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

Pils salā
būvē
skatu torni

 Ritma Gaidamoviča

Arī šogad Jelgavas
pašvaldība vasaras
brīvlaikā īstenos skolēnu nodarbinātības
programmu, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās darbu nodrošinot vairāk
nekā 400 skolēniem.
Pašvaldības izglītības
iestāžu un Jelgavas
Bērnu sociālās aprūpes centra audzēkņi
vecumā no 13 līdz 17
gadiem un 18 gadus
veci audzēkņi ar īpašām vajadzībām, kuri
vēlas vasarā strādāt,
līdz 20. aprīlim pie
savas izglītības iestādes sociālā pedagoga
aicināti aizpildīt pieteikumu.
Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Pils salā aprises sāk
iegūt koka skatu tornis. «Šobrīd jau uzstādītas torņa nesošās konstrukcijas un
uzsākta pārsegumu,
kāpņu, margu montāža,» skaidro uzņēmuma «Smart energy» projektu vadītājs
Mārtiņš Ducens. Viņš
lēš, ka tornis varētu
tikt pabeigts pāris
nedēļu laikā, bet lab
iekārtošanas darbi
ieilgušās ziemas dēļ
ir aizkavējušies.
Uzņēmuma pārstāvis skaidro, ka Pils salas labiekārtošanas projektā paredzētos
darbus iespējams veikt, kad

gaisa temperatūra ir augstāka
par plus pieciem grādiem, bet
iepirkumu procedūras rezultātā lielākoties nācās strādāt
ziemā, tāpēc bija nepieciešams
tehnoloģiskais pārtraukums.
Pavasarī, saskaņojot ar Dabas
aizsardzības pārvaldi, darbi
objektā atsākušies ar torņa
montāžu un gabionu aizsargmūra izbūvi. Torņa karkass
jau uzsliets visā – apmēram
20 metru – augstumā, un
šobrīd tiek montētas kāpnes,
starplaukumi, margas, bet kā
pēdējais tiks uzlikts jumts.
Jāpiebilst, ka uzņēmums
«Smart energy» ir būvējis
līdzīgu skatu torni Bolderājā.
«Lielākā problēma ir tā, ka
šobrīd vēl ir pārāk mitrs, līdz
ar to nevaram sākt izbūvēt galveno celiņu, kas vedīs no ieejas
vārtiem līdz skatu tornim,»

stāsta M.Ducens. Viņš papildina, ka reizē ar celiņa izveidi
tiks demontēts arī esošais nožogojums un uzstādīts jaunais
– ar vārtiem, kas aprīkoti ar
apmeklētāju plūsmas skaitīšanas ierīci. «Žogam un vārtiem
nepieciešamie materiāli jau
sagatavoti. Tiklīdz laikapstākļi
ļaus, vedīsim tos uz Jelgavu un
sāksim uzstādīt žogu,» norāda
uzņēmuma pārstāvis.
Vēl Pils salā tiks izveidota
2900 metrus gara veselības
taka, kas būs piemērota gan
pastaigām, gan nūjotājiem, gan
velobraucējiem, bet kā pēdējie
objektā tiks veikti atpūtas
laukuma labiekārtošanas darbi
torņa pakājē, proti, kad praktiski viss jau būs izdarīts, tiks
atvestas un uzstādītas mazās
arhitektūras formas – koka
galdi, soli, atkritumu urnas, in-

Jelgavas pilsētas pašvaldība plāno īstenot virkni
pasākumu, lai mazinātu plūdu draudus Lapskalna,
Slokas ielas un 1. līnijas apkaimē – šī ir viena no
plūdu apdraudētajām teritorijām, jo vietām tā atrodas zemāk par Driksas un Lielupes ūdens līmeni.
Projektā paredzēta arī lietusūdens un saimnieciskās kanalizācijas sistēmas izbūve un ceļa seguma
atjaunošana Lapskalna ielas posmā no Kazarmes
līdz Zvejnieku ielai.
«Ir plānota Jelgavas lidlauka
teritorijai piegulošā poldera
slūžu rekonstrukcija. Slūžu
sistēma tiks pārbūvēta tā, lai
pasargātu līdzās esošās teritorijas no ūdens līmeņa svārstībām
Driksā un Lielupē un applūšanas, regulējot slūžu sistēmu,

ja upēs ūdens līmenis celsies,»
stāsta pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs. Lapskalna ielas posmā no Kazarmes līdz
Zvejnieku ielai tiks izbūvēti
saimnieciskās kanalizācijas un
lietusūdens kolektori, kas spēs

uzņemt piegulošo ielu ūdeņus.
Līdz šim šajā Lapskalna ielas
posmā bija kopēja kanalizācijas
sistēma, kas savu laiku jau ir
nokalpojusi un kļuvusi neefektīva. M.Mielavs piebilst, ka
iespēja pieslēgties lietusūdens
kanalizācijai būs arī Lapskalna
ielas posma privātmājām.
Paredzēts atjaunot arī Slokas
ielas novadgrāvi, kurā satek
ūdeņi no visa 1. līnijas rajona,
kā arī pārtīrīt 1. līnijas rajona
maģistrālo grāvju sistēmu.
Jāpiebilst, ka pēc kolektoru izbūves Lapskalna ielas posmā no
Kazarmes līdz Zvejnieku ielai
visā ielas platumā tiks atjaunots
asfalta segums un privātmāju
pusē – arī rekonstruēta ietve.

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

Jelgavas Izglītības pārvaldes speciāliste Inita Mazūdre
norāda, ka šovasar Jelgavas
pašvaldība darbu nodrošinās
vairāk nekā 400 skolēniem. 13
un 14 gadus veci skolēni tiks
nodarbināti divas nedēļas (desmit darba dienas) pa četrām
stundām dienā, 15–17 gadus
veci izglītojamie – trīs nedēļas
(15 darba dienas) pa sešām
stundām dienā, savukārt 18
gadus veci izglītojamie ar īpašām vajadzībām – trīs nedēļas
(15 darba dienas) pa sešām
stundām dienām. Jāpiebilst, ka
katrs skolēns nodarbinātības
programmas laikā varēs strā-

formatīvās zīmes, informācijas
stendi, velonovietne. M.Ducens
prognozē, ka darbi objektā varētu tikt pabeigti mēneša laikā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka Pils salas labiekārtošanas darbi notiek, pašvaldībai realizējot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētu projektu «Pils
salas infrastruktūras attīstība
tūrisma un veselības aktivitāšu
veicināšanai Jelgavā». Iepirkumā uzvarēja SIA «Smart
energy» par summu 143 822,16
eiro ar PVN. Būvuzraudzību
objektā veic SIA «Latvijas
būvuzraugs» par 4791 eiro ar
PVN.
Savukārt šogad, turpinot
Pils salas labiekārtošanu, pašvaldība plāno uzsākt ūdenstū-  Anastasija Miteniece
risma un sporta bāzes projektēšanu.
Pavasara ieskaņā pil-

dāt tikai vienu periodu.
Darba vietas jauniešiem
nodrošinās Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, un skolēni
labiekārtos teritoriju, uzkops
telpas, strādās skolu bibliotēkās, mācību kabinetos un tiks
iesaistīti citos savam vecumam
atbilstošos darbos.
Priekšroka, piedāvājot darbu, būs audzēkņiem ar pozitīvu attieksmi pret darbu, ja
audzēknis nav nodarbināts
pie cita darba devēja un atbilst
vismaz vienam no vērtēšanas
kritērijiem: ir labas sekmes
un uzvedība, ir aizbildnībā,
ir no daudzbērnu ģimenes, ir
no ģimenes, kurai piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statuss vai kurā viens
vai abi vecāki ir bezdarbnieki.
Audzēkņu pieteikumus izvērtēs katras iestādes izveidota
vērtēšanas komisija, kas arī
apstiprinās nodarbinātībā
iesaistīto audzēkņu sarakstu.
Pirmā grupa strādāt sāks jau
4. jūnijā. Pašvaldības nodarbinātības programma Jelgavā
tiks īstenota līdz 24. augustam.
Jāpiebilst, ka arī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
skolēniem piedāvās iespēju
vasarā strādāt. Līdz 4. aprīlim NVA gaidīja pieteikumus
no uzņēmējiem, kuri gatavi
vasaras periodā nodrošināt
darbu jauniešiem, un šobrīd
notiek pieteikumu izvērtēšana.
Skolēni NVA nodarbinātības
programmai varēs pieteikties
elektroniski no 8. maija.

Pilsētas ielas attīra
no putekļiem

Lapskalna ielas rajonā mazinās plūdu riskus
 Ilze Knusle-Jankevica

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Lai īstenotu šos darbus, pašvaldība Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā iesniedza
projektu «Jelgavas lidlauka
poldera dambja pārbūve plūdu
draudu novēršanai». Projekta
kopējās izmaksas ir 3 342 216,93
eiro, no tām 1 814 750 eiro ir
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums, 80 062,50
eiro – valsts budžeta dotācija
pašvaldībām, bet 1 447 404,43
eiro – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekts
ir apstiprināts, un pašvaldība
drīzumā plāno izsludināt iepirkumu par darbu veikšanu.
Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2018. gada aprīļa
līdz 2020. gada aprīlim.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

sētā tradicionāli notiek ielu mehanizētā
tīrīšana – specializēta tehnika attīra
ielas no smiltīm un
putekļiem, kas ielu
nomalēs sakrājušies
ziemas laikā.

Ielu mehanizētā tīrīšana
notiek ar specializētu tehniku – ielu tīrītājs izslauka ielu
nomalēs esošos putekļus un
pēc putekļusūcēja principa tos
uzsūc. «Ziemas laikā ceļa malas
aizaug. To veicina gan ziemas
periodā uz ielām kaisītais pretslīdes materiāls, gan arī zeme
un citi netīrumi no mašīnu
riepām,» skaidro Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders. Viņš piebilst, ka dažviet

pilsētā sakrājušies lielāki smilts
un putekļu nosēdumi – šādos
gadījumos pirms specializētās
tehnikas tīrīšanas ielu uzkopšanā iesaistās arī strādnieki,
sakopjot nomales.
I.Auders norāda, ka šogad
ielu tīrīšana uzsākta vēlāk
nekā pērn, jo līdz šim bija
darbiem nepiemēroti apstākļi
– sals vai lietus laikā tīrīšana
nav efektīva. Šobrīd no putekļiem jau atbrīvota Cukura un
Garozas iela, kā arī Dobeles
šoseja no Atmodas iela līdz 6.
līnijai. Līdz maija sākumam
paredzēts paveikt tīrīšanu visās asfaltētajās pilsētas ielās,
kur ir apmales. Vispirms tiek
sakoptas pilsētas centrālās
un maģistrālās ielas, piemēram, Lielā un Rīgas ielā līdz
Kalnciema ceļam, savukārt
turpinājumā – arī pievadielas.
Ielu tīrīšanu nodrošina divi
ielu tīrītāji, kā arī divas strādnieku brigādes.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Nevaram teikt, ka šobrīd
Jelgavā būtu būvniecības bums»
 Jānis Kovaļevskis

«Pēc Zolitūdes traģēdijas tika pieņemti grozījumi
Būvniecības likumā, kas būtiski ierobežoja iedzīvotāju iespējas par samērīgām izmaksām savu īpašumu pieslēgt ūdensvadam vai veikt labiekārtošanas
darbus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos.
Šobrīd ir panākts risinājums, kā šādus darbus veikt
atvieglotā kārtībā,» skaidro Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods, uzsverot, ka
līdz 2021. gadam jauni pilsētas ūdens un saimnieciskās kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti aptuveni 60
kilometru garumā, nodrošinot iespēju centralizētajām komunikācijām pieslēgt gandrīz visus pilsētas
aglomerācijā esošos īpašumus.
Sarunā ar J.Strodu – plašāk
par šogad pilsētā plānotajiem
darbiem un to, kādēļ ideja par
atkritumu depozīta sistēmu
būtu rūpīgi jāapsver, pirms izšķiramies par tās ieviešanu.
2016. gadā tika pieņemts
Ūdensapgādes pakalpojumu likums, paredzot, ka
līdz 2020. gadam visiem
pakalpojuma lietotājiem par
privātajiem līdzekļiem uz
sava zemesgabala robežas
jāizbūvē skatakas, kurās pakalpojuma sniedzējs – Jelgavas gadījumā SIA «Jelgavas
ūdens» – uzstādīs ūdensskaitītājus. Kā šī likuma norma
tiks realizēta mūsu pilsētā?
Likumā ietvertā norma savā
būtībā ir pareiza, lai sakārtotu
attiecības starp pakalpojuma
sniedzēju un saņēmēju, tomēr
apzināmies, ka to realizēt šobrīd nebūs iespējams, jo katras šādas akas
izbūve ēkas
īpašniekam varētu izmaksāt
aptuveni 1000
eiro. Tas būtu
pārāk liels slogs
iedzīvotājiem.
Ministru kabineta noteikumi
«Par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniegšanu un
lietošanu» paredz iespēju uzņēmumam, kurš sniedz ūdensapgādes pakalpojumu, atteikties
no šīs normas pielietošanas, ja
skaitītājs atrodas ar pakalpojuma sniedzēju saskaņotā un
pieejamā vietā.
Šīs likuma normas piemērošana varētu sadārdzināt arī jauno
pieslēgumu izbūvi. Tuvāko trīs
gadu laikā tiks izbūvēti aptuveni
60 kilometri centralizēto ūdens
un saimnieciskās kanalizācijas
tīklu ielās, kur to līdz šim nebija.
Vēlamies, lai cilvēki izmanto šo
iespēju, tādēļ darīsim visu, lai
atvieglotu birokrātiskās procedūras šo pieslēgumu izbūvei.

pieslēgsies centralizētajām komunikācijām, ir grūti prognozēt,
tomēr mūsu pienākums ir šādu
iespēju nodrošināt.
Ziemas periodā mainīgajos laikapstākļos samērā bieži notika ūdensvada avārijas
vēl padomju laikā būvētajos
tīklos – vai līdztekus jauno
tīklu izbūvei tiek domāts arī
par savu laiku nokalpojušās
infrastruktūras atjaunošanu?
Savu laiku nokalpojušo ūdensvadu nomaiņas izdevumiem
jābūt iekļautiem tarifā kā amortizācijas izdevumiem. Līdz šim uzņēmuma «Jelgavas ūdens» prioritāte bijusi jauno tīklu izbūve, lai
nodrošinātu iespēju pakalpojumu
izmantot visiem jelgavniekiem,
tāpat veikti būtiski ieguldījumi
ūdens sagatavošanas stacijas
izbūvē un maģistrālo tīklu nomaiņā vietās, kur tiek veikta ielu
rekonstrukcija.
Šiem darbiem
bija iespējams piesaistīt ES līdzfinansējumu.
Diemžēl veco
trašu atjaunošanai līdz
finansējums
nav pieejams.
Šajā ziņā jāņem vērā arī
tas, ka ūdens
tarifs nav pārskatīts jau desmit gadu, bet kopš
tā laika inflācija valstī ir bijusi apmēram 20 procenti. Tādās vietās
kā Meiju ceļš un Satiksmes iela,
kur notikušas vairākas komunikāciju avārijas, nepieciešama
tīklu rekonstrukcija, tomēr jārēķinās, ka tas varētu atsaukties uz
pakalpojuma tarifu.

«Šobrīd daudzdzīvokļu ēku pagalmu
labiekārtošanas programmā ir iesniegti divi
projekti, bet plānojam,
ka kopumā šogad varētu tikt realizēti 5–6
projekti.»

Kāda šobrīd ir iedzīvotāju
interese par iespēju pieslēgt
īpašumu centralizētajām
komunikācijām?
Projektējot jaunos tīklus,
darba uzdevumā tika iekļauta
prasība ar zemes īpašniekiem
saskaņot potenciālās pieslēguma
vietas. Lielākā daļa īpašnieku to
ir izdarījuši. Atsevišķās vietās
esam veikuši izmaiņas, projektā
iekļaujot papildu darbus, lai pēc
iedzīvotāju lūguma nodrošinātu
iespēju pieslēgt arī tos īpašumus,
kuriem sākotnēji šāda iespēja netika paredzēta. Tas galvenokārt
attiecas uz dažādiem ielu atzariem. To, cik aktīvi iedzīvotāji

«Lai uzlabotu satiksmes
drošību, vasarā Krišjāņa Barona un Pasta ielas krustojumā tiks izbūvēts luksofors.
Šajā krustojumā, īpaši rīta
stundās, ir augsta satiksmes
intensitāte un liela gājēju
plūsma,» norāda Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.
Foto: Ivars Veiliņš

Valsts līmenī tiek diskutēts par depozītmaksas ieviešanu tarai, iegādājoties
dzērienus plastmasas, stikla vai skārda iepakojumā,
līdzīgi kā tas ir Lietuvā un
Igaunijā, kur pēc tam taru
iespējams nodot un atgūt
depozītmaksājumu. Kāda ir
pilsētas nostāja šajā jautājumā, ņemot vērā, ka līdz šim
pietiekami daudz līdzekļu
ieguldīts atkritumu šķirošanas sistēmas izveidē?
Jelgavā jau vairākus gadus
samērā veiksmīgi strādā atkritumu šķirošanas sistēma gan
ar specializēto konteineru, gan
atkritumu šķirošanas laukumu
starpniecību. Pie daudzdzīvokļu ēkām jau šobrīd ir iespēja
šķirot stikla, PET un kartona
atkritumus, bet vienģimenes
privātmājas, kuras noslēgušas
līgumu par atkritumu savākšanu, bez papildu maksas var
pasūtīt atsevišķu konteineru

stikla atkritumiem. Tuvāko
mēnešu laikā tie, kuri vēlēsies,
varēs pasūtīt arī speciālu konteineru PET un kartonam. Ja
no šīs sistēmas tiks izņemta
stikla un PET tara, atkritumu
apsaimniekošanas izdevumi
visdrīzāk sadārdzināsies, tādēļ
pirms depozīta sistēmas ieviešanas būtu nepieciešams detalizēts
ekonomiskais aprēķins, kas un
par ko maksās. Nebūtu pareizi,
ja iedzīvotājiem par iepakojumu
būtu jāsamaksā vairāk, nekā viņi
saņemtu atpakaļ, nododot šo
stikla vai PET pudeli. Jārēķinās
arī ar to, ka parasti, lai motivētu
iedzīvotājus iesaistīties, depozīta
maksa par iepakojumu ir lielāka,
nekā faktiski maksā iepakojums.
Mūsu cilvēki ir izdomas bagāti,
piemēram, deviņdesmitajos
gados bija uzņēmīgi iedzīvotāji,
kuri ražotnē ārzemēs pasūtīja
jaunas stikla pudeles un veda tās
nodot šeit par lielāku samaksu.
Arī ar šādiem riskiem jārēķinās.
Šogad tika pieņemti jauni
saistošie noteikumi, lai iedzīvotājus motivētu aktīvāk
iesaistīties savas daudzdzīvokļu ēkas pagalma labiekārtošanā. Ko jūs sagaidāt
no šīs iniciatīvas, un kas
būtu vērtējams kā labs rezultāts?
Iniciatīvas mērķis ir veicināt
iedzīvotājos saimnieka apziņu, lai viņi uzņemtos atbildību
par savu īpašumu. Faktiski arī
daudzdzīvokļu ēka ar tai piegulošo funkcionālo teritoriju ir
privātmāja – tikai ar daudziem
īpašniekiem. Ņemot vērā, ka šajā
gadījumā jāpanāk vienošanās
starp vairākiem īpašniekiem,
pašvaldība piedāvā līdzfinansējumu līdz pat 50 procentiem
kopējām projekta izmaksām,
nepārsniedzot 10 tūkstošus eiro
vienai mājai, kā arī projekta sadaļā, kas attiecas uz iebrauktuves atjaunošanu, kuru izmanto
vairāku daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji, saņemt līdz pat 80
procentiem lielu atbalstu.
Iedzīvotāju pieteikumi tiek
gaidīti līdz 28. maijam. Šobrīd
ir iesniegti divi projekti, bet

plānojam, ka kopumā šogad
varētu tikt realizēti 5–6 projekti.
Ja iedzīvotāju interese un vēlme
labiekārtot savai mājai piegulošo
teritoriju būs lielāka nekā pieejamais līdzfinansējums, esam
gatavi pārskatīt programmas
kopējo finansējumu.
Šogad tiks uzsākta Loka
maģistrāles rekonstrukcija,
un tas ir lielākais ceļu infrastruktūras projekts pilsētā
pēdējos gados – plānotās
izmaksas sasniedz 20 miljonus eiro. Kādi darbi paredzēti šajā projektā, un kā šī
projekta realizācija varētu
mainīt jelgavnieku ikdienu?
Loka maģistrāles rekonstrukcija visā garumā – no Kalnciema
ceļa līdz pilsētas robežai – ir līdz
šim lielākais pilsētas infrastruktūras attīstības projekts. Divu
gadu laikā paredzēts rekonstruēt ielu septiņu kilometru
garumā, tostarp gaisa pārvadu
pār dzelzceļu, izbūvējot piecus
rotācijas apļus, atsevišķu veloceliņu posmā no Kalnciema
ceļa līdz Rīgas ielai, stāvvietas,
kā arī citu nepieciešamo infrastruktūru.
Projektā kā izslēdzamie darbi
gadījumā, ja būvdarbu izmaksas
būs lielākas par plānoto, tika
iekļauti arī vairāki apbraucamo
ceļu posmi tādās ielās kā Vecais
ceļš, Bērzu ceļš,
Pumpura iela
un Strautu ceļš.
Šobrīd tiek vērtēti uzņēmēju
iesniegtie piedāvājumi, no
kuriem lētākajā
plānotās izmaksas pārsniedz
par 2 miljoniem
eiro, bet dārgākie piedāvājumi
– līdz pat 9 miljoniem eiro.

kurām šobrīd ir grants segums
vai vispār nav seguma – un tādu
Jelgavā ir aptuveni 160 kilometri
–, tad būtu jāpieņem stratēģisks
lēmums atteikties no tādu pilsētas attīstībai svarīgu ES līdzfinansēto projektu kā maģistrālo
ielu rekonstrukcija, izglītības
iestāžu renovācija īstenošanas
un visi investīcijām paredzētie
resursi jāatvēl šo ielu labiekārtošanai. Šaubos, ka iedzīvotāji no
šāda lēmuma būtu ieguvēji. Tas
gan nenozīmē, ka nekas netiek
darīts, lai pakāpeniski uzlabotu
apstākļus arī ielās bez asfalta seguma. Piemēram, šogad tiks uzklāts cietais segums Romas ielā
no Zemeņu līdz Turaidas ielai,
tāpat tiks noasfaltēta Atmodas
iela posmā no Ganību ielas līdz
bērnudārzam «Kāpēcīši». Šogad
arī tiks izstrādāts Satiksmes
ielas rekonstrukcijas tehniskais
projekts, kuru plānots realizēt
2019. gadā.
Pagājušā gada rudenī iestāde «Pilsētsaimniecība»
iegādājās mobilo satiksmes
intensitātes skaitīšanas aprīkojumu un sāka mērīt
satiksmes intensitāti tajās
pilsētas ielās, kuras nav aprīkotas ar inteliģento vadības
sistēmu. Kādi ir secinājumi
no šiem mērījumiem?
Dati par satiksmes intensitāti
nepieciešami,
projektējot
ielu remontu
vai rekonstrukciju, tāpat tie vajadzīgi, izlemjot atsevišķus
jautājumus
Satiksmes
kustības drošības komisijā. Pirmā iela,
kurā ar šo iekārtu mērījām
intensitāti, bija Satiksmes iela.
Konstatējām, ka pa šo ielu vidēji
dienā pārvietojas 4500 automašīnas. Jelgavas apstākļiem tas ir
daudz, tādēļ pieņēmām lēmumu
jau šogad uzsākt šīs ielas rekonstrukcijas projekta izstrādi.
Jāuzsver, ka 23 krustojumos

«2017. gadā tika izsniegtas 208 būv
atļaujas, salīdzinājumam – 2008. gadā tika
izsniegtas 557 būvatļaujas.»

Kādas ir ieceres attiecībā
uz tām pilsētas ielām, kuras
neatbilst kritērijiem, lai to
rekonstrukcijai piesaistītu
ES līdzfinansējumu?
Ja mēs pārskatāmā periodā
vēlamies noasfaltēt pilsētas ielas,

pilsētā ir uzstādīti viedie luksofori, kuri ne tikai regulē satiksmi,
bet arī uzskaita intensitāti. Tas
atvieglo lēmumu pieņemšanu,
gan plānojot investīcijas, gan
izvēloties no satiksmes drošības
viedokļa atbilstošāko satiksmes
organizācijas veidu.
Līdz ar ekonomisko aktivitāti valstī kopumā ir atsākusies kustība arī būvniecības
jomā, tostarp privātmāju
būvniecība. Kurās pilsētas
teritorijās šobrīd ir novērojama lielākā aktivitāte,
un kādas korekcijas tas
varētu ieviest no pilsētas
infrastruktūras attīstības
viedokļa?
Mēs nevaram teikt, ka šobrīd
Jelgavā būtu būvniecības bums.
2017. gadā kopumā tika izsniegtas 208 būvatļaujas, salīdzinājumam – 2008. gadā tika izsniegtas
557 būvatļaujas. Tomēr attīstība
notiek vienmērīgi visā pilsētas
teritorijā, un nevaram novērot,
ka noteiktos mikrorajonos būvētu vairāk. Pēdējo divu gadu
laikā ir izsniegtas arī sešas
būvatļaujas daudzdzīvokļu ēku
būvniecībai. Šajā ziņā gaidām
Ekonomikas ministrijas piedāvājumu, kā pašvaldības varētu
iesaistīties daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecībā, jo pilsētā
trūkst kvalitatīvu mājokļu par
pieejamu cenu. To savā ziņojumā
norādījusi arī Eiropas Komisija.
28. aprīlī iedzīvotāji aicināti piedalīties tradicionālajā Lielās talkas pasākumā
– kā vērtējat šo iniciatīvu?
Jelgavā Spodrības mēneša
tradīcija izveidojās vēl pirms
Lielās talkas iniciatīvas. Kopš
talka tiek organizēta valsts līmenī, ir iespēja piesaistīt papildu
resursus un paveikt vairāk, bet
lielākais trūkums šai idejai ir tas,
ka tā ir viena diena – ne visiem
tas ir parocīgi. Tāpat daudz ko
no iecerētā bieži vien neizdodas
paveikt nepiemērotu laikapstākļu dēļ, tāpēc sakopšanas darbos
aicinām iesaistīties ne tikai
Lielās talkas laikā 28. aprīlī, bet
visa aprīļa garumā.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 12. aprīlis

Varēs apmeklēt «AHHAA»
zinātnes darbnīcas
 Jana Bahmane

24. aprīlī no pulksten
17 līdz 19 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) notiks zinātnes centra «AHHAA»
izbraukuma izstāde
– ģimenes ar bērniem
bez maksas varēs
apmeklēt zinātnes
darbnīcas un eksperimentu stacijas, kā
arī izbaudīt zinātnes
teātri.
ZRKAC direktores vietniece
Skaidrīte Bukbārde stāsta, ka
izzinošās aktivitātes ar darbnīcu «Periskops» sāksies pulk-

sten 17. Darbnīcas dalībnieki
paši varēs no papīra izveidot
optisko instrumentu – periskopu – un uzzināt vairāk par
redzi. Līdztekus darbosies arī
vairākas eksperimentu stacijas. Piemēram, ja laikapstākļi
būs atbilstoši, varēs vērot sauli
un eksperimentēt ar ziepju
burbuļiem, cenšoties izprast,
kā uz tiem iedarbojas dabas
likumi.
Bet pulksten 18.30 ZRKAC
Lielajā zālē varēs baudīt zinātnes teātri «Ūdens burvība»,
vērojot dažādus eksperimentus, kas iepazīstinās ar ūdens
pasauli. Bērni varēs uzzināt,
no kurienes rodas ūdens, un
rast atbildi uz jautājumu, vai
tas deg.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Daļā pils rekonstrukcijas
darbi jau pabeigti

Nomainot bojātos
apgaismojuma balstus un gaismekļus
un uzstādot jaunus,
vairākās pilsētas vietās uzlabots gājēju
pāreju apgaismojums, informē pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība»
elektrotīklu inženieris
Andrejs Bobikins.
Papildu apgaismojuma balsti
ar specializētiem gaismekļiem
uzstādīti pie gājēju pārejām
Traktoristu un Lidotāju ielas
krustojumā, Ūdensvada un
Mātera ielas krustojumā, kā
arī Mātera ielā pie iebrauktuves autoostā un Akadēmijas un Sudrabu Edžus ielas
krustojumā. «Šajās vietās sa-

starptautiskajiem sadarbības partneriem,
informē LLU pārstāve
Lana Janmere.

Iegūsti profesionālo izglītību un esi konkurētspējīgs darba tirgū!

Jelgavas Amatu vidusskolā

ATVĒRTO DURVJU DIENAS – 17., 18., 19. aprīlī
no plkst.12 līdz 15.
Interesenti aicināti pieteikties pa tālruni 63022610.
Skola piedāvā apgūt akreditētas mācību programmas

Ar pamatizglītību – mācību ilgums 4 gadi
• Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu
speciālists
• Tērpu stila speciālists
• Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
• Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
• Grāmatvedis

Ar vispārējo vidējo izglītību – mācību
ilgums 1,5 gadi
• Viesmīlis
• Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
• Grāmatvedis
• Apģērba modelēšanas un konstruēšanas
speciālists

Ar pamatizglītību – mācību ilgums 3 gadi
• Konditors
• Pavārs
• Frizieris

Ar vispārējo vidējo izglītību – mācību
ilgums 1 gads
• Frizieris
• Vizāžists

Pēc 7. klases – mācību ilgums 3 gadi
• Montāžas darbu atslēdznieks

Ar pamatizglītību, no 17 gadiem – mācību
ilgums 1 gads
• Pavārs
• Šuvējs
• Konditors
• Atslēdznieks
• Virpotājs
• Frēzētājs
• Frizieris
• Lokmetinātājs (MAG)

Pēc 8. klases – mācību ilgums 2 gadi
• Pavāra palīgs
Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001;
www.javs.lv.
Tālrunis 63020305, 63026175;
e-pasts avsk@izglitiba.jelgava.lv.

ka sakarā ar dzeramā ūdens
apgādes sistēmas profilaktisko dezinfekciju Jelgavā 2018. gada
16., 17. un 18. aprīlī ūdenim iespējama
neliela hlora smaka un piegarša. Ūdeni
var lietot uzturā un sadzīvē, jo hlora
koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās
normas.
Bērniem ūdeni pirms lietošanas uzturā
ieteicams uzvārīt.

Īsi

tiksmes intensitāte ir gana
liela, un konstatējām, ka gājēju
 Jana Bahmane
pārejas nav pietiekami labi
izgaismotas. Lai to novērstu,
Jelgavas pils dienviduzstādīti speciāli gaismekļi,
austrumu spārnā, kur
kas koncentrē gaismas plūsmu
atrodas pils aula, Sudtieši uz pāreju, tādējādi labāk
raba un Zelta zāle, kā
to izgaismojot un padarot gāarī telpa, kas vēsturisjējus pamanāmākus,» skaidro
ki bijusi hercoga guA.Bobikins.
ļamistaba, pēc vairāk
Tāpat nomainīts apgaisnekā astoņiem mēnemojuma balsts un gaismeklis
šiem noslēgušies reMeiju ceļā pie Jelgavas Tehmontdarbi – uzlabota
noloģiju vidusskolas gājēju
energoefektivitāte,
pārejas, taču šajā vietā nebija
veikta telpu vizuālā atiespējas uzstādīt specializējaunošana, uzstādītas
tu gaismekli, tādēļ tā vietā
modernas prezentāciuzlikts cits – spožāks. Savuju, apskaņošanas un
kārt Lapskalna un Liepu ielas
pārraižu iekārtas, kas
krustojumā nomainīts bojāts
sniegs iespēju pilnvērapgaismojuma balsts, kas
tīgāk organizēt konfetika deformēts ceļu satiksmes
rences un seminārus,
negadījumā.
tostarp e-konferenDarbus veica SIA «Mītavas
ces ar universitātes
Elektra».

Foto: JV

SIA «JELGAVAS ŪDENS»
INFORMĒ,

«Jelgavas ūdens» atvainojas par
sagādātajām neērtībām.

Uzlabo apgaismojumu
pie gājēju pārejām
 Jana Bahmane
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Turpmāk modernizētajās
telpās LLU darbosies Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu
vadības centrs ar mērķi uzlabot
un veicināt starptautisko sadarbību. «LLU mērķis ir kļūt par
vadošo zinātnes un tehnoloģiju
universitāti Baltijas jūras reģionā ar specializāciju dabas
resursu ilgtspējīgā izmantošanā

Foto: no LLU arhīva
sabiedrības dzīves kvalitātes
paaugstināšanai, tādēļ savu
infrastruktūru, tostarp Jelgavas pili, attīstām, lai sasniegtu
šo mērķi. Bioekonomikas un
ilgtspējīgo resursu vadības centra izveide un tam paredzēto
remontdarbu veikšana ir viens
no soļiem vairāku aktivitāšu
gaitā, kas LLU tiks īstenotas
turpmākajos gados,» norāda
LLU rektore Irina Pilvere.
L.Janmere papildina, ka jaunās
prezentāciju, apskaņošanas un
pārraižu iekārtas ir mobilas,
tādēļ tās nepieciešamības gadījumā var pārvietot no vienas
centra telpas uz citu.
Kaut arī lielāko Jelgavas pils
telpu – aulu –, kuras platība
ir 441 kvadrātmetrs, būtiskas
vizuālās pārmaiņas nav skārušas, tajā, tāpat kā pārējās
pils dienvidaustrumu spārna
telpās, nomainīti logi – kopumā 13 – un durvis, kas ved uz
balkonu, kā arī uzstādīta jauna
ventilācijas sistēma. Tāpat
aulā pilnībā nomainīts apgaismojums, iepriekšējos gaismas
ķermeņus aizvietojot ar LED
apgaismojumu, tādējādi paaugstinot energoefektivitāti un
padarot aulu gaišāku, uzstādīts
arī jauns skatuves aprīkojums
un pārkrāsotas sienas. Jāpiebilst, ka telpu funkcionalitātes
uzlabošanas gaitā ņemtas vērā

vēsturiskās celtnes īpatnības
un ekspertu ieteikumi, tādēļ
pils, kas šogad atzīmēs 280.
jubileju, saglabājusi savu vēsturisko vērtību.
Pavasarī pilī atsākta fasādes
atjaunošana, bet pils austrumu
spārnā turpinās ventilācijas sistēmas izbūve un logu nomaiņa.
Pils telpu atjaunošana un
Bioekonomikas un ilgtspējīgo
resursu vadības centra izveide
īstenota ES projekta «LLU un
tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības,
attīstības infrastruktūras un
institucionālās kapacitātes
stiprināšana» gaitā. Kopumā
LLU zinātnes infrastruktūras
attīstībā līdz 2021. gadam tiks
ieguldīti 16 721 153 eiro – to
paredz vienošanās starp LLU
un Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru. Projektu LLU īsteno
kopā ar sadarbības partneriem
– Dārzkopības institūtu un Agroresursu un ekonomikas institūtu. Savukārt ventilācijas sistēmas izbūve un logu nomaiņa
īstenota projekta «Jelgavas pils
energoefektivitātes nodrošināšana» gaitā, ko finansē Emisijas
kvotu izsolīšanas instruments.
Kopējās projekta izmaksas ir
6 701 654, 49 eiro, no kurām
Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta līdzfinansējuma
apjoms ir 4 000 000 eiro.

Jelgavniekus iepazīstinās ar meža dzīvi
 Anastasija Miteniece

Izzināt pilnu meža apsaimniekošanas ciklu,
vērot arboristu un motorzāģu operatoru paraugdemonstrējumus,
piedalīties koksnes pārstrādē ar dažāda veida
iekārtām un vadīt meža
mašīnas ar simulatoru
– šīs un citas aktivitātes jelgavnieki aicināti
apmeklēt LLU Meža fakultātes organizētajā
Meža dienu pasākumā.
Tas 18. aprīlī LLU Meža
fakultātes teritorijā
Akadēmijas ielā 11 norisināsies visas dienas
garumā – no pulksten
10 līdz 18.
Pavasara sākumā Latvijā tradicionāli notiek Meža dienas – šogad
mūsu pilsētā tās tiks atklātas ar
pasākumu «Mežs ienāk Jelgavā». «Vēlamies praktiski parādīt,
ka meža apsaimniekošana nav

tikai koku ciršana, bet aktivitāšu
kopums, kas nodrošina ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un
kokrūpniecību Latvijā,» norāda
LLU Meža fakultātes dekāns Linards Sisenis. Pasākumā nozares
pārstāvji apmeklētājus teorētiski
un praktiski iepazīstinās ar pilnu
meža apsaimniekošanas ciklu –
no augsnes sagatavošanas līdz
pat tālākai koksnes pārstrādei
un atlieku izmantošanai –, kā arī
skaidros, ar ko atšķiras cilvēka
kopts un nekopts mežs.
Meža fakultātes teritorijā tiks
demonstrēta dažāda mežizstrādes
tehnika, piemēram, harvesters un
forvarders, augsnes sagatavošanas
frēze, ugunsaizsardzības aprīkojums un automašīnas, šķeldotājs,
malkas skaldītājs, lentzāģis un
mazizmēra CNC frēzēšanas iekārta. Tāpat visas dienas garumā notiks paraugdemonstrējumi, kuros
varēs iesaistīties arī apmeklētāji.
Piemēram, paralēli motorzāģu un
arboristu meistarklasēm interesenti paši varēs pamēģināt strādāt
ar darbarīkiem, piedalīties zāģē-

šanas sacensībās, kā arī ar īpaša
simulatora palīdzību izbraukt ar
meža mašīnām – harvesteru un
forvarderu.
Meža dienu pasākumā būs arī
daudzi informatīvie stendi, kur varēs uzzināt par meža atjaunošanu
un kopšanas nepieciešamību, koka
izmantošanas iespējām būvniecībā
un ražošanā. Tāpat pasākuma
dienā norisināsies atraktīvi bioenerģētikas paraugdemonstrējumi
ar dažādiem koksnes produktiem
– dedzinot šķeldu, granulas un
briketes. Jelgavnieki tiks aicināti
piedalīties arī atjautības spēlēs,
piemēram, būvēt koka tiltu bez
skrūvēm un līmes.
Līdztekus āra aktivitātēm LLU
Meža fakultātes 1. stāva 16. auditorijā notiks vairākas lekcijas:
«Meža nozare vakar, šodien un
rīt», «Gudrā meža apsaimniekošana», «Kur tālāk? Nākotnes
koksnes izmantošana», «Dilemma
starp dabas aizsardzību un meža
apsaimniekošanu» un «Koksne
ar pievienoto vērtību: kā atšķirt
patiesību no maldiem?».

 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
piedāvā bezmaksas nodarbību ciklu
«Esam ģimene» vecākiem, kuri vieni
vai atsevišķi no otra vecāka audzina
bērnus. Pirmā nodarbība notiks
17. aprīlī pulksten 18. Sociālo lietu
pārvaldē informē, ka atbalsta grupā
vecākiem būs iespēja dalīties pieredzē
un ar speciālistu atbalstu rast resursus,
lai pozitīvi un līdzsvaroti parūpētos
par bērna un savām vajadzībām, kā
arī mazināt riskus bērna attīstībai, kas
var būt viena vecāka ģimenē. Atbalsta
grupai paredzētas desmit nodarbības,
kurās vecāki varēs gūt atbildes uz jautājumiem, kā atbalstīt savu bērnu, šķirties
vai palikt kopā bērnu dēļ, tiks iepazīstināti ar veidiem, kā bērnam vieglāk
pieņemt šķiršanos, tāpat tiks runāts
par to, kā veidot cieņpilnas partnerattiecības, ko bērns grib pateikt ar savu
slikto uzvedību, kā veidot karjeru un
plānot ģimenes budžetu. Nodarbības
notiks Ģimenes atbalsta nodaļā Zirgu
ielā 47a (2. stāvā, pie durvīm jāzvana).
Pirmā nodarbība – 17. aprīlī pulksten
18, un katra nodarbība notiks trīs
stundas. Organizatori informē – kamēr
vecāks ir nodarbībā, tiks nodrošināta
bērnu pieskatīšana. Interesenti aicināti
iepriekš pieteikties pie Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes sociālās darbinieces
darbam ar ģimeni un bērniem Daigas
Cīrules pa tālruni 63011783 vai e-pastu
daiga.cirule@soc.jelgava.lv.
 Jelgavas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka šonedēļ
turpinās pilsētas zaļo zonu pavasara
uzkopšana. Sakopšanas darbi jau veikti
skvērā pie Jāņa Čakstes pieminekļa,
Lielajā ielā, Raiņa parkā un Ozolskvērā,
kur SIA «Gartens» darbinieki novākuši
atmirušās virszemes daļas un uzirdinājuši augsni ap ceriem. Veikta arī krūmu
grupu iekaltušo, sauso, veco un bojāto
zaru izgriešana. Līdzīgi darbi tiks veikti
arī pārējos pilsētas apstādījumos.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
ATVĒRTO DURVJU DIENA –
ceturtdien, 26. aprīlī, plkst.14.
Ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties
skolas mājaslapā www.jsg.lv,
tālrunis uzziņām – 63029212.

SIA «Alejas projekti»
(reģ.Nr.43603025529)

ir viens no lielākajiem specializētajiem
uzņēmumiem Latvijā ar ilggadēju darba pieredzi,
kas sniedz pakalpojumus apzaļumošanas,
bruģēšanas un labiekārtošanas jomā,
lai veidotu skaistu un sakoptu vidi.

Piedāvātā vakance:

BRUĢĒTĀJS(-A).
Darba apraksts:
•profesionāli un ar izpratni veikt ceļu būvniecības un dažādu segumu ieklāšanas darbus;
•darbs komandā ar citiem speciālistiem;
•darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.
Prasības:
•vidējā izglītība;
•darba pieredze līdzīgā darbā vismaz 2 gadi;
•labas latviešu valodas zināšanas;
•patiesa vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi.
Prasības, kas tiks uzskatītas
par priekšrocību:
•spēja vadīt brigādi un organizēt darbus objektā;
•speciālā izglītība ceļu būvniecībā;
•B kategorijas autovadītāja tiesības.
Piedāvājam:
•apmācības un izaugsmes iespējas;
•darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
•darbu ziemas mēnešos iespēju robežās;
•draudzīgu kolektīvu;
•regulāru darba samaksu.
CV sūtīt pa e-pastu birojs@alejasprojekti.lv.
Tālrunis informācijai – 29432512
(no plkst.8 līdz 17).
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TĒMA
Valstī atklāts Lielās talkas mēnesis, un jau šobrīd notiek aktīva gatavošanās sakopšanas un
labiekārtošanas darbiem, kas visā Latvijā šogad
norisināsies 28. aprīlī. Lielās talkas moto šogad –
«Mainām Latviju! Maināmies paši!», atgādinot,
ka labāka un tīrāka apkārtējā vide ir mūsu pašu
rokās. «Lai gan gadu gaitā Jelgava top arvien
tīrāka un skaistāka, pilsētā vēl aizvien ir vietas,
kur vajadzīgas čaklas darbarokas, turklāt ne vien
atkritumu savākšanai, bet galvenokārt tieši apzaļumošanai un labiekārtošanai,» piedalīties sakopšanas un labiekārtošanas darbos Lielās talkas laikā
aicina SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis un Lielās
talkas koordinators Jelgavā Aleksejs Jankovskis.
Šogad Lielā talka svin savu desmitgadi. Valsts
prezidents un Lielās talkas patrons Raimonds Vējonis atzīst, ka kopīga talkošana ir attaisnojusies.
«Desmit gadu laikā Lielā talka ir pulcējusi daudzus
tūkstošus Latvijas iedzīvotāju, kuri aktīvi rīkojas, lai
Latvija kļūtu tīrāka un sakoptāka. Valsts simtgades
gadā mēs varam lepoties ar sakoptāku apkārtējo
vidi un labiekārtotākām pilsētām, novadiem visā
Latvijā. Tomēr mums vēl daudz darba jāpaveic
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sabiedrības izglītošanai un paradumu maiņai, jo
no mūsu šodienas izvēlēm un rīcības būs atkarīga mūsu bērnu – nākamās Latvijas simtgades
veidotāju – veselība un dzīves kvalitāte,» tā Valsts
prezidents. Savukārt Lielās talkas vadītāja Vita
Jaunzeme papildina, ka Lielā talka ir pāraugusi
savu sākotnējo mērķi, jo šobrīd ne tikai tiek vākti
atkritumi un apzaļumota apkārtējā vide, bet arī
mainās cilvēku domāšana.
Domāt zaļi un palīdzēt apkārtējai videi kļūt tīrākai
jelgavnieki aicināti jau šobrīd, reģistrējoties Lielajai
talkai. A.Jankovskis gan atgādina – talkas mērķis
ir sakopt un labiekārtot pašvaldības teritoriju,
nevis palīdzēt tikt vaļā no gadiem krātajiem atkritumiem.
Šobrīd pilsētā pieteiktas septiņas talkošanas
vietas.
Talkas diena ir 28. aprīlis, tomēr, ja dažādu iemeslu dēļ jelgavnieki sakopšanas darbus vēlas veikt
agrāk, tas obligāti jāsaskaņo ar talkas koordinatoru A.Jankovski. Jautājumu gadījumā iedzīvotāji
aicināti sazināties pa tālruni 63023511, 29357119
vai e-pastu aleksejs.jankovskis@eko.jelgava.lv.

Kā pieteikt
talkošanas vietu?
Talkošanas vieta jāpiesaka Lielās talkas oficiālajā
mājaslapā www.talkas.lv. Īpašā kartē pašvaldības,
izglītības iestādes, uzņēmumi, organizācijas, kā arī
brīvprātīgie var atzīmēt savas talkošanas vietas,
norādot par talkas organizēšanu atbildīgo personu. Tiešsaistes anketā jānorāda talkas vadītāja
vārds, uzvārds, talkošanas vietas adrese, kā arī
īss apraksts, kādi sakopšanas vai labiekārtošanas
darbi konkrētajā teritorijā nepieciešami. Jāuzsver
gan, ka tikpat ātri un ērti izvēlēto talkas vietu
iespējams pieteikt arī pa tālruni, sazinoties ar
koordinatoru Jelgavā Alekseju Jankovski. «Saņemot informāciju interaktīvajā kartē vai pa tālruni,
dodos apsekot teritoriju – pārbaudu, vai norādītā
vieta nav privātīpašums, un apzinu darba apjomu,»
stāsta A.Jankovskis. Ar viņu iespējams sazināties
pa tālruni 63023511, 29357119 vai e-pastu aleksejs.
jankovskis@eko.jelgava.lv. Jāuzsver, ka reģistrēt
talku oficiāli ir ļoti būtiski, jo Lielās talkas maisi un
cimdi tiks izsniegti tikai reģistrētajiem talkas dalībniekiem, savukārt atkritumu maisi tiks savākti tikai
no oficiāli pieteiktajām talkas vietām. Apstiprinātās
vietas kartē tiks atzīmētas ar zaļu ikonu, savukārt
pieteicējiem, kuri sazināsies ar A.Jankovski pa tālruni, apstiprinājums tiks sniegts telefoniski.

Gribi talkot,
bet nezini – kur?
Interesenti, kuri ir gatavi iesaistīties Lielajā
talkā, tomēr nav izvēlējušies konkrētu vietu, kuru
sakopt, kā arī nevēlas kļūt par talkas organizatoriem, talkošanas vietas aicināti meklēt mājaslapā
www.talkas.lv un sazināties ar talkas koordinatoru
Jelgavā Alekseju Jankovski. «Ņemot vērā, ka mūsu
pārziņā ir saraksts ar talkošanas vietām, katram
talkot gribētājam varam ieteikt teritoriju, kuru
vajadzētu sakopt. Saskaņojot ar konkrētās talkas
vietas vadītāju, reģistrēsim dalībniekus, kuri iecerējuši pievienoties talkotājiem jau izveidotajā
talkošanas punktā,» stāsta A.Jankovskis, atzīstot,
ka pilsētā ir vairākas problēmvietas, kur gadu no
gada atkārtoti vajadzīgi sakopšanas darbi, piemēram, Ganību ielas ceļa malā, Bauskas ielā pie tilta,
kā arī Uzvaras ielā pie attīrīšanas iekārtām. Viņš
uzsver, ka ikviens zvanītājs pēc pieteikšanās talkai
saņems atbildes zvanu, informējot, ka pieteikums ir
pieņemts un piereģistrēts. «Oficiālā reģistrēšanās
ir būtiska, lai talkas vietas vadītājs var saņemt
nepieciešamo maisu un cimdu daudzumu,» skaidro
A.Jankovskis.

Ne tikai vākt,
bet arī labiekārtot
«Protams, daudzās pilsētas vietās, jo īpaši nomalēs, ir teritorijas, kur nepieciešamas darbarokas,
lai savāktu atkritumus, tomēr jelgavnieki aicināti
domāt arī par apzaļumošanu un labiekārtošanu,»
aicina Lielās talkas koordinators Jelgavā Aleksejs
Jankovskis. Viņš stāsta, ka šogad kopā ar «Pilsētsaimniecību» paredzēts turpināt vairāku gadu
tradīciju, pilsētā stādot dažādus kokus un krūmus.
Savukārt, piemēram, topošie galdnieki Jelgavas
tehnikumā kopā ar pedagogiem jau izgatavojuši 15
putnu barotavas, kuras Lielās talkas dienā plānots
izvietot pilsētas izglītības iestādēs. «Ļoti gaidīsim
un iespēju robežās atbalstīsim dažādas iedzīvotāju
iniciatīvas teritorijas apzaļumošanai un labiekārtošanai,» uzsver A.Jankovskis.

Atkritumu izvešana
Palīdzi apzināt
piesārņotās vietas! Lielās talkas dienā
Tradicionāli vēl pirms Lielās talkas piesārņotās vietas
pilsētā palīdz apzināt pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» un Jelgavas Pašvaldības policijas darbinieki, taču
palīdzēt piesārņoto vietu apzināšanā aicināts ikviens. Proti, Lielās talkas mājaslapā ir iespēja ziņot par piesārņoto
vietu, nepiesakoties talkošanai. Lai atzīmētu pamanīto
vietu, jelgavnieki var pievienot fotogrāfiju, adresi un aprakstu. Tāpat par būvgružiem, ķīmiskiem atkritumiem
vai vielām, kas var būt bīstamas videi, iespējams ziņot,
izmantojot Valsts vides dienesta aplikāciju «Vides SOS».
Detalizēta informācija par lejupielādi un izmantošanu
pieejama mājaslapā www.videssos.lv.

Talkas piederumu
saņemšana
Talkas koordinators Jelgavā Aleksejs Jankovskis stāsta,
ka šobrīd talkas vajadzībām jelgavniekiem pieejami 3500
Lielās talkas maisi ar ietilpību 50 litri. «Taču, ņemot
vērā, ka pērn mums bija nepieciešami vairāk nekā 4200
maisi, pašlaik notiek pārrunas par papildu maisu nodrošināšanu,» uzsver A.Jankovskis. Viņš norāda, ka visi
reģistrētie talkas vadītāji Lielās talkas maisus un cimdus
varēs saņemt Ganību ielā 84 no 23. aprīļa. Tāpat, iepriekš
vienojoties ar talkas koordinatoru, varēs saņemt dažādus
darbarīkus. «Mūsu krājumi nav lieli, tomēr centīsimies palīdzēt. Esam gandarīti, ka gadu no gada ir tādi jelgavnieki,
kuri paši dažādu iemeslu dēļ nevar piedalīties talkā, tomēr
izrāda iniciatīvu un dalās ar saviem darbarīkiem. Mēs to
ļoti novērtējam,» saka talkas koordinators, skaidrojot, ka,
piemēram, pagājušajā gadā, pateicoties ūdenslīdējiem,
kuriem bija speciāls aprīkojums, iztīrīta Lielupes piekraste,
savukārt šogad kāds jelgavnieks jau piedāvājis laivas, ar
kuru palīdzību talcinieki varētu iztīrīt Jelgavas pils teritorijai piegulošos ūdeņus šaurajos kanālos.

Talkotājiem sakopšanas darbu laikā jāizmanto
tikai īpašie Lielās talkas maisi, jo talkas organizatori nodrošinās tikai Lielās talkas maisu bezmaksas
savākšanu, turklāt tikai no oficiāli reģistrētajām
talkas vietām. Atkritumu savākšana talkas dienā
notiks no pulksten 12. Tāpat Ganību ielas 84,
Paula Lejiņa ielas 6, kā arī Salnas ielas 20 dalīto
atkritumu savākšanas punktos jelgavniekiem būs
iespēja nodot dalītos atkritumus. Tradicionāli Lielās
talkas laikā tiks nodrošināti konteineri arī lielgabarīta atkritumiem. Jāpiebilst, ka visi Lielajā talkā
savāktie atkritumi tiks nogādāti šķirošanas stacijā
un atkritumu poligonā «Brakšķi». Tiem, kuri Lielās
talkas dienā atkritumus vēlēsies izvest patstāvīgi
pašu sagādātajos maisos, atkritumu nodošana būs
par maksu pēc tarifa.

VIETAS, KUR PILSĒTĀ
BŪS PIEEJAMI LIELGABARĪTA
ATKRITUMU KONTEINERI
• 14. aprīlī – Vēja
ceļa un Rosmes ielas krustojumā (viens
konteiners)
• 14. aprīlī – 1. līnijā
pie Ošu un Riekstu
ceļa (divi konteineri)
• 21. aprīlī – Prohorova ielā pie Cepļu
ielas garāžām (viens konteiners)
• 21. aprīlī – Būriņu ceļā aiz dzelzceļa
pārbrauktuves (viens konteiners)
• 21. aprīlī – Kārniņu ceļā pie Veselības
ielas (viens konteiners)
• 28. aprīlī – Bauskas un Staļģenes ielas
krustojumā (viens konteiners)
• 28. aprīlī – Sieramuižas un Staļģenes
ielas krustojumā (viens konteiners)
Sagatavoja Anastasija Miteniece, foto no JV arhīva

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs piedalāties
Lielajā talkā?
Anna,
lietvede:
– Šogad
talkas laikā
plānoti citi
darbi, bet
vairāku gadu
garumā esmu bijusi talkotāja.
Domāju, ka kopīga uzkopšana
un teritorijas labiekārtošana ir
ļoti laba prakse, turklāt pilsētā ir
vairākas vietas, kuras vajadzētu
apzaļumot – iestādīt jaunus
kociņus un iekārtot puķu dobes.
Marta,
jaunā
māmiņa:
– Dažus gadus esmu
piedalījusies. Vai sanāks šogad – vēl nezinu, tomēr
no apkārtējiem jau sāku just
iniciatīvu. Manuprāt, pēdējā
laikā cilvēki vairāk pievēršas
vides jautājumiem, tostarp arī
atkritumu šķirošanai. Godīgi
sakot, arī mana domāšana
mainījusies – tuvākajā laikā plānoju iegādāties divus papildu
konteinerus, lai mājās šķirotu
un nodotu dalītos atkritumus.
Artjoms,
mācās:
– Nekad neesmu talkojis, bet nevis
tādēļ, ka negribu – līdz
šim nav bijusi piemērota kompānija, ar ko iesaistīties talkā. Taču
domāju, ka pilsētā arī nebūtu
daudz darba, jo tā ir gana sakārtota. Iespējams, vajadzētu doties
uz nomaļām vietām.
Dita,
konsultante:
– Es regulāri iesaistos
apkārtējās
vides uzkopšanā, turklāt
ne tikai Lielās talkas laikā – mūsu
ģimenē pieņemts to darīt krietni
biežāk. Pirmkārt, pašam patīkami dzīvot sakoptā vidē, otrkārt,
talkošana ģimenes lokā rada
kopības sajūtu un gandarījumu
par padarīto. Jāpiebilst gan, ka
tradicionālā talka nebūt nenozīmē dienas laikā uzkopt gada
gaitā piemēsloto – tas jādara visu
gadu, bet talkas laikā – nedaudz
vairāk kā parasti.
Rimants,
strādā mežā:
– Pēdējos
gados piedalīties talkā
nav sanācis,
tomēr, strādājot mežā, regulāri talkošanas
darbi ir neizbēgami. Jelgava ir
samērā sakopta, bet pilsētas
nomalēs, īpaši mežos, vēl joprojām ir vietas, kur atrodamas
atkritumu kaudzes. Domāju,
ka Lielā talka ir lielisks veids,
kā situāciju kaut nedaudz, bet
labot.
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Izšķirsies zelta liktenis

Sieviešu volejbola komanda «Jelgava» 6.
aprīlī aizvadīja pirmo Latvijas čempionāta
finālspēli par zeltu, tiekoties ar SK «Babīte», kas pusfinālā pieveica līdzšinējās
valsts čempiones «RSU/MVS». Šajā spēlē
mūsu komanda ar rezultātu 1:3 (16:25,
25:21, 29:27,13:25) piedzīvoja zaudējumu. Latvijas Volejbola federācija informē,
ka no jelgavniecēm rezultatīvākās bija
Līva Sola (16 punkti), Linda Liniņa (14
punkti), pa 12 punktiem guva Kristīne
Dzierkale un Simona Rozīte. Latvijas čempionāta zelta medaļu liktenis izšķirsies
šodien, 12. aprīlī, pulksten 20 Jelgavas
sporta hallē, kur notiks atbildes spēle. Ja
spēlē uzvarēs jelgavnieces, komandas
aizvadīs tā saukto zelta setu. Jāatgādina,
ka pērn VK «Jelgava» Latvijas čempionātā
izcīnīja bronzu.

Skriešanas seriāls – atklāts

Aizvadīts
pirmais
««Bigbank»
skrien Latvija» posms
Liepājā, kurā
Jelgavas pilsētas komanda izcīnīja 8.
vietu. Jelgavu pārstāvēja Ilze Sermolīte
(10,8 km – 51,20 min., kopvērtējumā
110. vieta), Salvis Brasavs (pusmaratons
– 1:24,58 stundas, kopvērtējumā 44.
vieta), Oskars Stāmers (5,4 km – 18,40
min., kopvērtējumā 11. vieta) un Edgars
Simanovičs (pusmaratons – 1:14,33
stundas, labojot personīgo rekordu,
kopvērtējumā 11. vieta). Otrais posms
notiks 29. aprīlī Daugavpilī.
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Zaudē «Ventspilij»

FK «Jelgava» 6. aprīlī Olaines stadionā
aizvadīja «SynotTip» futbola Virslīgas 2.
kārtas spēli pret FK «Ventspils» un ar 0:2
(0:0, 0:2) atzina pretinieku pārākumu.
«Spēle bija ļoti sarežģīta. Pirmais puslaiks
bija labs, bet pēc pārtraukuma pretinieki
radīja nopietnas problēmas mūsu aizsardzībai, kas izpaudās divos vārtu guvumos.
Spēle bija ļoti agresīva abu komandu izpildījumā. Ventspilī šogad ir laba komanda,
kas pierādījās vēl pirmssezonas pārbaudes
mačos. Neraugoties uz zaudējumu, esmu
pateicīgs saviem futbolistiem, kuri pat
pie rezultāta 0:2 centās spēlēt savu futbolu. Tā ir pozitīva iezīme mūsu jaunajai
komandai,» vērtē FK «Jelgava» galvenais
treneris Raviļs Sabitovs. Nākamā spēle
jelgavniekiem būs 14. aprīlī pulksten 14
Rīgā pret «RFS».

Gatavojas Eiropas
čempionātam

Cīkstonis Alberts Jurčenko, gatavojoties
Eiropas čempionātam,
kas notiks no 3. līdz 7.
maijam Krievijā, izcīnīja uzvaru starptautiskās sacensībās Igaunijā «Estonian wrestfest
2018». Viņš svara kategorijā līdz 74 kilogramiem aizvadīja tikai vienu cīņu – ar somu
sportistu, kuru uzvarēja ar 2:0. «Sākotnēji
šajā svara kategorijā bija pieteikti vairāk
sportistu, bet pēc svēršanās viņi pārgāja
uz citu svara kategoriju,» norāda treneris
Vladimirs Smirnovs, pieļaujot, ka tas ir
saistīts ar gaidāmo Eiropas čempionātu.
«Iespējams, potenciālie Alberta pretinieki
nevēlējās pirms Eiropas čempionāta atklāt
savu cīņas stilu, taktiku.»

BK «Jelgava/LLU» noliek
čempionu pilnvaras
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmdienas vakarā ar 90:92
piedzīvojot zaudējumu «Rīgas Stradiņa universitātei»
trešajā Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas čempionāta
ceturtdaļfināla sērijas spēlē,
noslēgusies BK «Jelgava/
LLU» sezona. «Varbūt es kā
jaunais treneris biju pelnījis
šo zaudējumu, tomēr uzskatu, ka Jelgavas komandas
spēlētāji to nebija pelnījuši,» norāda komandas
galvenais treneris Gatis
Justovičs.
Regulāro sezonu BK «Jelgava/LLU»
noslēdza otrajā pozīcijā un izslēgšanas
spēles uzsāka, astotdaļfinālā tiekoties
ar SC «Mēmele/Bauskas BJSS». Divās
spēlēs uzvarot, jelgavnieki pārliecinoši
iekļuva ceturtdaļfinālā, kur mūsu
pretinieki bija «Rīgas Stradiņa universitātes» komanda. Pirmajā sērijas
spēlē BK «Jelgava/LLU» uzvarēja ar
93:77, otrajā spēlē zaudēja ar 65:68 un
arī sērijas izšķirošajā spēlē piekāpās
pretiniekiem ar 90:92.
Iemeslus, kāpēc izšķirošajā spēlē
piedzīvots zaudējums, treneris nemeklē, jo uzskata: tā ir mācība no
augstākiem spēkiem. «Pēdējās spēles
ceturtās ceturtdaļas sākumā mūsu
spēlētājs Mikus Sokolovs laukuma
centrā pēkšņi saļima. Viņš bija bāls un
nekustējās. Viņam kļuva slikti ar sirdi.
Uz brīdi visi sastinga, tribīnēs cilvēki
pat raudāja. Manā basketbolista un
trenera karjerā šis bija pirmais gadījums, kad uz spēles laukuma saļimst
spēlētājs. Liekot to svaru kausos – kas
gan ir zaudēta spēle, salīdzinot ar
cilvēka dzīvību?» spriež G.Justovičs.
Viņš norāda, ka visas sezonas garumā BK «Jelgava/LLU» katrā spēlē
laukumā devās ar mērķi uzvarēt – arī
izšķirošajā spēlē –, tomēr notikušais
ar M.Sokolovu bijis pamatīgs šoks un
izsitis no līdzsvara. Neskatoties uz to,
ka, pēc trenera vārdiem, izšķirošajā
spēlē pretiniekiem padevies viss, jel-

SIA «EVOPIPES» (reģ.Nr.50003728871)

ir starptautisks, moderns un inovatīvs polimēru cauruļu
sistēmu ražotājs, kurš fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti
paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.

Uzņēmums aicina darbā

AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJU.
Darba pienākumi:
• kravu iekraušana un izkraušana;
• preču pieņemšana, izsniegšana un izvietošana noliktavā;
• preču sagatavošana un komplektēšana klientu pasūtījumiem.
Prasības:
• autoiekrāvēja vadītāja apliecība un pieredze darbā
ar autoiekrāvēju;
• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• pieredze un vēlme strādāt noliktavā;
• ātrums un precizitāte darba pienākumu izpildē;
• labas latviešu un vēlamas krievu valodas zināšanas.
Uzņēmums piedāvā:
• mūsdienīgu darba vidi un draudzīgu kolektīvu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas;
• darbavietu Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Gaidīsim jūsu pieteikuma vēstuli un
CV pa e-pastu info@evopipes.lv ar norādi
«Autoiekrāvēja vadītājs(-ja)» līdz 27.04.2018.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Piedāvā darbu

BK «Jelgava/LLU» 2017./2018. gada sezonā
spēlēja Elvis Satovskis, Toms Ziemelis, Mikus
Sokolovs, Toms Bitītis, Edijs Frīdmanis, Jānis
Bērziņš, Jānis Atelbauers, Salvis Mētra, Kaspars
Neimanis, Andris Justovičs, Edgars Krūmiņš,
Jēkabs Rozītis, Emīls Kravinskis, Uldis Feldmanis, Kalvis Krūmiņš, Maksims Husko.

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128) piedāvā darbu
palīgstrādniekam(-cei) šķirošanas stacijā
un poligonā «Brakšķi» (Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā). Darba pienākumi: vākt
un šķirot otrreizēji pārstrādājamās izejvielas; vākt un šķirot kaudzēs metāla lūžņus.
CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv vai
ienest personīgi Jelgavā, Dobeles šosejā 34,
2. stāvā, 4. kabinetā. T.63007719.
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.
Nr.90001623310) aicina darbā ārsta
palīgu(-dzi) (uz vienu slodzi). Prasības:
augstākā vai profesionālā vidējā izglītība,
reģistrēts(-a) Ārstniecības personu reģistrā,
vēlams sertifikāts (tiesīgs(-a) praktizēt ārsta
palīga (feldšera) profesijā). CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu diana.valtere@
ozolnieki.lv. T.63050449, 63022863.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (reģ.
Nr.41703007038) aicina darbā sertificētu
internistu(-i) Iekšķīgo slimību nodaļā uz pilnu darba slodzi. Darba laiks – darbdienās no
plkst.8 līdz 16. CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu jelgslim.personals@apollo.lv.

Foto: Ivars Veiliņš
gavnieki piekāpās tikai pašās spēles
beigās ar divu punktu deficītu.
BK «Jelgava/LLU» komandas kapteinis Salvis Mētra, kurš bija viens
no galvenajiem vilcējspēkiem visas
sezonas garumā, vērtē, ka sezonas
iznākums ir likumsakarīgs. «Regulārais čempionāts pagāja ar lielu pluss
zīmi – tas, ka to noslēdzām 2. vietā, ir
trenera nopelns, jo viņš no spēlētājiem,
kuri sezonas sākumā tik augstā līmenī
vēl nebija spēlējuši, izveidoja cīnīties
spējīgu komandu. Tomēr visas sezonas
garumā mūs vajāja traumas, un tas ir
viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc
par sezonas beigām jārunā jau tagad,»
uzskata S.Mētra. Viņš norāda, ka februārī un martā viss spēļu smagums
pamatā iznests uz trīs četru spēlētāju
pleciem, iespējams, pietrūcis spēka un
svaiguma komandā. «Šogad visas astoņas komandas, kas iekļuva izslēgšanas
kārtā, ir spēka ziņā līdzīgas, katra var

uzvarēt katru, tāpēc izšķirošais ir veiksmes faktors. Mēs sezonas laikā dažus
mačus ļoti sīvā galotnē izvilkām, bet
pēdējās spēlēs kaut kā pietrūka,» tā
komandas kapteinis, piebilstot: savā
15 gadus ilgajā basketbolista karjerā
šādu sižetu kā pēdējās divās ceturtdaļfināla spēlēs (zaudējums, vēl piecas
sekundes pirms beigām esot vadībā ar
plus 3, un notikušais ar M.Sokolovu)
nebija piedzīvojis. «Kad uzzināju, ka
Jelgavas komandu trenēs Gatis Justovičs, piekritu spēlēt, jo zināju – šim
trenerim nebūs vienalga, kā arī cerēju,
ka varbūt ar savu pieredzi varēšu viņam palīdzēt,» papildina Salvis, uzteicot arī kluba vadības darbu, strādājot
pie sporta veida attīstības, skatītāju
piesaistes un spēļu kvalitātes celšanas.
Jāpiebilst, ka sezonas laikā īsāku vai
ilgāku brīdi komandai nevarēja palīdzēt,
jo ārstēja traumas vai slimības, desmit
spēlētāji. Viens no lielākajiem zaudē-

jumiem bija Edgars Krūmiņš, kurš
vasarā guva traumu, pārstāvot Latviju
3x3 basketbola starptautiskajā arēnā.
«Ja izdosies sakārtot veselību un man
būs iespēja nākamgad palīdzēt pilsētas
komandai, es to darīšu,» saka Edgars.
Šonedēļ gan viņam tiks veikta meniska
operācija, bet viņš cer būt ierindā uz 3x3
pasaules čempionātu jūnijā.
Šo sezonu BK «Jelgava/LLU» noslēdzis dalītajā 5.–8. vietā. Apmēram
pēc nedēļas kluba vadība plāno nākt
kopā, lai sāktu domāt par tālāko.
«Tas, vai komanda Jelgavā būs, nav
apspriežams – būs! Tomēr jāvienojas
par nākotnes vīziju un jāizvirza mērķi
tās sasniegšanai. Manuprāt, jāturpina
attīstīt jaunatnes basketbolu, spēlējot
Latvijas Basketbola līgas 3. divīzijā,
bet par 2. divīzijas komandas uzdevumiem būs jāpieņem konceptuāls
lēmums,» norāda BK «Jelgava/LLU»
valdes priekšsēdētājs Dins Ušvils.

Promenādē notiks fīdermakšķerēšanas sacensības
 Ritma Gaidamoviča
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apmācību pludiņmakšķerēšanā. Tas
guva lielu atsaucību, taču sapratām,
Lielupes labā krasta promeka pārāk daudz laika veltījām bērnu
nādē 21. aprīlī notiks fīdermācīšanai, tāpēc nesanāca sacensības.
makšķerēšanas sacensības,
Šī iemesla dēļ šogad rīkosim divus pakurās piedalīties aicināti
sākumus: pavasarī notiks fīdermakšķemakšķernieki jebkurā vecurēšanas sacensības tiem, kuri jau prot
mā. Sacensības notiks pāros,
makšķerēt, bet jūlijā mācīsim makšķeun tie tiks izlozēti pirms
rēt jauno paaudzi,» skaidro sacensību
starta. Pieteikties var līdz
organizators jelgavnieks Jānis Cirsis.
18. aprīlim.
Lai būtu interesantāk, makšķernieki
savā starpā varētu iepazīties un dalī«Pērn vasarā pirmo reizi Jelgavā ties pieredzē, sacensības notiks pāros.
rīkojām makšķerēšanas festivālu – sa- «Pārus izlozēsim sacensību vietā pēc
censības fīdermakšķerēšanā un bērnu dalībnieku reģistrācijas. Tāpēc aicinu

piedalīties tos, kuri prot makšķerēt,
lai veidotos līdzvērtīga konkurence,»
saka J.Cirsis. Arī vērtēti dalībnieki tiks
pāros, sverot kopējo lomu.
Pieteikties sacensībām var līdz 18.
aprīlim pa e-pastu barsmcb@gmail.
com, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Dalības maksa – 20 eiro.
Uz sacensībām līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments un makšķerēšanas atļauja.
Dalībnieku reģistrācija sacensību
dienā Lielupes labā krasta promenādē
sāksies pulksten 7, no pulksten 8 varēs
sagatavoties makšķerēšanai, bet starts

paredzēts pulksten 9. Makšķerēšana
būs atļauta līdz pulksten 16. Sacensībās
drīkstēs izmantot viena veida iebarojamo barību, ko sarūpēs organizatori.
«Katram dalībniekam piešķirsim divus
kilogramus barības – šis nosacījums
izlīdzinās dalībnieku iespējas un ļaus
pierādīt makšķernieka meistarību un
prasmes,» tā J.Cirsis.
Galvenā balva lielākā loma ieguvējiem būs krēsli, 2. vietas ieguvējiem
– makšķeres, bet 3. vietas ieguvējiem
– spoles. Pēc apbalvošanas cienastu
dalībniekiem nodrošinās «Melno cepurīšu balerija».

Saistībā ar bruģēšanas sezonas tuvošanos SIA «Uzars bruģēšana» (reģ.
Nr.53603028391) aicina darbā čaklus(-as)
un spēcīgus(-as) bruģētājus(-as). Pieredze
nav obligāta. Piedāvājam stabilu atalgojumu un tiem, kas dzīvo tālāk, dzīvesvietu
mūsu dienesta viesnīcā Jaunmārupē.
T.26322291.

Līdzjūtības
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģes
Jeļenas Vavilovas ģimeni,
tēvu un vectētiņu mūžībā pavadot.
Jelgavas 2. pamatskolas kolektīvs
Nekad tev darba nebija par daudz –
Tu tajā degi, citus sasildot.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu bijušās kolēģes
Natas Grīsles tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.
Jelgavas 2. pamatskolas kolektīvs
Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs…
Izsakām līdzjūtību Agnesei Zakrepskai un
tuviniekiem, vectēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALLA VASIĻJEVA (1950. g.)
ZOJA DROZDOVA (1938. g.)
VLADISLAVA KOREŅIKA (1925. g.)
GENOVEFA AĻEKSEJEVA (1939. g.)
BULATS ASALGAREJEVS (1936. g.)
BIRUTA LISOVSKA (1948. g.)
IRAIDA GUTAROVIČA (1936. g.)
NIKOLAJS LINDS (1939. g.)
MATRJONA SUSLOVA (1934. g.).
Izvadīšana 12.04. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. aprīlis
LTV1
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2620.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Barbaras Vudas kolekcija. Savvaļas oleandrs.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 1992.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Es – savai zemītei.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 19. un 20.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2620.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
23.50 «De facto».*
0.25 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
0.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Karaliste (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Āfrika. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
8.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 17. un 18.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Latvijas meistarsacīkstes florbolā. Fināls.*
14.15 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.45 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.25 Bezceļu tūrisms. Dokumentāls seriāls. 5.–7.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 2.sērija.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 42.sērija.
22.10 Džeina Eira. Seriāls (krievu val., ar subt.). 2006.g. 3. un 4.sērija.
0.10 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 7.sērija.
1.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 268. un 269.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
11.40 Bella. Lielbritānijas drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 24.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 25.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 31.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 56.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs. 2012.g. 6.sērija.
22.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 7.sērija.
23.25 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 7.sērija.
0.20 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
1.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 56.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 19. un 20.sērija.
6.55 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Deviņas dzīvības. Fantastikas komēdija. 2016.g.
10.00 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.35 Sīči dara trakas lietas.
ASV amatiervideo raidījums. 52.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 7.sērija.
12.25 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.45 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 48. un 49.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 49.sērija.
21.00 Iespējams tikai pasaulē. Humora raidījums.
21.30 Nāvējošais ierocis.
ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 15.sērija.
22.25 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 14.sērija.
23.25 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 20.sērija.
0.20 Nekā personīga.*
1.20 Sveika, Rīga!*
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 49.sērija.
2.50 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 304. un 305.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 12. aprīlis

Otrdiena, 17. aprīlis
LTV1

Trešdiena, 18. aprīlis
LTV1

Ceturtdiena, 19. aprīlis
LTV1

Piektdiena, 20. aprīlis
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2621.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 9.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 21. un 22.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2621.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Edmunds Freibergs.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Obamas gadi: vārdu spēks.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
0.30  Tas, ko viņi neredz. Psiholoģisks trilleris (ar subt.). 2017.g.

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2622.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 23. un 24.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2622.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 JAUNUMS. Piedzīvojums dabā.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Midsomeras slepkavības 17. Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.00  Obamas gadi: vārdu spēks. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7

LTV7

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2623.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 25. un 26.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 10.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2623.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Izziņas impulss. Raidījums.
20.00 JAUNUMS. Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Būt latvietim. Vācija. Dokumentāls cikls.
22.05  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 7.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa.*
1.20 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām. 9.sērija.
1.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Latvijas novadu cīņas.*
8.25 Ar mugursomām pa Latīņameriku.
Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
8.55 Kultūrzīme Jānis Greste. Dokumentāla filma. 1.sērija.
9.25 Nezināmie brīnumi. Japāna.
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 19. un 20.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aculiecinieks.*
13.15 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 42.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Garšas pasaule.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
20.05  Īrija no putna lidojuma. Dokumentāls cikls.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 43.sērija.
22.10 Aizdomu ēnā. ASV krimināldrāma.
23.55  Fidela Kastro hronikas. Dokumentāla filma.
1.00 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 Aculiecinieks.*
9.25 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 21. un 22.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
12.25 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.30 Kultūrzīme Jānis Greste. Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 43.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 6.sērija.
20.05  Tuvā nākotne. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 44.sērija.
22.00  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 2.sērija.
23.00 Personība. 100 g kultūras.*
0.00 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
0.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 6.sērija.
1.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Lidmašīnu parks». Baušķenieks.
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 7.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons.
Meksikas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 27. un 28.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons.
Seriāls (ar subt.). 2016.g. 11.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Broukenvuda 3.
Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
2.05  Midsomeras slepkavības 17. Detektīvseriāls. 2.sērija.
3.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
4.30 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 270. un 271.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Čūskas paradīzē. Melodrāma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.20 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 25.sērija.
16.20 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 26.sērija.
17.10 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs.
32.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 57.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Nejauši iemīlēties.
ASV melodrāma. 2016.g.
23.30 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
0.40 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
1.35 «Dzīvīte» brīvdienās 2.* Televīzijas veikala skatlogs.
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 57.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 21. un 22.sērija.
6.50 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē».
10.10 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 15.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 8.sērija.
12.25 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.45 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 49. un 50.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 50.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 16.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 2.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.55 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
1.45 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 50.sērija.
2.50 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 306. un 307.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
9.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Pits Andersons.
9.25 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 23. un 24.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 3.sērija.
14.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
14.30  Fidela Kastro hronikas. Dokumentāla filma.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 44.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 45.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Tuvā nākotne. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
23.55 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 272. un 273.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
11.40 Nejauši iemīlēties. ASV melodrāma. 2016.g.
13.35 Karamba! Humora raidījums.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 26.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 27.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 33.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 58.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
22.35 Rembo 3. ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
0.35 Kad iestājas tumsa. Fantastikas trilleris. 2000.g.
2.20 Degpunktā.*
2.45 900 sekundes.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 274. un 275.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
11.40 Iemīlēties vēlreiz. ASV melodrāma. 2015.g.
13.30 Karamba! Humora raidījums.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 27.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 28.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 34.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 34.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 59.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Superome. Latvijas realitātes šovs.
22.00 Melu detektors. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
22.55 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
23.50 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 21.sērija.
0.45 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 7.sērija.
1.05 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 59.sērija.
1.50 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3

TV3

5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 23. un 24.sērija.
6.55 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.10 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 2.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 9.sērija.
12.25 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.45 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 50. un 51.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 51.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 12.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 10.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.20 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 14.sērija.
1.10 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 51.sērija.
2.45 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 308. un 309.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 25. un 26.sērija.
6.55 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. ASV seriāls.
2016.g. 16.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 10.sērija.
12.25 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.45 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 51. un 52.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 52.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 11.sērija.
22.00 Universālais kareivis. Atdzimšana.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2009.g.
0.00 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 12.sērija.
1.35 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 52.sērija.
2.35 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 310. un 311.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

LNT

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Savējie. Seriāls. 10. un 11.sērija.
8.30 Logs uz pasauli. Marseļa. Dokumentāla filma. 7.sērija.
9.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 25. un 26.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 1. un 2.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 45.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
17.50 TIEŠRAIDE. «Euro Hockey Challenge». Slovākija – Latvija.
20.20 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.50 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
21.20 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
21.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.25  Nakts reportieris. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2014.g.
0.35 Aktuālie pasaules jautājumi. «Islāma valsts» gūstā:
jaunas jezīdu sievietes pārbaudījums. Dokumentāla filma.
1.10 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 1. un 2.sērija.
2.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars - 89». «Zodiaks».
2.50 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.45 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.15 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 276. un 277.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
11.40 Kāzu līkloči. Vācijas romantiska komēdija. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 28.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 29.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 35.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs.
35.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 60.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Svaigi cepta slepkavība. Tikai deserti.
ASV detektīvfilma. 2017.g.
23.05 Pietiek runāt! ASV komiska drāma. 2013.g.
0.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 60.sērija.
1.40 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
2.20 Degpunktā.*
2.45 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 27. un 28.sērija.
6.55 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.10 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 11.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 11.sērija.
12.25 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.55 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
15.55 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Klejotkāre. ASV komēdija. 2012.g.
23.50 Grāmatu zagle. ASV kara drāma. 2013.g.
2.25 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
2.50 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 312. un 313.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 2018. gada 12. aprīlis

Sestdiena, 21. aprīlis
LTV1
5.15 Nanotehnoloģijas elektromobiļos. Dokumentāla filma.
5.30 Province (ar subt.).
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
9.58 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Pasaka par Leiputriju.
Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 105. un 106.sērija.
12.40 Būt latvietim. Vācija. Dokumentāls cikls.*
13.15 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
13.45 Izziņas impulss. Raidījums.*
14.20 Es mīlu ēdienu!*
14.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.05 Piedzīvojums dabā.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.58 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Naledi: zilonēna stāsts. Dok.filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Maskavas, Jersikas, Sarkanā iela.
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 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Boeing, Boeing... Liepājas teātra izrāde.
0.10  Nakts reportieris. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2014.g.
2.20 Kino gars. Viesības pie Lielā Kristapa. Rīgas svētku lielkoncerts.*
4.30 Personība. 100 g kultūras. Aigars Fedejevs.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Āfrika. Dokumentāla filma. 3.sērija. (krievu val., ar subt.).
12.45 Deviņdesmitie.*
13.45 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.
14.45 Sirds stīgu spēle. Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.*
16.50 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
17.50 Logs uz pasauli. Hamburga. Dokumentāla filma. 5.sērija.
18.25 TIEŠRAIDE. «Euro Hockey Challenge». Slovākija – Latvija.
21.00 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 8.sērija.
22.45 Daudz laimes, jubilār!*
0.00 Sporta spēks 2. . «Deutsche Welle» žurnāls.
0.35 Aculiecinieks.*
0.50 Deviņdesmitie.*
1.50 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 185.–188.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
6.00 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
6.40 Karamba! Humora raidījums.
7.00 Mans bērns var!? 2. TV šovs.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
11.35 Sarunas par romantiku. ASV melodrāma. 2015.g.
13.30 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 31. un 32.sērija.
16.10 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 2015.g. 12.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Svaigi cepta slepkavība. Tikai deserti. ASV detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
23.35 Skandalozā lēdija V. ASV vēsturiska drāma. 2015.g.
1.20 Rozamunde Pilčere. Čūskas paradīzē. Melodrāma. 2013.g.
2.50 Mans bērns var!? 2. TV šovs. 2014.g.
3.30 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
4.10 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
5.55 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.30 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.15 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 40.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 12.sērija.
12.50 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
15.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 18.sērija.
16.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2014.g. 8.sērija.
16.55 Zobu feja. ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Šreks Trešais. ASV animācijas filma. 2007.g.
21.25 Gredzenu pavēlnieks. Divi torņi. Piedzīvojumu filma. 2002.g.
1.00 Universālais kareivis. Atdzimšana.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2009.g.
2.50 Iespējams tikai Krievijā. 6., 7. un 8.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 22. aprīlis
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.23 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.25  Garšas pasaule 2. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Peru dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Kristus Piedzimšanas katedrāles.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*

13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 11.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. V.Belševicas triloģija «Bille».
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Ieva Akuratere.
17.55 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.*
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Barbaras Vudas kolekcija. Vienīgi zvaigznes
noraugās. Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2010.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
22.45  TV PIRMIZRĀDE. Lēdija Makbeta. Lielbritānijas drāma. 2016.g.
0.30 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss. 1. pusfināls.*
2.40  Naledi: zilonēna stāsts. Dokumentāla filma (ar subt.).
3.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. Oldies Rock. «Credo» un «Līvi».
4.35 700 pasaules brīnumi. Kuba.*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
9.30 Izziņas impulss. Raidījums.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Pasaka par Leiputriju. Pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.40 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.10 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 185.–188.sērija.
13.50 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dok.filmu cikls. 1.–3.sērija.
15.35 Aktuālie pasaules jautājumi. «Islāma valsts» gūstā:
jaunas jezīdu sievietes pārbaudījums. Dokumentāla filma.
16.10 Aktuālie pasaules jautājumi. Mana bēgšana. Dokumentāla filma.
16.45 Aculiecinieks.*
17.00 Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
18.00 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.). 1. un 2.sērija.
20.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Brukneres lieta. Vācijas drāma. 2014.g.
22.40 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
23.40 Adreses.*
0.10 Melu laboratorija (ar subt.).*
1.10 Bēgļiem ir sejas. Dokumentāla filma.
1.40 Atskats uz 1996.gada Atlantas olimpiskajām spēlēm.*
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2.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Spots.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
7.40 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Superome. Latvijas realitātes šovs.
11.50 TV PIRMIZRĀDE. Sveicināti mājās! ASV drāma. 2015.g.
13.35 Mani remonta noteikumi 2. Sealitātes šovs. 33., 34. un 35.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 5. Vācijas detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Turcijas seriāls. 3. un 4.sērija.
23.10 Sarunas par romantiku. ASV melodrāma. 2015.g.
1.00 Pietiek runāt! ASV komiska drāma.
2.25 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
3.05 Hūberts un Štallers 5. Vācijas detektīvseriāls. 2015.g. 12.sērija.
3.55 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
5.55 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 6.sērija.
6.55 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
7.20 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.25 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 11. un 12.sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 10.sērija.
13.25 Gredzenu pavēlnieks. Divi torņi. Piedzīvojumu filma. 2001.g.
17.10 Šreks Trešais. ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
22.40 Nākamās dienas reiss. ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.20 Klejotkāre. ASV komēdija. 2012.g.
2.20 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» ASV 7. 8.sērija.
3.00 Iespējams tikai Krievijā. 9. – 12.sērija.

APRĪĻA GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
19. aprīlī no plkst.10 līdz 19
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 197 jaunas grāmatas, 57 filmas (DVD) un 11 stāstu
un pasaku klausāmgrāmatas angļu valodā – daudz filmu gan lieliem, gan maziem,
brīnišķīgas grāmatas par mākslu un arhitektūru, dzeja, vēsture un spēles bērniem.

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

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

SIA «Wurth» (reģ.Nr.40003280809)

Dokumentu arhīva
veidošana

ir «WÜRTH International AG» meitasuzņēmums, kas jau 22
gadus Latvijā veiksmīgi strādā instrumentu, stiprinājumu
materiālu, auto un celtniecības ķīmijas tirgū. Apmēram 100
darbinieku komanda vairāk nekā 20 pārstāvniecībās visos reģionos apkalpo gan juridiskos, gan individuālos klientus, kas
izvēlas nezūdošu kvalitāti un augsta līmeņa klientu servisu.

Saistībā ar uzņēmuma paplašināšanu aicinām
pieteikties uz aktīvu sadarbību orientētus(-as)

KLIENTU KONSULTANTUS(-ES)

facebook.com

16. aprīlī pl. 1800

Darba vides risku
novērtēšana
18. aprīlī pl. 1000

19. aprīlī pl. 1000

darbam «Wurth» veikalā Jelgavā, Rūpniecības ielā.

Uzņēmums piedāvā:
• interesantu un dinamisku darbu starptautiskā uzņēmumā;
• regulāras profesionālās apmācību iespējas un daudzveidīgu vadības un kolēģu atbalstu;
• stabilu atalgojumu un motivējošus, uz rezultātu
orientētus bonusus;
• veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika).
Darba laiks: no plkst.8 līdz 18 (pirmdiena–piektdiena).
Pieteikumu lūdzam sūtīt pa e-pastu karjera@wurth.lv.
Papildu jautājumu gadījumā aicinām zvanīt
pa tālruni 26367807.
N.B. Divu nedēļu laikā pēc pieteikuma sazināsimies tikai ar
tiem kandidātiem, kuri tiks izvēlēti nākamajai atlases kārtai.

24. aprīlī pl. 1715

“JAUNĀ ES”

Mantojums-

problēmas un risinājumi

24. aprīlī pl. 1730

25. aprīlī pl. 1715

Darba tiesības
9. maijā pl. 0915

9. maijā pl. 1715

AK

SA

S

8. maijā pl. 1730

ZM

Prasības:
• tehniskās zināšanas un interese par procesiem
celtniecībā un/vai autoapkopē;
• darba pieredze klientu apkalpošanā vai līdzvērtīgu
pienākumu veikšanā (vēlams industriālo produktu
pārdošanā) tiks uzskatīta par priekšrocību;
• augsti attīstīta spēja patstāvīgi plānot savu ikdienu
un sasniegt mērķus;
• labas komunikācijas prasmes un vēlme proaktīvi
komunicēt ar klientiem;
• iniciatīva, vēlme pastāvīgi mācīties un mērķtiecība;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas datorzināšanas («MS Word» un «Excel»).

Ideju fitness I

BE

Darba pienākumi:
• uzturēt sadarbību ar uzņēmuma esošajiem klientiem,
kā arī piesaistīt jaunus klientus;
• sniegt tehniskas konsultācijas par klientam atbilstošiem produktu risinājumiem pēc viņu vajadzību
apzināšanas un izprašanas;
• aktīvi veicināt uzņēmuma pārdošanas mērķu izpildi,
strādājot komandā;
• nodrošinātu kvalitatīvu preču apriti, pasūtījumu
noformēšanu un augsta līmeņa servisu.

Komplektējam grupas izglītības programmās:

Topošo vecāku
skola
25. aprīlī pl. 1730
9. maijā pl. 930
6. jūnijā pl. 1730

Ēd vesels

9. maijā pl. 1730

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 12. aprīlis

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

veidos Brīvības stāstu

Foto: no iestādes «Kultūra» arhīva

Patrīcija Gilinska, 3.b klase

Kādā parastā dienā
Apsēdos reiz jūras krastā,
Tur tālumā ir kuģa masts.
No šejienes ir viss tik mazs,
Kaut redzams būtu kaiju bars.

Vēlāk jau saulīte spoži riet,
Gribu es tai pakaļ skriet.
Taču drīz es sāku iet
Un par sevi varu smiet.

Paskatos uz otru pusi,
Ieraugu tur pļavu lielu.
Tur stāv teliņš, kas lok pienu
Un sparīgi ēd svaigu sienu.

Devos mājup – domāju:
«Skaista mana tēvu zeme –
Jūra kāpas apskalo,
Saule jūru apmīļo.»

Nolēmu es apgulties,
Un nedaudz, nedaudz nosnausties.
Nu, paldies Dievam, piecēlos,
Jo gandrīz jūrā ievēlos.

Laimīgs esmu cilvēkbērns,
Man pieder zeme dzimtā.
Te mūžam dzīvot gribētu
Un labus darbus darītu!

LINDA KUKUTE, Jelgavas 3. sākumskola, 5.a klase

Pasākumi pilsētā
12. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas Akordeonistu nodaļas audzēkņu koncerts (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
12. aprīlī pulksten 18 – ciklā «Satiec savu mūziķi» īpašais viesis – Jelgavas Tirkīza
kora ansambļa vadītājs Ž.Siksna. Pieteikties pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
12. aprīlī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» izrāde
«Kamēliju dāma» (krievu valodā). Režisors – A.Matisons. Piedalās – TDA «Lielupe»
dejotāji. Biļešu cena – 2–4 € (kultūras namā).
15. aprīlī pulksten 14 – BDK «Ieviņa» koncerts «Stādīju ieviņu». Mākslinieciskā
vadītāja – L.Ozola. Biļešu cena – 1 € (kultūras namā).
15. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
17. aprīlī pulksten 19 – humora šova «Greizais spogulis» autori un izpildītāji programmā «Jautri dzīvojam!». Biļešu cena – 12–26 € (kultūras namā).
18. aprīlī pulksten 18 – «Fiksi Show»: «Uzmanīgi, Fiksiki!». Neaizņemot atsevišķu
sēdvietu, bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja – bez maksas. Biļešu cena – 8–15 €
(kultūras namā).
20. aprīlī pulksten 19 un 21. aprīlī pulksten 17 – deju studijas «Intriga» pavasara
koncerts «Par mums, meitenēm». Mākslinieciskā vadītāja – I.Ose. Biļešu cena – 2–3
€ (kultūras namā).
21. aprīlī pulksten 10.30 – ciklā «Tavas saknes tavā zemē»: pārgājiens Vilces
pagastā. Viesošanās Piparmētru namiņā un Berķenes muižā. Ilgums – 7 stundas.
Dalības maksa – 7 € (tikšanās – Jelgavas autoostā).
21. aprīlī pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienas nodarbība «Tekstilmozaīka»:
tālruņa, briļļu vai kosmētikas maciņa izgatavošana. Meistare – G.Skeltona. Pieteikties
pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
24. aprīlī pulksten 14 – Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atceres
pasākums. Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).
24. aprīlī pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās (pilsētas bibliotēkā).
24. aprīlī pulksten 17 – zinātnes centra «AHHAA» izbraukuma izstāde: iespēja
iesaistīties darbnīcās ar interaktīviem eksponātiem. Vairāk informācijas – www.zrkac.
lv (ZRKAC).
26. aprīlī pulksten 14 – «Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot»: I Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa laureātu apbalvošana (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
26. aprīlī pulksten 18 – tūrisma vakars «100 Latvijas dabas brīnumi». Vakara viesis
– E.Ražinskis (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
No 26. aprīļa – konkursa «Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot» izstāde. Dalībnieki
– bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 15. aprīlim – izstāde «Dāvana. Helga Kogerte, Marute Kollarda un Aleksandrs
Djačenko. Keramika»: triju Baltijas valstu keramiķu veltījums savas valsts simtgadei
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 22. aprīlim – «Latviskās dvēseles raksti»: izstāde, kas iekļauta Latvijas valsts
simtgades svinību programmā, stāsts par Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. aprīlim – izstāde «No vilnas līdz diegam». Iespēja apskatīt materiālus un
darbarīkus vilnas apstrādei un diegu izveidei (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).

 Jana Bahmane

4. maijā Jelgavā notiks
starptautiskais grafiti ielu
mākslas festivāls «Brīvības
stāsti», pulcējot deviņus
māksliniekus no piecām
valstīm, – festivāla dalībniekiem būs dotas vien deviņas
stundas, lai savus brīvības
stāstus caur grafiti mākslu
izteiktu uz betona sienas
Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā.
Kā atzīst iestādes «Kultūra» producents Gundars Caune, neskatoties
uz to, ka kopš pēdējā grafiti mākslas
festivāla Jelgavā pagājuši vairāk nekā
desmit gadi, festivālam pieteikušies
pārsteidzoši daudz mākslinieku, un
tas pierāda, ka grafiti māksla nav
zaudējusi aktualitāti. Kopumā konkursam šogad tika iesūtītas 24 skices,
kuru autori ir mākslinieki no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Francijas un pat
Brazīlijas. G.Caune stāsta – lai uzrunātu ārvalstu māksliniekus, festivāla
organizatori sūtījuši informāciju mākslinieku datubāzēm, tādēļ skiču autoru
vidū ir ne vien grafiti mākslinieki no
Eiropas, bet arī viens Dienvidamerikas
pārstāvis. ««Brīvības stāsti» ir ļoti
atvērta tēma – daudzi mākslinieki to
risinājuši simboliski, apspēlējot gan
valsts, gan arī cilvēka brīvību. Kāds

brīvību ietvēra putna tēlā, citi savukārt izmantoja tautastērpa un latvju
zīmju motīvus. Tāpat skiču konkursa
dalībnieku vidū bija mākslinieki, kas
savos darbos runāja par valodas brīvību – par tās spēku nojaukt robežas,
bet kāds cits mākslinieks brīvību
saskatīja sēņošanā – viņaprāt, tas ir
latvieša brīvības simbols,» konkursam iesūtītās skices raksturo iestādes
«Kultūra» producents. Viņš norāda,
ka atšķirīgs bija ne vien mākslinieku
skatījums uz festivāla tēmu, bet arī
profesionālā sagatavotība. «Kāds darbs
uzrunāja uzreiz, kāds raisīja diskusijas
vērtēšanas komisijas pārstāvju vidū,
taču kopumā nonākt pie gala lēmuma
nebija grūti,» tā G.Caune. Skices vērtēja festivāla mākslinieciskais vadītājs
grafiti mākslinieks Dainis Rudens,
Jelgavas pilsētas pašvaldības galvenā
māksliniece Laura Vizbule, ilustrators
Roberts Rūrāns un grafiskais dizainers
Aigars Mamis.
Deviņu izvēlēto skiču autoriem
– Luīsam Gustāvu Martinsam no
Brazīlijas, Aleksandram Beretam
no Francijas, igauņu māksliniekiem
Danilam Taro un Salmei Kūlmarai,
Arturam Širinim no Lietuvas, kā arī
Latviju pārstāvošajiem māksliniekiem
Ērikam Caunem, Katei Seržānei, Zaharam Znaidjonovam un Robertam
Galviņam – savas idejas 6x2 metru
mērogā uz betona sienas Loka maģistrāles un Aviācijas ielas krustojumā

būs jārealizē 4. maijā no pulksten 9 līdz
18. Grafiti mākslas darbu, ko festivāla
mākslinieciskais vadītājs D.Rudens
apvienos aptuveni 60 metrus garā
kopdarbā, tapšanas procesam varēs
sekot līdzi ikviens. Konkursa nolikums
paredz: katram māksliniekam būs
pieejami krāsu baloniņi ar septiņiem
krāsu toņiem – oranžu, piesātināti sarkanu, baltu, spilgti dzeltenu, saulrieta
dzeltenu, melnu un asinssarkanu –,
lai visu autoru darbi vienotos kopīgā
krāsu gammā. Tāpat organizatori katram māksliniekam nodrošinās darbam
nepieciešamo aprīkojumu, piemēram,
sastatnes un trepes.
Festivāla norises gaitā māksliniekus
un skatītājus izklaidēs DJ Vento, grupa
«Augša», kā arī būs pieejamas radošās
darbnīcas, bet pulksten 19 notiks festivāla laureātu apbalvošana un grafiti
sienas atklāšana.
Jāatgādina, ka katrs no deviņiem
apstiprinātajiem māksliniekiem pēc
darba pabeigšanas saņems naudas balvu 250 eiro, savukārt žūrijas komisija
noteiks konkursa laureātus. Izvērtēt
grafiti mākslas darbus varēs arī skatītāji, no 7. līdz 11. maijam par savu
favorītu balsojot iestādes «Kultūra»
oficiālajā «Facebook» lapā.
Grafiti ielu mākslas festivālu Jelgavā
finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds un Jelgavas pilsētas pašvaldība. Festivāls norisinās Latvijas valsts
simtgades pasākumu gaitā.

Jelgavniekiem koru skatē – lielākoties I pakāpe
 Jana Bahmane

Aizvadītās nedēļas nogalē
Jelgavas 3. sākumskolā notika Jelgavas apriņķa koru
skate, kurā mūsu pilsētas
kori lielākoties ieguva I
pakāpes diplomus, bet augstāko rezultātu uzrādīja Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Kultūra» jauktais
koris «Mītava» – kolektīvs
saņēma Augstākās pakāpes
diplomu. «Jelgavai un Jelgavas apriņķim ir jālepojas ar
ļoti labi dziedošiem koriem.
Koru kustība šeit viennozīmīgi var konkurēt ar citām
nozarēm,» vērtē Jelgavas
koru apriņķa virsvadītājs
Edgars Vītols.
Šī koriem bija nozīmīgākā repertuāra pārbaudes skate nokļūšanai XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkos – skates dalībniekiem bija
jāizpilda divas izlozes un viena izvēles

dziesma no Dziesmu un deju svētku
noslēguma koncerta «Zvaigžņu ceļā»
repertuāra. Sieviešu, vīru un jauktos
korus vērtēja virsdiriģenti Romāns
Vanags, Juris Kļaviņš, Jānis Ozols,
Aira Birziņa un Māra Marnauza. «Šī
nebija vienkārši repertuāra pārbaudes
skate, bet aizkustinošs priekšnesums,»
vērtē R.Vanags. Bet J.Kļaviņš papildina, ka Dziesmu un deju svētki ir tautas
spēka un sanākšanas svētki, novēlot
ikvienam dziedātājam to sajust. «Man
bija patiess prieks redzēt un sajust,
ka lielākā daļa kolektīvu ir kā vienots
instruments,» par Jelgavas apriņķa
koriem teic A.Birziņa.
Žūrija korus vērtēja 50 punktu skalā, piešķirot skates dalībniekiem Austākās, I, II vai III pakāpes diplomus.
Visaugstāko novērtējumu – Augstāko
pakāpi – no Jelgavas koriem saņēma
iestādes «Kultūra» jauktais koris «Mītava». Pārējie pilsētas kori novērtēti ar
I un II pakāpi.
«Kopumā kori bija ļoti labi sagatavojušies, taču, neskatoties uz to, žūrija
skates dalībniekus vērtēja ļoti stingri.

Koru skates rezultāti
• JPPI «Kultūra» jauktais koris «Mītava»
– Augstākā pakāpe (45 punkti)
• JPPI «Kultūra» jauktais koris «Balti» – I
pakāpe (43,56 punkti)
• Jelgavas Latviešu biedrības jauktais
koris «Re, kā!» – I pakāpe (43 punkti)
• JPPI «Kultūra» jauktais koris «Tik un
tā» – I pakāpe (40,22 punkti)
• JPPI «Kultūra» jauktais koris «Zemgale»
– I pakāpe (39,44 punkti)
• Jelgavas Amatu vidusskolas jauktais
koris «Riti» – II pakāpe (39 punkti)
• Jelgavas 4. vidusskolas vīru koris «Kārkli
pelēkie zied» – I pakāpe (42,11 punkti)
• LLU vīru koris «Ozols» – I pakāpe (41,44
punkti)
• LLU sieviešu koris «Liepa» – I pakāpe
(42,11 punkti)

Lielākoties kori saņēma I pakāpi – tas
pierāda, ka kolektīvi skatē parādīja
labu sniegumu. Zinot diriģentu ieguldīto darbu, emocionāli es vēlētos
koriem piešķirt kripatiņu augstākus
rezultātus, bet mākslā vienmēr vēl
ir kur tiekties,» vērtē Jelgavas koru
apriņķa virsvadītājs.

