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Latvijas zinātne pirms
200 gadiem sākās Jelgavā

1818.
gadā Kurzemes
Literatūras un
mākslas biedrība
nodibināja Kurzemes Provinces
muzeju. Tas bija
otrais muzejs Latvijā un pirmais ārpus
Rīgas. Gandrīz 100 Attēls: Kurzemes Provinces muzeja ēka
gadu laikā muzejs
izveidoja Eiropas nozīmes kultūrvēsturisku liecību kolekciju. Muzeja
darbības sākumā tobrīd vēl nelielo kolekciju izvietoja Jelgavas grāmatizdevēja Johana Martina Petersa Stefenhāgena (1766 – 1883)
drukātavas nama 2. stāvā Kannulējēju (tagad J.Mātera) ielā. Muzejs
pakāpeniski ieguva popularitāti vietējā sabiedrībā, to pazina arī pasaulē. Kolekcijai kļūstot lielākai, bija nepieciešamas jaunas telpas.
Rīgas arhitekts Vilhelms Neimanis (1849 – 1919) izstrādāja projektu pirmajai muzejam domātajai ēkai Latvijā (iegūto pieredzi viņš
izmantoja, dažus gadus vēlāk projektējot tagadējā Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja ēku Rīgā). Muzeju uzcēla nojauktās Jelgavas teātra
ēkas vietā bijušajā Staļļplacī.
1898. gada 26. novembrī pilsētas prominentās personas, piedaloties Kurzemes vicegubernatoram A.V.Muravjovam, atklāja jauno
muzeja namu, kura ieejas portālu rotāja uzraksts latīņu valodā
«Zinātnei un Mākslai».
1944. gada vasarā kara ugunīs vēsturiskā celtne gāja bojā. Mūsdienās šajā vietā uzcelts Uzvaras ielas dzīvojamo namu siltummezgls
un citas ēkas.

Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Nacionālo bruņoto
spēku militārā parāde
Jelgavā
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītā Nacionālo bruņoto spēku diena šogad 4. maijā notiks
Jelgavā.
Lai iepazīstinātu ar bruņotajiem spēkiem arī tos iedzīvotājus, kuriem nav iespēju apmeklēt tradicionālo valsts svētku
parādi 18. novembrī Rīgā, 2012. gadā aizsardzības nozare
aizsāka jaunu tradīciju – valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, kādā no Latvijas novadiem organizēt Nacionālo
bruņoto spēku dienu.
Bruņoto spēku dienā Jelgavas centrā iedzīvotāji varēs
noskatīties militāro parādi, bet pļavā pretim Jelgavas pilij
– iepazīties ar regulāro spēku un Zemessardzes vienību apbruņojumu, kā arī vērot dažādus paraugdemonstrējumus.
Militārajā parādē soļos Latvijas un ASV bruņoto spēku
karavīri, kā arī zemessargi un Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu pārstāvji. Parādi noslēgs šo vienību tehnikas
demonstrējums.

Uz Latvijas Zinātņu akadēmijas oficiālā karoga atrodams tieši 1815. gads jeb Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības dibināšanas gads, kad aizsācies Latvijas zinātnes attīstības ceļš. Pieminot šo jubileju, akadēmiķim Latvijas Zinātņu akadēmijas
prezidentam Ojāram Spārītim bija uzdevums ne tikai uzrunāt starptautiskās konferences dalībniekus, bet arī kopā ar Jelgavas
domes un Latvijas Pasta vadību atklāt biedrības 200. gadadienai veltīto jubilejas pastmarku.
Foto: Raitis Supe
 Ligita Vaita

Pirms 200 gadiem jeb
1815. gadā Mītavā tika
dibināta Kurzemes Literatūras un mākslas
biedrība, un šis notikums tiek uzskatīts
par zinātnes aizsākumu Latvijā. Jubileja
ir iekļauta UNESCO
svinamo dienu kalendārā, un, lai to atzīmētu, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā atklāta
piemiņas plāksne un
prezentēta īpaša biedrības jubilejai veltīta
pastmarka.
Šogad muzejam uzreiz svinamas divas apaļas jubilejas
– pirms 240 gadiem Jelgavā īpaši
augstskolai celtā ēkā, kur tagad
atrodas muzejs, atklāta pirmā
augstskola Latvijā «Academia
Petrina», bet pirms 200 gadiem
šeit dibināta Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība, kas tiek
uzskatīta par Latvijas Zinātņu

akadēmijas aizsākumu. Trīs
gadus vēlāk, 1818. gadā, biedrība
Jelgavā nodibināja muzeju, kas
bija pirmais muzejs ārpus Rīgas.
Par visiem šiem trīs notikumiem
turpmāk atgādinās piemiņas
plāksne pie muzeja ieejas.
Savukārt brīdis, ko gaidīja
filatēlisti no visas Latvijas, ir
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrībai veltītas pastmarkas
izdošana. Tā izdota 200 000
eksemplāru tirāžā, tātad divreiz
lielākā nekā Jelgavas 750 gadu
jubilejas pastmarka, ko prezentēja februārī. Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
uzsver, ka pastmarka ir lielisks
veids, kā iemūžināt vēsturiskus
notikumus, jo tā par tiem uzzina
visā pasaulē. «Pastmarka izceļos
uz ārvalstīm, nesot līdzi Jelgavas
vārdu. Tā palīdzēs mūsu kultūras un mākslas notikumus nest
pasaulē,» norāda domes priekšsēdētājs, iesakot pastmarku
izmantot kā suvenīru, ko sūtīt
saviem tuviniekiem ārvalstīs.
«Es cenšos būt klāt katrā
no jauno pastmarku izdošanas
vietām, jo tikai šādā veidā varu

iegūt pirmās dienas zīmogu.
Pastmarku varēšu nopirkt arī
rīt, bet zīmogs jau būs cits,» saka
liepājnieks Artūrs Kokorēvičs,
kurš mērojis tālāko ceļu uz Jelgavu. Savukārt pastmarkas un
īpašās aploksnes ar 21. aprīļa
zīmogu jau izceļojušas arī uz
ārvalstīm. Filatēlists no Rīgas
Ilgonis Šteinbergs stāsta, ka
aploksni ar jubilejas pastmarku
izsūtījis uz Tallinu un arī Austrāliju, bet vēl trīs sūtījumus no
viņa saņems filatēlisti Kuldīgā.
Pastmarku iespējams iegādāties
pasta nodaļās visā Latvijā, tās
nomināls ir 0,85 eiro, bet tirāža
– 200 000 eksemplāru. 1500
eksemplāros izdota arī biedrības
jubilejai veltīta aploksne.
Pastmarkas dizaina autore
ir māksliniece Elita Viliama,
un viņa stāsta, ka darbs pie
pastmarkas bija sarežģīts, jo
pastmarkai jāatspoguļo vēsturiski notikumi, kas jāparāda
vienlaikus atpazīstami un vizuāli
veiksmīgi. Turklāt laiks, kas
veltīts pastmarkas tapšanai, bijis
tikai divi mēneši, kas ekslibru
un pastmarku darbiem ir ļoti īss

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

laiks. «Par savām ķibelēm varētu
uzrakstīt detektīvu, jo ne visas ieceres var īstenot. Ne visi personu
attēli muzejos bija atrodami, tāpēc arī personāžus nācās mainīt.
Tomēr, ja rezultāts filatēlistiem
patīk, tas man ir lielākais kompliments,» atklāj māksliniece,
piebilstot, ka pastmarku mākslā
lielākais gandarījums ir zināt, ka
tās apceļo teju visu pasauli. Uz
pastmarkas attēlota Jelgavas
muzeja ēka un 26 nozīmīgākās
personas, kas bija klāt Kurzemes
Literatūras un mākslas biedrības
dibināšanā.
Jāpiebilst, ka biedrības dibināšanas gadadienu atzīmē ne tikai
Jelgavā, jo ar to saistāma visa
Latvijas zinātnes vēsture. Līdz
ar to biedrības 200. gadadienu
atzīmē Latvijas Zinātņu akadēmija un arī zinātņu akadēmijas
ārvalstīs. Jelgavas muzejs tāpēc
šoreiz izvēlēts par norises vietu
14. Baltijas Intelektuālās sadarbības konferencei.
Kurzemes Literatūras un
mākslas biedrības 200. gadadiena ir iekļauta UNESCO svinamo
dienu kalendārā.

63048800

Nacionālo bruņoto spēku dienas programma
4. maijā Jelgavā
Pulksten 6.30 – bruņoto spēku karavīri ierodas Hercoga
Jēkaba laukumā
No pulksten 7 līdz 8 – parādes mēģinājums Lielajā ielā
No pulksten 8.30 līdz 9.10 – dievkalpojums Svētās Annas
baznīcā
Pulksten 10.15 – ziedu nolikšana pie J.Čakstes pieminekļa
No pulksten 10.30 līdz 11.30 – militārā parāde Lielajā
ielā
No pulksten 12 līdz 15 – paraugdemonstrējumi, NBS prezentācija pļavā pretim Jelgavas pilij
4. maijā jau no pulksten 7.00
transportam pilnībā tiks slēgts
Lielās ielas posms no Pasta ielas līdz Akadēmijas ielai,
satiksme tiks atjaunota pēc militārās parādes noslēguma.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Jelgavas 750. jubilejas gadā tiks godinātas mūsu stiprās
ģimenes – Pilsētas svētkos domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu pāriem, kas šogad atzīmē 50.
kopdzīves jubileju. Zelta pāri tiks sveikti 28. maijā pulksten 14 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi jāņem pases un laulības apliecība.
Papildu informācija pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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viedokļi

«Aristotelis kādreiz teicis, ka «ģimene ir sākotnējāka un nepieciešamāka par valsti», tomēr ģimenes tēmai zinātniski pievēršamies
daudz mazāk nekā valsts un politikas problēmām,» uzskata LLU
Starptautiskās sadarbības centra vadītājs Voldemārs Bariss, piebilstot, ka dzīvojam plurālistiskā pasaulē un tur, kur ir daudz vērtību,
pastāv arī vērtību konflikti. Ģimene šobrīd nenoliedzami piedzīvo
pārmaiņas, taču vai un kā esam gatavi uz tām reaģēt? Kā ģimenes
vērtības un lomu sabiedrībā stiprināt?
Ar plašu un daudzveidīgu tematu programmu Jelgavā aizvadīta
divu dienu konference «Ģimene sabiedrības uzmanības centrā:
starp ideāliem un realitāti». Jelgavas pilī un LLU Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātē (ESAF) tikās mācībspēki, pedagogi,
sociālie darbinieki, pašvaldību pārstāvji, garīdzniecības pārstāvji,
ģimenes ar bērniem, jaunieši, studenti un citi interesenti. Konferences organizēšanā iesaistījās dažādas ar ģimenes institūtu saistītas
organizācijas, kas apliecina – iespēju, kā palīdzēt ģimenēm, ir daudz,
tikai jāzina, kam un kā palīdzību prasīt.
Organizatori vērtē, ka atsaucība bijusi pat lielāka nekā gaidīts
– konferenci kopumā apmeklējuši ap 290 interesentu, bet vēl 550
to skatījušies tiešraidē. «Jelgavas Vēstnesis» apkopo viedokļus par
to, kas mūsdienās ir ģimene un kāpēc ģimenes problemātikai bija
nepieciešama diskusija konferences formā.

«Vienalga, kurš nospiež
veļasmašīnas starta pogu»
Silva Poča, LLU ESAF lektore:
«Kaut arī ģimeni definēt ir mēģinājuši daudzi pētnieki dažādos
laikos, visas definīcijas ietver vienas
un tās pašas pazīmes, turklāt visbiežāk ignorē savstarpējo attiecību
faktoru, kas mūsdienu Rietumu
sabiedrībā šķiet vissvarīgākās. Klasiski definīcijās tiek skatītas lomas
un to sadalījums, nevis savstarpējās
attiecības un emocionālā piesaiste.
Kā lomas ģimenē mainās un kā
tas ietekmē ģimenes pastāvēšanu,
kādas problēmas rada? Līdz pat 20.
gadsimtam ģimenē lomu mijiedarbību noteica bioloģiskās atšķirības
un dzimumu funkcionalitāte, kas
nozīmē, ka bija ļoti strikti noteikts,
kuri ir tā saucamie sieviešu darbi un
kas jādara vīrietim. Būtībā nemaz
nebija diskusiju par citādu lomu
sadalījumu, jo tas bija arī praktiski
nepieciešams, sievietes fiziski nespēj izdarīt vīrieša smagos darbus,
nepastāvēja iestādes, kas pieskatītu
bērnus, tāpēc sievietes dabisko uzdevumu – audzināt bērnus – nemaz
neapsprieda. Savukārt 21. gadsimtā
tehnoloģijas atceļ funkcionalitātes
diktātu. Kļūst pilnīgi vienalga, kurš
nospiež ieslēgšanas pogu veļasmašīnai vai mikroviļņu krāsnij. Līdz
ar to daudz svarīgāk kļūst nevis
tas, kādus pienākumus katrs no
laulātajiem dara, bet kā viņi spēj
par to vienoties.
Šīs izmaiņas lomu sadalījumā,
protams, maina arī sievietes un
vīrieša stāvokli ģimenē. Sievietei
visbiežāk nākas apvienot gan darba,
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«Esam devuši impulsu»
Aleksandrs Stepanovs, Jelgavas Katoļu diecēzes priesteris,
konferences idejas iniciators:
«Domāju, ka esam paveikuši būtisku darbu, iekustinājuši ideju un
aktualizējuši problēmu. Ģimene kā
institūts pašlaik ir apdraudēta – atšķirīgas attiecību formas, sakāpinātas diskusijas politiķu aprindās…
Arī sev apkārt jūtu, ka sabiedrību
šis jautājums uztrauc, cilvēki jūt šo
ģimenes apdraudētību. Domāju, ka
tāpēc arī konference bija tik plaši apmeklēta. Tieši cilvēku ieinteresētība
mani pārsteidza visvairāk.
Mūsu iecere bija kopīgam darbam
apvienot dažāda līmeņa institūcijas,
kas varbūt ikdienā kopā sadarbojas
par maz, taču būtībā mērķis ir viens
– mēs apzināmies, ka sabiedrībai ir
kaut kas jādara, lai ģimenes institū-

tu saglabātu un stiprinātu. Ģimene
ir pati pirmā, pati mazākā sabiedrība, tāpēc, ja šeit redzam problēmas,
tās var atspoguļoties tālāk visās
dzīves jomās.
Manuprāt, labākais ir tas, ka pirmos soļus sadarbībā esam iesākuši.
Esam veiksmīgi sadarbojušies ar
pašvaldībām, valsts institūcijām,
psihologiem un arī universitāti, un
pat tad, ja ir jautājumi, kuros mūsu
domas nesakrīt, esam mudinājuši
par tiem runāt un sabiedrību domāt. Ceru, ka Jelgavas konference
būs kā labs impulss šīs ieceres
turpināšanai citās pašvaldībās.
Es arī varu apliecināt, ka dzirdīgu
ausu netrūkst – lai kur mēs vērstos,
atsaucība bija liela, cilvēki labprāt
vēlas sadarboties un ģimenes jautājumus aktualizēt.»

«Izrādās, laulātie savā
starpā nesarunājas»

gan ģimenes dzīvi, un, tā kā neviena
no šīm lomām nedrīkst ciest, sieviete izjūt nepārtrauktu stresu, jo it kā
skrien pakaļ laikam. Arī vīrieša pozīcija ģimenē līdz ar to ir apdraudēta,
un galvenokārt nevis kādu fizisku
darbu dēļ, bet tieši tāpēc, ka vīrietis
ne vienmēr spēj ģimeni apgādāt.
Darba tirgus ir mainījies, kopš tajā
pilnvērtīgi ienākusi sieviete.
Ko darīt? Tas ir lielākais izaicinājums, lai ģimenes palīdzētu saglabāt
spēcīgas un noturīgas. Pirmkārt,
svarīgākais nosacījums būtu sociālā
un ekonomiskā stāvokļa uzlabošanās ģimenēs, taču ar to nebūs
līdzēts, ja sabiedrība neatteiksies
no dzimumu stereotipiem un nepieņems, ka vīrietis joprojām paliek
vīrietis arī tad, ja viņš nomazgā
traukus. Vērtīborientācijas maiņai
jānotiek neatkarīgi no dzimuma
– pasaule no materiālisma jāsāk
raut ārā.»

Daina Žurilo, psiholoģe, kopā ar
vīru Uldi Žurilo vada starptautisku
apvienību «Laulāto tikšanās»:
«Konference bija laba pirmā
pieredze, kā sabiedrībā aktuālu un
nozīmīgu tematu aplūkot daudzpusīgi. Tā kā šī bija pirmā konference,
tad svarīgi bija iezīmēt teorētisku
rāmi par to, kā ģimene radusies, kā
mainījusies, ar kādām problēmām
saskaras. Man personīgi bija ļoti
interesanti padomāt par šiem jautājumiem.
Tomēr mēs ar vīru esam praktiķi,
mums ir liela pieredze darbā ar
laulātajiem, tieši tāpēc bijām uzaicināti piedalīties konferencē. Esam
pieraduši domāt, ka ikviena ģimene
sākas ar mīlestību, un it kā arī apzināmies, ka to nevaram ietekmēt.
Taču vēlāk izrādās, ka ar mīlestību
vien nepietiek, attiecības ir jākopj,
bet kā to darīt? Jau 20 gadus vadām
starptautisko kustību «Laulāto tikšanās» un organizējam pasākumus,
ko saucam par nedēļas nogalēm
laulātajiem pāriem. Tas izklausās
pilnīgi ačgārni – kāpēc laulātajiem,
kuri taču ik dienas tiekas, dzīvo
kopā, sarunājas, jābrauc kaut kur
prom un jāieplāno laiks satikties?
Taču savā pieredzē redzam, ka tieši
iekustināt vīru un sievu runāt ir
visgrūtāk. Saruna ir pamatā tam,
lai laulība būtu spēcīga un noturīga,

Diana Staņko, Ģimenes ekoloģijas institūta psiholoģe:
«Jebkura šāda veida konference ir vērtīga, jo tā mudina domāt,
liek uz problēmām paraudzīties
plašāk un, kas nav mazsvarīgi,
darīt to no atšķirīgu vērtību
skatupunktiem. Patiesībā jau arī
baznīcas viedoklis nav nedz vecmodīgs, nedz iestidzis. Meklējot
šos saskarsmes punktus, izrādās,
ka mērķi mums visiem ir kopīgi.
Visvērtīgāk man šķita praktiskā un cilvēciskā komunikācija, arī tie referāti, kas sniedza

praktiskus padomus – ko darīt,
lai laulību stiprinātu, kā bērniem iedot to dzīves bagāžu, ko
uzskatām par pareizu. Tieši šie
foršie piemēri ir ļoti vajadzīgi, lai
it kā paslavētu un uzmundrinātu
mūsu ģimenes, lai dotu pārliecību, ka «jā, es esmu laba mamma
saviem bērniem», «es lepojos, ka
man ir viens vīrs vai viena sieva
visu mūžu». Šodien nereti var
just, ka ģimenes vērtību vietā ir
ērtības, aizmirstot, ka ģimene nav
ne «ērti», ne «viegli». Ir jāatrod
spēks un vēlme, bet problēmas ir

«Ģimene nav ne «ērti», ne «viegli»»

taču, izrādās, cilvēki nesarunājas. It
kā jau runā par ikdienišķām lietām,
piemēram, kas jānopērk veikalā,
cikos bērns jāaizved uz pulciņu un
tamlīdzīgi, taču jautājumi par iekšējām izjūtām tiek aizmirsti, viedokļu
apmaiņa nenoris.
Šoreiz cilvēki, kuri piedalījās
konferencē, bija atvērti un labprāt
dalījās, un to jutām diskusiju grupā.
Tas jau ir pozitīvi, ka pāri savās
problēmās nenoslēdzas, bet ir gatavi
runāt.
Vietā ir jautājums tieši par kon-

ferences praktiskumu, jo šoreiz, kā
jau pirmajā reizē, lielāks uzsvars
likts uz teorētiskā rāmja iezīmēšanu. Savukārt no dalībniekiem
jutām, ka viņi vēlas aplūkot praktiskus jautājumus. Tāpēc es domāju, ka šis bija labs sākums, bet
turpmāk būtu vērts organizēt tādu
kā ģimenes dienu, kad patiešām dot
iespēju cilvēkiem jautāt, diskutēt,
saņemt atbildes uz sev svarīgiem
jautājumiem, runāt par savām
problēmām. Domāju, tas noteikti
vēl ir priekšā.»

risināmas, ko mēs nereti ikdienā
aizmirstam. Šādā veidā mēs
varam palīdzēt celt vecāku un
laulāto kompetenci.
Ikdienā galvenokārt strādāju
ar jauniešiem, un mēs runājam
par dzimumaudzināšanas jautājumiem. Ģimenes ekoloģijas institūts meklē veidus, kā jauniešu
zināšanas par šiem jautājumiem
un arī vērtību izpratni stiprināt.
Šie jautājumi, protams, ir ļoti
aktuāli arī vecākiem. Redzot, ka
mūsu bērni seksuāli nobriest,
mēs kā vecāki sākam bažīties par

viņu drošību un rīcības pareizumu. Kā pasargāt pusaudzi no pāragras stāšanās dzimumattiecībās,
nevēlamas grūtniecības un seksuālām slimībām? Bieži šķiet, ka
nezinām, kā ar saviem bērniem
runāt, lai viņiem iemācītu un
izskaidrotu, kāpēc viņa ķermenis
ir vērtīgs un aizsargājams. Tāpēc
šoreiz konferencē dalījos ar ārvalstu labo pieredzi, kas drīzumā
preventīvas programmas «Ciklu
šovs – mana ķermeņa slepenā
koda atklāšana» veidā būs pieejama arī Latvijā.»

Kas mūsdienās ir ģimene?
Gunta Peipiņa, strādā ar jauniešiem:
«Ģimenes būtība jebkuros laikos ir sniegt izjūtu, ka svarīgākajā brīdī mums būs uz ko
paļauties. Drošības izjūta un
cieņa, manuprāt, ir pats svarīgākais, ko sniedz ģimene. Vai
kaut kas mainās? Grūti pateikt,
jo katrā ģimenē tas modelis
ir atšķirīgs, varbūt tās arī ir
pārmaiņas, ka ģimene kļuvusi
daudzveidīgāka.»

Daina Viņķele, strādā bāriņtiesā:
«Ģimene man ir viss. Bērni, par kuriem rūpēties, ir visa manas dzīves
jēga. Domāju, ka esam pazaudējuši
tradīcijas, kas stiprina ģimeni, par
tām ir jārunā vairāk. Ikdienas darbā
man ir liela saskare ar nelabvēlīgām
ģimenēm, kurās es redzu, ka cilvēkiem trūkst izpratnes par cieņu, kur ir
pazaudēti kopīgi un vienoti ģimenes
mērķi. Tomēr arī ārpus darba redzu,
ka paraugģimeņu šodien ir maz, tās
drīzāk ir izņēmums.»

Harijs Ozols, strādā algotu darbu:
«Domāju, ka ģimenes vērtības
nav mainījušās, tās joprojām tiek
veidotas un balstītas uz savstarpējo cieņu, saskarsmi, caur ko arī
veidojas mīlestība ģimenē. Arī kad
mēs dibinājām ģimeni, vērtības bija
dažādas, ģimenes modeļi atšķīrās,
tāpēc nedomāju, ka tas ir kaut
kas jauns. Neviena ģimene nav
ideāla, katram ir kāds ērkšķītis, ko
var izņemt, svarīgi ir tikai to gribēt
izdarīt.»

Māris Benķis, uzņēmējs:
«Grūtākais, noturot stipru ģimeni, ir māksla rast kompromisu,
tas ir lielākais izaicinājums. Vienmēr kādam ir jāpiekāpjas. Šodien
liels traucēklis ir arī modernās
tehnoloģijas, kas veicinājušas to,
ka cilvēki nesarunājas – katrs sēž,
ieurbies savā ekrānā, un dažkārt
pat brīvdienas kopā nepavada.
Tas nav pareizi.»

Evija Medne, jaunā māmiņa:
«Ģimene ir pamats visai dzīvei, ļoti
liels un svarīgs atbalsts. Pēdējos
gados ģimenes kļuvušas krietni dažādākas, ar atšķirīgiem modeļiem
un vērtībām. Domāju, ka cilvēki
arī kļuvuši pārāk lieli individuālisti,
savas vēlmes un vajadzības vērtējot
augstāk par kopīgajām. Protams,
laimīga ģimene ir tā, kurā ikviens
jūtas labi, tāpēc svarīgas ir katra
vēlmes, tomēr jāprot tās saskaņot
un rast kopīgu mērķi.»

«Svarīga
ir apziņa,
ka neesi
vienīgais»
Baiba Stikute, vecmāte, piecu
bērnu mamma:
«Skaidrs, ka ar vienu konferenci
nevar atrisināt visas sasāpējušās
problēmas, taču tas ir labs sākums.
Es vadīju diskusiju grupu daudzbērnu ģimenēm, kam nereti ir ļoti
svarīgi vienkārši tikties un saprast,
ka viņi tādi nav vienīgie. Arī mēs
paši ar vīru esam saskārušies ar
neizpratni no paziņu, kaimiņu
puses: «vēl viens bērns?!» vai «atkal
ģimenes pieaugums?!» Vai arī – par
sievieti sakot, ka viņa sēž mājās ar
bērniem, ar to domājot, ka viņa nedara neko. Tieši par šīm lietām mēs
ar ģimenēm runājām, diskutējām,
lai paši sevi uzmundrinātu ar to
pozitīvo, ko bērni sniedz. Protams,
ir daudz grūtību un sarežģījumu,
bet netrūkst arī prieka, ko mums
sniedz tikai bērni. Es priecājos, ka
piedalījās arī tēti, kas nereti bērnu
audzināšanā it kā paliek malā. Šoreiz viņi labprāt iesaistījās.
Mēs runājām par grūtībām, ar
ko saskaras daudzbērnu ģimenes,
un, kaut arī, protams, viedokļos
izskanēja finansiālās problēmas,
nepieciešamība pēc praktiskas
palīdzības, tomēr tas, ko ģimenes
uzskata par svarīgāko, ir vienkārši
savstarpēja sapratne, emocionāla
apziņa, ka tu neesi vienīgais, kas
audzina vairāk par trim bērniem,
un ka tas, ko tu dari, ir svarīgi.
Pēc mūsu darba grupas ģimenes
nolēma, ka šādas tikšanās un sarunas ir jāturpina, viņi savstarpēji
apmainījās kontaktiem un nolēma,
ka tiksies vēl. Domāju, tas ir labs
tiešais atlikums pēc konferences,
ka cilvēki ir atraduši līdzīgi domājošos, ar līdzīgām problēmām un
arī interesēm.»
Sagatavoja Ligita Vaita,
foto Raitis Supe un no
personīgā arhīva
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Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts «Jelgava 750» svētku logotips
Saskaitiet, cik pilsētas svētku logotipu publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 24. aprīlī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005574.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasta salā uzstādītas
videokameras

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Konkursam aicina pieteikt
prasmīgākās Jelgavas
vecmāmiņas
 Ritma Gaidamoviča

Turpinot tradīciju, arī
šogad Sabiedrības
integrācijas pārvalde
(SIP) izsludina konkursu «Mana vecmāmiņa prot visu», kurā
cels godā vecmāmiņu
veikumu un prasmes.
Mazbērni un mazmazbērni savas omes konkursam aicināti pieteikt
līdz 8. maijam.
Konkursa mērķis ir atgādināt,
ka ģimene ir sabiedrības pamats,
ka jārūpējas par veselīgu ģimeņu
veidošanu, stiprināšanu, atbalstu
un aizsardzību. Jāizceļ ģimenes
nozīme, jāparāda neaizstājamā
vieta sabiedrībā, jo tieši tajā cilvēks veido savu vērtību sistēmu,
uzskatus, attiecības ar citiem.
Tāpat ar konkursa starpniecību
ir vēlme popularizēt vecmāmiņu
mūžā iegūto pieredzi, iemaņas
un prasmes, ko viņas ar prieku
nodod jaunajai paaudzei.
Vecmāmiņas konkursam var
pieteikt mazbērni un mazmaz-

bērni no četriem līdz 14 gadiem,
aprakstā par savu vecmāmiņu
izstāstot, cik viņa ir lieliska un
kāpēc tieši viņa ir pati labākā un
īpašākā vecmāmiņa. Pieteikumā jābūt iekļautam aprakstam
par vecmāmiņu (līdz divām
A4 formāta lapām); jānorāda
vecmāmiņas vārds, uzvārds, vecums, tālruņa numurs un adrese;
iesniedzēja vārds, uzvārds un
kontaktinformācija. Var pievienot fotogrāfijas, zīmējumus un
citas liecības.
Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 8. maijam, personīgi
to nogādājot SIP Sarmas ielā 4,
nosūtot pa pastu: Sabiedrības
integrācijas pārvalde, Jelgava,
Sarmas iela 4, LV-3001, ar norādi
«Vecmāmiņu konkursam», vai epastu snezana.zenovjeva@dome.
jelgava.lv. Papildinformāciju par
konkursu var iegūt mājas lapā
www.sip.jelgava.lv vai pa tālruni
63005496, 29398851.
Konkursa «Mana vecmāmiņa
prot visu» noslēguma pasākums
paredzēts SIP 20. maijā, kad
kopā tiks aicinātas visas vecmāmiņas un viņu pieteicēji.

Maija stafešu laikā uz
stundu slēgs Lielo ielu
 Ilze Knusle-Jankevica

1. maijā, kā ierasts,
notiks Maija stafetes,
un to laikā apmēram
uz stundu tiks slēgta
satiksme Lielās ielas
posmā no Uzvaras ielas līdz Pulkveža Brieža
ielai.
Sporta servisa centra pārstāve Aļona Fomenko skaidro, ka
Lielā iela satiksmei tiks slēgta
1. maijā apmēram pulksten
10.50, jo pulksten 11 tiks dots
starts pirmajam skrējienam.
Organizatori lēš, ka stafetes
ilgs apmēram stundu un jau ap
pulksten 12 satiksme pa Lielo
ielu varētu tikt atjaunota.
Stafešu starts būs Lielās un
Akadēmijas ielas krustojumā,
turpat būs arī finišs. Dalībnieki
pulcēties Hercoga Jēkaba laukumā sāks jau no pulksten 10.
Skrējiens notiks pa Lielo ielu
šādos posmos: Uzvaras iela–Katoļu iela, Katoļu iela–Pasta iela,

Pasta iela–Mātera iela, Mātera
iela–Pētera/Pulkveža Brieža
iela, Pētera/Pulkveža Brieža
iela–Mātera iela, Mātera iela–
Pasta iela, Pasta iela–Katoļu
iela, Katoļu iela–Uzvaras iela.
Stafetēs piedalās gan skolēni,
gan citi interesenti. Komandas tiks dalītas četrās vecuma
grupās: 6. – 7. klašu meitenes
un zēni (2001./2002. dz.g.), 8.
– 9. klašu meitenes un zēni
(1999./2000. dz.g.), 10. – 12. klašu jaunietes un jaunieši (1995.
– 1998. dz.g.) un vispārējā grupa. «Vispārējā grupā var startēt
visi, kas vēlas. Interesentiem
pieteikums jāiesniedz līdz 29.
aprīļa pulksten 17, sūtot pa epastu Alona.Fomenko@sports.
jelgava.lv,» norāda A.Fomenko.
Komandā startē astoņi dalībnieki.
Sporta servisa centrs Maija stafetes rīko, lai iesaistītu
skolēnus sportiskās aktivitātēs
un popularizētu skriešanu kā
demokrātisku fizisko aktivitāti
visām vecuma grupām.

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

aicina darbā tāmētāju ar pieredzi būvniecības un kokapstrādes nozarēs.
Darba pienākumi:
• tāmju sastādīšana atbilstoši būvniecības darba projektiem;
• darba aprakstu sastādīšana saskaņā ar projektu;
• darba apjomu un specifikāciju sastādīšana;
• materiālu un būvdarbos izmantojamo mehānismu daudzuma noteikšana, cenu pieprasījumu sastādīšana;
• veikt darba patēriņa aprēķinus, ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un
iekārtām, aprēķināt pašizmaksu un peļņu;
• tāmju dokumentācijas noformēšana atbilstoši prasībām.
Prasības pretendentam:
• darba pieredze un izpratne par tāmēšanas darbu;
• spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, strādāt komandā, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word», «Excel», «AutoCad», PDF);
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
• vēlama pieredze tāmēšanā ar ārvalstu projektiem.
Neto darba alga – no 700 līdz 950 EUR, pamatojoties uz profesionālo pieredzi un kvalifikāciju.
CV sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv līdz 30. aprīlim.
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 28. aprīlī Jelgavā notiks Korupcijas
novēršanas un apkarošanas biroja
(KNAB) Informatīvā diena. No pulksten
11 pie Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra Svētes ielā 33 darbosies informatīvā telts, bet pulksten 13
centra telpās uz tikšanos aicinās KNAB
priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks. Pēc
prezentācijas klātesošie varēs uzdot sev
interesējošos jautājumus, kā arī individuāli konsultēties par korupcijas novēršanu
un apkarošanu.
 Aigars Krūmiņš un Dainis Viktors Šlāpins atzīti par labākajiem SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) šoferiem martā.

Foto: Raitis Supe
Pasta salā jau izvietotas pirmās videonovērošanas kameras, kas palīdz Pašvaldības policijai uzturēt sabiedrisko kārtību. «Pasta sala kļūst par iecienītu pilsētnieku un Jelgavas viesu objektu,
tajā notiek dažādi pasākumi, tāpēc videonovērošana ir ļoti svarīga un gan būtiski atvieglo mūsu
darbu, gan gādā par iedzīvotāju drošību,» uzsver Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce.
Kopumā Pasta salā plānots izvietot 16 videokameras, bet pagaidām uzstādītas četras. «Vēl
Pašvaldības policijai Pasta salā ir izvietots postenis, kurā visu diennakti dežurē Pašvaldības
policijas inspektors,» papildina S.Reksce, uzsverot, ka policista un novērošanas kameru klātbūtne sabiedrību disciplinē. «Pagaidām nācies vien dažas reizes salas apmeklētājiem aizrādīt, ka
objektā aizliegts ievest suņus, bet citi pārkāpumi nav konstatēti, arī kamerās nekas aizdomīgs
nav novērots,» tā Pašvaldības policijas pārstāve.
Saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēto informāciju videonovērošanas
sistēmu Pasta salā izbūvēja SIA «MCB Būve» par līgumcenu 24 792,19 eiro.

Sāks dalīt pārtikas pakas trūcīgajiem
 Sintija Čepanone

6. maijā Jelgavā sāks
dalīt pārtikas pakas trūcīgajiem iedzīvotājiem,
savukārt higiēnas un
skolas piederumu komplektu izdalīšana plānota
no jūnija. Šobrīd Jelgava
jau saņēmusi 900 pārtikas pakas.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks
norāda, ka pārtikas pakas Jelgavas
trūcīgie iedzīvotāji, sākot no 6.
maija, pirmdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 10 līdz
14 varēs saņemt Latvijas Sarkanā
Krusta Jelgavas nodaļā Stacijas ielā
13, bet ceturtdienās no pulksten 10
līdz 17 – biedrībā «Svētelis» Pļavu
ielā 2. Lai saņemtu pārtikas komplektu, jāuzrāda derīga Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes izdota izziņa,
kas apliecina trūcīgas personas
statusu, kā arī personu apliecinošs
dokuments. Izziņas kopija tiks
uzskatīta par nederīgu.
«Jāņem vērā, ka šogad vienai
personai uz trim mēnešiem pienāk-

sies divi pārtikas preču komplekti,»
J.Vērzemnieks skaidro, ka tas attiecas uz tām personām, kam izziņa
par trūcīgas personas statusu izdota
uz trim mēnešiem. Savukārt, ja izziņa izsniegta uz sešiem mēnešiem,
tad persona varēs saņemt ne vairāk
kā četrus pārtikas komplektus
pusgada laikā.
Šobrīd Jelgavai piegādātas 900
pārtikas pakas: 500 plānots izdalīt
Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas
nodaļā, bet 400 – «Svētelī». Taču
nākammēnes gaidāms pārtikas
paku papildinājums.
Pārtikas pakā iekļauts pilnpiena
pulveris (400 grami), auzu pārslas
(500 grami), griķi (400 grami),
manna (500 grami), rīsi (400 grami),
makaroni (1 kilograms), augstākā
labuma kviešu milti (500 grami),
rapšu eļļa (500 grami), cukurs
(250 grami), sautēta cūkgaļa (250
grami).
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka šogad paplašināts atbalsts, kas
tiek finansēts no Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām
līdzekļiem, un kopumā trūcīgie
cilvēki bez maksas varēs saņemt
trīs veidu pakas jeb komplektus:
pārtikas preču komplektu, individu-

ālo mācību piederumu komplektu
un higiēnas un saimniecības preču
komplektu. J.Vērzemnieks norāda,
ka šobrīd uzsākta tikai pārtikas
paku izdale – higiēnas preču un mācību piederumu pakas trūcīgajiem
varētu būt pieejamas no jūnija.
Kā iepriekš informēja Labklājības ministrija, tiesības saņemt
higiēnas un saimniecības preces
būs trūcīgai ģimenei, ja tajā vismaz viens ģimenes loceklis nav
sasniedzis 18 gadu vecumu. Tajās
būs, piemēram, ziepes, šampūns,
zobu pasta, zobu birste, veļas
mazgāšanas līdzeklis, trauku mazgāšanas līdzeklis. Savukārt tiesības
saņemt individuālos mācību piederumus būs trūcīgai ģimenei, kurā
ir vismaz viens ģimenes loceklis
vecumā no pieciem līdz 16 gadiem,
un šajās pakās ģimenes ar bērniem
skolas vecumā varēs saņemt, piemēram, kancelejas piederumus,
skolas somas, materiālus, kuri
nepieciešami mācību procesā.
Saskaņā ar Labklājības ministrijas prognozēm Latvijā izdalīs aptuveni 534,2 tūkstošus pārtikas paku,
150 tūkstošus higiēnas un saimniecības preču paku un 29,5 tūkstošus
mācību piederumu paku.

Jelgavā viesosies «AHHAA» centra ceļojošā izstāde
 Sintija Čepanone

Rīt, 24. aprīlī, Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā 33 viesosies zinātnes centra
«AHHAA» izbraukuma
izstāde «Zinātne uz riteņiem», visas dienas
garumā ikvienam bez
maksas ļaujot iepazīties
ar Igaunijas zinātnes
centra piedāvājumu.
Izstāde «Zinātne uz riteņiem»,
kuras laikā varēs iesaistīties zinātnes darbnīcās, darboties ar
interaktīviem eksponātiem, vērot

eksperimentus ar gāzēm un uguni,
apmeklēt miniplanetāriju, piedalīties spēlēs ar balvām, būs saistoša
dažāda vecuma apmeklētājiem, un
ZRKAC būs gaidītas kā skolēnu
grupas, tā arī individuāli apmeklētāji – bērni, mammas un tēti,
vecmāmiņas un vectētiņi.
Izglītojošās un aizraujošās aktivitātes ZRKAC būs pieejamas
piektdien, 24. aprīlī, no pulksten
10 līdz 18, un tās visiem apmeklētājiem būs bez maksas.
«Ko tad «AHHAA» darbinieki
šoreiz būs paņēmuši līdzi? Daļa no
līdzpaņemtajiem eksponātiem būs
mūsu apmeklētāju jau iemīļotie,
klasiskie eksponāti. Piemēram,
«Zibens burkā» jeb elektriskā izlā-

de, noslēpumainie «Lāzeru atspulgi», kurus pats varēsi arī pagriezt,
gaisā planējošā «Bernulli bumba»
un, protams, šī projekta simbols
– robots Oskars. Taču apmeklētājiem tiks dota iespēja arī pielaikot
nakts redzamības ierīci, uzrakstīt
slepenu ziņojumu, uzbūvēt spiegu
telefonu īpaši slepenām sarunām
ar draugiem, iejusties tiesu medicīnas eksperta un nozieguma vietas
izmeklētāja ādā,» par ceļojošo
izstādi, kas no 20. līdz 26. aprīlim
viesosies vairākās Latvijas pilsētās,
tostarp Jelgavā, teikts «AHHAA»
centra mājas lapā.
Papildu informāciju par aktivitātēm ZRKAC var iegūt pa tālruni
29102645.

A.Krūmiņš, izvērtējot darba rādītājus aizvadītajā mēnesī, atzīts par marta labāko
šoferi reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos. Savukārt D.V.Šlāpins par
augstajiem rezultātiem un izciliem darba
sasniegumiem uzteikts Jelgavas pilsētas
pasažieru pārvadājumos.
 Līdz 1. maijam var iesniegt savus
darbus fotokonkursa «Jelgavai 750»
otrajam posmam «Pavasaris». Dalībnieka anketa un konkursa nolikums
pieejams pašvaldības iestādes «Kultūra»
mājas lapā kultura.jelgava.lv. Konkursā
var piedalīties ikviens fotogrāfs – neatkarīgi no profesionālās sagatavotības, un
augstāk tiks vērtētas bildes, kurās atainoti
Jelgavas notikumi un Jelgavas cilvēki ikdienā, darbā un svētkos. Fotokonkurss
norisinās četros posmos visa jubilejas
gada garumā, un pirmais posms – «Ziema» – jau noslēdzies. Pēc katra posma
labāko darbu autorus apbalvo un tiek
izveidota izstāde Jelgavas kultūras namā,
tāpat konkursa darbi tiks izmantoti ceļojošajai fotoizstādei, kas tiks eksponēta
Jelgavas sadraudzības pilsētās.
 «Ātruma maratona» laikā, kas
notika no 16. aprīļa pulksten 6 līdz 17.
aprīļa pulksten 6, Jelgavā fiksētais ātruma rekords ir 94 kilometri stundā
Tērvetes ielā. Atļautais ātrums šajā
posmā ir 50 kilometri stundā. Kopumā
24 stundu laikā Valsts policijas Jelgavas
iecirknis pārbaudīja 320 transporta
līdzekļus un sastādīja 63 administratīvā
pārkāpuma protokolus. No tiem 35
protokoli ir tieši par atļautā braukšanas
ātruma pārsniegšanu, bet fiksēti arī citi
pārkāpumi, piemēram, braukšana bez
drošības jostas.

Ilze Knusle-Jankevica
SIA «Zemgales olimpiskais centrs»
(reģ.Nr.43603019077)

piedāvā darbu tehniskajam(-i)
strādniekam(-cei)
dažādu saimniecisko darbu veikšanai.

Interesentiem lūgums zvanīt pa tālruni
63021455 vai 27197112.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde» (reģ.Nr.9001042284)

aicina darbā ergoterapeitu(-i).

Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība specialitātē;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• darba pieredze specialitātē pēdējo 3 gadu laikā;
• C līmeņa 1. pakāpes valsts valodas prasme;
• zināšanas «Microsoft Office Basic Edition»
komplekta programmatūrā («Word», «Excel»,
«Outlook»), «Internet Explorer» lietošanā.
Galvenie pienākumi:
• veikt personas ergoterapeitisko novērtēšanu
un funkcionālo traucējumu noteikšanu;
• savas kompetences ietvaros novērtēt pašvaldības
un sabiedrisko ēku pieejamību personām ar funkcionālajiem traucējumiem, konsultēt un izstrādāt
rekomendācijas pieejamības nodrošināšanai;
• sagatavot dokumentus par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nepieciešamību, atbalsta
pasākumiem vides pielāgošanai personām,
kuras pārvietojas ratiņkrēslā;
• sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos
jautājumos.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa
e-pastu soc@soc.jelgava.lv
līdz 2015. gada 30. aprīlim.
Tālrunis informācijai – 63007523, 25426732.
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Uzņēmēju izstādē piedalās ap 140 dalībnieku
Aizvadītajā nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā notika otrās Uzņēmēju dienas Zemgalē,
un šogad izstādē piedalījās ap 140 dalībnieku: gan Jelgavas, Zemgales un citi uzņēmumi, gan skolēnu
mācību firmas, gan amatnieki, gan mācību iestādes. Izstādi ar uzrunu atklāja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. «Pats svarīgākais Latvijai ir radīt jaunas darbavietas, tāpēc šī izstāde, kas veltīta
Jelgavas 750. jubilejai, nozīmīga ir arī izglītības sistēmai, kas lielā mērā motivē jauniešus pievērsties tieši
uzņēmējdarbībai, būt radošiem,» viņš uzsvēra. Tieši tāpēc Jelgavas izglītības sistēmā uzsvars tiek likts uz
zināšanām un prasmēm, kas mudinātu jauniešus kļūt par uzņēmējiem. Par jauniešu uzņēmēja ķērienu
varēja pārliecināties ikviens, jo izstādē skolēnu mācību firmām bija atvēlēts vesels stends.
Jelgavu izstādē pārstāvēja tādi uzņēmumi kā «Kanclers», apbedīšanas firma «Velis-A», ceļa zīmju
ražotājs «Signum», plastmasas cauruļu ražotājs «Evopipes», «Baltijas gumijas fabrika», konditorejas
krāšņu ražotājs «Baltkrafts Group», rotaļlietu ražotājs «Berling», «Fortum Jelgava» un citi. Motivācija,
kāpēc piedalīties, katram ir sava, tomēr lielākoties uzņēmumi izstādē iesaistās, lai atgādinātu par sevi
un parādītu, kas Jelgavā tiek ražots un piedāvāts. Ir arī uzņēmumi, kuri izstādē piedalījās pērn, bet
šogad – ne. Kāpēc? «Tipogrāfijas klienti pārsvarā ir izdevniecības, un ar tiem strādājam individuāli,
turklāt grāmatas, ko izdodam, nepieder mums. Otrs mūsu uzņēmums izgatavo plānotājus un kalendārus, un no ekonomiskā viedokļa izstādes norises laiks mums nav izdevīgs. Bet nevar visu mērīt pēc
ekonomiskā izdevīguma – tas drīzāk ir lokālpatriotisms, turklāt katram uzņēmumam jādomā par savu
zīmolu,» tā «Jelgavas tipogrāfijas» vadītājs Juris Sīlis, piebilstot, ka uzņēmums šogad izstādē nepiedalījās
apstākļu sakritības dēļ – daudz resursu tērēti dalībai starptautiskās izstādēs. Savukārt «Nakts mēbeļu»
īpašnieks Juris Griķis uzskata, ka izstādei ir jāmaina koncepts, jo šobrīd pārāk liels akcents ir uz kultūras
programmu un uzņēmēji paliek ēnā. Šogad izstādē tiešām vairāk bija domāts par apmeklētājiem, īpaši
ģimenēm, jo bija plašāks amatnieku izstrādājumu tirdziņš, kultūras programma, retro auto parāde un
darbojās minizoo. Līdz ar to uzņēmumiem, kas neražo plaša patēriņa produktu, dalība izstādē vairs
nav tik interesanta un nepieciešama cita motivācija.
Bet ir arī pozitīvi aspekti, piemēram, uzņēmēji iepazīst cits citu, dibina jaunus
kontaktus un atrod sadarbības partnerus. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras, kas ir viens no galvenajiem izstādes organizatoriem, Rietumzemgales
nodaļas vadītāja Baiba Nolberga norāda, ka uzņēmēji labprāt izmanto iespēju
izstādes laikā arī izglītoties un uzzināt ko jaunu, tikties ar dažādiem ekspertiem,
tāpēc piedalās forumos un diskusijās. Organizatoriem gan nākotnē izstādē vairāk
gribētos redzēt Zemgales pašvaldību kopējos stendus gan ar tūrisma iespējām, gan
ar uzņēmumiem, un šobrīd tiek domāts par to, ka nākamgad varētu tikt mainīta
izstādes norises vieta – tā varētu pārcelties uz Jēkabpili.
«Izstādē piedalāmies,
ne tikai lai atgādinātu
par sevi, bet arī lai mudinātu cilvēkus vairāk
domāt par savu drošību,» saka uzņēmuma
«Latakva» īpašnieks
Artis Kronbergs. Viņš
norāda, ka uzņēmēji
šajā ziņā ir apzinīgāki
nekā mājsaimniecības. «Jāsaka gan, ka
Latvijā cilvēki ir visai
vienaldzīgi pat pret
savu personisko drošību,» tā viņš, norādot, ka daudzi cilvēki ugunsgrēkā iet bojā tāpēc, ka ir aizmiguši
un nepamana ugunsgrēku. No tā sevi var pasargāt, uzstādot mājoklī dūmu detektoru, kam esot tāda skaņa, kas pamodinot ikvienu. Uzņēmējs uzsver: konkurēt tirgū
palīdz tas, ka tiek piedāvātas ļoti daudzas preču grupas – tas ļauj samazināt preču
uzcenojumu un līdz ar to piedāvāt klientam zemāku cenu.
«Mēģinām sniegt
nelielu ieskatu tajā,
ar ko nodarbojamies, tas ir, koka
māju būvniecībā.
Mūsu stendā ir arī
jauns Jelgavā ražots
produkts – līmēts
masīvkoka panelis
jau ar izgrieztu loga
ailu. Savā piedāvājumā esam iekļāvuši
arī šo būvmateriālu,» tā uzņēmuma
«Zemgales tehnoloģiskais centrs» ražošanas ceha direktors Ēvalds Zeidmanis. Uzņēmums bija padomājis arī par jaunākajiem
izstādes apmeklētājiem – viņi uzņēmuma stendā varēja izgatavot putnu būri.
Uzņēmums
«Baltkrafts»
jau 17 gadus
nodarbojas
ar konditorejas un maizes
krāšņu tirdzniecību. «Piedāvājam vācu
krāsnis, kas ir
kvalitatīvas, bet
dārgas. Mēģinājām startēt,
piemēram, izglītības iestāžu izsludinātajos iepirkumu konkursos, bet nevarējām konkurēt ar lētākajiem piedāvājumiem.
Tā nonācām pie idejas, ka vajag radīt produktu vietējam
tirgum,» stāsta uzņēmuma «Baltkrafts Group» īpašnieks
Gunārs Vingris. Tā tapis pirmais produkts – konditorejas
krāsns, kas jau bijusi uz testiem, lai saņemtu CE marķējumu
un produktu varētu piedāvāt klientiem.

Pirmo reizi izstādē piedalījās arī PET pudeļu pārstrādes uzņēmums «PET Baltija». Tas bija sarūpējis runājošos atkritumu
konteinerus stiklam un PET pudelēm – saņemot dāvaniņu,
tie pasakās par labo darbu. Tiesa gan, šie konteineri speciāli
izstādei tika atvesti no Rīgas un kaut uz laiku izvietot tos
Jelgavā nav plānots. Vēl uzņēmums interesentiem dalīja
suvenīrus – PET pudeles kapsulā sapildīja to, kas rodas, šīs
pudeles pārstrādājot – pārslas un granulas, no kurām atkal
tiek izgatavotas jaunas pudeles.

Vēlmi darboties kopā atkal demonstrēja kokapstrādes
uzņēmumi un amatnieki, apvienojoties «Zemgales koka
parka» stendā. «Šoreiz vairāk gribējām parādīt mājas
lietas,» tā Normunds Štefenhagens, kurš ir arī tas, kurš
nesen sācis aktīvi aicināt kokapstrādes uzņēmumus veidot
vienotu informatīvo platformu. Jau bijušas divas tikšanās,
nākamā plānota 21. maijā. Savukārt par izstādes stendā
redzamo mājiņu viņš stāsta, ka tā jau ieinteresējusi Jelgavas
viesnīcu, kas veikusi pasūtījumu.

«Pārlielupes pirtnieks»
ir jauns uzņēmums un
izstādē piedalījās pirmo
reizi. «Var pat teikt, ka
tas ir mūsu pirmais reklāmas pasākums,» norāda
uzņēmuma pārstāve Inita
Babrāne. Viņu trumpis ir
pavisam jauns pakalpojums pirtniekiem – sasaldēt pirts slotas. Uzņēmuma pārstāve skaidro, ka
tādējādi slotas saglabā ap
90 procentu vērtīgo vielu, kamēr izkaltēta slota saglabā ap
50 – 60 procentiem labuma. «Vēl mēs
paši izgatavojam skrubjus no dažādām dabīgām vielām un produktiem,
piemēram, četrgraudu pārslām.

Ceļa zīmju ražotāja «Signum» vadītājs Vitālijs Upenieks izstādē demonstrēja interesantu metāla
tauriņu ar Jelgavas 750. jubilejas logo. To izgatavojis «Signum» darbinieks Ēriks Timofejevs kopā ar
draudzeni Kristīnu Černovu. «Pirmo tauriņu dāvināsim Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim
Rāviņam, bet viņš teica, lai izstādes laikā to iznesu es,» ar smaidu saka V.Upenieks. Metāla tauriņš
ieinteresējis arī Jelgavas reģionālo Tūrisma centru, kas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī to plāno
tirgot kā suvenīru.

Otro gadu izstādē piedalījās arī skaistumkopšanas salons «Stila
avēnija», kas šoreiz sevi prezentēja, sarīkojot uzvedumu «Sajūtu
labirinti». Uzņēmuma īpašniece Kitija Šīna stāsta, ka uzņēmums
ir saskāries ar speciālistu trūkumu – šobrīd tiek meklēts nagu
kopšanas meistars un frizieris. «Man vajadzīgi cilvēki, kuri grib
strādāt un ir radoši,» tā viņa, neslēpjot: uz publicēto darba piedāvājumu atsaucība bijusi niecīga. Viņa arī novērojusi, ka liela
daļa jauniešu tikko no skolas neprot sevi pasniegt. «Mums ir
svarīgs apkalpošanas kultūras līmenis, tāpēc, ja tu neproti sevi
pasniegt, nevari strādāt ar cilvēkiem,» spriež uzņēmēja. Tāpat viņa
novērojusi, ka jaunieši grib uzreiz saņemt 600 – 700 eiro uz rokas,
bet strādāt ar pilnu atdevi gan ne vienmēr ir gatavi.
SIA «Signum» šādus
elastīgus ceļa stabiņus
ražo jau 17 gadus. «Tie
ir divreiz biezāki nekā
ievestie no Ķīnas,» uzsver uzņēmuma vadītājs Vitālijs Upenieks,
piebilstot, ka tie daudzviet izvietoti gar Latvijas
galvenajiem ceļiem.
Par Jelgavā ražoto ceļa
stabiņu elastību pārliecinājās arī Jelgavas
domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.

Nominācijas
• Atraktīvākā pārdošanas komanda – Bauskas novada uzņēmēji
• Labākā reklāma – «Stila avēnija»
• Inovatīvākais stends – Jelgavas 3. sākumskola
• Ekstravagantākais dalībnieks – «Kanclera nams»
• Ģimenei draudzīgākais stends – «Pārlielupes pirtnieks»

Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Raitis Supe
«Manuprāt, uzņēmums «Evopipes» un
Jelgava nav iedomājami viens bez otra,
tāpēc piedalīšanos
izstādē uzskatām par
pašsaprotamu, mūsu
pienākums ir pārstāvēt
savu pilsētu,» saka plastmasas cauruļu ražotāja «Evopipes» pārstāvis
Mikus Salcēvičs. Lai gan uzņēmuma ražotā
produkcija ir diezgan masveidīga, arī šogad
«Evopipes» komanda bija atradusi radošu pieeju.
M.Salcēvičs norāda, ka jau gadu «Evopipes» ir
grupas «Radius Systems» uzņēmums un tagad
klientiem var piedāvāt pilnu risinājumu – ne
tikai caurules, bet arī ūdens noslēgarmatūru.
«Šī sadarbība, bez šaubām, palielina mūsu
konkurētspēju, un mūsu galvenie tirgi ir Baltija un
Skandināvija,» tā M.Salcēvičs, piebilstot, ka šomēnes
Zviedrijā tiks atvērta uzņēmuma pārstāvniecība. Šobrīd
uzņēmumā «Evopipes» strādā 100 darbinieki.
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Noskaidros čempionus

Sestdien, 25. aprīlī, tiks noskaidroti
Jelgavas čempioni basketbolā. Pulksten 12 sāksies cīņa par «mazajām»
bronzas medaļām starp komandām
«RC Būvnieks» un «Vilki». Spēle par
«mazo» zeltu sāksies pulksten 13.30,
un par to cīnīsies «Valauto» un «Jelgavas
krekli/Peri». Bronzas medaļu ieguvēji
tiks noskaidroti pulksten 15 spēlē starp
komandām «Ekskursija.lv» un «Olaine»,
bet par čempionu titulu cīnīsies komandas «Ķepas» un «Doks». Fināla spēle
sāksies pulksten 16.30. Visas spēles
notiks Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā
44a. Jāatgādina, ka pērn par Jelgavas
basketbola čempioniem kļuva komanda
«Ķepas», finālā pārliecinoši ar 90:66
pieveicot komandu «Ekskursija.lv».

Saskrienas ar Štrombergu

Nedēļas nogalē Mančesteras trasē norisinājās BMX superkrosa
pasaules kausa 1. posma pamatsacensības,
kurās startēja četri Latvijas braucēji, tostarp
Kristens Krīgers. Viņš
gan netika tālāk par
Foto: Craig Dutton
astotdaļfinālu, jo tajā
sadūrās ar divkārtējo olimpisko čempionu
Māri Štrombergu. Kopumā pamatsacensībās iekļuva 64 dalībnieki, kas pārvarēja
kvalifikāciju. K.Krīgeram tajā bija jāveic trīs
braucieni, un viņš savos braucienos izcīnīja
divas uzvaras un vienu otro vietu, starp
visiem kvalifikācijas braucējiem ieņemot
piekto vietu.
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Mehu dienas «Rullītī»

Nedēļas nogalē notiks tradicionālās
Mehu dienas, kurās neiztrūkstošas ir
arī aktivitātes kompleksā «Rullītis». 24.
aprīlī pulksten 13 tur notiks «Veiklības
brauciens», pulksten 16 – mini dragreiss,
savukārt 25. aprīlī pulksten 11 – «Ātruma
aplis», pulksten 14 – drifts, pulksten 17
– auto izdzīvošanas sacensības. Pieteikšanās disciplīnām noslēgsies pusstundu
pirms starta. Ieeja – 2 eiro; studentiem
– 1 eiro. Papildu informācija pieejama un
reģistrēties sacensībām iespējams mājas
lapā www.mehudienas.lv. Organizatori
norāda, ka dalībnieku sastāvs ir visai
raibs – gan tādi, kas ķer asas izjūtas,
gan tādi, kas piedalās Latvijas mēroga
sacensībās. Šobrīd pieteikušies jau ap
140 dalībnieku.

Sveikti marta laureāti

Sveikti sportisti par panākumiem martā:
Latvijas čempions stieņa spiešanā guļus
ar ekipējumu Renārs Dronga («Apolons»,
treneris Edmunds Jansons), JLSS daiļslidotāja
Diāna Ņikitina par izcīnīto 10. vietu ISU pasaules junioru čempionātā (treneris Romāns
Panteļejevs), Latvijas čempions ziemas peldēšanā 25 metros brasā un 50 metros brīvajā
stilā Dmitrijs Žigunovs («Jelgavas roņi») un
Latvijas junioru čempions kluba «Milons»
cīkstonis Alberts Jurčenko, kuram arī zelta
un bronzas medaļa starptautiskos turnīros
(treneris Vladimirs Smirnovs).

Volejbolistes izdarīja to, kas bija jāizdara
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Latvijas
Volejbola
federācija

Noskaidrotas Latvijas čempiones volejbolā – pie šī titula
atkārtoti tikusi komanda «Jelgava/LU» trenera Jāņa Leiša
vadībā. «Mūsu komandas uzstādījums ir, ka jābūt Latvijā
pirmajām. Un izdarījām vien
to, kas bija jāizdara,» saka
treneris.
Finālsērijā par čempionu titulu cīnījās
«Jelgava/LU» un «Zeltaleja», un visiem
par lielu pārsteigumu sērijas otrajā spēlē
ar 3:1 uzvarēja «Zeltalejas» volejbolistes.
Treneris J.Leitis gan mierina, sakot, ka
mūsu komanda uzvaru neatdeva un cīnījās
līdz galam kā vienmēr. «Varētu pat teikt, ka
pretinieces parādīja savu labāko spēli šajā
sezonā. Mēs viņas bijām uzvarējuši divreiz
regulārajā čempionātā, spēlē par 3. vietu
Baltijas līgā un pirmajā Latvijas čempionāta
finālsērijas spēlē, un ir skaidrs, ka komanda
pēkšņi nevar kļūt superprofesionāla,» vērtē
«Jelgava/LU» treneris. Viņaprāt, pretinie-

Pēc uzvaras Latvijas čempionāta finālā «Jelgava/LU» komanda saņēma tikai
kausu. Medaļas visiem volejbolistiem – gan sievietēm, gan vīriešiem, gan
amatieru komandām – tiks pasniegtas īpašā pasākumā 8. maijā.
ces bija ļoti labi noskaņojušās, savukārt komandā ir spēlētājas, kurām pēc visiem
jelgavnieces spēlēja kā ierasts. «Pretinieču parametriem tā, kā spēlēja sestdien, būtu

jāspēlē visu laiku, bet viņas ir jaunas un
līdz ar to sniegums nav pastāvīgs, tas nav
tik kvalitatīvs visu spēles laiku,» turpina
analizēt J.Leitis.
Par savu komandu treneris saka – komanda izdarīja to, ko vajadzēja, jo tas, ka
jābūt Latvijā pirmajām, meitenēm ir sajūtu
līmenī. Komandas kapteine Ance Auziņa
norāda, ka šosezon panākumu pamatā ir
komandas darbs, jo komanda spēlējusi bez
izteiktiem līderiem. Kaut arī «Zeltalejai» ar
negaidīto pretestību izdevās jelgavniecēm
mazliet pakutināt nervus, «Jelgava/LU»
kapteine ir gandarīta, ka gan finālā, gan
cīņā par 3. vietu bija nepieciešamas trīs
spēles sērijā līdz divām uzvarām.
Tagad meitenēm treniņi ir beigušies, un
lielākā daļa meiteņu vasarā spēlēs pludmales volejbolu. «Par nākamo sezonu vēl
pāragri runāt, kaut gan noteikti gribēsim
paturēt Latvijas čempionu titulu, arī Baltijas līgā ir kur augt. Bet konkrētāk varēsim
runāt augusta beigās septembra sākumā,
kad būs zināms gan mūsu komandas
sastāvs, gan Baltijas līgas komandas,» tā
J.Leitis.

Jelgavā sākusies skriešanas
koptreniņu sezona – uz pirmo
treniņu sestdien pulcējās ap
70 dalībnieku: gan skolēni,
gan jaunieši, gan mammas ar
bērniem, gan pieaugušie, gan
iesācēji, gan nopietnāki skrējēji. «Šogad treniņi notiks līdz
pēdējam seriāla «Skrien Latvija»
posmam, kas būs 10. oktobrī,»
uzsver viena no treneriem Aļona Fomenko.
Daļa dalībnieku treniņā piedalījās, jo
nolēmuši pārbaudīt spēkus Jelgavas nakts
pusmaratonā, kas šogad notiks 11. jūlijā,
bet citus tas pamudinājis sākt nodarboties
ar sportiskām aktivitātēm. «Šis ir tāds
grūdiens. Citādāk darbā sēdi, pārej mājās,
uztaisi vakariņas, pieēdies un atkal sēdi.

Meklē darbu
Meklē palīga darbu
saimniecības, celtniecības darbos.
Tālrunis 28159594.
Meklēju darbu (28 gadi).
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29660375.
Vīrietis (45 gadi) meklē darbu.
Tālrunis 27462917.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.
Grāmatvedis meklē darbu.
Tālrunis 28293640.
Autovadītājs, ir A, B, C, D kategorija,
meklē darbu. Varu strādāt tirdzniecībā.
Tālrunis 26889693.

Bet svars aug,» stāsta Inita, kura jau kādu
laiku gribējusi pievērsties sportiskām
aktivitātēm, bet nevarējusi saņemties. Lai
gan Inita apzinās, ka regulāri treniņus
apmeklēt nevarēs, viņa spriež, ka tik un tā
tas ir labāk nekā nedarīt neko. Savukārt
Jānim nopietnāki nolūki – viņš gatavojas
pusmaratonam. «Mēs visa ģimene – es,
sieva un meita – skrienam. Arī pagājušā
gada pusmaratonā visi piedalījāmies. Mēs ar
meitu skrējām garāko distanci – man veicās
ļoti labi –, bet sieva izvēlējās mazāku,» viņš
stāsta, piebilstot, ka sports ir galvenais
veselības uzturētājs. Turpmāk skriešanas
treniņi Pasta salā notiks divas reizes nedēļā
– sestdienās pulksten 10 un otrdienās pulksten 18. Dalība visos skriešanas koptreniņos
ir bez maksas.
Jāatgādina, ka Jelgavas nakts pusmaratons notiks 11. jūlijā. Bērnu skrējiens
norisināsies Pasta salā, un tam starts būs
pulksten 20. Pārējiem skrējieniem starts
Profesionāli speciālisti meklē darbu saistībā
ar visu veidu iekšējiem remontdarbiem.
Tālrunis 20018815.
Vecu vai slimu cilvēku aprūpes darbu. Ir
pieredze. Tālrunis 29109557.
Apkopējas darbu. Tālrunis 28928515.
Celtnieks meklē darbu saistībā ar visu
veidu iekšējiem remontdarbiem.
Tālrunis 28398118.

būs pulksten 22 Čakstes bulvārī. Trase
plānota pa Čakstes bulvāri, Raiņa ielu,
Akadēmijas ielu, Zemgales prospektu,
Sporta ielu, Pasta ielu, Blaumaņa ielu,
Uzvaras parku, Driksas promenādi,
tiltu, pils parku. Īsākās distances – 5
kilometru – skrējējiem jāveic viens aplis,
10 kilometru skrējējiem – divi apļi, pusJuvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus. T.20323336
Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un
figūriņas. T.29954171
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Vafeļu pannas, padomju formas
T.25852628

Piedāvā darbu

Pārdod

SIA «KARD» (reģ.Nr.43603020771) aicina
darbā šoferus uz kravas pašizgāzējiem ar
praktisko darba pieredzi un rekomendācijām,
C, CE kategorijas autovadītāja apliecību, 95.
kodu, bez kaitīgiem ieradumiem. Pieteikuma
vēstuli vai CV lūgums sūtīt pa e-pastu janis@
kard.lv. Tālrunis 29443318, 29459210.

Linu, kokvilnas diegus. Vilnas, kokvilnas
dziju. T.29638384

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. T.28828288.
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
Tel.26782868.
Pārdod māju. Tel.26743846

Sporta pasākumi
 23. aprīlī pulksten 13 – Jelgavas
skolēnu spartakiāde vieglatlētikā
(ZOC).
 25. aprīlī pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 25. aprīlī pulksten 14 – Latvijas
čempionāts lakrosā (ZOC).
 28. aprīlī pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 30. aprīlī pulksten 10 – ZZ čempionāts: Zemgales reģiona pusfināls 4.
– 5., 6. – 8. un 9. – 12. klašu skolēniem
(Jelgavas Sporta hallē).
 1. maijā pulksten 11 – Maija
stafetes (starts un finišs – Lielās un
Akadēmijas ielas krustojumā). Pulcēšanās – no pulksten 10 Hercoga Jēkaba
laukumā.

«Liepājas» vēlmi
spēlēt Eirokausā
nerespektēs
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 25. aprīlī, pulksten
15 Zemgales Olimpiskajā
centrā notiks Latvijas kausa
futbolā pusfināla spēle starp
FK «Jelgava» un FK «Liepāja».
«Mums tā būs principiāla
spēle pēc nesenā zaudējuma
Liepājas komandai Virslīgā pēdējā spēles minūtē,» norāda
FK «Jelgava» galvenais treneris Vitālijs Astafjevs, uzsverot:
jelgavniekiem galvenais uzdevums šajā spēlē ir uzvarēt.

Jelgavā
atsākušies
skriešanas
koptreniņi
– tie notiek
sestdienu
rītos un
otrdienu
vakaros. Uz
pirmo treniņu Pasta
Foto: salā pulcējās
Raitis ap 70 inteSupe resentu.
maratona skrējējiem – četri apļi.
Sporta servisa centra direktora vietniece Maija Actiņa apstiprina, ka arī šogad
jelgavniekiem dalība pusmaratonā būs
bez maksas. Reģistrēties maratonam var
mājas lapā bigbankskrienlatvija.lv. Šobrīd
Jelgavas nakts pusmaratonam pieteikušies
gandrīz 400 dalībnieki.

Pēc svētdienas spēles pret Jūrmalas
«Spartaku» internetā parādījās komentāri, ka FK «Jelgava» jau pilnībā pāriet uz
aizsardzības futbolu un uzbrūk ļoti maz.
Komandas galvenais treneris gan to noliedz, skaidrojot, ka šajā spēlē komandai
bija problēmas uzbrukuma līnijā, jo Artis
Jaudzems ir traumēts, bet Oļegs Malašenoks izcieš trīs spēļu diskvalifikāciju.
Gatavojoties Latvijas kausa spēlei, pie
uzbrukuma tiek strādāts pastiprināti,
jo spēlē laukumā dosies arī uzbrucējs
O.Malašenoks. «Uz Latvijas kausa spēli
Oļega diskvalifikācija neattiecas, un
viņš varēs palīdzēt komandai,» norāda
treneris. Tāpat komanda cer, ka palīdzēt
varēs Artis Lazdiņš, kurš jau atsācis
kopējos treniņus ar komandu. Treneris
gan uzsver: lai neizsistu Arti no ierindas
pavisam, komanda varētu iztikt arī bez
viņa. «Komandas sastāvs kausa spēlē būs
atkarīgs no tā, kā spēlētāji jutīsies spēles
dienā,» rezumē V.Astafjevs.
FK «Jelgava» apzinās, ka spēle nebūs
vienkārša, jo Liepājas komandai uzvara
Latvijas kausā ir vienīgā iespēja spēlēt
Eirokausā, kas ir viens no liepājnieku
šīs sezonas mērķiem. «Mums galvenais
ir uzvarēt katrā spēlē, tāpēc arī kausa
pusfinālam gatavojamies ļoti nopietni,»
uzsver treneris.
Jāpiebilst, ka šī būs pirmā futbola
spēle šosezon Jelgavā – komanda cer uz
skatītāju atbalstu.

Vēlas īrēt

Bruģēšanas darbi. Tel.26445421

1-ist.dzīv. vai istabu bez mēbelēm.
T.26987026

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

Arī šogad jelgavniekiem dalība maratonā būs bez maksas
 Ilze Knusle-Jankevica
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Māju. T.25852628

Dažādi
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Kvalitatīva meistaru komanda veiks
remonta darbus jūsu mājoklī vai birojā.
T.26881773
Juridiskais birojs ADEMIDE – maksātnespējas lietas; uzņēmumu dibināšana; līgumi.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407.
Apbedīšanas piederumu ražotne piedāvā
zārkus, pieminekļus, kapu labiekārtošanu.
Tel.29537176.
Lietuvā ražoti granīta pieminekļi, to uzstādīšana un citi kapu labiekārtošanas darbi.
Jelgava, Skolotāju iela 1. T.29379052

Aizsaulē aizgājuši
ZIGRĪDA RUTA SPROĢE (1945. g.)
IVANS JERMOLAJEVS (1940. g.)
VLADISLAVS MURAVKA (1934. g.)
IVANS SUBAČS (1942. g.)
MEČISLAVS DUBROVSKIS (1934. g.)
OSKARS ZESERS (1981. g.)
ALFONS SMUĻKO (1947. g.)
LONIJA GRIZĀNE (1941. g.)
MARIJA MISKOVA (1927. g.)
TAMĀRA LAZDA (1948. g.)
OLGA MEĻIKOVA (1920. g.)
ULDIS JANKOVIČS (1946. g.)
VALENTĪNA SŅETKOVA (1941. g.)
MODRIS LEJNIEKS (1949. g.).
Izvadīšana 23.04. plkst.13 Baložu kapsētā.
VLADIMIRS MATUĻENKO (1947. g.).
Izvadīšana 24.04. plkst.13 Bērzu kapsētā.
AGRIS ŠVALKOVSKIS (1950. g.). Izvadīšana
25.04. plkst.14 no Valtaiķu baznīcas.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 27. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2009.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 81.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Bellas nams». Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Ki-ke-ri-gū!» Animācijas filma.
13.00 «Vanadziņš». Animācijas filma.
13.15 «Si-si-dra». Animācijas filma.
13.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 65.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2009.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 80.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 4». Seriāls. 7.sērija.
0.20 ««De facto»».*
0.55 «Iebrauc kino».*
1.25 «Melu laboratorija».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 624.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 64.sērija.
10.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
13.35 ««Euro Hockey Challenge»». Latvija – Slovākija.
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 15.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 625.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 2.sērija.
19.55 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.55 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 4.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kurts Seits un Šura». Seriāls. 2014.g. 41. un 42.sērija.
12.20 «Galileo 2».
12.50 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 39.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 64.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 34.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.20 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
23.35 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.35 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu «Top 10»».
1.40 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 34.sērija.
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 16. un 17.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 206. un 207.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 56. un 57.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 28.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 57.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 14.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 313.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Pilsētas leģendas: Bezvēsts pazudušie».
Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
1.25 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
2.20 «Komisārs Reksis». Seriāls. 9.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 28.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 28. aprīlis
LTV1
5.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 6.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2010.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 82.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Tobago». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 66.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2010.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 81.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda».
22.20 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 4.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.20 «7 dienas un naktis ar Merilinu Monro». Drāma. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 625.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 65.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 2.sērija.
11.15 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.40 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.40 ««Euro Hockey Challenge»». Latvija – Slovākija.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 16.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 626.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 12.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Tutanhamons: patiesība par zēnu zelta maskā».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.55 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
21.50 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 1.sērija.
22.50 «Noziegums 3». Dānijas krimināldrāma. 3.sērija.
0.00 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 64.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Tauklodīte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 40.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 2». Austrālijas komēdijseriāls. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 65.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 35.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Tikai ar jums». Vācijas drāma. 2013.g.
23.10 «Viņi atgriežas». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 22.sērija.
1.20 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 35.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 14.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 18.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 208. un 209.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 57. un 58.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 29.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 58.sērija.
21.00 «Precos ar svešinieku!»
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.05 «Neesi ienaidnieks». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.05 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 23. un 24.sērija.
1.50 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 150.sērija.
2.15 «Komisārs Reksis». Seriāls. 10.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 29.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 29. aprīlis
LTV1
5.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 6.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulkojumu).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 7.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2011.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 83.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Eirovīzijas lielākie hiti. Konkursa sešdesmitās gadadienas šovs».
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 67.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2011.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 82.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 ««Al Jazeera» prāva Kairā». Dokumentāla filma.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «400 dienas, kas mainīja dzīvi». Dok.filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Iebrauc kino».*

tv programma
23.45 «Personība. 100 g kultūras».*
0.40 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
1.40 «Mafijas klans 4». Seriāls. 7.sērija.

LTV7
5.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 626.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 66.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 3.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 17.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 627.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 4.sērija.
20.25 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.15 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 48.sērija.
23.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 12.sērija.
0.05 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 1.sērija.
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 65.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes».
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Tikai ar jums». Vācijas drāma. 2013.g.
12.00 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 41.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 66.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 36.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Rītdiena pienāca vakar». Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
21.45 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 4.sērija.
22.45 «Nāves klusums». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
0.30 «Dzīvīte».
0.55 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 36.sērija.
2.25 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 1.sērija.
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 24.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 19.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 210.sērija.
12.30 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 150.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 58. un 59.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 30.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 59.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
0.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 13.sērija.
0.55 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 1.sērija.
1.45 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 151.sērija.
2.10 «Komisārs Reksis». Seriāls. 11.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 30.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 30. aprīlis
LTV1
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 8.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 84.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 68.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 83.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 3.sērija.
20.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Boriss Rezņiks.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS. «Latvijas novadu cīņas».
22.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 6.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.05 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
1.55 ««Al Jazeera» prāva Kairā». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 627.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 67.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 23. aprīlis
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 4.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 18.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 628.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Iebrauc kino».*
19.35 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 5.sērija.
20.30 TV PIRMIZRĀDE. «Debesu saderinātie». Dokumentāla filma.
21.30 «Personība. 100 g kultūras».*
22.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.15 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.50 «Zebra».* (ar subt.).
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 66.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Debesu mirdzums tavās acīs». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 42.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 67.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 37.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
21.55 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
23.00 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 4.sērija.
23.55 «Dzīvīte».
0.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 37.sērija.
1.55 «Tāda ir dzīve 3». Austrālijas komēdijseriāls. 2.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 1.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Komisārs Reksis». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 13.sērija.
11.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 20.sērija.
12.00 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 151. un 152.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi 4». Animācijas seriāls.
14.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 59. un 60.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 60.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kolibri efekts». Spraiga sižeta drāma. 2013.g.
0.05 «Kinomānija 6».
0.40 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.40 «Ņujorkas karalis 7». Seriāls. 152.sērija.
2.05 «Komisārs Reksis». Seriāls. 12.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 8». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 1. maijs
LTV1
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 9.sērija.
6.35 «Momentuzņēmums».*
6.50 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
8.15 «Tīģeris». Animācijas filma.
8.25 «Vāsa». Animācijas filma.
8.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 2.sērija.
9.30 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 85.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 8. un 9.sērija.
12.05 «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
12.30 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
13.20 «Ledlauzis «Krišjānis Valdemārs»». Dokumentāla filma.
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 69.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 84.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Latvijas literatūras gada balvas pasniegšanas ceremonija».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
23.55 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 6.sērija.
0.45 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 8. un 9.sērija.
2.25 «Mana dziesma Latvijai».*
3.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Latvijas studentu koncerts.
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 628.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 68.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 5.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 19.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 629.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.20 «Skaņdarbs korim, klavierēm un fizikai». Dokumentāla filma.
19.20 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 6.sērija.
20.10 «Eiropa koncertos». (angļu val., ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Fils Kolinss».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).

22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Viktorija». Norvēģijas drāma. 2013.g. (ar subt.).
23.55 «Nezāles neiznīkst. Grupas «Līvi» piemiņas koncerts».*
2.40 ««Positivus 2013»».*
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Spots».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 67.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Šodien novados».
6.25 «Karamba!» Humora raidījums.
6.45 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
7.35 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
8.40 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Mulenrūža». ASV un Austrālijas muzikāla drāma. 2001.g.
13.05 «Otra Boleinu meita». Romantiska drāma.
15.25 «Montekarlo». ASV un Ungārijas piedzīvojumu komēdija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 38.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Da Vinči kods». ASV trilleris. 2006.g.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Montekarlo». ASV un Ungārijas piedzīvojumu komēdija.
2.20 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 38.sērija.
3.50 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 2.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
6.40 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.00 «Gulbju princese: ļaunās burves noslēpums».
ASV animācijas filma. 1998.g.
9.30 «Supervaroņu akadēmija». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
11.25 TV PIRMIZRĀDE. «Mans mazais eņģelis». Komēdija. 2011.g.
13.20 «Gudrās blondīnes». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
15.00 «Beverlihilsas lauķi». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015».
Kanāda – Latvija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Bez tabu».
20.25 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.50 TV PIRMIZRĀDE. «Dižais gads». ASV komēdija. 2011.g.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Gangsteru hronikas». ASV kriminālkomēdija. 2013.g.
1.05 «Gudrās blondīnes». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
2.35 «Mans mazais eņģelis». Lielbritānijas komēdija. 2011.g.
4.05 «Tētuka meitiņas 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».
4.35 «Bez tabu».

Sestdiena, 2. maijs
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Zelta krastā». 10.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Mazā nāriņa». Pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
11.40 ««Teātris.zip» iesaka... O.Vailds. «Doriana Greja ģīmetne»».
Jaunā Rīgas teātra izrāde.
13.30 «Ekspedīcija Sumatrā».* 3.sērija.
14.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Boriss Rezņiks.
14.35 «Latvijas novadu cīņas».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Austrālija: ceļojums laikā. Pirmsākumi».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Teātris. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma.
22.25 «Teātris». Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1978.g.
1. un 2.sērija.
1.00 «Vera 3». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.40 «Ģimenes detektīvs». Seriāls. 6.sērija.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pietura – Kuldīga». 3.daļa.
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
7.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
9.05 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
10.05 «Province».* (ar subt.).
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.40 «Mīla, mazuļi un nozagtā laime». Vācijas melodrāma. 2012.g.
14.20 «Debesu saderinātie». Dokumentāla filma.
15.20 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.20 «Eiropa koncertos». (angļu val., ar subt.).
17.10 ««Latvia Open 2014»».* Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
18.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
21.00 «Ar sapni mugursomā».
21.45 «Midsomeras slepkavības 12». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 56.sērija.
0.20 «Viktorija». Norvēģijas drāma. 2013.g. (ar subt.).
2.15 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».
3.25 ««Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 13.sērija.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
11.45 «Kad sākas mīlestība». ASV melodrāma. 2011.g.
13.25 «Pusnakts Parīzē». ASV un Spānijas romantiska komēdija. 2011.g.
15.30 «Lielās cerības». ASV romantiska drāma. 1998.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 23. aprīlis
0.00 «Piedošana». Lielbritānijas un Francijas romantiska drāma.
2.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.45 «LNT brokastis».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
6.40 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.10 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.20 «Kupidons». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
13.10 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
17.00 «Katastrofas recepte». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Rio». ASV animācijas filma. 2011.g.
21.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes hokejā 2015».
Latvija – Čehija.
23.50 «Beverlihilsas lauķi». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
1.35 «Supervaroņu akadēmija». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2006.g.
3.10 «Katastrofas recepte». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
4.35 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 3. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Joka pēc alfabēts». Animācijas filma.
9.33 «Joka pēc alfabēts. Karaoke».
9.36 «Latvietis». Animācijas filma.
9.45 «Jāņtārpiņš». Animācijas filma.
10.00 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 17.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kailā terakotas armija». Dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Iebrauc kino».
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Sapņu ceļojums. Malaizija».
Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Balvas «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija».
23.30 TV PIRMIZRĀDE. «Akmeņi manās kabatās».
Latvijas animācijas filma. 2014.g.
1.15 «Austrālija: ceļojums laikā. Pirmsākumi». Dok.filma. 1.sērija.
2.15 «Mūsu tautasdziesma». 2.daļa.
4.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs». Dzied brāļi Graši.
4.55 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
6.50 «Sekotāji».*

8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.45 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
10.45 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
11.15 «Ekspedīcija Sumatrā». 3.sērija.
11.45 «Mīla, mazuļi un nozagtā laime». Vācijas melodrāma. 2012.g.
13.30 «Mazā nāriņa». Vācijas pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
14.40 «Sapņu viesnīca. Vjetnama». Melodrāma.
16.20 «Leģendārie albumi. Fils Kolinss». Dok.filma. (angļu val., ar subt.).
17.15 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
18.05 «Tikšanās pirms Dabas koncertzāles».*
18.15 «Dabas koncertzāle. Simfonija «Devons»».*
19.10 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 5.sērija.
20.55 «Bīstamā robeža 4». Seriāls. 3. un 4.sērija.
22.30 «Noziegums 3». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 4.sērija.
23.40 «Ar sapni mugursomā».*
0.30 «Eiropa koncertos». (angļu val., ar subt.).
1.25 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
4.05 «Latvijas futbolam – 100 gadu». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs. 4.sērija.
5.45 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Šefpavāru cīņas 4». ASV realitātes šovs.
8.30 «Galileo 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
10.40 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.35 «Mistiskās slimības 3». ASV realitātes šovs.
14.40 «Dzintara dziesmas 4».
15.40 «Kā tikt pie bērna». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Seriāls. 2014.g. 43. un 44.sērija.
23.10 «Noziegums Parīzē». Seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.15 «Solists». ASV un Lielbritānijas drāma. 2009.g.

2.05 «Debesu mirdzums tavās acīs». Vācijas melodrāma. 2006.g.
3.35 «LNT brokastis».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
5.40 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Precos ar svešinieku!»
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.30 «Hugo». ASV piedzīvojumu filma. 2011.g. Lomās:
15.05 «Raganu kalns». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2009.g.
17.05 «Rio». ASV animācijas filma. 2011.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Robins Huds». Piedzīvojumu filma. 2010.g.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Oki – okeāna vidū».
Latvijas un ASV mistikas drāma. 2014.g.
0.40 «Kupidons». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
2.25 «Hugo». ASV piedzīvojumu filma. 2011.g.
4.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) ir daudznozaru uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu
pieredzi, specializējoties šādās darbības
jomās: ceļu būve, inženierkomunikāciju
izbūve un remonts, transports, celtniecība, labiekārtošana, kā arī
tūristu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi.

Piedāvātais amats –
celtniecības nozares meistars(-e).
Galvenie pienākumi:
• nodrošināt uzņēmumam piederošās ēkas (viesnīca «Jelgava»)
uzturēšanu, pareizu ekspluatāciju un apkalpošanu;
• organizēt tāmju izstrādāšanu un pasūtīšanu viesnīcas būvējamiem, rekonstruējamiem un remontējamiem objektiem;
• kontrolēt izpildāmo darbu kvalitāti;
• koordinēt un kontrolēt padoto darbinieku (santehniķa,
elektriķa) darbu u.c.
Prasības:
• iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā;
• vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
•labas organizatoriskās, pārliecināšanas, argumentēšanas un sadarbības prasmes;
• precizitāte un atbildība;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• priekšrocība kandidātiem ar būvprakses sertifikātu ēku
būvdarbu vadīšanā.
Piedāvājam:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• iespēju profesionāli augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• kvalifikācijai atbilstošu, stabilu atalgojumu un sociālās
garantijas;
• labus darba apstākļus ar darba vietu Jelgavā un
draudzīgu kolektīvu.
Ja uzskatāt, ka atbilstat minētajām prasībām, sūtiet
savu CV ar norādi «Celtniecības nozares meistars»
pa e-pastu personals@kulk.lv.

K.Ustupa autoskola
aicina uz bīstamo
kravu pārvadājumu
kursiem (ADR) Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2015. gada 18. maijā plkst.10.
Tālrunis 63022277, 26656604.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Lejnieki Food»
(reģ.Nr.40103642169)

piedāvā darbu uz konveijera dārzeņu
mizotājām(-iem).
Darbs – ar nazīti jāizgriež kartupeļiem actiņas.
Ar transportu nodrošina maršrutā
Jelgava–Āne–Garoza–Emburga.
Tālrunis 26596090.

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

darbā konstruktoru(-i) inženieri.

Darba pienākumi:
• KKD un BK sadaļas izstrāde/projektēšana;
•nesošo konstruktīvo elementu aplēse un dimensionēšana
saskaņā ar EC1 un EC5;
• projekta dokumentācijas pārbaude;
• racionālu un tehniski ekonomiski izdevīgu risinājumu
izstrāde saistībā ar koka konstrukciju ēku projektēšanu.
Prasības kandidātam:
• augstākā, nepabeigta augstākā vai vidējā speciālā
izglītība būvniecībā;
• nepieciešamas iemaņas darbā ar «MS Word», «MS
Excel», «AutoCAD», vēlamas iemaņas darbā ar «SEMA»,
«Revit» vai citām 3D projektēšanas programmām;
• iemaņas darbā ar konstrukciju aplēses programmām;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
• labas saskarsmes spējas, uzņēmība un neatlaidība;
• spēja organizēt savu darbu;
• vēlme pilnveidoties un papildināt savas zināšanas.
Uzņēmums piedāvā:
• atbildīgu un dinamisku darbu starptautiskā kompānijā;
• iespēju realizēt profesionālo potenciālu;
• pieredzi dinamiskā un uz sasniegumiem orientētā
darba vidē;
• stabilu darba atalgojumu un sociālās garantijas;
• atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
Neto darba alga – no 900 EUR, pamatojoties uz profesionālo pieredzi un kvalifikāciju.
CV sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv
līdz 30. aprīlim.
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Gatavojoties TDA «Jaunība»
70 gadu jubilejas koncertam,

Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
8 – 14 gadus vecus audzēkņus – programmā 20V;
15 – 25 gadus vecus audzēkņus – programmā 30V.
Audzēkņu uzņemšana notiek līdz 25. maijam.
www.j-m-s.lv

Jelgavas 6. vidusskola uzņem audzēkņus
pirmsskolas izglītības programmas
četrgadīgo bērnu grupā, piecgadīgo bērnu
grupā un sešgadīgo bērnu grupā.
Rotaļnodarbības notiek pieredzējušu pedagogu vadībā
bērniem draudzīgā un attīstošā vidē. Katru dienu notiek
latviešu valodas un interešu izglītības nodarbības.
Bērni bez maksas var apmeklēt skolas baseinu.
Skolas adrese: Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3004.
Tālrunis 63027467, e-pasts 6vsk@izglitiba.jelgava.lv,
skolas mājas lapa www.j6vsk.lv.

iepriekšējo gadu dalībnieki tiek

aicināti uz tikšanos 26. aprīlī plkst.12
Jelgavas kultūras nama Konferenču zālē.

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Lejnieki Food»
(reģ.Nr.40103642169)

piedāvā darbu fiziski veselam un
tehniku cienošam cilvēkam.

Darba veidi ļoti daudzpusīgi – darbs pie konveijera
vadības pults, dārzeņu pieņemšana, kravu komplektēšana, darbs ar auto pacēlāju, remontdarbi, darbinieku
transportēšana uz un no darba, dažādi āra darbi u.c.
Prasības – godīga attieksme pret darbu, precizitāte,
augsta atbildības izjūta pret uzticēto, B kategorijas autovadītāja apliecība. Tiek dots dienesta auto. Alkohola
cienītāji neinteresē. Darbs – sešas dienas nedēļā.
Tālrunis 28345474.
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Pasākumi pilsētā
 23. aprīlī pulksten 13 – Černobiļas AES katastrofas 29. gadadienas atceres pasākums.
Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).
 24. aprīlī pulksten 16 – XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skates koru
konkurss. Piedalās Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada kori (Jelgavas
4. vidusskolas Koncertzālē Akmeņu ielā 1).
 25. aprīlī pulksten 12 – XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju liel
uzveduma «Līdz varavīksnei tikt» horeogrāfisko ainu skate. Ieeja – bez maksas (kultūras
namā).
 28. aprīlī pulksten 10 – «Kā apzināti pilnveidot sevi jeb koučings personības izaugsmei». Pieteikties līdz 24. aprīlim pa tālruni 63012155 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 29. aprīlī pulksten 12 – konkursu «Izzini Jelgavu» un «Jelgava mana un tavējā» noslēgums. Informācija pa tālruni 63012152, 63012153 vai e-pastu sanita.sabanska@zrkac.
jelgava.lv (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 29. aprīlī pulksten 19 – Ventspils amatierteātra viesizrāde: A.Strindbergs «Jūlijas
jaunkundze». Pieteikšanās pa tālruni 26323327. Biļešu cena – € 3 (Jelgavas Studentu
teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
 30. aprīlī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Balto mākoņu zeme – Jaunzēlande». Vakara viesis – jelgavnieks un aktīvs ceļotājs Rikardo Platenbergs (Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
 Līdz 31. maijam – izstāde «Jelgavas zelts»: izcilu latviešu mākslinieku jelgavnieku darbi.
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. maijam – «Jelgavas zelts»: Maijas Sniedzītes rotas (Ādolfa Alunāna muzejā
Filozofu ielā 3).
 Līdz 30. aprīlim – dienas centra «Atbalsts» klientu darbu izstāde «Radošās mākslas
pavedienā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 6. maijam – Lailas Hercbergas gleznu izstāde «Klusās dabas dimensijas» (Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa 7. stāvā).

19. jūnijā Jelgavā – Sandras, Haddaway
un citu populāru mūziķu hiti «dzīvajā»
 Sintija Čepanone

Jelgava būs viena no kopumā
16 Baltijas pilsētām, kurā desmit stundu ilgā programmā
varēs dzirdēt popmūzikas
dīvas Sandras, Haddaway,
rokgrupas «Bi-2» un citu populāru ārzemju un pašmāju
mūziķu hitus «dzīvajā» – 19.
jūnijā pļavā pretī Jelgavas pilij
sāksies «Baltic Summer Radio
dance festival». Biļetes no šīs
nedēļas var iegādāties «Biļešu
servisa» kasēs.
Haddaway (Vācija) dziedātās «What is
love», «I miss you», «Life», samtainās balss
īpašnieces Sandras (Vācija) izpildītās «Maria
Magdalena», «One more night», «Secret
land», «Everlasting love», rokgrupas «Bi2» (Krievija) «Polkovniku nikto ne pišet»,
«Skolzkie ulici», «Serebro» ir tikai dažas
dziesmas, kas iekļautas gaidāmā «Baltic
Summer Radio dance festival» programmā.
Organizatori sola, ka tā laikā uzstāsies

mūziķi un grupas, kuru dziesmas regulāri
tiek atskaņotas radiostacijās un ko īpaši
iemīļojuši klausītāji. Līdztekus jau minētajiem izpildītājiem uzstāsies arī atraktīvais
dziedātājs Jegors Krids, popgrupa «Miraž»,
kā arī Viktora Coja un «Kino» dziesmu
oficiālie izpildītāji grupa «Viktor». Savukārt
Latviju festivālā pārstāvēs tādas grupas kā
«Otra puse», «Musiqq», «Bermudu divstūris», «Linga» un Markus Riva.
Galvenie mākslinieki koncertēs visos
festivālos, taču atsevišķu izpildītāju sastāvs dažādās pilsētās mainīsies, informē
organizatori, norādot, ka kopumā plānoti
16 koncerti lielākajās Baltijas pilsētās un
par godu Jelgavas 750. jubilejai 19. jūnijā
pulksten 17 vērienīgais pasākums notiks arī
pie mums pļavā pretī Jelgavas pilij. Plānots,
ka tas ilgs līdz pulksten 3, apmeklētājiem
piedāvājot desmit stundas ilgu neaizmirstamu muzikālu baudījumu, ļaujot atpūsties
pozitīvā noskaņā.
Pasākumus Latvijā vadīs Patriks Grīva,
bet kā dīdžejs publiku izklaidēs Roberts
Lejasmeijers.
Biļešu cena – 20 eiro.

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 23. aprīlis

Jelgavā muzicējis
pat Vāgners un Lists
 Ligita Vaita

Piestāt nozīmīgākajos mūzikas vēstures pieturas punktos
Jelgavas 750 gadu vēstures
garumā – ar tādu mērķi 1. maijā
mūsu pilsētā izskanēs klasiskās
mūzikas koncerts «Mūzika un
Jelgava pāri laikiem». Koncerts
būs pirmais Pilsētas svētku pasākums, ar ko tiks ievadīts īpašais 750 gadu jubilejas Pilsētas
svētku mēnesis.
Koncerta koncepcija ir mēģinājums atskatīties uz mūsu pilsētai īpašiem brīžiem,
kuros savulaik Kurzemes un Zemgales
hercogiste, Mītava un vēlāk Jelgava uz
mūzikas skatuves iemirdzējusies īpaši
spoži. «Protams, tas ir tikai mans viedoklis
un redzējums, mana interpretācija par mūzikas virsotnēm Jelgavas vēsturē,» uzsver
koncerta mākslinieciskais vadītājs diriģents
Aigars Meri.

Interesanta vēstures izzināšana

Plānojot un veidojot koncerta programmu, diriģents veltījis daudz laika Jelgavas
mūzikas vēstures izzināšanai. «Tas bija
ārkārtīgi interesants un saistošs process.
Devos uz bibliotēku un sāku ar mazumiņu,
bet aizrāvos arvien vairāk. Atradu dažādas
senas koncertu afišas, koncertu recenzijas
avīzēs un citus materiālus, kas apliecina
– Jelgavā koncertus snieguši vairāki pasaulslaveni mūziķi,» stāsta A.Meri. Viņš
arī pats uzzinājis daudz jauna, bet jo īpaši
guvis pārliecību, ka Jelgava vēsturiski bijusi
gana elitāra vieta, kur pulcējās pasaulslaveni mūziķi. Interesantas atziņas lasāmas
senajās avīzēs atrodamajās koncertu recenzijās, kas, protams, ne vienmēr bijušas
mūziķiem glaimojošas. «Vēl interesanti, ka
Mītava dažkārt pat tika vērtēta augstāk
nekā Rīga. Piemēram, Roberts Šūmanis
savā dienasgrāmatā min, ka «Mītavā atšķirībā no Rīgas sastopama ļoti inteliģenta
publika». Domāju, tas daudz ko liecina par
tā laika atmosfēru un vidi mūsu pilsētā.
Pētot vēstures aprakstus, kļūst skaidrs,
ka Mītava nebija nekāda province, tas bija
īsts kultūras centrs,» pārliecināts diriģents,
piebilstot, ka šis vēstures izzināšanas posms
viņam arī personīgi bija ļoti interesants.
Savukārt atrastos materiālus apkopot un
sakārtot palīdzēja mūzikas vēsturniece
Zane Gailīte.

Mītavā solokoncertu sniedzis Lists,
bet Vāgners diriģējis operu

Jelgavā tās 750 gadu pastāvēšanas laikā
izskanējuši vairāki pasaules līmeņa solokoncerti un operas uzvedumi, par ko daudzi nemaz nav dzirdējuši. Tās ir muzikālās virsotnes, ar kurām savas pilsētas vēsturē varam
īpaši lepoties. Stāsts sāksies ar Kurzemes
un Zemgales hercogisti, kurā kā muzikālā
virsotne izvēlēts Kurzemes hercoga galma
komponists Francis Ādams Feihtners, koncertā tiks izspēlēta viņa «Pirmā simfonija».
Savulaik Mītavā viesojušies arī vairāki
pasaulslaveni mūziķi, piemēram, pat ar
vairākiem solokoncertiem Mītavā uzstājies
Ferencs Lists (koncertā izskanēs «Koncerts
klavierēm un orķestrim»), bet komponists
Roberts Šūmanis Mītavu apmeklējis vēl
tad, kad pats nebija kļuvis atpazīstams
un muzikāli novērtēts, viņš mūsu pilsētu
apmeklēja, pavadot uz solokoncertu savu
sievu slavenu pianisti Klāru Vīku-Šūmani.
Jelgavā izskanēs Šūmaņa «Koncerts čellam
un orķestrim, a – moll». Muzikālo ceļojumu
ar slaveniem pasaules mūziķu vārdiem
noslēgs uvertīra no Riharda Vāgnera operas
«Rienci». Vāgners kopā ar Rīgas Vācu teātra
operas trupu vairākkārt bijis viesizrādēs Mītavā, un šeit diriģēja Mocarta, Meijerbēra,
Rosīni, Vēbera operas.

Spoži mirdzēja Mediņa un Vīgnera
veidotā Jelgavas filharmonija

Koncerta otrajā daļā izskanēs vairāki
slaveni Latvijas mūzikas vārdi, piemēram,
vien nedaudziem zināms, ka Jēkabs Mediņš

Diriģents Aigars Meri veido

klasiskās mūzikas koncertu
«Mūzika un Jelgava pāri laikiem», kurā izskanēs vēsturiski
skaņdarbi 750 gadu garumā.

kopā ar Leonīdu Vīgneru savulaik izveidoja,
kopa un pacēla augstā mākslinieciskā līmenī
Jelgavas filharmoniju un tās orķestri. Koncertā Jelgavā izskanēs J.Mediņa «Poēma
vijolei un orķestrim». Ar vēl vienu slavenu
komponistu Marģeru Zariņu saistāms Svētās Annas katedrāles vārds – M.Zariņš bijis
arī Jelgavas Skolotāju institūta absolvents,
un šoreiz Jelgavā izskanēs viņa «Koncerts
ērģelēm un orķestrim «Concerto Innocente»». Jelgavas Mūzikas vidusskolā nākamos
mūziķus skoloja leģendārais pedagogs Jūlijs
Grūtups, un viņa studenta Alvila Altmaņa
«Koncertīno klarnetei un orķestrim» varēs
dzirdēt Jelgavā.

Foto: Raitis Supe

diriģē savu orķestri jeb Jelgavas koncerta
gadījumā – orķestri un bigbendu. Arī pieredzējušais diriģents A.Meri atzīst, ka tā
viņam būs vēl nebijusi pieredze. «Jāsaprot,
ka operā divi diriģenti nav retums, taču ne
šādā izpildījumā. Operā mēdz būt gadījumi,
kad ir viens diriģents, kurš vada orķestri,
bet cits – kurš aizskatuvē diriģē kori vai orķestra grupu bandu. Taču šoreiz abi būsim
uz skatuves vienlaikus, un šāda pieredze
man vēl nav bijusi,» stāsta A.Meri. Tomēr
sadarbība ar Jelgavas bigbenda māksliniecisko vadītāju R.Ašmani gan viņu nebaida,
jo abi kopā dažādos projektos ir strādājuši
bieži. «Droši vien tieši tāpēc šī sadarbība turpinās, jo tā vienmēr ir abpusēji interesanta,
Simfodžezs «dzimis» Jelgavā
radoša un arī produktīva,» vērtē koncerta
Tuvāk mūsdienām – 20. gadsimta 60. mākslinieciskais vadītājs.
gados – ir akcentējams Ringolda Ores ieguldījums Jelgavas bigbenda un īpaša džeza Solisti – talantīgākie jelgavnieki
novirziena simfodžeza izveidē un attīstībā
Koncerts «Mūzika un Jelgava pāri laiLatvijā. Jelgavas bigbends izspēlēs uzreiz kiem» noteikti būs arī iespēja redzēt un
veselu R.Ores melodiju popūriju. «Šoreiz dzirdēt muzikāli patlaban spēcīgākos un
esam kā «pievienotā vērtība» koncertā, talantīgākos instrumentālistus, kas Jelgavā
taču par to nebūt nebēdājam. Esam lepni, dzimuši, mācījušies vai kuru dzīve citādi
ka nozīmīgu Jelgavas vēstures attīstības cieši savijusies ar mūsu pilsētu. Mārtiņš
posmu simbolizē Jelgavas bigbends,» stāsta Zilberts (klavieres), kaut arī nedzīvo Jelgabigbenda mākslinieciskais vadītājs Raitis vā, jau vairākkārt kopīgos projektos ir saAšmanis. Viņš atklāj – lai izvēlētos izpil- darbojies ar Jelgavas kamerorķestri. Darja
dāmo skaņdarbu, izskatījis daudz R.Ores Smirnova (vijole) dzīvo Jelgavā, šobrīd ir
sarakstītā materiāla, tāpēc klausītāji varēs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
dzirdēt uzreiz veselu popūriju.
pirmo vijoļu grupas koncertmeistare. Arī
Maksima Beitāna (čells) mūzikas mīlestība
Starp mūzikas milžiem –
veidojusies tieši Jelgavas Mūzikas vidusskoarī Līgas Celmas-Kursietes vārds
lā, bet vēlāk studijas aizveda uz Šveici, nu
Stāsts par Jelgavas mūzikas vēsturi no- talantīgais čella virtuozs atgriezies dzimtajā
slēgsies mūsdienu laikmetīgajā mūzikā, ko pilsētā. Ērģeļu solo spēlēs Aigars Reinis,
atspoguļos jelgavnieces komponistes Līgas kura muzikālā darbība cieši savijusies
Celmas-Kursietes speciāli šim koncertam ar Svētās Annas baznīcu, savukārt par
pārveidotais studiju laika darbs «Waves 2» jelgavnieka Edmunda Altmaņa (klarnete)
jeb «Viļņi 2». Komponistei ir liels lepnums darbavietu kļuvis Igaunijas Nacionālais
atrasties programmā starp tik slaveniem simfoniskais orķestris. «Nav šaubu, ka visi
komponistu vārdiem. «Es zināju, ka šis šie solisti ir vieni no labākajiem, kas mums
būs sarežģīts pavasaris, taču no Aigara Latvijā pašlaik ir, un varam būt lepni, ka
piedāvājuma nevarēju atteikties. Viņš man viņu dzīve cieši saistīta ar Jelgavu,» uzsver
stāstīja par savu ieceri, sauca komponistu A.Meri.
uzvārdus, kas ir tiešām mūzikas milži, un
arī uzaicinātie solisti ir vieni no labākajiem Demokrātisks klasiskais koncerts
Latvijā. Un starp šiem patiešām dižajiem
«Mērogs 750 gadi ir ļoti liels. Nozīmīgu
komponistiem ir arī mans uzvārds… Man mūziķu un darbu ir tik daudz, ka katram
tas ir liels gods,» stāsta L.Celma-Kursiete. no šiem posmiem varētu veltīt atsevišķu
Koncertam izvēlēts skaņdarbs «Waves», koncertu, bet Jelgavas mūzikas vēsturei
kas rakstīts pirms gandrīz desmit gadiem. – veselu koncertu ciklu,» stāsta diriģents.
Tiesa, skaņdarbs radis pavisam jaunu ska- Tomēr viņš norāda, ka koncerts tieši tāpēc
nējumu, un, kā smejas pati komponiste, tas būs vēl interesantāks, jo būs daudzveidīgs,
gandrīz vai uzrakstīts no jauna. «Rakstīju šo turklāt to papildinās saistošs muzikoloģes
skaņdarbu studiju laikā, tāpēc tas ir ārkārtī- Lienes Jakovļevas stāstījums. «Kopā ar
gi eksperimentāls – ar dažādiem trokšņiem, stāstījumu koncerts iegūs ļoti demokrātisku
švīkstēšanu. Konceptuāli skaņdarbs derēja, izklāsta veidu. Turklāt programmā iekļautā
bet ne tā aranžija, šai koncertprogram- mūzika ir bezgala skaista,» pārliecināts
mai tas bija pārāk avangardisks,» vērtē mākslinieks. Viņš aicina jelgavniekus
L.Celma-Kursiete, piebilstot, ka skaņdarba koncertā izzināt jaunus un interesantus
pārveidei veltījusi divus mēnešus, bet pēdē- faktus par mūsu pilsētu un ir pārliecināts
jos labojumus tam veic joprojām.
– koncerts būs ne tikai muzikāls baudījums,
bet arī izzinoša muzikāla ekskursija.
Vienlaikus diriģēs divi diriģenti
Koncerts «Mūzika un Jelgava pāri laiKoncerta noslēguma skaņdarbs kiem» izskanēs Jelgavas kultūras namā 1.
L.Celmas-Kursietes «Waves 2» būs īpašs maijā pulksten 17. Biļetes var iegādāties
ar vēl kādu faktu – skaņdarba izpildīšanai kultūras nama kasē, to cena ir trīs, četri
nepieciešami divi diriģenti, kuri katrs un pieci eiro.

