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00  Ballīšu zvēri. Dokumentāla filma.
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 725.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Aculiecinieks.*
19.35 Izzināt Japānu 2. Dok.filmu cikls (ar subt.). 7.sērija.
20.10  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 135.sērija.
22.00 Melu valgos. Vācijas drāma. 2012.g.
23.45  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 1.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Vilfreds. Seriāls. 2.sērija.
5.45 Ticīgo uzvaras balss.
6.10 Galileo 3.
6.40 Kafejnīca. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
8.30 Dzīvīte.
9.00 LNT brokastis.
10.00 TV veikals.
10.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.30 Latvijas faili. Latvieša humors. Dokumentāla filma.
11.30 Mans bērns var!? TV šovs.
13.30 Divas nedēļas, lai iemīlētos. Romantiska komēdija. 2002.g.
15.30 Vientuļo māmiņu klubs. ASV drāma. 2014.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 28.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 53.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Šerloks Holmss. ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
23.50 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.50 Dzīvīte.
1.10 LNT ziņu «Top 10».
1.55 Attīstības kods 3.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 Pavasara drudzis. Vācijas drāma. 2013.g.
4.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 29.sērija.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 1.sērija.
5.40 Anželika. Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
6.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.05 Suns, kurš izglāba Lieldienas. ASV ģimenes filma. 2014.g.
8.55 Ledus laikmets. Lieldienas. ASV animācijas filma. 2016.g.
9.25 Hop! ASV animācijas filma. 2011.g.
11.20 Valentīndienas randiņš. ASV komēdija. 2011.g.
13.10 Brīvību Villijam! Glābšana Pirātu līcī. ASV drāma. 2010.g.
15.15 Spiegu bērni 4. ASV filma visai ģimenei. 2011.g.
17.05 Melnā feja Malefisenta. ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 52.sērija.
21.00 JAUNA SEZONA. Precētie pret brīvajiem 3.
Realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
22.00 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.00 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
24.00 Nekā personīga.
1.00 Sveika, Rīga!
1.30 Valentīndienas randiņš. ASV komēdija. 2011.g.
3.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 52.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Otrdiena, 18. aprīlis
LTV1
5.00 Bez mīlestības nedzīvojiet... Dzied J.Sproģis.*
5.30 Ielas garumā. F.Sadovņikova un Grebenščikova ielas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2417.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 156.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Radinieki. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.35 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 155.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2417.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Krists Kalniņš.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Izvēle – Marina Lepena. Dokumentāla
filma.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Lielais vilinājums. ASV komēdija (ar subt.).
1.30 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Galileo 3.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 40.sērija.
11.25 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 114. un 115.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
14.55 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 1.sērija.
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 29.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 54.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Kāzu plānotāja Roza 3.
Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 8.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 53. un 54.sērija.
2.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 2.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 21.sērija.
6.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.35 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
7.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
8.25 Kobra 13. Seriāls. 3.sērija.
9.30 Gatavo 3.
10.05 Māmiņu klubs.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 22.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 52. un 53.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 4.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 53.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 19.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.35 Anželika. Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 37. un 38.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 53.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Trešdiena, 19. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2418.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 157.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 156.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2418.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 Ciemiņš virtuvē.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Izsauciet vecmāti! 4. Lielbritānijas seriāls. 5. un 6.sērija.
1.20  Izvēle – Marina Lepena. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kūku kari.*
9.35 Aculiecinieks.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 12.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 726.sērija.
11.55 Balss pavēlnieks.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*

TV PROGRAMMA
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 136.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 727.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 Globālie jautājumi. Putins un Tramps: Vai jauna ēra?
BBC diskusija (ar subt.).
21.30  Maklauda meitas. Seriāls. 137.sērija.
22.20  Ekstrēmie kadri. Vraki par rifiem. Dokumentāls seriāls.
22.50  Ekstrēmie kadri. Zibens. Dokumentāls seriāls.
23.20  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
0.20  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 6.sērija.
0.50 Personība. 100 g kultūras. Igors Vihrovs.*
1.50 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.30 Karamba! Humora raidījums.
11.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 116. un 117.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
14.55 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 2.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 30.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 55.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 20.sērija.
22.10 Varas spēles. ASV un Lielbritānijas trilleris. 2009.g.
0.40 Dzīvīte.
1.00 Košākai dzīvei 4.
1.25 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 55.sērija.
2.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 3.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 22.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 14.sērija.
8.35 Kobra 13. Seriāls. 4.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 19.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
12.05 Atriebība 4. Seriāls. 23.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 53. un 54.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 5.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 54.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 12.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 20.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 12.sērija.
0.10 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 2. un 3.sērija.
2.00 Anželika. Seriāls. 37.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 39. un 40.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 54.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Ceturtdiena, 20. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2419.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 158.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 157.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2419.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne.
Sākotne. Personība (ar subt.).
20.00 Izgudrotāji.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Karaliste.
21.45 Latvijas kods. Vectēva tēvs. Dokumentāla filma.
22.15  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 9.sērija.
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. F.Sadovņikova un Grebenščikova ielas (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.35 Mūsu atbildība. Dokumentāls raidījums.
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 13.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 727.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 137.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 728.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).

Ceturtdiena, 2017. gada 13. aprīlis
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 138.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Daži stāsti no tūkstošiem. Dokumentāla filma.
0.25  Zaļās metropoles. Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 41.sērija.
11.45 Kāzu plānotāja Roza 3. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 3.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.25 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
17.25 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 31.sērijas
turpinājums.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 56.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 7.sērija.
22.00 JAUNA SEZONA. Dārgā, mēs nogalinām bērnus!
5. Realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
0.05 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 16.sērija.
1.00 Dzīvīte.
1.20 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 56.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 4.sērija.
5.40 Atriebība 4. Seriāls. 23.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 16.sērija.
8.35 Kobra 13. Seriāls. 5.sērija.
9.40 Iebraucēji. Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Anželika. Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 1.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 54. un 55.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 55.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
22.00 Tumšais bruņinieks atgriežas.
ASV un Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.15 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 4.sērija.
2.10 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 41. un 42.sērija.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 55.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Piektdiena, 21. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 12.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 159.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 7.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 158.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 12.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.04 «Erasmus»+30. Cilvēkstāsti.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Benkss 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 7.sērija.
2.05  Izsauciet vecmāti! 4. Lielbritānijas seriāls. 5. un 6.sērija.
4.00 Latviešu kino Zelta dziesmas.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. F.Sadovņikova un Grebenščikova ielas (ar subt.).*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.25  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.55 Ciemiņš virtuvē.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 14.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 728.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 138.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 729.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.15 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Francija.
22.10 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.40  TV PIRMIZRĀDE. Vajātā. ASV drāma. 1996.g.
0.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.15 «Positivus 2013».*
2.10 Misija Londonā. Ineta Radēviča.*
2.40 Misija Londonā. Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.*
3.10  Ekstrēmie kadri. Vraki par rifiem. Dokumentāls seriāls.
3.35  Ekstrēmie kadri. Zibens. Dokumentāls seriāls.
4.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Galileo 3.

6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 33.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 42.sērija.
11.45 Jūlija un virsnieks. Vācijas drāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Marta cep. Kulinārijas raidījums. 2011.g.
14.55 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 4.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 32.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 57.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 7.sērija.
21.50 Ezera sonāte. Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.
23.40 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.45 Dzīvīte.
2.05 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 57.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 5.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 1.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 18.sērija.
8.35 Kobra 13. Seriāls. 6.sērija.
9.40 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 8.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 2.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 43. un 44.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 55. un 56.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 56.sērija.
21.00 Bridžitas Džounsas dienasgrāmata. Romantiska komēdija. 2001.g.
23.00 Brīvdienu terapija. ASV komēdija. 2009.g.
1.15 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 5.sērija.
2.10 Iebraucēji. Seriāls. 5.sērija.
2.35 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 43. un 44.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 56.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Sestdiena, 22. aprīlis
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Zvaigžņu dālderi. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
11.45 Skaņusaite Latvijā.*
12.10 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.25 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 20. un 21.sērija.
13.25 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne. Sākotne.
Personība (ar subt.).*
13.55 Izgudrotāji.*
14.30 Ciemiņš virtuvē.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Eiropas dienai veltīts koncerts «28 stāsti par...»
23.10  Vajātā. ASV drāma (ar subt.). 1996.g.
0.55 Lielā mūzikas balva 2016.*
3.50 LTV portretu izlase. Diriģents Māris Sirmais.*
4.20 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012».*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Karaliste.*
11.30 Personība. 100 g kultūras.*
12.25  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.55  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.30 Ar sapni mugursomā.*
14.10  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.45 Aculiecinieks.*
15.05 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
16.45 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Francija.
19.40 Aculiecinieks. K.Porziņģis.*
20.00  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 2.sērija.
21.00  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 2.sērija.
22.55  Inspektors Benkss 3. Lielbritānijas (ar subt.). 3.sērija.
0.35  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.05  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.40 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
2.00 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 11.–15.sērija.
4.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Vilfreds. Seriāls. 3. un 4.sērija.
6.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 76.sērija.
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 7.sērija.
11.15 «LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka».
11.25 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 28. un 29.sērija.
13.40 «LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka».

Ceturtdiena, 2017. gada 13. aprīlis
13.50 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 30.sērija.
14.50 Galileo 3.
15.25 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers. Vācijas seriāls. 2011.g. 11.sērija.
19.00 «LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka».
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 118. un 119.sērija.
23.35 Brīze. ASV un Lielbritānijas detektīvfilma. 2013.g.
1.35 Hūberts un Štallers. Seriāls. 11.sērija.
2.20 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
3.10 Vilfreds. Seriāls. 3.sērija.
3.30 Galileo 3.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 6.sērija.
5.40 Anželika. Seriāls. 39. un 40.sērija.
6.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.10 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.10 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.40 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 20.sērija.
12.00 Marsiešu bērns. ASV ģimenes drāma. 2007.g.
14.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.35 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
16.55 Bridžitas Džounsas dienasgrāmata. Romantiska komēdija. 2001.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Krūdi. ASV animācijas filma. 2013.g.
21.30 Varenais no Oza zemes. ASV piedzīvojumu filma. 2012.g.
0.15 Tumšais bruņinieks atgriežas. Spraiga sižeta filma. 2012.g.
3.15 Iebraucēji. Seriāls. 6.sērija.
3.35 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 6.sērija.
4.15 TV3 ziņas.

Svētdiena, 23. aprīlis
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 8.sērija.
11.00  Āfrika no putna lidojuma. Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 100 g kultūras. Personība. Vokālā grupa «Latvian Voices».*
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla filma. 8.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Liepājas teātrim – 110.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere. Sargeņģelis.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Mustangs. Francijas, Vācijas un
Turcijas drāma (ar subt.). 2015.g.
23.15 Karaliste.*
23.45  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
0.45 Mariss Jansons un Raimonds Pauls Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra 90. jubilejas koncertā.*
2.40 Planēta Dzintars. Dokumentāla filma.
4.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. M.Naumovas koncerts.*
5.05 Melu laboratorija (ar subt.).*

SIA «INTRANSSERVISS»
(reģ.Nr.53603016161) piedāvā darbu
automazgātavā
AUTOMOBIĻU
MAZGĀTĀJIEM(-ĀM)
ar un bez pieredzes.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā, zvanīt
pa tālruni 63011667, 26144877
vai sūtīt CV pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv.

Adrese: «Šarlotes», Grēnes,
Olaines pag., Olaines novads, LV-2127

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

piedāvā darbu preču marķēšanas
operatoram(-ei).

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

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

TV PROGRAMMA

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.30  Zvaigžņu dālderi. Vācijas pasaku filma. 2011.g.
12.40 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 11.–15.sērija.
14.50 Starptautiskais 35.sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2016».*
15.55 Vecā jūrnieku ligzda. Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.).
1989.g. 3. un 4.sērija.
18.45 Izgudrotāji.*
19.15 Sešas balles pēc Rihtera skalas. Vācijas drāma. 2013.g.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 49.sērija.
22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 8.sērija.
22.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.50  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 2.sērija.
0.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Vilfreds. Seriāls. 5.sērija.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 77.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7.15 Karamba! Humora raidījums.
7.25 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 68.sērija.
8.30 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 7.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 31. un 32.sērija.
13.00 Radiņi. Ukrainas komēdija (ar subt.). 2016.g.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers. Vācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 120. un 121.sērija.
23.35 NCIS: Losandželosa. Seriāls. 13. un 14.sērija.
1.15 Hūberts un Štallers. Seriāls. 12. un 13.sērija.
2.45 Jūlija un virsnieks. Vācijas drāma. 2014.g.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 7.sērija.
5.40 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
6.55 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.20 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.50 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.15 Mans skapis – mana vizītkarte. Latvijas raidījums. 2017.g.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.05 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 1.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.40 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 12.sērija.
14.20 Varenais no Oza zemes. ASV piedzīvojumu filma. 2012.g.
17.00 Krūdi. ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.10 Pēc saulrieta. ASV komiska spraiga sižeta filma. 2004.g.
0.10 Marsiešu bērns. ASV ģimenes drāma. 2007.g.
2.10 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 7.sērija.
3.00 Mūsdienu Latvijas garša 3. 8.–10.sērija.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
20. aprīlī no pulksten 10 līdz 18

Bibliotēkas krājums papildināts ar 341 jaunu grāmatu un 27 filmām.
Iesakām izmantot gan jaunās nozaru literatūras grāmatas,
gan intriģējošus oriģinālliteratūras stāstus.
• Rihards Bargais «Plikie rukši» – spilgtā un savulaik skandalozā rakstnieka jaunākā grāmata ir anekdotisku tekstu cikls par marginālo cilvēku
un tā likteni Latvijā 50 gadu šķērsgriezumā.
• «Pētniecība. Teorija un prakse» – kolektīva monogrāfija par mūsdienu
pētniecības sistēmu. Grāmata būs noderīga augstskolu studentiem, jaunajiem un arī pieredzējušiem pētniekiem sociālo, humanitāro, veselības
aprūpes un izglītības zinātņu jomā.
• Pols Beorns un Silēna Edgāra «14–14» – stāsts, kurā iepazīsieties ar
diviem zēniem, kuri sākotnēji domā, ka ir brālēni, divām īpatnējām past
kastītēm, vēstuļu rakstīšanu, draudzību, piedzīvojumiem un, protams,
jauniem draugiem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv

L AT V I J A S
GREDZENS
koncertuzvedumu cikls Latvijas valsts simtgadei

Latgales gredzens
26. 04.
pl. 19.00
Jelgavas
Kultūras
namā

Vidzemes gredzens

Kurzemes gredzens

Zemgales gredzens

koncertizrāde RAKSTIEM UN SKAŅAI
piedalās: Latvijas Radio koris, tautas muzikanti, priesteri
Muzikālais vadītājs un diriģents: Sigvards Kļava
Video māksliniece: Katrīna Neiburga
Režisore: Inese Mičule
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Dievkalpojumi Jelgavas baznīcās Lieldienu laikā

Jelgavas Sv.Annas baznīcā (Lielajā ielā 22a)
• 13. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
• 14. aprīlī pulksten 12 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
• 16. aprīlī pulksten 7 – Lieldienu rīta dievkalpojums; pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums.
• 17. aprīlī pulksten 12 – Otro Lieldienu dievkalpojums senioriem.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 13. aprīlis

Valsts simtgade sākas
ar «Latvijas gredzenu»

Jelgavas Romas katoļu katedrālē (Katoļu ielā 11)
• 13. aprīlī – Lielā Ceturtdiena. Pulksten 10 – hrizmas Sv.Mise. Piedalās diecēzes
priesteri; pulksten 17 – Kunga pēdējo vakariņu Sv.Mise. Procesija uz Kristus ciešanu
altāri, adorācija.
• 14. aprīlī – Lielā Piektdiena. Pulksten 14 – draudzes Krusta ceļš; pulksten 15.30
– Kristus ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums. Procesija uz Kristus kapa altāri,
adorācija pie Kristu kapa.
• 15. aprīlī – Lielā Sestdiena. Pulksten 16 – Kunga augšāmcelšanās svētku vigīlija;
pulksten 11, 12, 13, 14 – Lieldienu produktu svētīšana.
• 16. aprīlī – Kunga augšāmcelšanās diena. Pulksten 8 – Augšāmcelšanās svētku
dievkalpojums. Procesija un Sv.Mise; pulksten 11 – Sv.Mise.
17. aprīlī – Otrās Lieldienas. Pulksten 9 – Sv.Mise poļu valodā; pulksten 11 – Sv.Mise;
pulksten 18 – Sv.Mise.
Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo katedrālē (Raiņa ielā 5)
• 15. aprīlī pulksten 13 – Lieldienu pashu un olu svētīšana; pulksten 23.30 – pusnakts Lieldienu dievkalpojums (pulksten 24 – agrā liturģija).
• 16. aprīlī pulksten 9 – vēlā liturģija.
Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā (Jāņa ielā 1)
• 13. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
• 14. aprīlī pulksten 18 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
• 16. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums; pulksten 12.15 – dievkalpojums
bērniem.
Jelgavas Vasarsvētku draudzē (Jāņa Asara ielā 8)
• 14. aprīlī pulksten 17 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
• 15. aprīlī pulksten 17 – dievkalpojums.
• 16. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums.
Jelgavas Baptistu baznīcā (Mātera ielā 54)
• 14. aprīlī pulksten 11 – Lielās Piektdienas dievkalpojums.
• 16. aprīlī pulksten 7 – rīta dievkalpojums; pulksten 11 – Lieldienu dievkalpojums
ar kristībām.
Jelgavas kristiešu draudzē «Godība» (Dambja ielā 26b)

• 16. aprīlī pulksten 10.30 – Lieldienu dievkalpojums.

Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas Jelgavas draudzē

(Zemgales prospektā 3)
• 13. aprīlī pulksten 18 – Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
• 16. aprīlī pulksten 9 – Lieldienu rīta dievkalpojums; pulksten 11 – Lieldienu
dievkalpojums.

Jelgavas draudzē «Pestīšana» (Tirgoņu ielā 11)

• 13. aprīlī pulksten 18 – Svētais vakarēdiens.
• 14. aprīlī pulksten 18 – Lūgšanas vakars.
• 16. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu dievkalpojums.

Pasākumi pilsētā
15. aprīlī pulksten 18 – grupas «Astro’n’out» studijas albuma «Urda» koncerttūre
«Satiksimies, tiksimies». Biļešu cena – € 12 – 18 (kultūras namā).
16. aprīlī no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei: šūpoles, olu
krāsošana, meklēšana un ripināšana, pavasara veiklības spēles, lielais zaķis un mazie
poniji, Lieldienu mazais tirdziņš ar kārumiem, prieciņiem un nieciņiem. Pulksten 12
– Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pils pagalmā sveiks mazos
jelgavniekus. Piedalās folkloras kopa «Dimzēns» un Jelgavas deju kolektīvi. Ieeja –
krāsotas olas (Jelgavas pils parkā).
16. aprīlī pulksten 12 un 15 – «Labās Lieldienas «Lediņos»». «Lediņu» zaķis aicina visus Lieldienu svinētājus pavadīt dienu svaigā gaisā, ripināt olas, izšūpoties un
patstāvīgi darboties teritorijā pieejamajās aktivitātēs. Dalība – bez maksas (nometnē
«Lediņi» Lediņu ceļā 1).
17. aprīlī pulksten 18 – grupas «Raxtu Raxti» Latvijas koncerttūre. Programmā
– labi pazīstamas dziesmas no albuma «Līgo», versijas par latviešu tautasdziesmu
tēmām, I.Kalniņa dziesmas tautas mūzikai pietuvinātos aranžējumos un skaņdarbi,
kas top Latvijas simtgades deju lieluzvedumam 2018. gadā. Biļešu cena – € 10 – 18
(kultūras namā).
19. aprīlī pulksten 19 – koncertprogramma «Kungi uzlūdz dāmas». Piedalās:
G.Skrastiņš, A.Skuja, A.Robežnieks, Ž.Siksna, D.Porgants un saksofonists R.Stašans.
Programmā – populāras estrādes «zelta» dziesmas un vairāki pirmatskaņojumi. Biļešu
cena – € 8 – 12 (kultūras namā).
20. aprīlī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
22. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas un Jelgavas, Ozolnieku, Olaines novada
koru skate. Ieeja – bez maksas (4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
22. aprīlī pulksten 14 un 18 – mūsdienu deju studijas «Intriga» koncerts «Ačgārnija». Mākslinieciskā vadītāja – I.Ose. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
23. aprīlī pulksten 14 – D.Kalniņš un K.Zemītis I.Kalniņa dziesmu programmā
«Kamēr vien gliemeži skrien». Režisore – M.Ķimele. Biļešu cena – € 15 – 20 (kultūras
namā).
23. aprīlī pulksten 14 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: oriģināldarbs «Pusaugušie». Stāsti par pieaugšanu. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras
namā «Rota»).
25. aprīlī pulksten 14 – Černobiļas AES katastrofas 31. gadadienas atceres pasākums. Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).
25. aprīlī pulksten 16 – izstāžu «Spertālu laikmets latviešu teātrī» un «Elzai Radziņai 100» atvēršanas svētki, kā arī Spertālu balvas pasniegšanas ceremonija (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
27. aprīlī pulksten 15 – profesionālās izglītības iestāžu radošais pasākums koncerts
«Radi, rādi, raidi! 2017». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
27. aprīlī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Aukstās Mongolijas cilvēku
siltums». Ceļojuma iespaidi par Mongoliju. Vakara viešņa – Madara Marija Muižniece.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. aprīlī pulksten 18 – bērnu deju kolektīva «Ieviņa» koncertuzvedums «Stādīju
Ieviņu». Mākslinieciskā vadītāja – L.Ozola. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1
(kultūras namā).
29. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas 95 gadu jubilejas koncerts.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).

Foto: Kaspars
Balamovskis
 Jana Bahmane

Sagaidot Latvijas valsts
simtgadi, tapis projekts
«Latvijas gredzens», kurā
īstenosies četri dažādu
formu muzikālie stāsti par
Latvijas novadiem. Koncertcikls sāksies ar «Latgales gredzenu» un koncertizrādi «Rakstiem un
skaņai», kuras pirmizrāde
22. aprīlī notiks Rēzeknē,
bet 26. aprīlī pulksten 19 tā
izskanēs Jelgavas kultūras
namā.
Koncertizrādes «Rakstiem un
skaņai» pamatā ir latgaliešu literāta grāmatnieka Andriva Jūrdža ar
roku rakstītā kalendāra fragmenti.
«Šis kalendārs uzrakstīts aizvadītajā
gadsimtā – katru dienu A.Jūrdža
tajā ierakstījis kādu lūgšanu, tautasdziesmu un padomu zemniekiem,
piemēram, par bišu kopšanu, par
mēslu sagatavošanu rudenim un
citiem zemnieka ikdienā nozīmīgiem
darbiem,» skaidro koncertizrādes
«Rakstiem un skaņai» režisore Inese
Mičule. Viņa papildina, ka kalendārs
rakstīts arhaiskā valodā – ar krievu
un poļu valodas piejaukumiem, tādēļ,
veidojot koncertuzvedumu, valodu

nācās pielāgot mūsdienām. «Manā
uztverē šis kalendārs ir tā laika cilvēka psiholoģiskais spogulis, iekļaujot
sevī arī tikumības un morāles normas,» vērtē režisore.
Latgales unikālais kultūras mantojums joprojām uztur tradicionālās
muzicēšanas un katoļu baznīcas tradīciju mijiedarbību un to saplūšanu
vienotā mākslinieciskā veselumā,
tādēļ Latvijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava,
vēloties izcelt šo mantojumu, koncertuzvedumā piedalīties aicināja arī
katoļu priesterus. «Koncertizrādes
nosaukums «Rakstiem un skaņai»
ir gana plaši interpretējams. Raksts
tajā iezīmējas kā rakstības elements
– burts, kā arī tautiskais raksts un
mūzikas raksts, bet mūzika ir kā
dvēseles skaņa, kas savīsies ar Svētajiem Rakstiem no Jaunās Derības,»
tā I.Mičule.
Pusotru stundu garajā koncertuzvedumā skatītājs caur etnisko mūziku, videoprojekcijām, kurās atklāsies
A.Jūrdža pierakstītās dzīves atziņas,
un priesteru runātajiem Svētajiem
Rakstiem varēs izzināt gadsimtiem
glabātās latgaliešu vērtības.
Jāpiebilst, ka īpaši šai koncertizrādei tapis mūzikas instruments, kas
veidots no Latgales tradicionālajiem
māla podiem.

Koncertuzvedumā piedalīsies Latvijas Radio koris, Latgales muzikantu
grupa – Kristīne Kārkle, Aiga Sprindža, Gunārs Igaunis, Einārs Lipskis,
Jurģis Lipskis, Aleksandrs Maijers,
Mārcis Lipskis, teicēji – I.Mičule,
Dace Strautmane, Gundega Krūmiņa, Kristīne Barkovska, Līga Paegle,
kā arī priesteri Rinalds Stankēvičs,
Viktors Naglis, Aigars Bernāns, Rinalds Broks, Juris Skutels.
Latvijas Radio kora mākslinieciskā
vadītāja diriģenta S.Kļavas lolotā
ideja ir četros konceptuāli atšķirīgos
gredzenos – koncertuzvedumos – izcelt un parādīt katra Latvijas novada
īpatnības, bagātības un enerģiju caur
vietējo cilvēku skatupunktu.
Projektu «Latvijas gredzens» īsteno «Latvijas koncerti», sadarbojoties
ar Kultūras ministriju un Borisa un
Ināras Teterevu fondu, Valsts kultūrkapitāla fondu, Latgales vēstniecību
«Gors», Rēzeknes pilsētu, koncertzāli
«Cēsis», Jelgavas pilsētu, Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādi «Kultūra», Liepājas koncertzāli «Lielais
dzintars».
Biļetes uz koncertizrādi «Rakstiem
un skaņai», kas 26. aprīlī pulksten
19 notiks Jelgavas kultūras namā,
var iegādāties kultūras nama kasē
un «Biļešu paradīzes» kasēs, cena –
6 – 10 eiro.

Bibliotēkas nedēļas galvenais
notikums – Ģimenes diena
 Jana Bahmane

No 18. līdz 23. aprīlim Latvijā un Jelgavā tradicionāli
notiks Bibliotēku nedēļa
– šogad tās vadmotīvs ir
«Bibliotēkas un sabiedrība;
vienotas kopīgam mērķim»,
tādēļ interesenti šīs nedēļas
garumā tuvāk varēs iepazīt bibliotēkas darbību un
pieejamos resursus, kā arī
piedalīties izzinošās aktivitātēs visai ģimenei.
«Protams, apmeklēt bibliotēku un
iepazīt tās darbību var ik dienu, bet
šajā nedēļā mēs īpaši vēlamies akcentēt bibliotēkas darba ikdienu un
pieejamos resursus. Viena no mūsu
funkcijām ir apkopot grāmatas par
Jelgavu un reģionu, un bibliotēkā ir
izveidojies novadpētniecības literatūras krājums. Daļa no šīm grāmatām ir
brīvpieejā, un tās mūsu lasītāji var atpazīt pēc īpaša logotipa, kas uzlīmēts
uz grāmatām, – to veidojis Jelgavas

mākslinieks Raitis Junkers,» stāsta
Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktores vietniece Dzintra Punga. Viņa
papildina, ka bibliotēkā būs skatāma
seno grāmatu izstāde par Jelgavu,
kas ikdienā lasītājiem nav pieejama
ar mērķi tās ilgāk saglabāt.
Ceturtdiena, 20. aprīlis, ir Jauno
grāmatu diena, un tajā interesenti
varēs doties ekskursijā pa bibliotēku,
apskatot arī tās telpas, kas ikdienā
lasītājiem nav pieejamas, piemēram,
grāmatu krātuves. «Šajā dienā atkal
stāstīsim par to, kā var attālināti
izmantot bibliotēkas – mums ir
pieejamas jaunas datubāzes, kas ir
noderīgas ikvienam. Daudzi domā,
ka tās ir paredzētas tikai skolēniem
un studentiem, taču šajās datubāzēs
var atrast arī praktisku informāciju
par dažādiem rokdarbiem, kulināriju
un citām tēmām,» norāda bibliotēkas
direktores vietniece. Bet 21. aprīlī
bibliotēkā viesosies Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kurš
tradicionāli lasīs pasaku bērndārzniekiem.

Viens no centrālajiem notikumiem
bibliotēku nedēļā būs pavasara Ģimenes diena, kas 23. aprīlī notiks
Jelgavas pilsētas bibliotēkā. Šīgada tematika būs dzīvā daba, un no pulksten
12 bibliotēkā notiks dažādas radošās
darbnīcas, klātesošie mācīsies atpazīt
putnus un putnu balsis, izmantojot
bibliotēkā pieejamos resursus, bet
pulksten 13 bibliotēkas izstāžu galerijā interesenti aicināti uz tikšanos
ar dziednieci un mākslinieci Elejas
Veroniku, kuras izstāde «Daba un
Elejas Veronika» jau šobrīd skatāma
pilsētas bibliotēkā. «Kā mums atklāja
Elejas Veronika, jau no agras bērnības
viņai patīk zīmēt un gleznot, tādēļ
viņa klātesošajiem stāstīs par savu
gleznu tapšanas procesu un glezniecību kopumā,» papildina Dz.Punga.
Daudzveidīgas izzinošās aktivitātes
notiks arī Jelgavas pilsētas filiālbibliotēkās – Pārlielupes bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā un bērnu bibliotēkā
«Zinītis». Sīkāk par pasākumiem var
uzzināt Jelgavas pilsētas bibliotēkas
mājaslapā www.jelgavasbiblioteka.lv.

