Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 22. aprīlī laikā no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
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Lielā talka – jau sestdien!

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

Grib sakurināt
Ozolskvēra koka
bruģi; vainīgie pieķerti
 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajās brīvdienās vairāki J.Asara
ielas iedzīvotāji izpostīja Ozolskvēra
koka bruģi – viņi,
maisiem nesot koka
bruģi uz savu malkas
šķūnīti, izdemolējuši rotaļu laukumu,
nodarot pašvaldībai
zaudējumus 1172,08
eiro apmērā.

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kamolītis» Lielajā talkā piedalīsies jau otro gadu. Iestādes vadītāja Anita Bērziņa stāsta, ka pērn bērnudārza
apkārtnes labiekārtošanā iesaistījās ap 40 audzēkņu vecāku un iestādes darbinieku, un prognozē, ka arī šosestdien skaits varētu būt
līdzīgs. «Tīrīšanas darbus «Kamolīša» teritorijā nav nepieciešams veikt, jo mūsu sētnieki ļoti labi veic savu darbu, tādēļ mēs Lielajā talkā
jau otro gadu pievērsīsimies bērnudārza teritorijas labiekārtošanai, veicot darbus, kas nāk par labu bērnu aktivitātēm ārpus telpām.
Vēlamies sakopt grupu rotaļu laukumiņus. Lai zem šūpolēm neveidotos bedres, noklāsim zem tām mīksto segumu, ko iesākām darīt
jau pagājušajā gadā. Izveidosim sajūtu laukumu, kur lielos puķu podos sabērsim granti, čiekurus un citus taustei pateicīgus materiālus.
Iecerēta arī tūju un ceriņu apzāģēšana, smilšu nomaiņa smilšu kastēs, kā arī citi darbi.»
Foto: Raitis Supe
 Egija Grošteine

Sestdien visā Latvijā
notiks Lielā talka. Līdz
otrdienai mūsu pilsētā
talkai jau bija pieteikušies 1648 cilvēki, kuri
gatavi iesaistīties gan
Jelgavas sakopšanas,
gan labiekārtošanas
darbos.
Nedēļas sākumā Jelgavā bija
pieteikta 61 talkošanas vieta, kur
paredzēts ne vien vākt atkritumus, bet arī labiekārtot apkārtni,
stāsta SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis un Lielās talkas koordinators Jelgavā Aleksejs Jankovskis,
aicinot pilsētas uzkopšanā un
labiekārtošanā iesaistīties arī tos
iedzīvotājus, kuri dalību Lielajā
talkā vēl nav pieteikuši. Pieteikšanās aktivitātei turpinās līdz pat
Lielās talkas norises dienai, un
darbs noteikti atradīsies arī tiem
iedzīvotājiem, kuri pievērsties

apkārtnes sakopšanai izlems tikai
sestdien.
Jelgavnieki Lielajā talkā apņēmušies sakopt daudzdzīvokļu
namu, izglītības iestāžu un uzņēmumu teritorijas, piemiņas vietu,
labiekārtot iecienītas atpūtas un
pastaigu vietas, sakopt apkārtni
Lielupes, Driksas, Svētes un Platones upes krastos, kā arī citviet.
Piemēram, apvienības «Brīvprātīgie Jelgavai» jaunieši un
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
darbinieki sakops Valdekas pilij
piegulošo teritoriju – savāks pērnā
gada koku lapas, kritušos zarus
un citus atkritumus. Savukārt
domes administrācijas darbinieki
jaunajai sezonai uzposīs Bērnu un
jauniešu centra «Junda» nometni
«Lediņi», Jelgavas Latviešu biedrība ir ieplānojusi Jura Mātera
piemiņas vietas, Alunāna parka
un tā apkārtnes sakārtošanu,
tostarp arī puķu stādīšanu parkā,
bet Kūliņu ceļa iedzīvotāji kopīgiem spēkiem sakoptāku padarīs

Kūliņu ceļu un Mīlestības aleju.
Tomēr A.Jankovskis atzīst,
ka pilsētā ir vairākas iedzīvotāju
piedrazotas vietas, kur sestdien
īpaši būtu nepieciešamas talcinieku rokas, taču pagaidām to
sakopšanā pieteicies vien neliels
iedzīvotāju skaits. Tādas vietas ir
Pilssalas daļa, kur mīt savvaļas
zirgi, Kārniņu dīķa apkārtne,
Robežu iela 1, Putnu ielas gals pie
Svētes upes un Atmodas iela pie
garāžām. Tāpēc ikviens, kurš vēl
nav izlēmis, kur talkot sestdien,
aicināts pieteikties.
Lai apzinātu visas vietas, kurās
iecerēts talkot, un talciniekus
nodrošinātu ar darbam nepieciešamo, tostarp pēc tam organizētu
atkritumu izvešanu, jelgavnieki
līdz talkas dienai aicināti reģistrēties mājas lapā www.talkas.lv,
norādot organizētās talkas vietu,
plānotos darbus un kontaktinformāciju. Pieteikties talkošanai
un ziņot par pilsētā pamanītām
vietām, ko Lielajā talkā vajadzē-

tu sakopt, var arī, sazinoties ar
A.Jankovski pa tālruni 29357119,
63023511 vai e-pastu aleksejs.
jankovskis@eko.jelgava.lv.
A.Jankovskis atgādina, ka bez
maksas savākti un atkritumu
poligonā «Brakšķi» tiks nogādāti
tikai speciālajos Lielās talkas
maisos savāktie atkritumi, kas
būs izvietoti talkai pieteiktajos
objektos un iepriekš saskaņotās
vietās. Šogad Lielās talkas maisi
ir baltā krāsā, un Jelgavai piešķirti 4000 maisu. Katra maisa
tilpums – 50 litru. Maisus un
darba cimdus, ar ko arī talcinieki
tiks nodrošināti, oficiāli reģistrēto
talku atbildīgie, iepriekš vienojoties ar A.Jankovski, var saņemt
Ganību ielā 84.
Lielā talka norisināsies visā
Latvijā vienlaicīgi – no pulksten
9 līdz 15. Jāpiebilst, ka talcinieki
aicināti parūpēties ne tikai par
apņēmības pilnu garastāvokli
sakopt savu pilsētu, bet arī par
strādāšanai atbilstošu apģērbu.

«Šis ir pirmais gadījums,
kad Ozolskvērā nodarīti tik
lieli tīši postījumi,» norāda
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» zaļo zonu
apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja, piebilstot,
ka sabojātais bruģis iespēju
robežās tiks atjaunots, bet
nākamgad plānots kapitālais
remonts visam laukuma segumam, paredzot tam līdzekļus
iestādes budžetā. Neskatoties
uz to, ka nākamgad iecerēti
lielāki darbi, šogad tiek veikti
visi nepieciešamie laukuma
uzturēšanas darbi, piemēram, šonedēļ Ozolskvērā tiek
mainītas sabojātās atkritumu
urnas.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste Sandra
Reksce norāda, ka svētdienas,
17. aprīļa, rītā ap pulksten 10
aizdomīgu vīrieti ar maisu
Ozolskvērā pamanīja kāda pilsētas iedzīvotāja. Viņa redzējusi, kā vīrietis maisā saliek
koka bruģi un padod maisu
pāri privātmājas žogam, kur
to saņem sieviete.
Pašvaldības policijas inspektori konstatēja, ka rotaļu

laukums ir izdemolēts, un
devās uz izsaucējas norādīto
adresi. Tur tika konstatēts, ka
malkas šķūnī kaudzē samesta
daļa Ozolskvēra bruģa. Mājas
pagalmā atradušās vairākas
personas, kuras gan sākumā
noliegušas savu saistību ar
pazudušo bruģi, bet vēlāk
tomēr atzinušās, ka maisos no
laukuma atnesa koka bruģi un
krāmēja šķūnīti. Izsaukumu
pārņēma Valsts policija tālāko
lietas apstākļu noskaidrošanai. «Pilsētsaimniecība»
norāda, ka vērsīsies policijā ar
iesniegumu par to, lai vainīgās
personas atlīdzina nodarītos
zaudējumus. Pēc speciālistu
aplēsēm, laukumā izpostīts
koka bruģis astoņu kvadrātmetru platībā.
Diemžēl Ozolskvēra laukums diezgan bieži cieš, bet
pārsvarā tas piesaista bērnu
interesi. «Skumji ir tas, ka reizēm bērniem līdzās ir vecāki,
kuri noraugās bērnu nodarbēs,
bet neaizrāda, ļaujot viņiem
ņemt ārā bruģi,» tā pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste, piebilstot, ka šis ir
pirmais gadījums, kad bruģis
izpostīts tik ļaunprātīgi un
tik lielā apmērā. «Ozolskvēra
bruģis tika ieklāts 2007. gadā,
un laukuma segums jau ir nolietojies, kļuvis vaļīgs, arī tam
apkārt esošā apmalīte ir izļodzīta, tāpēc šobrīd tiek plānota
laukuma seguma nomaiņa.
Tiek izskatīti vairāki varianti, veiktas cenu aptaujas, lai
izvērtētu piemērotāko,» I.Gamorja norāda, ka finansējums
tam tiks pieprasīts nākamā
gada budžetā un, ja tas tiks
piešķirts, arī darbus plānots
veikt nākamgad.

Sociālo lietu pārvaldē aicina pieteikties atbalsta pakalpojumiem
 Sintija Čepanone

Jelgavas pašvaldība sadarbībā ar Zemgales Plānošanas
reģionu un citām pašvaldībām īsteno Eiropas Sociālā
fonda finansētu projektu «Atver sirdi Zemgalē». Jelgavā tiks sniegti pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem un viņu vecākiem, kā arī pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projektā paredzēts pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem piedāvāt daudzveidīgus
sociālos pakalpojumus, piemēram,
aprūpi mājās, dienas aprūpes
centru, specializētās darbnīcas,
grupu dzīvokļus, īslaicīgas sociālās
aprūpes pakalpojumus, speciālistu

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

konsultācijas un individuālo atbalstu, atbalsta grupas un grupu
nodarbības. Savukārt bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem
ir paredzēts nodrošināt aprūpes
pakalpojumu, «Atelpas brīža» un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Foto: Raitis Supe
Šāds skats svētdien pārsteidza daudzus jelgavniekus – bērnu
rotaļu laukumā Ozolskvērā plašā teritorijā bija izpostīts koka
bruģis. Pateicoties kādas iedzīvotājas vērībai, pašvaldības
policisti pieķēra zagļus, kuri daļu izraktā bruģa jau bija paspējuši aiznest līdz savam malkas šķūnītim.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Noliedz realitāti un vairās
no atbildības
 Kristīne Langenfelde

«Mūsu paaudze bieži vien dzīvo reaģējošu dzīvi. Tas
ir kā laika zaglis mums pašiem – pēc palīdzības vairumā gadījumu vēršamies tikai tad, kad paši vairs
netiekam galā. Savā darbā to izjūtam ļoti spilgti.
Vecāki, kuru bērniem ir mācīšanās grūtības, uz
tām bieži reaģē novēloti. Arī tad, kad problēma ir
fiksēta, nevis cenšas to risināt, bet mēdz to noliegt.
Tā vietā, lai ieklausītos speciālistu viedoklī un pēc
iespējas ātrāk atrastu savam bērnam atbilstošu izglītības programmu, vecāki ir gatavi mainīt pat trīs
un četras skolas, ir bijuši gadījumi, ka arī nomaina
ģimenes ārstu… Šādās situācijās vienīgais, kas var
palīdzēt, ir laika terapija – tā vietā, lai palīdzētu
bērnam, pirmām kārtām ir jāpalīdz vecākiem aprast
ar radušos situāciju un pieņemt to. Vecākiem ir
jāsaprot – jo ilgāk viņi vilcinās, jo vairāk viņi kaitē
sava bērna attīstībai,» atzīst Jelgavas Izglītības
pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra
vadītāja Ilva Vanaga.

«Iekļauties izglītības sistēmā problēmas var būt ne tikai bērniem ar mācīšanās grūtībām, ar
tādām saskaras arī īpaši apdāvināti bērni, kuriem, nepiedāvājot īpašu apmācības programmu,
Jelgavā ir ap 200 bērnu, dzīgu testu varam veikt ne
vienā brīdī skolā var kļūt par garlaicīgu, un viņa attīstība apstājas,» atzīst Jelgavas Izglītības
kuriem ir mācīšanās grūtības, tikai lielākiem bērniem, bet arī
pārvaldes Iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja Ilva Vanaga.
Foto: Raitis Supe
un katram no viņiem ir jā- pieaugušajiem, kuri vēl mācās
spēj atrast atbilstoša mācību vispārizglītojošās programmās. nevaru savu bērnu vest uz to jau zem galda… un jāsaprot, spriedumos par to, vai bērns ir
programma, kuru bērns spē- Arī tad, ja ikdienā cilvēks ne- skolu! Tur skolā strādā mūsu ka ir būtiska atšķirība starp gatavs skolai. Būtiski saprast,
tu apgūt. Cik veiksmīgi tas izjūt kādu prasmju trūkumu, radinieks. Šie argumenti atkal nepaklausīgu bērnu un bērnu ka vienīgais rādītājs tam nav
izdodas, ir atkarīgs no tā, kā testa rezultāti tik un tā ļauj un atkal apliecina, cik ārkārtīgi ar veselības problēmām. Mēs bērna lasīt vai rakstīt prasme,
sasvstarpēji sadarbojas vecāks, izvērtēt savas stiprās un ne liela ir vecāku tieksme pēc varas strādājam ciešā sadarbībā ar svarīgs ir viņa psihoemocioizglītības iestāde un Jelgavas tik stiprās puses, kuras būtu un cik maza – atbildības sajūta ģimenes ārstiem, psihiatriem, nālais stāvoklis. Ja bērns psiIekļaujošas izglītības atbalsta nepieciešams vingrināt. Lūk, pret sava bērna attīstību! Un rekomendējam bērnam nepie- holoģiski nebūs gatavs uzsākt
centra speciālisti, kuru uzde- vienkāršs piemērs: testu pie tas ir skumji. Nesen bija gadī- ciešamo ārstēšanu. Savukārt skolas gaitas, tas kā bumerangs
vums ir sniegt individuālu un mums veica 13,9 gadus veca jums, kad palīdzību mums lūdza bērniem ar garīgās attīstības jau pēc gada vai diviem var atinstitucionālu atbalstu bērniem meitene, kuras rezultāti uzrā- profesionālā skola – audzēknim problēmām ir zems intelekts un spēlēties viņa tālākai attīstībai.
Tāpēc es vēlreiz uzsveru, ka
ar speciālajām vajadzībām. Jel- dīja lieliskas verbālās spējas, praktiski skolā jāsāk strādāt attīstība ierobežota, kas neļauj
iekļauties izglītības sistēmā ir
gavas centrā mūsu pilsētas bēr- kas viņai ir attīstītas tā, kā ci- pie virpas, bet skolotājs saka: apgūt noteikto mācību vielu.
jāpalīdz ne tikai bērniem ar
niem bez maksas ir pieejami arī tiem 22 gadu vecumā, taču do- man viņu bail laist pie tās ripas.
Daudzi vecāki droši vien mācīšanās grūtībām – tāpat
logopēda, psihologa un speciālā māšanas spējas viņai bija kā 11 Un, jā, izrādījās, ka jaunietim
pedagoga diagnostikas pakal- gadus vecai meitenei. Kāpēc tik tiešām ir nopietnas uzmanības tagad teiktu, ka agrāk mēs šobrīd ir aktuāla reemigrējošo
pojumi. Taču centra mērķi un precīzi norādījām meitenes ve- problēmas un, visticamāk, lai arī nepazinām ne indigo bēr- jeb tā saukto Anglijas un Īrijas
uzdevumi ir daudz plašāki – pa- cumu? Tāpēc, ka testa rezultāti teorētiski viņš profesiju būs labi nus, ne tik plašu spektru ar bērnu iekļaušanās atpakaļ
līdzēt ikvienam pilsētas bērnam pat pa mēnešiem spēj noteikt apguvis, praktiski diezin vai va- mācīšanās grūtībām – viņi skolā, tāpat ar sava veida
un vecākiem,
attīstības lī- rēs tajā strādāt. Ja šī problēma spriestu, ka bērns vienkārši problēmām saskaras bērni
izcilnieki, kuriem vienkārši ir
lai pēc iespējas 2. maijā pulksten 17 Jelgavas meni. Šajā ga- būtu laikus identificēta, iespē- ir izlaists.
Agrāk mums nedzima bērni garlaicīgi sēdēt stundās, kad
ātrāk un pro- Iekļaujošas izglītības atbalsta dījumā skaidri jams, jaunietis varēja izvēlēties
sešu mēnešu vecumā. Jāsaprot, viņa attīstības līmenis citus
fesionālāk noredzams, ka citu profesiju.
centrā Meiju ceļā 9 notiks
ka mūsu medicīna ir ļoti attīs- apsteidz par pāris gadiem.
vērtētu sava
jaunietei ir
seminārs vecākiem par tēmu nepieciešams
Ko nozīmē atbilstoša iz- tījusies – šodien izdodas glābt Arī šajos gadījumos ir nepiebērna spējas,
un izdzīvo tādi bērniņi, kuri ciešams speciālistu atbalsts,
kas palīdzētu «Pirmsskolēna gatavība skolai». v i n g r i n ā t glītības programma?
Šodien visbiežāk tā nav spe- pirms gadu desmitiem būtu lai bērna attīstība notiktu
viņa tālākai
domāšanas
Vecāki aicināti iepriekš
attīstībai.
s p ē j a s . U n ciāla skola vai kāda īpaša kla- gājuši bojā. Līdz ar to arī vei- atbilstoši viņa spējām.
pieteikties semināram
nereti pēc 1,5 se – mūsu valsts mērķis ir, ja dojas jaunas īpašās vajadzības.
pa tālruni 26383530,
Kas ir tie
g a d i e m , a t - vien tas iespējams, bērnus ar Tāpat jāatzīst, ka ģenētiski
Jelgavas Iekļaujošas
pirmie sigjo vietu skaits ir ierobežots. kārtojot testu, mācīšanās grūtībām iekļaut šā brīža četrdesmitgadnieku
izglītības atbalsta
nāli, un kad
vingrinājumi parastās vispārizglītojošās kla- paaudze ir stiprāka par saviem
vecākam ar savu bērnu parāda ļoti labus rezultātus sēs ar vienu atšķirību – ka bērniem. Šodien mums izaug
centrs nodrošina:
būtu jādodas uz Iekļaujošas – rādītāji kāpj pat par 20 pro- bērns tur mācās pēc konkrēti cukurpaciņas – īpaši sargāti un
(Meiju ceļš 9)
viņam noteiktas programmas loloti bērniņi.
izglītības atbalsta centru? centiem.
un nepieciešamības gadījumā
Jā, nenoliegšu, ka sava daļa
Es teiktu, ka signālus gaidīt
• pašvaldības pedagoģiski medicīnevajag – atbildīgiem vecākiem
Tomēr visbiežāk jums klasē paralēli atrodas speciālais ir arī vecāku bezatbildīgajā aupirmo reizi pie mums būtu nākas strādāt ar bērniem, pedagogs, kurš palīdz mācīša- dzināšanā, kad bērns ir izlaists, niskās komisijas funkcijas, iesakot
ieteicams vērsties tad, kad kuriem ir nopietnas mācī- nās procesā. Parasti klasē tiek nav iemācīta atbildības sajūta, bērniem un skolēniem ar funkcioviņa bērns ir vecumā līdz trīs šanās grūtības, un tur vairs iekļauti no viena līdz četriem citas prasmes. Arī tur būtu nāliem traucējumiem viņu spējām,
gadiem. Centrā bērniem ir nepalīdzēs tikai vingrinā- bērniem ar speciālām vajadzī- daudz jāstrādā. Šodien vecāki veselības stāvoklim un attīstības
iespēja veikt testu pēc Minhe- šanās – nepieciešams atbil- bām, jo tas ir optimālais skaits, neatkarīgi no sava vecuma,
līmenim atbilstošu izglītības pro
nes funkcionālās attīstības stošas mācību programmas kas ļauj pedagogam pilnvērtīgi pat divdesmitgadnieki, ieņem
strādāt ar visiem bērniem.
nevis vecāku, bet vecvecāku grammu un atbalsta pasākumus;
diagnostikas metodes, kas jau piedāvājums.
lomu – viņi grib pārāk lolot •metodisku un konsultatīvu
ļoti agrīnā vecumā spēj noteikt
Diemžēl jā, jo vēl aizvien probKādas ir šīs bērnu spe- savus bērnus, aizmirstot par
bērna attīstību tādās jomās lēmas tiek pamanītas novēloti.
bezmaksas atbalstu, tai skaitā
kā staigāšanas prasmes, roku Ir mums arī testu rezultāti, kas ciālās vajadzības, kas diktē stingrību audzināšanā.
logopēda, psihologa, speciālā
veiklība, uztveres attīstība, ru- uzrāda, ka sešus gadus veca atbilstošas izglītības pro
Vai nav tā, ka šodien mēs pedagoga atbalstu izglītības ie
nas attīstība, valodas sapratne, bērna attīstība ir 2,8 gadus veca grammas nepieciešamību?
Sabiedrībai zināmākie būtu cīnāmies ar sekām, bet stādēm, vecākiem, speciālistiem
sociālās prasmes un patstāvības bērna attīstības līmenī. Tad
attīstība. Tas ļauj vecākam bērns nonāk skolā, un ir sapro- redzes, dzirdes vai kustību neskatāmies uz cēloņiem un citām personām par bērnam
iegūt papildu informāciju par tams, ka viņš nespēj apgūt obli- traucējumi, taču praktiski – mēs rīkojam atbalsta pro ar speciālajām vajadzībām atbilto, kā bērns attīstās, kur ir gāto vielu. Visbiežāk mācīšanās biežāk mēs saskaramies ar grammas īpašiem bērniem,
viņa stiprās vai vājās puses. grūtības pamana skolotāji. Viņi bērniem, kuriem ir mācīša- izglītojam pedagogus, bet stošas izglītības nodrošināšanu,
Testa rezultāti ir pamats tam, vērš uz to vecāka uzmanību, nās traucējumi vai garīgās vai mēs neaizmirstam par tai skaitā iekļaujošas izglītības
lai pēc tam trūkstošās spējas bet parasti jau tajā brīdī sākas veselības problēmas, vai garī- vecākiem?
veicināšanu, nepieciešamajiem
Zināma taisnība tur ir. Galve- atbalsta pasākumiem;
vingrinātu un attīstītu. Ja vājās vecāka, kurš netic skolotājam, gās attīstības problēmas. Ar
prasmes ir pamanītas laikus, noliegums: vainīgs skolotājs, ar garīgās veselības problēmām nā atbildība par savu bērnu ir
tās bieži vien ļoti veiksmīgi var manu bērnu viss ir kārtībā – tā mēs saprotam to, ka bērnam ir jāuzņemas viņu vecākiem, bet • metodisko palīdzību pedagoģispilnveidot.
ir izplatītākā reakcija. To, ka salīdzinoši augsts intelekts, kas iespējams, ka šobrīd par maz kā procesa organizēšanā izglītības
Tieši tāpēc es ieteiktu kat- bērnam ir nepieciešams spe- ļauj viņam apgūt nepieciešamo tiek domāts par to, kā izglītot iestādēs bērniem un skolēniem ar
ram vecākam izmantot paš- ciālistu atbalsts, vecāki negrib mācību vielu, taču viņa uzve- vecākus. Tieši tāpēc mūsu cen- funkcionāliem traucējumiem;
valdības sniegto iespēju un atzīt. Pat grūti iedomāties visus dība prasa īpašu atbalstu. Šāds trā 2. maijā pulksten 17 notiks
apmeklēt mūsu centru. Ziniet, tos argumentus, kurus vecā- bērns var būt īpaši aktīvs, klasē seminārs vecākiem, kur kopā • sadarbību ar ģimenes ārstiem,
cik patīkami ir vecākam pēc ki izsaka, lai tikai nerisinātu nevaldāms, viņa rīcība dažbrīd ar speciālistiem diskutēsim par sociālās palīdzības dienestiem,
laika atkal veikt savam bērnam sava bērna situāciju. Diezgan ir neadekvāta, tie var būt arī tēmu «Pirmsskolēna gatavība ārstnieciskajām iestādēm un
šādu testu un pārliecināties, izplatīts ir arguments – es taču psihiski simptomi, kurus klasi- skolai». Tāpēc mēs aicinām ve- sabiedriskām organizācijām;
ka prasmes ir uzlabojušās? nevaru savai vīramātei parādīt, ficē psihiatrs. Klasē šāds bērns cākus jau laicīgi pieteikties seTests līdz trīs gadu vecumam ka manam bērnam ir problēmas. nevar noturēt uzmanību, vienā mināram pa tālruni 26383530. • darbu vienotā datu bāzē ar Valsts
Vecāki bieži kļūdās savos pedagoģiski medicīnisko komisiju.
ir pirmais, taču patiesībā lī- Kāds cits atkal saka – es taču brīdī viņš ir virs galda, otrā –

Pilsētnieks vērtē

Vai mediķiem
būtu jāstreiko?
Aleksandrs,
pensionārs:
– To vajag
darīt, jo ārstiem ir mazas algas. Lai
gan Latvijā
jebkurā profesijā strādājošajiem
atalgojums ir zems, salīdzinot ar
to, kā ir citur pasaulē. Pie mums
arī pensijas ir smieklīgi zemas.
Šomēnes maksājumos vien atdevu
150 eiro. Rēķiniet paši, cik man no
pensijas dzīvošanai palika!
Inga, pavāre:
– Mediķiem
noteikti vajadzētu lielāku
algu. Varbūt
tas mudinās
jauniešus,
kuri izmācījušies medicīnas jomā,
palikt strādāt tepat Latvijā, nevis
darbu savā profesijā meklēt ārpus
valsts robežām. Mūsdienās liela
daļa jauno ārstu brauc uz ārzemēm, kur ārsta profesija ir krietni
labāk atalgota nekā Latvijā. Vai
pie mums ar streikiem daudz ir
panākts? Domāju, ka tas arī šajā
jomā nelīdzēs.
Reinards,
viesmīlis:
– Jāņem vērā
daudz dažādu nianšu.
Manuprāt,
ja mediķis uz
rokas saņem no 700 līdz 800 eiro,
tad streikošanai nav pamata. Tā
ir normāla alga. Tā vien šķiet, ka
daļai cilvēku nekad nebūs labi, atalgojums vienmēr būs par mazu,
lai arī cik liels tas būtu. Protams,
piemēram, ķirurgiem, manuprāt,
algai vajadzētu būt lielākai – kādiem 1000 eiro uz rokas –, viņiem
darbs ir ļoti atbildīgs, ikdienā viņi
glābj daudzu cilvēku dzīvības.
Velga, grāmatvede:
– Streiks nav
izeja no šīs
situācijas. Par
to ir jādomā
valdības līmenī. Apnikušas jau tās «gudrās»
Belēviča runas klausīties! Cilvēki
slimo un medicīnas pakalpojumus
izmanto katru dienu. Veselības
aprūpe bija, ir un būs vajadzīga,
bet Latvijā veselības joma nav
sakārtota. Ir jāpārplāno budžets,
tas «melnais caurums», kur pazūd
valsts līdzekļi! Veselības aprūpei,
manuprāt, vajag novirzīt vairāk
naudas. Domāju, ka sociālais
nodoklis ir pietiekami liels, lai to
varētu izdarīt.
Ruslans, students:
– Jā, un ne
tikai mediķiem, bet arī
parastajiem
cilvēkiem, jo
medicīna Latvijā ir dārga, arī rindas
ir ļoti garas.
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Rudenī Langervaldes mežā
būs jauni tiltiņi un vides objekti
 Egija Grošteine

Jelgavā tapusi jauna
pastaigu un atpūtas
vieta – projekta gaitā
sakārtots Langervaldes mežs. 23. aprīlī savu artavu meža
sakopšanā, talkā atbrīvojot mežu no atkritumiem, aicināti
ieguldīt arī pilsētas
iedzīvotāji. Savukārt
jau rudenī atpūtas
vietu papildinās studentu projektēti un
veidoti tiltiņi un citi
no koka darināti vides objekti.
Projekta gaitā Langervaldes
mežā jau izkopts celiņu tīkls,
kas noklāts ar šķeldu, no
meža izvākti bīstamie koki,
iztīrīti grāvji, kā arī veikti
citi labiekārtošanas darbi,
stāsta LLU Meža fakultātes
viesdocents un SIA «Meža
un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts»
direktors Andrejs Domkins.
Kopējais pastaigu taku garums
ir 4,5 kilometri, ko jau rudenī
papildinās LLU topošo ainavu
arhitektu projektēti un Meža
fakultātes studentu izbūvēti
tiltiņi. Tāpat jau rudenī mežā
tiks izvietoti arī Rīgas Mākslas

un mediju tehnikuma audzēkņu prakses laikā veidotie vides
objekti no koka.
Lielās talkas dienā, 23. aprīlī, vairāk nekā 50 hektāru plašā
Langervaldes meža sakopšanā
iesaistīties aicināts ikviens.
A.Domkins stāsta – lai gan
mežā nupat veikti ievērojami
sakopšanas darbi, diemžēl
dabas «nedraugi» tajā jau ir iemanījušies izgāzt ne mazumu
sadzīves atkritumu. Jo īpaši
piesārņota ir meža daļa, kas
ir tuvāk pilsētai. A.Domkins
pauž cerību, ka kopīgiem spēkiem Lielajā talkā mežu izdosies atbrīvot no atkritumiem
un, iespējams, rezultāts liks
pamosties meža piesārņotāju
sirdsapziņai.
«Projekta mērķis bija atdot
mežu cilvēkiem, kas, domāju,
mums ir izdevies, jo mežs
pastaigām jau aktīvi tiek izmantots. To iecienījušas arī
stirnas, kas bieži tur manītas.
Mums ir izdevies «iekustināt»
sabiedrību. Ar savām idejām,
kā mežu vēl vairāk uzlabot,
nākušas klajā izglītības iestādes, pedagogi, citi iedzīvotāji,
kas arī bija mūsu sākotnējais
mērķis,» tā A.Domkins.
Langervaldes meža sakopšanas projektu īsteno LLU Meža
fakultātes pētnieki ar Meža
pētīšanas stacijas atbalstu.
Foto: Raitis Supe

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Pasta salā 1, Jelgavā,
nomas tiesību izsole» (vasaras kafejnīcas izvietošanai)
izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Pasta salā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoli
(vasaras kafejnīcas izvietošanai). Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 19.05.2016. plkst.13.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001,
131. kabinetā, kontakttālrunis 63005531.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties portāla www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».

Paziņojums par izsoles «Zemes gabala Pilssalas ielā 1, Jelgavā,
nomas tiesību izsole» (tūrisma pakalpojuma – auto ekskursijas
ar audio gidu – sniegšanas vietas izveidošanai) izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Pilssalas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību
izsoli. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 19.05.2016. plkst.13.15.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001,
131. kabinetā, kontakttālrunis 63005531.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties portāla www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».

Projektu finansiāli atbalsta Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija.
Noslēdzas projekts «Ģimenes asistenti Jelgavas pilsētā», ko no 01.05.2015. līdz
30.04.2016. īstenoja Jelgavas pensionāru biedrība sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi.
Projektu administrē SIF (līguma Nr.2014.EEZ//PP/!/MIC/081/043).
Projekta rezultātā apmācīti un praktiski sagatavoti darbam 24 ģimenes asistenti,
11 no tiem jau ar 1. jūliju būs iespējams stāties darba attiecībās kā pašnodarbinātām
personām, līdz ar to īstenots projekta mērķis – pirmspensijas un pensijas vecuma
personu sociālā iekļaušana darba tirgū un inovatīva pakalpojuma nodrošināšana
Jelgavā, kura rezultātā no 16.10.2015. līdz 16.04.2016. 24 riska ģimenes ar bērniem
saņēma ģimenes asistenta pakalpojumus.
Projekta budžets: 90% (17 489,62 EUR) – EEZ finanšu instrumenta finansējums,
10% (1990 EUR) – Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.
Par šī materiāla saturu atbild projekta vadītāja M.Kolneja

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Foto: Raitis Supe
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Īsi
 «Jelgavas autobusu parks» nosaucis marta labākos autobusu vadītājus. Reģionālajos starppilsētu
pasažieru pārvadājumos par marta
labāko autobusa šoferi atzīts Nikolajs Šukelovičs. Savukārt labākais
autobusa šoferis Jelgavas pilsētas
pārvadājumos ir Andrejs Sviķis.

Gatavojas
vasaras sezonai
Jau otro gadu konkursa kārtībā Lielupes gultni Jelgavas pludmalēs tīrīja SIA «SB Transbulk». Lai gan
no ūdens izcelti dažādi atkritumi un pat nesprādzis lādiņš, kopumā ar katru gadu upe paliek tīrāka.
 Ilze Knusle-Jankevica

Tuvojoties vasaras sezonai, tiek sakārtotas
arī pilsētas centrālās atpūtas vietas –
Lielupes labā krasta
pludmale, Pasta salas
pludmale, Čakstes
bulvāra promenāde.
«Pludmalēs, kā ierasts pirms
peldsezonas, strādāja ūdenslīdēji, lai iztīrītu upes gultni.
Jāsaka, ka ar katru gadu paliek
tīrāks, un nekādu ļoti lielu
atradumu nav. Tika izceltas
vairākas pudeles, palielāki
akmeņi un viens munīcijas
lādiņš Pasta salas pludmalē,»
stāsta pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja. Vēl
ūdenslīdēji atraduši tilta pontonu, kurš nogrimis Lielupes
tilta rekonstrukcijas darbu
laikā. «Ūdenslīdēji pontonu
sameklēja, apskatīja, un, tā kā
tas ir liels, ieteiks veidus, kā to
drošāk izcelt no ūdens,» stāsta
speciāliste.

Atpūtas vietu sakārtošanas
darbi sākās šomēnes. Lielupes
labā krasta pludmalē pēc ziemošanas atkal tika uzstādīti bērnu
rotaļu elementi, abās pludmalēs
tika pievestas smiltis, ko izpūtis
vējš, savākti atkritumi. I.Gamorja vērtē, ka šogad atpūtas
vietas ziemas sezonā nav stipri
cietušas, jo vislielāko ļaunumu
nodara pavasara pali un ledus
krāvumi, no kuriem šogad
izdevies izvairīties. Tāpat tika
mazgāta Čakstes bulvāra apakšējā promenāde, kas ir iecienīta
pastaigu vieta, jo uz tās bija
sakrājušies dubļi un dažādi
sanesumi. Tagad atlikusi zaļo
zonu sakārtošana, dobju uzrušināšana, apstādījumu kopšana un veidošana. «Diemžēl
šogad Pasta salas nogāzi vairs
nerotās puķu dobe, kas pērn
bija ierīkota Jelgavas jubilejas
skaitļa «750» formā,» pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste norāda, ka visdrīzāk
tur būs zāliens.
Lai gan oficiālā peldsezona
sāksies 15. maijā, Pasta sala ir
pilsētnieku iecienīta pastaigu
un sportisko aktivitāšu vieta,

tāpēc tajā darbu atsākusi publiskā tualete. SIA «Zemgales
Eko» valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis informē, ka labierīcības darbojas katru dienu
no pulksten 11 līdz 21 un tās ir
bezmaksas. Sākoties peldsezonai, to darba laiks varētu tikt
pagarināts.
Kopumā šopavasar promenādēs un pludmalēs tiks veikti
vien uzturēšanas darbi, bet
vasarā Pasta salā tuvāk pludmalei plānots ierīkot āra trenažieru laukumu. «Tas mazliet
atšķirsies no citiem pilsētas āra
trenažieru laukumiem,» norāda
«Pilsētsaimniecības» speciāliste, stāstot, ka tajā paredzēts
pievilkšanās stienis, gurnu
trenažieris, slēpotājs, trenažieri, kas nostiprina vēdera un
muguras muskulatūru, un citi.
Iespējams, atpūtnieku komforts būs augstāks, ja sekmīgi
noslēgsies pašvaldības izsludinātās izsoles par kafejnīcu
ierīkošanu. Lielupes labā krasta
pludmalē paredzēta vieta vasaras kafejnīcai, iznomāta tiek arī
divstāvu kafejnīcas ēka Mītavas
tilta pakājē.

Sociālo lietu pārvaldē aicina
pieteikties atbalsta pakalpojumiem
No 1.lpp.

Bet bērnu likumiskajiem
pārstāvjiem vai audžuģimenēm – psihologa, rehabilitologa
pakalpojumus, fizioterapiju, kā
arī izglītojošās atbalsta grupas. Jāpiebilst, ka paredzētos
pakalpojumus var saņemt
personas, kuru dzīvesvieta
deklarēta Jelgavā, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Lai apzinātu deinstitucionalizācijas procesā un projektā

«Atver sirdi Zemgalē» iesaistāmo personu skaitu, kuras vēlas
saņemt paredzētos pakalpojumus, lūgums pieteikties līdz 6.
maijam Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9. Pieņemšanas
laiki: pirmdienās no pulksten
9 līdz 12 un no pulksten 15
līdz 19, trešdienās no pulksten
9 līdz 12. Piesakoties pakalpojumiem, līdzi jābūt personu
apliecinošam dokumentam.
Pilngadīgas personas ar ga-

rīga rakstura traucējumiem
tiek aicinātas reģistrēties
Sociālo lietu pārvaldes 128.
kabinetā pie sociālās darbinieces Sandras Knīsas (tālrunis
63029841). Savukārt vecāki un
likumiskie pārstāvji, kuri audzina bērnu ar funkcionāliem
traucējumiem un vēlas saņemt
paredzētos pakalpojumus, tiek
aicināti reģistrēties 124. kabinetā pie sociālās darbinieces
Tatjanas Marčenko (tālrunis
26112252).

Konkursam var pieteikt vecvecākus
 Egija Grošteine

Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) izsludina konkursu «Mani
mīļie – vecmāmiņa un
vectētiņš», aicinot jelgavniekus vecumā no
četriem līdz 14 gadiem
tam pieteikt savus vecvecākus vai vecvecvecākus, kurus ļoti mīl un
ar kuriem lepojas.
Piesakot konkursam savus
kandidātus (vecmāmiņas un/
vai vectētiņus, vecvecmāmiņas
un/vai vecvectētiņus), pieteikumā jāizklāsta, cik viņi ir lieliski
un īpaši, kāpēc tieši viņi ir

paši labākie. Apraksta apjoms
var būt līdz divām A4 formāta
lapām, un pieteikumam vēlams
pievienot fotogrāfijas, zīmējumus un citus pielikumus (ne
vairāk par diviem). Jānorāda
arī vecmāmiņas un/vai vectētiņa vārds, uzvārds, vecums,
tālruņa numurs, adrese, kā arī
pieteicēja vārds, uzvārds un
kontaktinformācija.
Pieteikumu var iesniegt līdz 6.
maijam personiski SIP (Sarmas
ielā 4), sūtot pa pastu, kā saņēmēju norādot JPDA Sabiedrības
integrācijas pārvaldi, Sarmas
ielā 4, Jelgavā, LV–3001 (uz
aploksnes jānorāda konkursa nosaukums) (pasta zīmoga datums
– ne vēlāk kā 06.05.2016.), vai

pa e-pastu snezana.zenovjeva@
dome.jelgava.lv.
Papildinformāciju var saņemt
SIP, pa tālruni 63005496 vai
29398851.
Noslēgums konkursam «Mani
mīļie – vecmāmiņa un vectētiņš»
paredzēts SIP 20. maijā pulksten 15.
Konkursa mērķis ir popularizēt vecmāmiņu un vectētiņu
mūžā iegūto pieredzi, iemaņas,
prasmes vai sasniegumus darbā,
sportā, mūzikā, mākslā, mājsaimniecībā, ko viņi ar prieku
nodod jaunajām paaudzēm,
kā arī ģimenes tradicionālās
vērtības – tradīciju saglabāšanu
kādas konkrētas ģimenes lokā,
Jelgavas vai Latvijas mērogā.

Nosakot labāko šoferi, tiek vērtēts
paveiktā darba apjoms un kvalitāte,
autobusa tehniskais stāvoklis, finanšu
rādītāji un degvielas patēriņš, kā arī tas,
vai autobusa vadītājam nav pārkāpumu
un vai par viņa darbu nav saņemtas
sūdzības.
 14. aprīļa Ordeņu kapitula paziņojums liecina, ka LLU rektorei Irinai
Pilverei par nopelniem Latvijas valsts
labā piešķirts Triju Zvaigžņu ordeņa
III šķira. Savukārt Atzinības krusta IV
šķira piešķirta ilggadējam SIA «Kulk»
konsultantam Gunāram Bubulim
un LLU Lauksaimniecības fakultātes
emeritētajam profesoram dzīvnieku
ēdināšanas speciālistam Dr.agr. Uldim Osītim. Apbalvojumu pasniegšana
notiks 4. maijā Rīgā, Melngalvju namā.
 Aprīlī SIA «Fortum Jelgava» siltumenerģijas tarifs salīdzinājumā
ar iepriekšējo mēnesi Jelgavā samazinājies par 2,7 procentiem un
ir 49,60 EUR/MWh bez PVN. Tiek
prognozēts, ka maijā siltumenerģijas
tarifs turpinās samazināties. «Fortum
Jelgava» komunikācijas vadītāja Guntra
Matisa skaidro, ka siltumenerģijas tarifs
šogad aprīlī ir ne tikai zemāks nekā šī
gada martā, bet arī par 15,3 procentiem zemāks nekā 2015. gada aprīlī.
Par faktisko siltuma cenu uzņēmums
informē mājas lapā www.fortum.lv.
 Jelgavas Amatu vidusskolas skolēni projekta «LMT Autosporta
akadēmijas kauss» ietvaros tikuši pie
kartinga, ar kuru audzēkņiem visas
vasaras garumā būs jāpiedalās sešās
sacīkstēs (ceturtais posms paredzēts
Jelgavā 10. septembrī). Projekta mērķis
ir veicināt un iedvesmot mācību iestāžu
audzēkņus motivēti aizpildīt brīvo laiku,
izglītot sevi tehniskajā jaunradē, kā
arī pievērsties autosportam. Kartingu
saņēma divas profesionāli tehniskās
skolas no katra Latvijas reģiona.

Ilze Knusle-Jankevica
JPPI «Pilsētsaimniecība»
(reģ.Nr.90001282486) aicina darbā

ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS
SISTĒMAS SPECIĀLISTU(-I).
Galvenie pienākumi:
• strādāt ar ģeogrāfiskās informācijas
sistēmu un kartogrāfijas datorprogrammām
(QGIS, «MicroStation PowerDraft», «GeoMedia Professional», «AutoCAD»);
• sagatavot topogrāfisko plānu materiālus,
shēmas un izpilduzmērījumus;
• pārbaudīt saskaņošanai iesniegtos topogrāfiskos uzmērījumus;
• izstrādāt darba uzdevumus un tehniskās specifikācijas iepirkumu procedūru organizēšanai
par amata kompetencē esošajiem jautājumiem.
Prasības:
• augstākā izglītība zemes ierīcības pro
grammā vai minētās programmas pēdējo
kursu students (4. vai 5. kurss);
• pieredze darbā ar projektēšanas programmām, kā arī ar plānu un karšu rasēšanas
rīkiem («MicroStation PowerDraft», «AutoCAD», QGIS, «GeoMedia Professional»);
• labas iemaņas darbā ar datoru («MS Office»);
• pārzināt Valsts zemes dienesta augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas
specifikācijas;
• spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava
darba izpildi noteiktajā termiņā;
• analizēt un piemērot spēkā esošos normatīvos aktus.
Iestāde piedāvā:
• darbu uz noteiktu laiku;
• atbildīgu un dinamisku darbu;
• atsaucīgu un draudzīgu kolēģu atbalstu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Motivācijas vēstuli un CV lūgums sūtīt līdz 2016.
gada 29. aprīlim pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai pa pastu
uz adresi: JPPI «Pilsētsaimniecība», Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16 A, Jelgavā, LV-3001.
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Būvgružu izbēršana mežā draud ar pamatīgu
naudas sodu un pat auto konfiskāciju
 Sintija Čepanone

Nelegālo būvgružu izgāztuvēm ir tendence palielināties,
un tā ir arvien aktuālāka problēma ne tikai Jelgavā, bet arī
valstī. 23. aprīlī visā Latvijā
notiks Lielā talka, un, visticamāk, arī mūsu pilsētā netrūks
talcinieku, kuri, vācot atkritumus, no krūmājiem, grāvjiem
un nomaļākām vietām vilks
ārā visu, kas pēc remonta kādam kļuvis lieks, tostarp uzies
nelegāli izbērtus būvgružus,
kurus bez smagās tehnikas
nesavākt… Taču jāuzsver, ka
būvgružu izbēršana sadzīves atkritumu konteineros,
konteineros, kas paredzēti
tikai lielgabarīta vai kapsētu
atkritumiem, ir tikpat sodāma
rīcība kā to izbēršana mežā.
Vai iedzīvotāji to apzinās?

Šī nelegālā būvgružu izgāztuve šogad uzieta pašvaldībai piederošajā Šūmaņu
mežā. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mežzinis Pēteris Vēveris lēš, ka
kopējais izgāztais atkritumu apjoms šeit varētu būt apmēram divi kubikmetri.
Šos atkritumus utilizējot legāli, tas izmaksātu ap 30 eiro, taču acīmredzot kādam
daudz izdevīgāk šķitis slepus braukt pa meža celiņiem, lai, neviena nemanīts,
piesārņotu mežu.

Divi vīrieši Zirgu ielā izvietotajā konteinerā, kas paredzēts, lai apkārtējo māju
iedzīvotāji varētu atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem, marta beigās sabēra
būvgružus. Šoreiz vīriem nepaveicās, jo
turpat blakus gadījās SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» darbinieks, kurš
notikušo fiksēja fotogrāfijās. Pašvaldības
policija noskaidroja vainīgos, un tika piemērots naudas sods. Taču šādu gadījumu,
kad tiek pieķerti būvgružotāji, diemžēl
nav daudz, un atkritumu konteineri,
nomaļākas vietas un meži turpina kļūt
par nelegālajām būvniecības izgāztuvēm.

Būvgruži – arī kapsētās

«Jelgavai netālo Viesturu mežu pagājušā gada Lielajā talkā satīrījām. Gads apkārt, un atkal mežs pilns,» saka «Latvijas
valsts mežu» Zemgales mežsaimniecības
mežkopības vadītājs Sandris Upenieks,
atklājot, ka pagājušajā gadā vien no Zemgales reģiona mežiem kopumā izvests ap
70 tonnu atkritumu, un vismaz puse no
tiem bija būvgruži.
Nelegāli izbērti atkritumi, tostarp
būvgruži, ir aktuāla problēma arī pilsētas
teritorijā – SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis norāda, ka
šim mērķim pašvaldības budžetā šogad
atvēlēti 33 000 eiro. Tiesa, kopējā summa, kas tiek iztērēta, ir krietni lielāka, jo
atkritumi tiek izmesti ne tikai nomaļās
teritorijās – mājas atkritumu izmešanai
iedzīvotāji nereti izmanto arī kapsētu
konteinerus. «Jelgavas kapsētās izvietoti
17 atkritumu konteineri, kuru kopējās
izmaksas atkritumu izvešanai 2015.
gadā bija 66 960 eiro. Pērn 50 procenti no
kapsētu konteineru atkritumiem bija iedzīvotāju privātie sadzīves un būvniecības
atkritumi,» informē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība». Savukārt patvaļīgi
izveidoto izgāztuvju likvidēšanai pašvaldības mežos pērn izlietoti ap 700 eiro.

Būvniecības atkritumiem
sola maisus

Kaut arī pašvaldības saistošajos noteikumos, kas reglamentē atkritumu
apsaimniekošanu pilsētā, norādīts, ka
sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros aizliegts ievietot ražošanas un
bīstamos atkritumus, daudzi šo prasību
ignorē. «No vienas puses, ja remontdarbu atkritumi tiek izbērti konteinerā,
kaut arī tas būtu sadzīves atkritumu
konteiners, tas noteikti ir labāk nekā
tad, ja tie tiek aizvesti uz mežu, taču, no
otras puses, iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka
būvniecības atkritumi ir ļoti smagi un
izvietotie plastmasas konteineri tiem
nav piemēroti – to celtspēja nav atbilstoša
būvniecības atkritumiem, un būvgružu
dēļ izbēršanas procesā var sabojāt gan
konteineru, gan mašīnu,» saka atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmuma «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» valdes loceklis
Alvils Grīnfelds. Kā rīkoties cilvēkam,
kurš iecerējis remontdarbus? «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» piedāvā divas

Konteineri, kas paredzēti vien kapsētas atkritumiem, ar sadzīves atkritumiem un
būvgružiem tiek piepildīti regulāri, un vismaz pusei no visiem šajos konteineros
izmestajiem atkritumiem ar kapsētu nav nekāda sakara. Šāds skats aprīļa sākumā jāiestrādā stingrākas prasības. A.Grīn
Foto: no «Pilsētsaimniecības» arhīva felds spriež, ka solis šajā virzienā bija
fiksēts pie Meža kapsētas.
iespējas: būvniecības atkritumiem izno- mot būvgružus, ierobežoja brīvā tirgus pirms gadiem diviem pieņemtie MK nomāt 7 kubikmetru ietilpības konteineru konkurenci, tādējādi no šī pakalpojuma teikumi ar mērķi panākt, lai būvniecības
vai arī būvdarbu gaitā radušos atkritu- pirms diviem gadiem nācās atteikties. atkritumu ceļš būtu izsekojams. «Taču
mus saviem spēkiem nogādāt atkritumu A.Jankovskis gan bilst, ka poligonā ievesto šī prasība atkal darbojas tikai uz tiem,
poligonā «Brakšķi». Arī būvniecības būvgružu apjomā tas īpaši neatspoguļojās kas strādā oficiāli. Mūsu valstī būvgružu
atkritumi tiek pieņemti gan šķirotā, gan – par maksu nodoto būvgružu daudzums izvešana, tāpat kā, teiksim, asenizācijas
nešķirotā veidā – ja šie atkritumi sašķiroti «Brakšķos» īsi pēc izmaiņām pieauga vien pakalpojumi, šobrīd vēl aizvien ir joma,
pa frakcijām, to utilizēšana maksā mazāk. par 3 – 5 procentiem. Iedzīvotāju neapmie- kurā, lai darbotos, nepieciešams vien
«Jau tuvākajā laikā mums jāatrisina rinātība par to, ka vairs nevar būvgružus atbilstošs transports. Nevienam jau tā īsti
jautājums par iespēju būvniecības atkri- nodot bez maksas, izskan vēl šobrīd, taču nav tiesību, apturot šādu mašīnu uz ceļa,
tumiem iznomāt maisus, jo apzināmies, vienlaicīgi nevar ignorēt faktu, ka ne visi pārliecināties, ka būvgruži tiek izvesti
ka virknei klientu, kuri nav iecerējuši šo iespēju izmantoja godprātīgi – kaut arī legāli,» tā A.Grīnfelds.
vērienīgus remontdarbus, 7 kubikmetru iespēja bija paredzēta tikai jelgavniekiem,
konteiners ir daudz par lielu. Arī vairāki kuriem būvniecība nav bizness, to nereti Cer uz novērošanas kamerām
Legālā būvniecības biznesa pusē ar
iedzīvotāji ir interesējušies par iespēju izmantoja arī tuvējās pašvaldībās dzīvobūvgružiem iznomāt 3 – 4 kubikmetru jošie, arī tā sauktās «melnās brigādes», atbildību viss ir kārtībā, apstiprina arī
ietilpības konteineru vai maisu, taču kuras par būvgružu izvešanu no klienta Jelgavas pašvaldības Būvinspekcijas
diemžēl šobrīd tādu pakalpojumu mēs naudu paņēma, taču realitātē bez maksas vadītāja Natālija Ļubina, skaidrojot, ka
būvniecības likumdošanā vienmēr bijusi
nepiedāvājam,» problēmu apzinās uz- nogādāja šķiroto atkritumu laukumos.
Šobrīd vienīgais, kas klasificējams kā prasība par būvniecībā radīto atkritumu
ņēmuma vadītājs, cerot, ka, to atrisinot,
izdosies samazināt būvniecības atkritumu būvniecības atkritumi un ko iespējams apsaimniekošanu: paredzēt atkritumu
bez maksas nodot dalīto atkritumu sa- šķirošanu; nodrošināt būvgružu transizbēršanu tiem neparedzētās vietās.
Poligons «Brakšķi» ir viena no nedau- vākšanas laukumos, ir logu stikls. Tiesa, portēšanu uz izgāztuvi. «Veicot objektu
dzajām vietām Latvijā, kur iespējams veco logu kā lielgabarīta atkritumu bez būvniecību, par šīs prasības izpildi atbild
nodot arī azbestu saturošos būvmate- papildu samaksas aizvedīs arī atkritumu būvdarbu vadītājs, kurš, parakstot Būvdarbu vadītāja saistību rakstu, apņemas
riālus, tostarp jumta šīferi. Taču svarīgi, apsaimniekošanas uzņēmums.
pildīt visas dokumentācijas prasības,»
ka šīferim obligāti jābūt slēgtā iepakojuĒnu ekonomikas sekas – mežā
skaidro N.Ļubina, piebilstot, ka par
mā – fasētam maisos.
Teorētiski viss ir vienkārši: likums būvgružu aizvešanu uz izgāztuvi pēc
Jāpiebilst, ka decembrī, janvārī un
februārī «Brakšķos» vidēji mēnesī tiek paredz, ka remontdarbu veicējam pašam attiecīgiem dokumentiem pārliecinās,
ievesti ap 1000 kubikmetriem atkritumu jārūpējas par radušos būvgružu utilizā- pieņemot objektu. Pastiprinātu kontroli
ar būvgružu konteineriem, savukārt ciju, taču dzīvē tas īsti nedarbojas. «Nav Būvvalde veic tajos objektos (visbiežāk
pārējā laikā – divreiz vairāk. Turklāt noslēpums, ka celtniecībā un būvniecībā veco ēku nojaukšana), kur ir bīstamie
vairāku gadu griezumā ievesto būvgružu ir ēnu bizness – tie, kas šajā jomā darbojas būvmateriāli, piemēram, šīferis, azbests.
apjomam nav tendences ne būtiski sarukt, legāli, arī būvniecības atkritumus utilizē Arī šajos gadījumos būtiskus pārkāpumus
legāli, bet tie, kas darbojas ēnu biznesā, pilsētā nav nācies konstatēt. Bet, veicot
ne palielināties.
tos izber mežā. Būsim reāli – nav daudz privātmājas, dārza mājas, saimniecības
Bez maksas – tikai logu stiklu
tādu, kuri, teiksim, nojaucot veco šķūni, ēkas būvniecību vai dzīvokļa pārplāJa iepriekš būvgružus bez maksas varē- šīferi nodod atbilstoši prasībām. Varbūt nošanu ar sienu pārbūvi, likumdošana
ja nodot arī kādā no trim dalīto atkritumu samaksā kādam «meistaram», kurš to atļauj to veikt pašu spēkiem, neparedzot
savākšanas laukumiem Jelgavā, tad kopš apņemas izdarīt,» spriež «Latvijas valsts nekādu nodošanas dokumentāciju, un
2014. gada vasaras šādas iespējas vairs mežu» pārstāvis S.Upenieks. Arī sludi- šādā gadījumā būvinspektoriem nav
nav. Tieši šī pakalpojuma pārtraukšanu nājumu portālos netrūkst būvniecības tiesību no būvētāja pieprasīt informāciju
visi, kuri saskaras ar nelegālo būvgružu atkritumu izvešanas piedāvājumu «par par būvgružu utilizāciju. Tādējādi šādos
sekām, min kā svarīgāko iemeslu nelegāli draudzīgu cenu», un viņus izkontrolēt gadījumos tikai no būvnieku godaprāta
izgāzto būvgružu apjoma kāpumam.
nav iespējams.
atkarīgs tas, kur būvgruži nonāks.
Taču situācija ir nepielūdzama: uzrauMehānisms, kā novērst nelegālo būv
S.Upenieks akcentē, ka nelegāli izgāzgošo institūciju ieskatā, Jelgavas pašval- gružu izgāšanu dabā, ir skaidrs: norma- tiem būvgružiem izsekojamība ir minidība, no iedzīvotājiem bez maksas pieņe- tīvajos aktos būvgružu apsaimniekošanai māla. «Šobrīd nopietni apsveram iespēju

par novērošanas kameru un attiecīgu
informatīvu zīmju izvietošanu, iebraucot
mežos. Kāds šo brīdinājumu ignorēs, bet
kāds – respektēs,» saka S.Upenieks, norādot, ka pirms tam gan jānokārto visas
formalitātes, lai auto īpašnieku varētu
saukt pie atbildības. Līdzīgu risinājumu
apsver arī «Pilsētsaimniecība».
Lai novērstu atkritumu nekontrolētu izmešanu, iedzīvotāji tiek aicināti
ziņot par šādiem gadījumiem Pašvaldības policijai pa tālruni 63028550
vai POIC pa bezmaksas tālruni 8787.
Galu galā – ja pārkāpējs vienreiz tiks
pieķerts un samaksās naudas sodu,
kas nebūt nav «simbolisks», varbūt
viņš apzināsies, ka gan lētāk, gan arī
drošāk būvgružus ir nodot legāli.
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4. vidusskolas skolēni
triumfē tautas bumbā

15. aprīlī ZOC norisinājās projekta «Sporto visa klase» sacensības
tautas bumbā trešajām klasēm.
Par uzvarētājiem savā apakšgrupā
kļuva Jelgavas 4. vidusskolas 3.c
klases skolēni, 2. vietu ieguva Ķekavas vidusskolas 3.b klase, bet 3.
vietu – Staļģenes vidusskolas 3. klase.
Sacensību rezultāti ir viens no kritērijiem kopējā komandu ieskaitē, kurā
vēl tiks ņemts vērā mācību vērtējums
latviešu valodā un matemātikā, kā
arī īpašas aktivitātes. Finālsacensībās
iekļūs tā komanda, kura sakrās visvairāk punktu. Tās notiks 20. maijā
ZOC. Projektā «Sporto visa klase»
šogad iesaistījušās 43 skolu 3. klases.

Uzvara Latvijas kausā,
zaudējums – Virslīgā

FK «Jelgava»
13. aprīlī Olainē aizvadīja
Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfināla
spēli, kurā ar
rezultātu 3:2
uzvarēja 1. līgas komandu «Babīte». Divus vārtus jelgavnieku labā guva Daniils
Turkovs, vienus – Kevins Kaubers. Pusfināls
«Jelgavai» – 27. aprīlī pulksten 18 ZOC
pret FK «Ventspils». Tikmēr pēdējā Virslīgas spēlē jelgavnieki Kauguros piedzīvoja
sagrāvi pret FK «Spartaks» – 0:3. Nākamā
spēle Virslīgā – 22. aprīlī pulksten 17.30
viesos pret FK «Ventspils».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
«Miloniem» – Latvijas
čempions kadetiem

Jelgavas brīvās cīņas sportisti aizvadītajās brīvdienās sekmīgi startējuši
sacensībās Daugavpilī un Igaunijas
pilsētā Vīlandē. Nozīmīgākās no
tām – Latvijas meistarsacīkstes
kadetiem (U-17), kurās jelgavniekiem divas medaļas. Par Latvijas
čempionu svara kategorijā līdz 50
kilogramiem kļuva Maksims Stasjuks, bet sudraba medaļu svara kategorijā līdz 58 kilogramiem izcīnīja
Igors Ziders. Arī Igaunijā mūsējie
izcīnīja godalgas: zeltu – Vitālijs
Maļinovskis, sudrabu – Demjans
Smirnovs, Marks Apsītis un Volodars
Smirnovs, bronzu – Artūrs Janovskis
un Marks Vasiļjevs.

Zināmi marta labākie

Otrdien Jelgavas domē sveikti marta labākie sportisti. Džudists Antons Kuzminovs
uzvarēja Latvijas meistarsacīkstēs. Ziemas
peldētāji Andrejs Iļjuks un Valērijs Kisļakovskis izcīnīja godalgas pasaules čempionātā. Džudistes Milēna Rinkeviča un Darja
Čerņikova izcīnīja zeltu sacensībās Igaunijā.
Skrējēja Anna Ševčenko tika pie divām
sudraba medaļām sacensībās Igaunijā.
Mēneša labākā komanda – «Biolars/Jelgava» volejbolisti par 2. vietu Baltijas līgā.

Lai arī pirmo finālspēli Jelgavā
saspringtā cīņā nācās zaudēt,
nākamās divas uzvaras pār
«Zeltaleja/MSĢ» vienību sieviešu volejbola klubam «Jelgava/LU» nodrošināja jau ceturto
Latvijas čempionu titulu pēc
kārtas. «Titulu aizstāvēt tomēr
ir grūtāk nekā izcīnīt, jo jau
kopš paša sezonas sākuma
uz mums ir tāds kā spiediens
– katrā spēlē ir jāizcīna uzvara,
jo zemāk par 1. vietu krist nevienam negribas,» tā pēc sīvās
cīņas finālā stāsta komandas
galvenais treneris Jānis Leitis.
Volejbola sezona gan mūsu
meitenēm nebeidzas – priekšā cīņa par iekļūšanu Latvijas
olimpiādes finālsacensībās.
Sezonas beigas jelgavniecēm izvērtās
divējādas – no vienas puses, izcīnīts jau
ceturtais Latvijas čempionu tituls pēc
kārtas, no otras puses, Baltijas volejbola
līgā mūsu meitenes šogad palika bez
medaļām, jo bronzas mačā ar 0:3 (18:25,
23:25 un 14:25) piekāpās Igaunijas
klubam «TTU/Tradehouse». «Gribējās
tomēr tikt Baltijas līgas finālā vai izcīnīt
vismaz bronzas medaļas, taču tas neizdevās. Pēc šīm sacensībām komandai bija
neliels emocionāls kritums, taču prieks,
ka izšķirošajā brīdī spējām saņemties.
Ir gandarījums par to, ka meitenes ir
profesionāli augušas – pašas analizē spēli,

Par Latvijas čempionēm volejbolā jau ceturto gadu pēc kārtas kļuva «Jelgava/LU»: Ingrīda Zauere, Sanda Ragozina, Inese Jursone, Evija Spalva,
Sanda Liepiņlauska, Linda Jakobsone, Līva Sola, Jana Bērziņa, Anna Lejiņa,
Ilze Liepiņlauska, Kristīne Lece, Madara Nemme. Treneris – Jānis Leitis.
Kluba prezidents – Vladislavs Beitāns. Foto: Latvijas Volejbola federācija
strādā pie kļūdām. Tas noteikti bija mūsu
pluss Latvijas čempionāta finālsērijā,»
aizvadīto kluba sezonu komentē J.Leitis.
Latvijas čempionātā sīvāko pretestību
izrādīja «Zeltaleja/MSĢ» volejbolistes,
kuras finālsērijā līdz divām uzvarām,
izcīnot uzvaru piecu setu trillerī Jelgavā,
izvirzījās vadībā. 16. aprīlī notikušajā

finālsērijas otrajā spēlē Limbažos faktiski
atkārtojās pirmā mača scenārijs – jelgavnieces uzvarēja pirmajos divos setos,
bet nākamajos divos meistarīgākas bija
«Zeltaleja/MSĢ» dāmas. Atšķirībā no
zaudētās spēles «Jelgava/LU» spēja ar
minimālu pārsvaru uzvarēt piekto setu,
nodrošinot sērijas trešo spēli, kurā spēja

SIA«NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim un manikīrei. Izdevīgi nosacījumi. T.29607937.

uzvarēt četru setu cīņā. «Mēs esam spēlējoša komanda. Finālā sevi no labākās
puses pierādīja rezervistes, kuras izpildīja
sev uzdotos uzdevumus. Izšķiroša nozīme
bija servēšanai, ko uzlabojot daudzveidīgāka kļuva mūsu spēle uzbrukumā,» pēc
izcīnītās uzvaras stāsta treneris.
Jāatzīmē, ka jelgavnieces treniņus aizvada Rīgā, meistarību slīpējot vien divas
reizes nedēļā, kamēr viņu sīvākās konkurentes Latvijas čempionātā – «Zeltaleja/
MSĢ» volejbolistes – trenējas katru dienu.
Lai arī klubu sezona ir beigusies, mūsu
meitenēm priekšā starts Latvijas olimpiādes atlases turnīrā, kas 22. maijā notiks Jelgavas Sporta hallē. «Mums sezona
nebūt nav galā, jo nopietni gatavosimies
Latvijas olimpiādes atlasei, kurā mērķis
ir nodrošināt dalību olimpiādē. Šajos
mačos startēs praktiski tā pati komanda,
kas Latvijas čempionātā, tādēļ sezona
meitenēm pamatīgi ievilksies. Lielākā
daļa no spēlētājām plānoja vasarā startēt
dažādos pludmales volejbola mačos,
taču to nāksies pagaidām atlikt. Šajā
gadījumā viņas nedaudz zaudē, jo, kamēr
konkurentes jau trenējas smiltīs, mūsējās
treniņus aizvada zālē,» gaidāmos plānus
atklāj J.Leitis.
Latvijas 4. olimpiāde norisināsies Valmierā no 1. līdz 3. jūlijam, tajā iekļauti
26 olimpiskie veidi. Jelgavas sieviešu
volejbola komanda atlases sacensībās
ielozēta D apakšgrupā, kurā būs jāspēlē
pret Bauskas novada, Ozolnieku novada,
Madonas novada un Vecumnieku novada
komandām. Latvijas olimpiādei kvalificēsies tikai apakšgrupas uzvarētājas.

Volejbolistiem šogad – bronza
 Ģirts Pommers

«Pirms sezonas šķita, ka
mums ies ļoti grūti, jo komandu pameta četri spēlētāji, tādēļ nebija zināms, kā
«Biolars/Jelgava» spēlēs, tomēr sezonas sākums izdevās
ļoti labs – uzvarējām Baltijas
līgas Superkausā un Latvijas
kausa izcīņā. Tad sekoja
otrā vieta Baltijas līgā, bet
Latvijas čempionāta pusfinālā pret Ozolniekiem bijām
sliktā sportiskā formā, tādēļ
sīvā cīņā piekāpāmies,» tā
Jelgavas vīriešu volejbola
komandas sniegumu šajā
sezonā komentē galvenais
treneris Jurijs Doveikus. Lai
arī Latvijas čempionātā jelgavniekiem «tikai» bronza,
pieredzējušais speciālists
kopējo komandas sniegumu
vērtē kā veiksmīgu.
2015. gada 18. oktobrī jelgavnieki
izcīnīja šīs sezonas pirmo trofeju –
Rīgā, Daugavas sporta namā, četru
setu cīņā uzvarot vienu no Igaunijas
spēcīgākajām komandām «Parnu VK»

un iegūstot savā īpašumā Baltijas līgas
Superkausu.
Pagājušā gada nogalē, 13. decembrī,
jelgavnieki izcīnīja arī Latvijas kausu –
finālmačā trijos setos tika pārspēti principiālie pretinieki Ozolnieki. Pēc tam
sekoja itin veiksmīga sezona Baltijas
līgā, kurā vienubrīd «Biolars/Jelgava»
bija izcīnījuši pat deviņas uzvaras pēc
kārtas. Tā noslēdzās ar sudraba medaļu
izcīnīšanu, finālmačā atzīstot «Parnu
VK» volejbolistu pārākumu.
Volejbola sezona tika noslēgta ar
izšķirošajām spēlēm Latvijas čempionātā, kur pusfinālā līdz trim uzvarām
tika piedzīvots zaudējums pret vienību
«Poliurs/Ozolnieki», bet cīņā par bronzas godalgām pārliecinoši tika uzveikti
Daugavpils Universitātes volejbolisti.
«Šobrīd visi spēlētāji ir divas nedēļas
ilgā atvaļinājumā. Pēc tam sanāksim
kopā uz sapulci un izrunāsim visus
jautājumus, kas skar dalību Latvijas
olimpiādē. Domāju, ka Jelgavas komandas kodolu veidos mūsu komandas
spēlētāji, taču konkrētus uzvārdus vēl
nevaru nosaukt,» tā par gaidāmajiem
plāniem J.Doveikus.
Jelgavas vīriešu volejbola komandai
atlases turnīrs uz Latvijas olimpiādes
finālsacensībām notiks no 20. līdz 22.

Sporta pasākumi
23. aprīlī pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts volejbolā (Sporta hallē)
23. aprīlī pulksten 14 – Latvijas čempionāts lakrosā (ZOC).
26. aprīlī pulksten 14 – Jelgavas 45.
skolēnu spartakiāde vieglatlētikā (ZOC).
27. aprīlī pulksten 18 – Latvijas kausa
pusfināls: FK «Jelgava» – FK «Ventspils»
(ZOC).
30. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas
čempionāta basketbolā vīriešiem fināls
(Sporta hallē).

Piedāvā darbu

Ar uzvaru Latvijas čempionātā
volejbolistēm sezona nebeidzas
 Ģirts Pommers
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Meklē darbu
Aukles darbu. Varu pieskatīt arī vecu
cilvēku. T.26026737.
Sieviete – palīgs mājsaimniecībā.
T.29656208.
Celtnieks meklē darbu celtniecībā iekšdarbos un ārdarbos. T.28873130.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas
dienas darbs. T.29875546.

Pērk
Vīngliemežus. T.28881314.
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Visu veidu metāllūžņus.
Augstas cenas. Izbraucam.
Atmodas iela 57A. T.29718434

Pārdod
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Ar piegādi zirgu mēslus maisos, 3 EUR/
maiss. T.28677844
Pārdod skaldītu malku – alksnis, bērzs,
osis. T.20500836
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Kvalitatīvu, skaldītu malku. T.26212943
1 ha ainaviskas zemes Bērzu ceļā.
T.63010029.

Dažādi
Juridiskie pakalpojumi: prasības par darba
samaksu, laulības šķiršanu, uzturlīdzekļiem, maksātnespēju, konsultācijas. RAF
dzīv. masīvs, Rīgas iela 53a, tālr.26406466.
Jelgavas tirgū (pretim Tonusam) pieņem
alus stikla taru. T.26473027
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905
Zemes frēzēšana. T.25994203
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu
eiro; noslēgt līgumu (īre, pirkums).
Raiņa 14. T.29179847
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Skursteņu, mūrīšu, krāšņu tīrīšana, mūrēšana, remonts. T.27073304.
Granīta pieminekļi (Lietuva). Pirmd. –
piektd. no 9 līdz 18; sestd. no 9 līdz 14.
Skolotāju 1. T.29379052.
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.

Komanda «Biolars/Jelgava» Latvijas čempionātā volejbolā vīriešiem nupat kā
izcīnīja bronzas medaļas. Par jelgavnieku šīs sezonas uzbrukuma līderi kļuva
diagonāles spēlētājs Matīss Gabdulļins (no kreisās), kuru februārī atzina pat
Foto: no JV arhīva
par Baltijas līgas mēneša labāko spēlētāju.
maijam Ozolniekos. Jelgavas pilsēta
ielozēta D grupā kopā ar Ozolnieku
novada, Bauskas novada, Madonas
novada un Vecumnieku novada komandām. Līdzīgi kā dāmām, finālsacensībām Valmierā kvalificēsies tikai katras
apakšgrupas uzvarētāji.
Volejbola klubs «Jelgava/Biolars»:

Artūrs Beiša, Arnis Reliņš, Kārlis Pauls
Levinskis, Austris Štāls, Jevgeņijs Vjatkins, Aleksandrs Kudrjašovs, Pēteris
Aukmanis, Matīss Gabdulļins, Kārlis
Volodins, Andrejs Baburovs, Mārcis
Jirgensons, Raimonds Liniņš. Komandas galvenais treneris – J.Doveikus.
Prezidents – Pāvels Daņilko.

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA SKREBELE (1934. g.)
LARISA GOLCVARTE (1951. g.)
MARIJA SEMJONOVA (1926. g.)
ZINAIDA RAZGUĻAJEVA (1928. g.)
ANDREJS KRASTENBERGS (1943. g.)
DAVIDS KUKĻA (1922. g.)
VALENTĪNS LOBAČS (1943. g.)
MIHAILS ŠPOTS (1916. g.)
DZIDRA KOLA (1936. g.)
JADVIGA GINČEVSKA (1944. g.)
APOLINĀRIJA KUĻIKOVA (1937. g.).
Izvadīšana 21.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 25. aprīlis
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2214.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 68.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Inga Lindstrēma. Otrā iespēja». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 6.sērija.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 35. un 36.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 67.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2214.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Rakstnieks Zigmunds Skujiņš savā 85.gadā».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Balss pavēlnieks».*
8.35 «Aculiecinieks».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 33. un 34.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 550.sērija.
11.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 ««Euro Hockey Challenge» spēle».* Latvija – Vācija.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 551.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.10 «Cits Pompeju stāsts: Herkulāna». Dokumentāla filma.
20.20 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 6.sērija.
21.15 «Caur adatas aci». Psiholoģisks trilleris (ar subt.). 2.sērija.
22.55 «Inspektors Džordžs Džentlijs 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.35 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.15 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 83.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mežonīgā kaķe».
Meksikas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 30.sērija.
23.30 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.10 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 19.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 11.sērija.
13.05 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.10 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 48. un 49.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 20.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 4.sērija.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
23.05 TV PIRMIZRĀDE. «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 1.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.55 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
2.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 26. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2215.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 69.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Sapņu ceļojums. Pērta». Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Volless un Gromits. Nepareizajās biksēs». Animācijas filma.
14.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 37. un 38.sērija.

16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 68.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2215.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Pēteris Sidars.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Černobiļa. Pēc 30 gadiem».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Simt soļu ceļojums». ASV komēdija. 2014.g.
1.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Visi mani bērni». Dokumentāla filma.
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Dzimtas detektīvs».* Sējānu dzimta.
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 35. un 36.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 551.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 6.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 ««Euro Hockey Challenge» spēle».* Latvija – Vācija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 552.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Maurīcijas un Rodrigesa salu dārgumi». Dokumentāla filma.
20.10 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 7.sērija.
21.05 «Selfridžs 4». Seriāls. 4.sērija.
22.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 4.sērija.
23.00 «Mafijas klans 5». Seriāls. 4.sērija.
0.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 113.sērija.
11.50 «Glābjot Medisoni». ASV traģikomēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 84.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ideāla diena mīlestībai».
Vācijas melodrāma. 2010.g.
23.10 «Tirāns». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
1.00 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 10.sērija.
1.45 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
2.30 «Šaubu ēnā».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 20.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
11.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 12.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 49. un 50.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 21.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
21.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
23.00 «Kurjers 2». Seriāls. 10.sērija.
0.00 «Maleinijs». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 11. un 12.sērija.
0.55 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
2.40 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 27. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2216.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 70.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 39. un 40.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 69.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2216.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Režisors Alvis Hermanis.
Eiropas pēdējais romantiķis».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dokseriāls. 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).

TV PROGRAMMA
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 37. un 38.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 552.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 7.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 553.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 8.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
21.30 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 7.sērija.
22.05 «Melu laboratorija».*
23.05 «Cits Pompeju stāsts: Herkulāna». Dokumentāla filma.
0.15 «100 g kultūras. Personība».*
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 114.sērija.
11.45 «Ideāla diena mīlestībai». Vācijas melodrāma. 2010.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 85.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Nika atriebība».
Vācijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Nikita 3». ASV seriāls. 20.sērija.
1.20 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
2.05 «Šaubu ēnā».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 21.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 50. un 51.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 22.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
18.30 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 51.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
0.30 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 11. un 12.sērija.
1.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
1.45 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 51.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 28. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2217.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 71.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 41. un 42.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 70.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2217.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.12 Sporta ziņas. 19.22 Laika ziņas.
19.25 «Man pietiek tikai ar Latviju. Imanta Ziedoņa «Kurzemīte»
pēc 45 gadiem».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS. «Būt latvietim. Zviedrija».
22.00 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Personība. 100 g kultūras».*
0.20 «Černobiļa. Pēc 30 gadiem». Dokumentāla filma.
1.20 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 39. un 40.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 553.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 8.sērija.
12.40 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
13.10 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 7.sērija.
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 554.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.10 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
20.05 «Ūdens stāsti». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
23.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 7.sērija.
0.00 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 115.sērija.
11.45 «Mammas kopija». Vācijas komēdija. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 86.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 15.sērija.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 43.sērija.
1.50 «Šaubu ēnā».
2.30 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 7». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
8.30 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 1.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 22.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 14.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
15.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
17.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 23.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 2. un 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 52.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
22.00 «Es esmu leģenda». ASV, Austrālijas fantastikas trilleris.
0.00 «Kinomānija».
0.35 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.35 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 52.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 29. aprīlis
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.20 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 72.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.10 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 43. un 44.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 71.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Miglas krasts 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 «Skutelis ir studijā».*
23.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.35 «Cienījamā sieviete». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
1.35 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
2.35 «Midsomeras slepkavības 7». Detektīvseriāls. 3.sērija.
4.15 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «Otrā pilsēta Daugavpils». Dokumentāla filma.
9.25 «Anekdošu šovs 2».*
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 41. un 42.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 554.sērija.
11.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* L.Kauniste.
15.00 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 555.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val.).
19.05 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
20.05 «Aculiecinieks».*
20.20 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
20.35 ««Euro Hockey Challenge» spēle». Šveice – Latvija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.05 «Viktorija». Norvēģijas drāma. 2013.g.
2.00 «Ūdens stāsti». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
2.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
3.40 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Šaubu ēnā».
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 116.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Bākas ugunis». Vācijas melodrāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Mazās jaukās meles 3». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 87.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 16.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 44.sērija.
2.00 «Šaubu ēnā».
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Stenlijs». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 2. un 3.sērija.
9.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 23.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
11.00 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 15.sērija.
13.00 «Pūķi: piedzīvojumi Berkas salā». Animācijas seriāls.
13.30 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
15.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.25 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 1.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 12.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 8». Seriāls. 4. un 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Džonijs Anglis atgriežas». Komiska piedzīvojumu filma. 2011.g.
23.05 «Nakts bārā «McCool»». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
1.00 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
1.50 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
2.45 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
3.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 30. aprīlis
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
7.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.25 «Volless un Gromits. Par mata tiesu». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Gudrā meita». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
11.40 «Būt latvietim. Zviedrija».*
12.20 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 11.sērija.
13.30 TV PIRMIZRĀDE. «Karalienei – 90». BBC dokumentāla filma.
15.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
15.30 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.55 TV PIRMIZRĀDE. «Lembeha šauruma staigājošā zivs».
Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Krišjāņa Valdemāra iela. 4.stāsts.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 12.sērija.
22.30 «Buramvārdi bruņrupucim». Romantiska komēdija. 2014.g.
0.15 TIEŠRAIDE. «Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums».
Pārraide no Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles.
3.20 «Viktorija». Norvēģijas drāma. 2013.g.
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 5.sērija.
6.40 «Province».* (ar subt.).
7.10 «Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs».*
7.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.45 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
11.00 «Aculiecinieks».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.25 «Anekdošu šovs».*
13.55 «Izolētie latvieši». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.40 «Pēdējā tempļa hronikas». Dokumentāla filma.
15.45 «Raja zina vislabāk». Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
16.40 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
18.35 ««Euro Hockey Challenge» spēle». Šveice – Latvija.
21.10 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
22.00 «Miglas krasts 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.45 «Latvijas Radio 2 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.10 ««SeMS» piedāvā... Gvena Stefāni».*
4.40 ««SeMS» piedāvā... «The Police»».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2.sērija.
7.00 «Nemelo man!» (ar subt.).
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Starp putniem un cilvēkiem». Raidījums.
11.05 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.50 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
14.10 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 10.–12.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.50 «Liekulības tirgus». Komiska drāma. 2004.g.
1.25 «Detektīvs Valanders 3». Detektīvseriāls. 2012.g. 2.sērija.
2.55 «Atgriezties mājās 3». Austrālijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
3.40 «LNT brokastis».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
5.45 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 13. un 14.sērija.
6.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.20 «K-9». ASV detektīvkomēdija. 1989.g.
13.30 «Precētie pret brīvajiem». Latvijas TV šovs. 2016.g.
14.35 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
16.55 «Džonijs Anglis atgriežas». Komiska piedzīvojumu filma. 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «TV3 ziņas piedāvā: Dzīve pēc Maidana».
20.00 «Madagaskara 3». ASV animācijas filma. 2012.g.
21.50 «Mūmija: Pūķa imperatora kapenes». ASV un Ķīnas
spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.
0.05 «Es esmu leģenda». Fantastikas trilleris. 2007.g.
1.50 «K-9». ASV detektīvkomēdija. 1989.g.
3.35 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 41.sērija.
4.00 «TV3 ziņas».
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Svētdiena, 1. maijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 TV PIRMIZRĀDE. «Jakari 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kanāriju salu dārgumi». Dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Talsu baptistu draudzes.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 5.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 4». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Manas māsas bērni».
Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. ««Teātris.zip». Kabarē». Nacionālā teātra izrāde.
0.25 «Lembeha šauruma staigājošā zivs». Dokumentāla filma.
1.30 «Buramvārdi bruņrupucim». Romantiska komēdija.
3.05 «Mūsu tautasdziesma».
Koncerts 11. novembra krastmalā, 2010. 1.daļa.
4.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».

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

aicina vecākus pieteikt bērnus,

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

Ādas slimību, dzimumzīmju, audzēju,
kārpu pārbaudi un ārstēšanu veic
dermatologs Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10,
tālrunis 29217661.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»»

Kursu tēma maijā:
pavasara dekori un pušķi
un kāzu floristika.
Dienas grupai nodarbības –
9., 10., 11. maijā,
vakara grupai –
otrdienu un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Gudrā meita». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Manas māsas kāzas». Vācijas melodrāma. 2014.g.
15.45 «Aculiecinieks».*
16.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.10 «Ceļš uz UEFA. «Euro 2016» apskats».
17.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
19.15 «Baizeļu piedzīvojumi Kaukāzā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.15 TV PIRMIZRĀDE. «Dēls». Krievijas drāma. 2014.g. 1.sērija.
21.15 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 5.sērija.
22.15 «Mafijas klans 5». Seriāls. 5.sērija.
23.15 «Pēdējā tempļa hronikas». Dokumentāla filma.
0.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.15 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Province».*

7.00 «Suņu slepenā dzīve». Lielbritānijas raidījums.
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 16.sērija.
11.10 «Karamba!» Humora raidījums.
11.35 «Prakse». Krievijas seriāls. 2014.g. 21.–25.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 26.sērija.
19.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Titānu dusmas». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
22.55 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
23.50 «Manā ādā». Lielbritānijas, ASV fantastikas filma. 2013.g.
1.40 «Inga Lindstrēma. Bākas ugunis». Vācijas melodrāma. 2006.g.
3.10 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 2010.g. 27.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

LNT

TV3

5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
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7.55 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Spožais rīts». ASV komēdija. 2010.g.
13.15 «Mūmija: Pūķa imperatora kapenes».
ASV un Ķīnas spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.

7

15.30 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.10 «Madagaskara 3». ASV animācijas filma. 2012.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Meksikānis». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2001.g.
0.50 «Mana balss skaņa». ASV drāma. 2011.g.
2.20 «Spožais rīts». ASV komēdija. 2010.g.
4.05 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.

5.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
5.45 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 15. un 16.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.

Paziņojums par atkārtotas izsoles «Zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā
nomas tiesību izsole» (vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsludināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā, nomas tiesību izsoli. Piedāvājuma
iesniegšanas termiņš – līdz 09.05.2016. plkst.14.15.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005508.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties portāla www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības aprīlī, maijā un jūnijā
Vizāžas tehnoloģijas
19.04., 26.04., 03.05.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
20.04., 27.04., 11.05.
Gēla nagu modelēšana
15.04., 29.04., 06.05.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
18.04., 02.05., 16.05.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)18.04., 02.05., 16.05.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
20.04., 27.04., 11.05.
Skropstu ilgviļņi
20.04., 27.04., 11.05.
Vaksācija
17. – 18.05., 15. – 16.06.
Solāriju darbinieku apmācība
03.05., 14.06., 06.07.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
18.04., 09.05., 23.05.
Nagu dizains
25.04., 09.05., 23.05.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.
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Pasākumi pilsētā
21. aprīlī – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
21. aprīlī pulksten 17.30 – tikšanās ar rakstnieku Juriju Malihu (Zinātniskās
bibliotēkas Mazajā zālē).
22. aprīlī pulksten 19 – mūsdienu deju studijas «Intriga» pavasara koncerts «Ar
mīlestību – deju studija «Intriga»». Mākslinieciskā vadītāja – I.Ose. Biļešu cena – €
2 – 3 (kultūras namā).
23. aprīlī pulksten 12 – bērnu leļļu studijas dzimšanas dienas pasākums. Leļļu
teātra izrāde krievu valodā, jautras un atraktīvas spēles kopā ar multfilmu varoņiem, konfekšu lietus, radošās darbnīcas, stafetes un foto stūrītis. Biļešu cena – €
4 (biļetes tikai bērniem; tās iepriekš jāpasūta pa tālruni 26152239 (leļļu studijā
Pētera ielā 11).
23. aprīlī pulksten 15 un 18 – kino: spēlfilma/drāma «Es esmu šeit» (2016.
gads, Latvija). Režisors – R.Vimba. Lomās: E.Vaska, A.J.Lilientāls, E.Samītis, Z.Jančevska, R.Birgere. Filmas galvenā varone Raja dzīvo mazā lauku saimniecībā kopā
ar valdonīgo vecmāti un mazo brāli Robi. Baiss notikums pārvērš māsas un brāļa
dzīvi, liekot meitenei pieņemt lēmumus, no kādiem vairītos pat pieaugušie. Biļešu
cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
23. aprīlī pulksten 16 – komponista Rūdolfa Šteina grāmatas «Melodiju gūstā»
atvēršanas svētki (Jelgavas mūzikas vidusskolā Lapskalna ielā 2).
24. aprīlī pulksten 14 – saruna ar grāmatas «Parādu piedzinēji» autoru Aldi
Bukšu (Zinātniskajā bibliotēkā).
24. aprīlī pulksten 18 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde: A.Ščerbaks
«Neatkarības bērni» (krievu valodā). Režisore – A.Leite. Izrādē piedalās J.Ļisova,
Ņ.Voroņins, A.Rekuta-Džordževiča, A.Trukšs. Izrāde balstīta uz intervijām ar
jauniem cilvēkiem, kas auguši otrajā brīvvalstī – ko viņi zina par PSRS, par 1991.
gada notikumiem. Otra izrādes daļa – izrādes varoņu mammu stāsti par šo laiku
un pašu piedzīvoto. Biļešu cena – € 5 – 8 (kultūras namā).
27. aprīlī pulksten 12, 15 un 18 – kino: spēlfilma/drāma «Es esmu šeit» (2016.
gads, Latvija). Režisors – R.Vimba. Lomās: E.Vaska, A.J.Lilientāls, E.Samītis, Z.Jančevska, R.Birgere. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
27. aprīlī pulksten 18 – seminārs vecākiem «Par profesiju un sapņiem». Pieteikties pa tālruni 63012163 vai e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv. Dalība – bez
maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
27. aprīlī pulksten 19 – teātra sports kopā ar «Ārprāts» un Jelgavas Studentu
teātra senioriem (Studentu teātrī Jāņa Čakstes bulvārī 5a).
28. aprīlī pulksten 14 – Černobiļas AES katastrofas 30. gadadienas atceres
pasākums. Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas novada domes aktu zālē).

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

Tūrisma vakarā – par ceļojumu
ar motocikliem pa Āfriku
 Egija Grošteine

28. aprīlī pulksten 18 Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī notiks tematiskais tūrisma vakars
«Vēstules no Āfrikas». Tajā
iespaidos, kas gūti trīs
mēnešus ilgā ekspedīcijā
ar motocikliem no Labās
Cerības raga Keiptaunā līdz
Eiropas tālākajam ziemeļu
punktam Nordkapam, dalīsies Mārtiņš Sils un Andžs
Ūbelis.
Tūrisma vakara viesi M.Sils un
A.Ūbelis ir piedzīvojumu meklētāji,
kurus vieno aizrautīga ceļošana,
kalnos kāpšana, riteņbraukšana,
aktīva laika pavadīšana ģimenes un
draugu lokā un, protams, motocikli.
Abi atzīst, ka, braucot ekspedīcijās ar
motocikliem, viņus pavada zinātkāre,
piedzīvojumu gars, vēlme dalīties ar
pieredzēto un iedrošināt arī citus
sapņot un veikt savas dzīves ceļojumus. Iedvesmu ceļot ar motocikliem

no Āfrikas dienvidiem līdz Eiropas
ziemeļiem rada M.Sils pēc tam, kad
ar savu motociklu bija veicis pusgadu
ilgu ekspedīciju, apbraucot apkārt
pasaulei, stāsta Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra sabiedrisko attiecību
speciāliste Liene Strazdiņa.
Pasākumā tornī M.Sils un A.Ūbelis stāstīs, kā abi veica ceļojumu pa
Āfriku ar Latvijas skolēnu tālvadību
«2 Wheels 2 Capes», kā radās ideja
iesaistīt Latvijas skolēnus patstāvīgai Āfrikas valstu izpētei, kādi mīti
tika lauzti ceļojuma laikā un kādus
pārsteigumus trīs mēnešus ilgajā
ekspedīcijā ar motocikliem piedzīvoja
ceļotāji.
Pirms pasākuma nelielu ieskatu
M.Sila un A.Ūbeļa ekspedīciju spilgtākajos momentos var gūt fotoizstādē
«Vēstules no Āfrikas», kas aplūkojama torņa kāpņu telpā.
Dalības maksa tūrisma vakarā
– 1,50 eiro, pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas. Vairāk informācijas un pieteikšanās pa tālruni
63005447 vai e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 21. aprīlis

Jelgavas talantus
noskaidros 21. maijā

Popgrupa «Noslēpums» bija viens no tiem Jelgavas jauniešu talantu konkursa atlases kārtas dalībniekiem, kas
savu muzikālo priekšnesumu papildināja ar saskaņotiem tērpiem, kustībām un aksesuāriem. Konkursa žūrija
Foto: Raitis Supe
tieši to akcentēja, dalībniekus aicinot būt vēl drošākiem, radošākiem un enerģiskākiem.
 Egija Grošteine

Jau ceturto gadu Jelgavas
jauniešiem ir iespēja demon
strēt savu talantu, piedaloties
konkursā «Jelgavas jauniešu
talanti». Konkursa atlases kārta notika 16. aprīlī, un tajā 22
priekšnesumos savu talantu
demonstrēja 48 jaunieši. Lai
gan konkursa finālam kvalificējās 16 priekšnesumi, jau
otro gadu tajā nebūs neviena
kustību priekšnesuma.
Konkursā jaunieši vecumā no 13 līdz
25 gadiem demonstrēja savus talantus
vairākās kategorijās: «Labākais vokālais
priekšnesums», «Labākais instrumentālais priekšnesums», «Labākais kustību
priekšnesums», «Labākā skatuves runa».
«Tā nu ir sanācis, ka jau otro gadu dejotāju konkursa finālā nebūs. Atlasē bija
divi kustību priekšnesumi, tomēr žūrija
nolēma, ka dalībniekiem pie tiem vēl ir
jāpiestrādā, lai tie būtu kvalitatīvāki.
Jāsaka, ka konkursa priekšnesumu
kvalitāte, salīdzinot ar pagājušo gadu, kopumā ir augusi. Prieks, ka savus talantus
jaunieši demonstrē ne tikai individuāli,
bet arī, apvienojoties grupās. Turklāt
dalībnieku vidū ir ne tikai pusaudži, bet
arī jaunie talanti, kuriem ir 20 un 25
gadi, kas nozīmē, ka konkurss ir ieguvis
popularitāti arī studentu vidū. Spriežot
pēc redzētā atlasē, jāsaka, ka konkurence
finālā būs diezgan sīva,» stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) jaunatnes
lietu speciāliste Jeļena Grīsle.
Viena no tiem, kas ieguva ceļazīmi uz
konkursa finālu, ir Madara Murņikova,

kura vienīgā izpildīja savu oriģināldziesmu. Viņa stāsta, ka ir sacerējusi aptuveni
15 dziesmu, no kurām latviešu valodā
ir tikai divas. «Kā liela daļa jauniešu,
arī es skatos daudz filmu angļu valodā,
tādēļ kaut kā šī svešvaloda man ir «iesēdusies». Sāku rakstīt dziesmas angliski,
jo likās, ka šajā valodā man ir vieglāk
izteikt domu. Vārdi latviešu valodā citreiz
liekas pārāk spēcīgi, bet gribas kaut ko
vieglāku. Savukārt angļu valoda šķiet
tāda brīvāka. Tomēr konkursā gribēju
sevi parādīt ar dziesmu «Naktī» valsts
valodā,» tā M.Murņikova, piebilstot, ka
šis ir pirmais konkurss, kurā viņa uzstājas ar vokālo priekšnesumu individuāli.
Dziesmu «Naktī» jauniete rakstījusi tā, lai
katrs tās klausītājs to varētu interpretēt
pēc savām izjūtām, tomēr viņai pašai tā
saistās ar motivāciju īstenot savas ieceres
un sapņus.
Žūrija atzinīgi novērtēja arī grupu
«Euphoria», kas konkursa atlasē piedzīvoja savu pirmo lielo uzstāšanos publikas
priekšā. Grupa izpildīja dziesmu romu
valodā «Chachipen». Tās dalībnieks
Vladislavs Ņikiforovs stāsta, ka grupa dibināta aptuveni pirms pusgada, savukārt
savu nosaukumu tā ieguva, vien aizpildot
pieteikumu konkursam. «Grupai vajag
augt, attīstīties, nevaram sēdēt uz vietas.
Spēlējam mūziku un paši no tā ķeram
kaifu, ko vēlamies dāvāt arī citiem, tāpēc
ar kaut ko vajadzēja sākt, un dalība konkursā ir labs sākums,» tā viņš. «Godīgi
sakot, nedomājām, ka tiksim finālā, jo
praktiski nedēļu pirms uzstāšanās mums
nācās nomainīt vokālistu. Arī mūsu
bundzinieks konkursā kopā ar mums
neuzstājās, jo viņam kaut kas notika
rokai. Nedēļas laikā pārveidojām mūsu

sākotnēji iecerēto priekšnesumu, tāpēc
mūsu cerības bija mazas. Tomēr mēs
tikām finālā, kas mums bija reāls šoks.
Ceram, ka finālā būsim jau pilnā sastāvā,
kā sākumā bija iecerēts!» viņš stāsta.
Savukārt kategorijā «Labākā skatuves
runa» sevi labi parādīja, kvalificējoties
konkursa finālam, LLU students Emīls
Seidars, kurš uzstājās ar Oskara Orlova
jeb Raibīs Suņs tekstu «Dzeive ar manu
babu». «Izvēlējos priekšnesumu latgaliešu valodā, jo pats nāku no Latgales. Kāpēc
gan šādai auditorijai neparādīt, cik skaista
ir latgaliešu valoda?» saka E.Seidars,
piebilstot, ka dalība šādos konkursos
viņam nav sveša. Viņš piedalījies vairākos
skatuves runas konkursos skolēniem, kur
guvis arī godalgotas vietas.
Konkursa finālam, kas paredzēts 21.
maijā deju centrā «Cukurfabrika», žūrija
izvirzīja Annu Orlovu, Evu Lastenieci,
Agitu Gabranovu, M.Murņikovu, Katrīnu Kreili, Gitu Ceilerti, grupu «Euphoria», popgrupas «Smaids», «Noslēpums»,
vokālo grupu «Magic N» (vokālie priekšnesumi), Aleksandru Gorškovu, E.Seidaru (skatuves runa), Miļenu Spurgjašu,
Gunti Majevski, mūziķu apvienību «La
Viva», vokāli instrumentālo ansambli
«Bez nosaukuma» (instrumentālie
priekšnesumi).
Jāpiebilst, ka konkursa kategorijā «Labākais roku darbs» darbi tiks pieņemti
vēl līdz 13. maijam. Lai pieteiktu darbu
konkursam, jauniešiem vecumā no 13 līdz
25 gadiem jāaizpilda pieteikuma anketa,
kas pieejama SIP mājas lapā, un jānogādā
savs darbs SIP (Sarmas ielā 4).
Konkursu «Jelgavas jauniešu talanti»
organizē SIP un neformālās izglītības
programmas «PilnveidojiES» jaunieši.

«MicRec» jubileju atzīmē
ar konkursu jaunajiem izpildītājiem
 Egija Grošteine

«Mikrofona ieraksti» jeb
«MicRec» šogad, svinot
savu 20. gadadienu, organizē jauno izpildītāju
konkursu «SuperMikrofons». Svinības paredzētas
vairākās Latvijas pilsētās,
tostarp arī Jelgavā, un
katrā vietā par iespēju 9.
novembrī uzstāties koncertā «20 gadi latviešu
mūzikā» «Arēnā Rīga» un
promocijas līgumu 1000
eiro vērtībā sacentīsies
jaunie mūziķi.
Pavisam jauno izpildītāju konkursam no visas Latvijas saņemti vairāk
nekā 150 jauno mūziķu pieteikumu.
Žūrija, tos izvērtējot, nolēma, ka kon-

certšovā Jelgavas kultūras namā, kas
notiks 29. aprīlī pulksten 19, uzstāsies
trīs grupas un septiņi jaunie izpildītāji. Savu talantu demonstrēs grupa
«Mītav», Madara Murņikova, Beatrise
Heislere, vokālā grupa «Sonorus»,
Ieva Janiševa, Miks Galvanovskis,
Una Tomiņa, Emīlija Pavlovska, Māris Mednis un grupa «On My Way».
Kompānijas pārstāve Gunita Krastiņa stāsta: ««MicRec» vienmēr ir
meklējusi un popularizējusi jaunus
vārdus Latvijas mūzikā, devusi iespēju izdot ierakstus dažāda žanra
iepriekš vēl nezināmiem māksliniekiem, tāpēc arī savu jubilejas gadu
atzīmēs ar jauno izpildītāju konkursu
un koncertu «SuperMikrofons» vairākās Latvijas pilsētās. Balsošanā par
labāko jauno izpildītāju piedalīsies arī
koncerta apmeklētāji – pēc jauno talantu uzstāšanās būs iespēja nobalsot

par sev tīkamāko priekšnesumu. Pasākumu bagātinās žūrijas dalībnieku
priekšnesumi, kā arī citi populāri mūziķi. Žūrijā darbosies Olga Rajecka,
Aija Andrejeva, Guntars Račs, Elita
Mīlgrāve un citi. Konkursa «SuperMikrofons» Jelgavā uzvarētājs finālā,
kas notiks 15. maijā Rīgā, kopā ar citu
pusfinālu uzvarētājiem sacentīsies
par tiesībām piedalīties «MicRec»
jubilejas lielkoncertā «20 gadi latviešu
mūzikā», kas notiks «Arēnā Rīga» 9.
novembrī, un papildu iespēju noslēgt
vienas dziesmas ieraksta un promocijas līgumu 1000 eiro vērtībā.»
Koncertšovu vadīs populārais dziedātājs un TV šovu vadītājs Lauris
Reiniks.
Biļetes uz pasākumu var iegādāties
Jelgavas kultūras nama kasē un internetā www.bilesuparadize.lv. Biļešu
cena – 7 – 15 eiro.

