Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo
publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 21. aprīlī laikā
no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005507.
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Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām –
lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku
vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Pārskatīs nosacījumus
paaugstinātajai NĪN likmei
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
uzdevis sagatavot domes lēmuma projektu par
piemērotā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
atvieglojumu piešķiršanu tiem iedzīvotājiem,
kuru īpašumos šī gada 1. janvārī nebija deklarēta
neviena persona. Nodokļa atvieglojumi skars tos
īpašumus, kuros 2017. gada laikā būs deklarēta
vismaz viena persona. Nodokļu pārrēķins tiks
veikts visai NĪN aprēķinātajai gada summai pēc
personas iesnieguma saņemšanas. Par konkrētiem atvieglojuma apmēriem deputāti lems aprīļa
domes sēdē.

Lielā
talka – jau
sestdien!

«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka no šā gada 1. janvāra Jelgavā spēkā ir noteikumi par NĪN piemērošanu, kas
paredz noteikt paaugstinātu
nodokļa likmi – 1,5 procentu apmērā no kadastrālās
vērtības – īpašumiem, kuros
neviens nav deklarēts.
Pieņemto noteikumu par
paaugstinātās nodokļa likmes piemērošanu mērķis ir

«Mēs esam pieraduši pie tīrības savā skolā, tādēļ mūsu uzdevums ir palīdzēt to uzturēt. Kopīgiem spēkiem sagrābt lapas
un savākt gružus ceļa malā nemaz nav grūti. Es sakopšanu uztveru kā savu pienākumu – tāpat kā ģimenē,» saka Jelgavas
Amatu vidusskolas audzēknis Deniss Vosterovs, skaidrojot, ka daudzi kursabiedri nav pilsētnieki un brīvdienās dodas uz
 Ilze Knusle-Jankevica
savām mājām, tādēļ kopīgos darbos izlēmuši iesaistīties jau pirms oficiālās talkas dienas.
Foto: Austris Auziņš

palielināt deklarēto iedzīvotāju skaitu Jelgavas pilsētā,
un šī gada pirmajos mēnešos
vērojama aktīvāka iedzīvotāju
deklarēšanās. Saistošie noteikumi mudina arī izīrējamo
platību īpašniekus piekrist
deklarēt savos īpašumos īrniekus, kam pēc deklarēšanās
būs tiesības izmantot pašvaldības noteiktos sociālos
pakalpojumus.

Turpinās bezmaksas VID semināri

 Anastasija Miteniece

Jau šo sestdien, 22. aprīlī, visā Latvijā notiks Lielā
talka. Sakopšanas un labiekārtošanas darbiem Jelgavā jau pieteiktas 64 vietas un reģistrējušies 2074
cilvēki, informē Lielās talkas koordinators Jelgavā
Aleksejs Jankovskis, piebilstot, ka šogad pirmie talkot devušies Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi.
Jelgavas Amatu vidusskolas
direktores vietniece Zigrīda
Feldmane informē, ka šogad
pilsētā talkos ap 250 Amatu
vidusskolas audzēkņu. Daļa no
viņiem darbu sāka jau pirms
Lielās talkas, sakopjot skolas

apkārtni. «Mēs jūtam, ka darām skolai un pilsētai nozīmīgu
darbu. Turklāt talka ir ne tikai
jēgpilns darbs, bet arī ļoti vieno
mūs kā kolektīvu,» atzīst Amatu vidusskolas audzēkne Anna
Šinkūna.

A.Jankovskis aicina pilsētas
uzkopšanā un labiekārtošanā
iesaistīties arī tos iedzīvotājus,
kuri dalību Lielajā talkā vēl
nav pieteikuši, atgādinot, ka
oficiālā pieteikšanās un dalībnieku reģistrācija ir būtiska,
lai talciniekus nodrošinātu ar
darbam nepieciešamo, tostarp
organizētu atkritumu izvešanu.
Viņš skaidro, ka bez maksas
savākti un atkritumu poligonā
«Brakšķi» tiks nogādāti tikai
speciālajos Lielās talkas maisos
savāktie atkritumi, kas būs
izvietoti talkai pieteiktajos ob-

jektos un iepriekš saskaņotās
vietās. Šī iemesla dēļ talkot
gribētāji aicināti sazināties ar
A.Jankovski pa tālruni
29357119, 63023511 vai e-pastu eko@eko.jelgava.lv līdz pat
talkas dienai, ieskaitot sestdienas rītu.
Jau zināms, ka šogad Lielās
talkas vajadzībām Jelgavai
piešķirti 4105 maisi. Katra
maisa tilpums – 50 litri. Iepriekš
vienojoties ar A.Jankovski, talkai nepieciešamos cimdus un
maisus reģistrētie dalībnieki var
saņemt Ganību ielā 84.

Izveidos Atmodas laika piemiņas vietu «Brīvības ceļš»
 Jana Bahmane

Šonedēļ pie Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzeja uzsāks Atmodas laika piemiņas
vietas «Brīvības ceļš»
izveidi. Būvdarbu laikā skvērā uz granīta
plātnes tiks novietots
tēlnieka Kārļa Jansona 1932. gadā atklātā
pieminekļa Jelgavas
atbrīvotājiem fragments, kā arī veikti
teritorijas labiekārtošanas darbi.
«Pieminekļa fragments tiks
attīrīts un novietots uz granīta plātnes, savukārt skvēra teritorijā plānots izbūvēt
bruģakmens seguma celiņus,
uzstādīt trīs soliņus un izgaismot esošos kokus,» skaidro

Foto: Austris Auziņš
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Eva Kidere. Tāpat pie Jelgavas
muzeja tiks veikta koku vainagošana un izveidoti jauni
apstādījumi.
Darbus veic SIA «Alejas projekti», un plānotais būvdarbu
izpildes termiņš ir divi mēneši.

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja
galvenais krājuma glabātājs
Aldis Barševskis stāsta, ka
1932. gadā atklātā pieminekļa
Jelgavas atbrīvotājiem «Lāč
plēsis un Melnais bruņinieks»
fragments netālu no Jelgavas
stacijas tika atrasts 1988. gada

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

maijā un nonāca Jelgavas muzeja krājumā. «Pamatakmens
tēlnieka K.Jansona veidotajam
piemineklim tika ielikts 1931.
gadā, bet to atklāja 1932. gada
22. jūnijā, Varoņu piemiņas
dienā. Savukārt 1942. gadā
Zemgales apgabala komisārs
Medems lika pašam autoram
nokalt Melno bruņinieku –
vācu okupācijas varas pārstāvjiem šķita apvainojoši, ka
bruņinieka tēls atrodas pie
senlatviešu karavīra kājām.
Bet pēc Otrā pasaules kara,
1949. gada maijā, tika izdots
lēmums pieminekli likvidēt,»
skaidro A.Barševskis. Tikai
1988. gadā tika izrakts pieminekļa torss, kurš novietots pie
Jelgavas muzeja.
Pieminekli Jelgavas atbrīvotājiem, kas šobrīd atrodas Stacijas parkā, atveidoja
K.Jansona dēls tēlnieks Andrejs
Jansons – to atklāja 1992. gadā.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Sadarbībā ar Valsts
ieņēmumu dienestu
(VID) turpinot rīkot bezmaksas seminārus par
nodokļu maksātājiem
aktuālām tēmām, pašvaldība interesentus
aicina uz nodarbībām
2. maijā.
Uz semināru tiek aicināti jaunreģistrētie nodokļu maksātāji
fiziskas personas (saimnieciskās
darbības veicēji), individuālie
komersanti un zemnieku saimniecības. Semināram paredzētas
divas daļas. «No pulksten 10 līdz
12 VID speciālistes informēs par
nosacījumiem reģistrācijai PVN
maksātāju reģistrā. Galvenie jautājumi, par kuriem plānots runāt,
ir: kad un kur jāreģistrējas, kādi
dokumenti jāiesniedz reģistrējoties, kā notiek izslēgšana no PVN
maksātāju reģistra. Savukārt no
pulksten 12.30 līdz 14 būs prak-

tiska nodarbība pie datora – pārskatu un deklarāciju iesniegšana
VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmā EDS,» stāsta Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centra (ZRKAC) Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone. Praktiskās nodarbības
dalībniekiem līdzi jāņem EDS
pieejas paroles (pieslēgties var arī
ar internetbankas pieeju), deklarācijai pievienojamie čeki un kvītis
(vēlams elektroniskā formātā),
pārskata aizpildīšanai nepieciešamie grāmatvedības dati. Vietu
skaits datorklasē ir ierobežots.
Seminārs tiek rīkots sadarbībā ar VID Nodokļu pārvaldes
Fizisko personu nodokļu daļas
Zemgales 2. apkalpošanas nodaļu. Dalība tajā ir bez maksas,
bet interesenti aicināti pieteikties līdz 27. aprīlim pa tālruni
63012155, 63012169 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
Pieteikties var gan vienai, gan
abām semināra daļām. Seminārs
notiks ZRKAC Svētes ielā 33.

Aicina pieteikties Zelta pārus
Pilsētas svētku laikā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš rīko svinīgo pieņemšanu
pāriem, kas 2017. gadā atzīmē 50 kopdzīves gadu jubileju.
Šogad mūsu pilsētas stiprās ģimenes tiks godinātas 25. maijā
pulksten 14 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.
Jelgavniekus – šī gada Zelta pārus – lūdzam pieteikties Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļā (Svētes ielā 22) līdz 15. maijam. Piesakoties līdzi
jāņem pases un laulības apliecība.

Papildu informācija – pa tālruni 63080522 vai 63023733.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Uz katru nodokļu maksātāju
ir 2 km² pilsētas teritorijas
 Jānis Kovaļevskis

«Mūsu valsts attīstības modelis savā ziņā ir asimetrisks,
jo sabiedrība vēlas pēc iespējas mazākus nodokļus,
kas ir saprotams, bet tajā pašā laikā arī plašu valsts
un pašvaldības piedāvāto pakalpojumu klāstu, un te
veidojas pretruna. Šis jautājums īpaši aktualizējies
valsts līmenī pieteiktās nodokļu reformas kontekstā,
kas paredz, ka kopējie nodokļu ieņēmumi vismaz
vidējā termiņā varētu būtiski samazināties. Šādas izmaiņas visdrīzāk ietekmēs arī pašvaldības, un Jelgavas
gadījumā mūsu ieņēmumu bāze varētu atgriezties
2013. gada līmenī. Tas nozīmē, ka attīstības projektiem
nevarēsim atvēlēt tik daudz naudas, cik vēlamies, jo
pilsētas infrastruktūras uzturēšana un attīstība prasa
ievērojamus līdzekļus,» uzsver Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos
Jurijs Strods.
Sarunā ar domes priekšsēdētāja vietnieku – plašāk par to, kā
tiek uzturēta pilsētas publiskā
infrastruktūra un kā iedzīvotājos
veicināt saimnieka apziņu būt
atbildīgiem par savu īpašumu.
Jelgava lepojas ar tā saukto
gudro satiksmes organizācijas sistēmu, tomēr nevaram
teikt, ka autovadītāji ir par
to sajūsmā. Vai, jūsuprāt, ir
atrasts balanss starp drošību
un ērtībām visiem satiksmes
dalībniekiem?
No satiksmes organizācijas viedokļa, mūsu prioritāte ir drošība,
un tai tiek pakārtoti pārējie jautājumi, tostarp autovadītāju ērtības.
Viedā sistēma nav tikai luksoforu
darbība, bet arī kameras, kurās
redzam, kas notiek pilsētā, un citi
uzraudzības mehānismi. Diemžēl
redzam, ka pilsētas ielās joprojām
ir pietiekami daudz satiksmes
noteikumu pārkāpumu. Tiek
braukts pie sarkanās gaismas
luksoforā, šķērsotas dubultās
nepārtrauktās līnijas un veikti citi
rupji satiksmes noteikumu pārkāpumi. Piemēram, Lietuvas šosejā,
iebraucot pilsētā, uzstādītais
ātruma mērītājs fiksējis ātrumu
144 kilometri stundā vietā, kur
atļauts braukt ar 50 kilometriem
stundā. Un tas ir pirms gājēju pārejas pie autobusu pieturas! Esam
vērsušies pie
Valsts policijas,
mudinot izvērtēt, kā izmantot šos datus, lai
uzlabotu kopējo
satiksmes drošību.
Organizējot
satiksmi pilsētā, jāņem vērā
arī tas, ka tās
intensitāte ar
katru gadu
pieaug. Tas
nozīmē, ka satiksmes organizācija nemitīgi
tiek pilnveidota, lai atbilstu satiksmes drošības prasībām un būtu pielāgota
visiem satiksmes dalībniekiem.
Pilsētas centrā – Lielajā ielā
– mūsu sistēma katru dienu uzskaita 40 tūkstošus un pat vairāk
automašīnu, un tā ir tikai daļa
no satiksmes dalībniekiem – ir
arī gājēji, velosipēdisti. Ar gudro
satiksmes vadības sistēmu esam
ieguvuši rīku, kuru izmantojam,
lai nemitīgi pielāgotu luksoforu
darbību visiem satiksmes dalībniekiem. Sistēmas darbība
nemitīgi tiek pilnveidota, un to
pierāda arī jautājumu skaits no
iedzīvotājiem – pēdējā gada laikā
ir vien daži jautājumi par luksoforu darbību.

Jau trešo gadu pilsēta izsludinājusi konkursu par
iespēju piesaistīt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu ēku
pagalmu labiekārtošanai.
Dzīvokļu īpašnieku interese
gan nav pārāk liela, kaut
gan pagalmu stāvoklis tiek
norādīts kā viena no būtiskākajām problēmām pilsētā.
Kādēļ, jūsuprāt, cilvēki ir tik
kūtri, lai izmantotu šo iespēju? Vai šajā ziņā varam vilkt
paralēles ar daudzdzīvokļu
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem?
Acīmredzot liela daļa pilsētnieku joprojām gaida, lai kāds
atnāk un sakārto viņu īpašumu.
Iespējams, tās joprojām ir padomju mantojuma sekas, kad
būt par saimnieku nebija goda
lieta. Vienmēr esmu uzsvēris,
ka daudzdzīvokļu ēkas vienīgā
atšķirība no privātmājas ir tā, ka
tai ir daudz īpašnieku – katram
dzīvoklim savs. Mēs taču nevaram iedomāties situāciju, ka par
nodokļu maksātāju naudu tiktu
bruģēts privātmājas pagalms.
Īpašniekam pašam jāuzņemas
atbildība par savu īpašumu!
Lai veicinātu šo saimnieka
apziņu, šobrīd daudzdzīvokļu ēku
dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja
piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50 procentiem no projekta izmaksām
jeb līdz 5000
eiro vienas mājas projektam.
Diemžēl par šo
iespēju dzīvokļu īpašnieku interese nav liela
un vismaz šobrīd nav pamata šai programmai palielināt
finansējumu.
Iespējams, vēl
nepieciešams
laiks, lai cilvēki
saņemtos, tāpat kā tas bija
ar ēku energoefektivitātes paaugstināšanas
projektiem. Jāpiebilst, ka izskatīšanai aprīļa domes sēdē esam
sagatavojuši noteikumus, kuri
paredz līdzfinansējuma piešķiršanu dokumentācijas sagatavošanai
daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes projektu īstenošanai līdz
3000 eiro. Šo naudu dzīvokļu
īpašnieki gan varēs saņemt tikai
pēc projekta īstenošanas.

«Lietuvas šosejā, iebraucot pilsētā, uzstādītais ātruma mērītājs
fiksējis ātrumu 144
kilometri stundā vietā,
kur atļauts braukt ar
50 kilometriem stundā.
Un tas ir pirms gājēju
pārejas pie autobusu
pieturas!»

Martā pilsēta ieguva energopārvaldības sertifikātu
– ko īsti nozīmē šī starptautiskā standarta ieviešana?
Tas nozīmē, ka turpmāk pēc
noteikta kvalitātes standarta sekosim līdzi pašvaldības īpašumā

«Katrai teritorijai pilsētā ir savs īpašnieks, un to var attiecināt arī uz daudzdzīvokļu ēku
iekšpagalmiem, kur zemes īpašnieki lielākoties ir paši iedzīvotāji. Pašvaldība piedāvā pro
grammu, kurā iespējams piesaistīt līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanai, bet diemžēl
iedzīvotāju atsaucība nav liela,» uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
Foto: Austris Auziņš
tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods.
esošo ēku enerģijas patēriņam un
meklēsim iespējas, kā to samazināt. Šobrīd sistēmā iekļautas 20
ēkas, bet pakāpeniski aptversim
visu pilsētu.
Šogad plānots uzsākt SIA
«Jelgavas ūdens» tīklu paplašināšanas 5. kārtas darbus,
līdz 2021. gadam paredzot
izbūvēt saimnieciskās kanalizācijas komunikācijas
tīklus 36 kilometru garumā
un ūdensapgādes tīklus 19
kilometru garumā. Vai ir
pārliecība, ka mājas tiks
pieslēgtas jaunizbūvētajiem
tīkliem, un kā tas nākotnē
varētu ietekmēt pakalpojumu tarifu?
Šos darbus realizēsim ar ES
līdzfinansējumu, un galvenais
mērķis ir samazināt piesārņojumu. Nav noslēpums, ka daudzos
īpašumos jautājums ar notekūdeņu novadi nav sakārtots, bet tas
ietekmē gruntsūdens kvalitāti
visā pilsētā. Pēc šī projekta realizācijas 99 procentiem pilsētas
iedzīvotāju būs iespēja pieslēgties
centralizētajiem saimnieciskās
kanalizācijas un ūdensvada tīkliem. Apzināmies, ka visi šo iespēju neizmantos, tomēr aicinām
iedzīvotājus būt atsaucīgiem un to
darīt gan savu ērtību, gan vides
aspektu dēļ. Turklāt arī pieslēguma izbūvei esam paredzējuši pašvaldības līdzfinansējumu līdz 500
eiro vienam pieslēgumam. Par šo
iespēju var interesēties pašvaldībā
vai uzņēmumā «Jelgavas ūdens».

satiksmes intensitāte. Tās ir
privātmāju rajonu centrālās ielas,
kā arī ielas, kas ved uz izglītības
iestādēm. Lai grantēto ielu segums būtu kvalitatīvs, jāveic ne
tikai ikdienas uzturēšanas darbi,
bet arī periodiska seguma atjaunošana, jo grants ielas segums ar
laiku dilst un ir jāatjauno. Vērtējot
pieejamo finansējumu, jāatzīst,
ka tieši periodiskajai uzturēšanai
būtu nepieciešams vairāk līdzekļu. Lielākā daļa grants seguma
ielu plānotas un izbūvētas vēl
padomju laikā pēc tā brīža standartiem – tās ir salīdzinoši platas,
kas būtiski sadārdzina gan uzturēšanas izmaksas, gan iespējamo
asfaltēšanu. Jāņem vērā arī tas,
ka iedzīvotāju skaits pilsētā nav
ar pieaugošu tendenci, un jau
šobrīd uz katru pilsētas nodokļu
maksātāju ir gandrīz divi kvadrātkilometri pilsētas teritorijas,
kura jāuztur un iespēju robežās
jāattīsta infrastruktūra.

Kā vērtējat pilsētas veloinfrastruktūru? Kas šajā ziņā
būtu uzlabojams?
Strādājot pie infrastruktūras
attīstības projektiem, vienmēr
izskatām iespēju izbūvēt veloceliņu. Šogad jauns veloceliņš būs
Atmodas ielas posmā no Dobeles
šosejas līdz Dambja ielai, bet
tuvāko divu gadu laikā jauns veloceliņš būs arī Loka maģistrālē
no Aviācijas ielas līdz pilsētas
administratīvajai robežai.
Pēdējā laikā aktuāls jautājums
ir tieši par velonovietnēm pilsētā, tāpēc šogad esam plānojuši
Teju visa gada garumā palielināt velonovietņu skaitu
aktuāla ir grantēto ielu ap- pie Jelgavas dzelzceļa stacijas
saimniekošana. Kā vērtējat un vairākām izglītības iestādēm.
šo ielu uzturēšanas kvalitāti
pilsētā?
Vai pilsētā tiek domāts arī
Aptuveni 140 kilometri pilsētas par elektroautomašīnām neielu ir ar grants segumu vai bez pieciešamās infrastruktūras
seguma. Tā ir vairāk nekā puse attīstību?
no visa pilsētas ielu tīkla. Ņemot
Šobrīd valsts līmenī tiek realivērā, ka pats dzīvoju šādā ielā, zēts projekts, kas paredz izbūvēt
labi zinu, ar kādām situācijām elektroauto uzlādes punktus visās
ikdienā saskaras iedzīvotāji. At- «Circle K» degvielas uzpildes
šķirībā no ielām ar cieto segumu stacijās, un Jelgavā tādas ir trīs.
grants seguma ielu uzturēšana Tāpat esam snieguši savus priekšjāveic nepārtraukti. Greiderēša- likumus par vēl četru pieslēgumu
na, atputekļošana, ūdens novade ierīkošanu: Akadēmijas ielā 1
no brauktuves, uzbēršana – tie ir pie Svētās Trīsvienības baznīcas
darbi, ko veicam ikdienā. Īpašu torņa, Dobeles šosejā 59a pie
uzmanību pievēršam tām gran- gāzes uzpildes stacijas, Lietuvas
tētajām ielām, kurās ir vislielākā šosejā 74 aiz «Lukoil» degvielas

uzpildes stacijas un Rīgas ielā 53c
pie veikala «Supernetto».
Kas mainīsies Atmodas un
Rūpniecības ielas satiksmes
organizācijā pēc rekonstrukcijas?
Atjaunojot brauktuves segumu
Atmodas un Rūpniecības ielā,
izbūvēsim arī ietvi, kas paredzēta
gājējiem un velosipēdistiem, posmā no Dambja ielas līdz Dobeles
šosejai. Gājēju celiņš tiks ierīkots
Rūpniecības un Vīgriežu ielas
krustojumā.
Tāpat būs divas jaunas gājēju
pārejas – Atmodas un Asteru ielas
krustojumā, kas tiks regulēta ar
luksofora izsaukuma pogu gājējiem, kā arī Rūpniecības un Emīla
Dārziņa ielas krustojumā, kas būs
neregulēta, bet ar drošības saliņu,
papildu apgaismojumu un citiem
satiksmes drošības risinājumiem.
Tiks uzlabota arī autobusu
pieturvietu infrastruktūra, kā arī
paveikti citi darbi.
Tradicionāli pašvaldība aicina piedalīties Lielās talkas
pasākumos, kas šogad notiks
sestdien, 22. aprīlī. Viens no
talkas uzdevumiem ir savākt
neapzinīgo iedzīvotāju izmestos atkritumus – kā mainīt šo
pieeju un izmantot Lielās talkas dienu, lai ne tikai savāktu
atkritumus, bet arī kvalitatīvi
uzlabotu savu dzīves vidi?
Aizsākoties Lielās talkas tradīcijai, vairākas talkošanas vietas
bija pilsētas centrālajā daļā, tostarp Pasta salā. Šobrīd esam tikuši līdz tam, ka talkošanas vietas
lielākoties ir ārpus pilsētas centra.
Arī savākto atkritumu nekļūst
vairāk, kas apliecina, ka pilsēta
ikdienā ir salīdzinoši tīra. Protams, tradicionāli ceļu nomalēs
un upmalās joprojām ir ko vākt.
Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri
iesaistās Lielās talkas pasākumos,
– tā ir mūsu pilsoniskā atbildība
un iespēja kaut ko paveikt pilsētas
labā. Lielākais gandarījums ir tad,
ja izdodas paveikt kaut ko vairāk,
nevis tikai savākt atkritumus.
Piemēram, šogad ar pašvaldības
uzņēmuma SIA «Zemgales Eko»
atbalstu veidosim putnu būrīšus,
kurus izvietosim pilsētā, tāpat
tiks stādīti koki, veidotas puķudobes un paveikti citi darbi.

Pilsētnieks vērtē

Kā jelgavnieki, jūsuprāt,
ievēro satiksmes
noteikumus?
Roberts,
students:
– Personīgi
es satiksmes
noteikumus
ievēroju, bet
esmu pamanījis, ka vairums pārkāpēju ir autovadītāji. Bieži vien tie ir ikdienā
agresīvi vai nepacietīgi cilvēki, kuri
tā arī uzvedas pie savas automašīnas stūres, piedaloties satiksmē.
Jāpiebilst, ka satiksmi traucē arī tie,
kuri brauc pārāk lēni, jo viņi bremzē
pārējo satiksmes dalībnieku kustību un rada avārijas situācijas.
Ņina, pensionāre:
– Man jau
šķiet, ka jelgavnieki ļoti
labi ievēro
satiksmes
noteikumus – gan gājēji, gan riteņbraucēji, gan autovadītāji. Ceļi
Jelgavā pēdējo gadu laikā kļuvuši
labāki – pie luksoforiem gājēji var
izmantot izsaukuma pogas, savukārt riteņbraucējiem ir savs celiņš,
lai netraucētu gājējus. Lai gan pati
šad tad mēdzu pārkāpt noteikumus, pārējie, šķiet, ir apzinīgi.
Armands,
pārdevējs:
– Satiksmes
noteikumus
ievēro visi –
kāds labāk,
kāds sliktāk.
Manuprāt, automašīnu vadītāji
dažkārt piemirst par pagrieziena
rādīšanu un mazliet pārsniedz
atļauto ātrumu, bet tas parasti
nerada nopietnas problēmas. Grūtāk būt riteņbraucējam, jo dažkārt
veloceliņus aizņem gājēji, kurus
nākas apbraukt.
Laima, mājsaimniece:
– Jāatzīst, ka
pati pārkāpju
noteikumus
un bieži vien
dodos pāri
ceļam pie sarkanās gaismas.
Citreiz tādēļ, ka steidzos, citreiz – aizdomājos. Bet jāatzīst,
ka neesmu vienīgā tāda. Bieži
redzu arī automašīnu vadītājus,
kuri brauc pie sarkanās gaismas,
neieslēdz pagrieziena signālu
vai uz gājēju pārejas iztēlojas, ka
nevienu neredz.
Artjoms,
skolnieks:
– Ne visi jelgavnieki ievēro satiksmes
noteikumus.
Lielākie pārkāpēji ir sākumklašu skolēni, kuri
bieži vien skrien pāri ielai, vispār
neskatoties apkārt. Tas pie skolas
nereti rada bīstamas situācijas.
Autovadītāji daudz labāk ievēro
satiksmes noteikumus – varbūt
tādēļ, ka pilsētā drošību uz ceļiem
uzrauga ceļu policija.
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Finansiāli atbalsta biedrību
un nodibinājumu projektus
 Anastasija Miteniece

Jelgavas pilsētas pašvaldība šogad atbalsta
programmas pirmajā kārtā 46 Jelgavas
biedrībām un nodibinājumiem piešķīrusi
finansējumu 42 686
eiro apmērā. Projektos
pieteiktās aktivitātes
pilsētā notiks visa gada
garumā.
Virkne iesniegto projektu paredz bērnu un jauniešu izglītojošās
un izklaidējošās aktivitātes. Tā
Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija jūnijā plāno īstenot
Multikulturālo nedēļu, kuras laikā
bērnus un jauniešus aicinās uz
septiņu dienu nometni. Tās dalībnieki varēs ne tikai iepazīt dažādas
kultūras, bet arī iegūt jaunus
draugus, informē koordinatore
Žanna Novaša. Savukārt biedrības
«Creative Edition» vadītāja Edīte
Ķeņģe stāsta, ka biedrības projektā
«Ieklausies mūzikā» vēlas apvienot bērnus un jauniešus, kuriem
interesē ģitārspēle. «Mācīsimies
ieklausīties skaņās un tās prasmīgi atkārtot,» stāsta E.Ķeņģe,
piebilstot, ka interesenti varēs
pieteikties savā skolā. Oktobrī
jauniešus izglītos arī Jelgavas baltkrievu biedrība «Ļanok», nedēļas
garumā organizējot Baltkrievu
kultūras dienas. «Būs gan izstāde
«Mūsdienu Baltkrievija jauniešu
acīm», gan tematiskās darbnīcas
un meistarklases. Stāstot par
kaimiņvalsts kultūru, ciemosimies
arī četrās Jelgavas skolās,» stāsta
biedrības vadītāja Jeļena Grīsle.
Piesaistīt jauniešu auditoriju
ieplānojusi arī biedrība «Mehu
absolventi». Savā projektā biedrība
iekļāvusi tradicionālās Inženieru

dienas, taču šogad līdztekus kartinga sacensībām sagatavota arī
iepriekš nebijusi aktivitāte – paštaisīta velotransporta sacensības,
pulcējot topošos tehniķus no dažādām izglītības iestādēm.
Ikgadējo pilsētas pasākumu plānā paredzēti arī Jelgavas Māmiņu
kluba organizētie svētki mazuļiem
un vecākiem jeb Lielā ratu pastaiga un nodibinājuma «Jelgava
21. gadsimtā» rīkotais nu jau 12.
Jelgavas velobrauciens.
Trīs dienu jubilejas svinībām
un jelgavnieku iepazīstināšanai
ar krievu kultūru gatavojas arī
Jelgavas krievu biedrība «Istok».
Biedrības valdes priekšsēdētāja
Sņežana Zenovjeva stāsta, ka 8.
maijā pulksten 17 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē notiks izstāde «Vēsture bildēs», bet 10. maijā
pulksten 17 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
stāstīs par lakatu vēsturi ansambļa «Kas» dalībnieku modes skates
pavadījumā. Šajā vakarā notiks
arī krievu leļļu izstāde, savukārt
11. maijā Jelgavas kultūras namā
pulksten 18 izskanēs noslēguma
koncerts.
Projekti, kas paredz veselību
uzlabojošas aktivitātes, ir invalīdu
sporta un rehabilitācijas kluba
«Cerība» pasākums «Sporto un
uzvari pats sevi!» un Latvijas
Multiplās sklerozes asociācijas
pasākums «Sanākam, sadziedam,
zīmējam, uzdejojam!». Abi pasākumi vērsti uz biedrības dalībnieku
iesaistīšanos sportiskās un izglītojošās aktivitātēs.
Jāpiebilst, ka lielāko pašvaldības
atbalstu – 1000 eiro – saņēmušas
11 biedrības un nodibinājumi.
Iesniegto projektu saraksts un
lēmums par finansējumu pieejams
Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv.

Piesakies konkursam «Jelgavas
jauniešu talanti 2017»!
 Jana Bahmane

Sabiedrības integrācijas
pārvalde un neformālās
izglītības programmas
«PilnveidojiES» dalībnieki jau piekto gadu aicina
jelgavniekus piedalīties
konkursā «Jelgavas jauniešu talanti», pierādot
sevi mākslinieciskajā
jaunradē. Interesenti
pieteikumus konkursam aicināti iesūtīt līdz
25. aprīlim.
Konkursa mērķis ir talantīgo
jauniešu apzināšana, un tajā aicināts piedalīties ikviens Jelgavā
dzīvojošs, studējošs, strādājošs
jaunietis vecumā no 13 līdz 25
gadiem – gan individuāli, gan
grupās. Dalībnieki savus talantus
var demonstrēt vairākās kategorijās – dziedāšanā, mūzikas instrumenta spēlē, dejošanā, skatuves
runas mākslā, brīvajā nominācijā
«Pārsteidz publiku» un rokdarbos.

Sabiedrības integrācijas pārvaldē skaidro, ka šogad netiks
organizētas atlases kārtas, bet
visiem potenciālajiem konkursa
dalībniekiem jāizpilda mājasdarbs
– jānofilmē līdz minūtei garš sižets
par savu talantu (pieņemts tiks arī
ar viedtālruni filmēts sižets) un
līdz 25. aprīlim kopā ar pieteikuma
anketu jānosūta pa e-pastu jelena.
grisle@dome.jelgava.lv.
Arī pieteikumi nominācijai «Labākais roku darbs» tiks pieņemti
līdz 25. aprīlim, bet konkursam
sagatavotais rokdarbs Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4 jānogādā līdz 12. maijam
ar pievienotu vizītkarti (5x10
centimetri), uz kuras datorrakstā
uzrakstīts autora vārds, uzvārds,
darba nosaukums, tehnika un
tapšanas periods.
Konkurss notiks 20. maijā pulksten 14 Jelgavas tehnikumā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37. Konkursa
nolikums un pieteikuma anketa
pieejama mājaslapā www.sip.
jelgava.lv.

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

«AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

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

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

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

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Meža kapos glabāt
varētu rudenī

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

paplašināšanas otrās kārtas darbi.
To laikā plānots izbūvēt drenāžu,
Meža kapos Bauskas
pievest un uzbērt smilti, izveidot
ielā 12C atsākušies būvgrants seguma celiņus, izbūvēt
darbi, lai paplašinātu
saimnieciskā ūdens ņemšanas
kapu teritoriju un sagaaku, uzstādīt labiekārtojuma eletavotu to apbedījumu
mentus un apzaļumot teritoriju,
veikšanai.
iestādot kokus un krūmus.
Otrās kārtas darbus Meža
Pašvaldības iestādes «Pilsēt- kapos veic SIA «Kulk» par līgumsaimniecība» vadītājs Māris Mie- cenu 60 767,75 eiro (bez PVN), un
lavs norāda, ka tie ir Meža kapu tie ilgs apmēram divus mēnešus.

M.Mielavs norāda: lai gan Meža
kapu paplašināšanā plānota arī
trešā kārta, kuras īstenošana ir
atkarīga no 2018. gada pašvaldības budžeta, jau šoruden sakārtotajā Meža kapu daļā varētu sākt
veikt apbedījumus.
Plānots, ka, pabeidzot visus
Meža kapu paplašināšanas darbus, perspektīvā tur varēs veikt
apmēram 3000 jaunus apbedījumus.

Pavasara tīrīšana – bez dedzināšanas

 Ilze Knusle-Jankevica

Pavasaris daudziem
saistās ar lielo tīrīšanu,
un nereti privātmāju
iedzīvotāji zarus un citus atkritumus nolemj
sadedzināt, maldīgi domājot, ka savā īpašumā
to drīkst darīt. Jelgavas
Pašvaldības policija uzsver: saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem pilsētas
teritorijā dedzināt atkritumus, zarus, pērno zāli
vai ko citu ir aizliegts.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecākais inspektors Sandris
Miezis atzīst, ka visbiežāk cilvēki
dedzina zarus un lapas privātmāju
vai mazdārziņu teritorijās. Viņš
skaidro, ka svarīgākais ir pilsētas
iedzīvotāju drošība, tāpēc policija
reaģē uz visiem izsaukumiem,
tomēr katra situācija tiek izvērtēta
un vispirms veiktas pārrunas,
izskaidrojot pašvaldības saistošos
noteikumus, nevis piemērots sods.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15-18 «Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā» atkritumus pilsētas teritorijā
dedzināt aizliegts, turklāt par
atkritumiem uzskatāmi arī zari,
lapas, papīri. Par šo noteikumu
neievērošanu fiziskai personai var
uzlikt naudas sodu no 70 līdz 700
eiro, juridiskai personai – no 430
līdz 1400 eiro.
Īsta pavasara sērga ir kūlas dedzināšana, un tā ik gadu skar arī
Jelgavu – lai gan pilsētā nav plašu
lauksaimniecības zemju, šopavasar nodedzināti jau 6,16 hektāri
pērnās zāles. Pirmā pērnās zāles
degšana šogad Jelgavā reģistrēta
15. martā, un līdz šim pēc platības
lielākie kūlas ugunsgrēki pilsētā
dzēsti 5. līnijā un Tērvetes ielā, kur
nodega pa hektāram pērnās zāles.
Vēl kūla dedzināta Kalnciema ceļā,
Ganību ielā, Dobeles šosejā, Upes
ielā, 6. līnijā, Salnas, Prohorova,
Sporta, Savienības, Kļavu, Putnu,

Garozas ielā, Meiju ceļā un bijušā
lidlauka teritorijā, un vairākkārt
bijis, ka vējš izplata liesmas un
izdeg teritorijas vairāku tūkstošu
kvadrātmetru platībā. Nepilna
mēneša laikā Jelgavā bijuši jau
vairāk nekā 20 izsaukumu. Uz
tiem dodas ne vien ugunsdzēsēji, bet arī Pašvaldības policija.
«Pirmkārt, Pašvaldības policija
nodrošina kārtību uguns dzēšanas
laikā. Otrkārt, ja netiek sastaptas
personas, kas kūlu dedzināja,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests mērus nepieņem, bet, tā
kā radīta bīstama situācija, mēs
strādājam tālāk – noskaidrojam
teritorijas īpašnieku, uzsākam
administratīvā pārkāpuma lietu
par īpašuma nesakopšanu, kā
rezultātā izveidojusies kūla,»
skaidro S.Miezis. Jelgavas pilsētas

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

Pašvaldības policijā šogad uzsāktas
15 administratīvās lietvedības
pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. panta 2.
daļas par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos. Par to var uzlikt naudas
sodu fiziskām personām no 140
līdz 700 eiro, juridiskām personām
– no 700 līdz 2900 eiro.
«Jelgavā šogad vēl nav sastādīts neviens administratīvā
pārkāpuma protokols par kūlas
dedzināšanu,» norāda Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta pārstāve Inta Šaboha,
piebilstot, ka sods par kūlas dedzināšanu ir no 280 līdz 700 eiro,
bet, ja rezultātā cietuši cilvēki vai
īpašums, dedzinātājam iestājas
arī kriminālatbildība.

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

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

«AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

Iekārtu apkopes un tehniskās uzraudzības nodaļas vadītāju (brigadieri).
Galvenie pienākumi:
• nodaļas darba organizēšana un vadība;
• mehānismu, darbgaldu un iekārtu ekspluatācijas uzraudzība, iekārtu apkopes un remontdarbu plānošana;
• mehānismu, darbgaldu un iekārtu rezerves daļu
krājumu uzraudzība, pasūtīšana un sagāde;
• mehānismu, darbgaldu un iekārtu remontdarbu
organizēšana, pārraudzība un dokumentēšana;
• mehānismu un palīgierīču ikgadējo pārbaužu
grafika sastādīšana, pārbaužu organizēšana un
rezultātu dokumentēšana;
• līdzdalība investīciju un ražošanas iespēju paplašināšanas plānošanā;
• ražošanas vadītāja atbalstīšana ikdienas un
stratēģisko jautājumu risināšanā.

Prasības:
• tehniskā izglītība (vēlama augstākā);
• pieredze līdzvērtīgā darbā tiks uzskatīta par
priekšrocību;
• vismaz trīs mēnešu darba vai studiju
pieredze Vācijā;
•spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt
komandā;
• noturība stresa situācijās;
• prasme strādāt ar datorprogrammām;
• ļoti labas latviešu un vācu valodas zināšanas
mutiski un rakstiski;
• vēlamas krievu un angļu sarunvalodas
zināšanas.

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

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Iekārtu apkopes nodaļas vadītājs» lūdzam
sūtīt līdz 24. aprīlim pa pastu: SIA «AKG
Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34,
J e l g a v a , LV- 3 0 0 4 , v a i p a e - p a s t u
dina.bluma@akg-gruppe.de.
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Īsi
 Pilsētā uzstādītas sešas jaunas
mājdzīvnieku ekskrementu urnas,
informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». Tās atrodas Zvejnieku
un Lapskalna ielas krustojumā,
Pērnavas ielas un Vecā ceļa krustojumā, Pērnavas ielā 51A, Satiksmes
un Saldus ielas krustojumā, kā arī
Rūpniecības ielā 20D un Rīgas ielā
53C. Urnu vietas izvēlētas sadarbībā
ar Zemgales Dzīvnieku aizsardzības
biedrību, pilsētas iedzīvotājiem un
«Pilsētsaimniecības» speciālistiem.
Jāpiebilst, ka par maisiņiem, kas
paredzēti suņu ekskrementu savākšanai, suņu saimniekiem jārūpējas
pašiem. Šobrīd pilsētā ir 38 urnas,
no kurām 18 apsaimnieko pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība», bet
pārējās – SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde». «Pilsētsaimniecības» pārziņā esošo ekskrementu
urnu iztukšošana parkos notiek katru
dienu, taču pārējās teritorijās – divas
trīs reizes nedēļā.
 Iestājoties pavasarim, Pasta
salā atkal pieejamas sabiedriskās
tualetes, informē SIA «Zemgales
Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis, piebilstot, ka šobrīd atvērtas
trīs tualetes un apmeklētājiem tās
pieejamas bez maksas. «Šobrīd Pasta
salas sabiedrisko tualešu darba laiks
ir no pulksten 11 līdz 20, taču jau
maija sākumā tualetes sāks darboties
vasaras režīmā, kas paredz darba
laiku no pulksten 9 līdz 22,» informē
A.Jankovskis. Viņš atzīst – ja Pasta
salas apmeklētāju skaits turpinās pieaugt, tiks atvērtas arī pārējās piecas
tualetes. Jāatgādina, ka SIA «Zemgales Eko» apsaimniekošanā šobrīd ir arī
sabiedriskās maksas tualetes Raiņa
parkā, Ozolskvērā, skvērā aiz kultūras nama un pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa. Šobrīd tās pieejamas
no pulksten 8 līdz 20, taču no maija
tās strādās no pulksten 8 līdz 22. No
maija ilgāk strādās arī sabiedriskā
tualete autoostā – no pulksten 8 līdz
22. Maksa par sabiedriskās tualetes
apmeklējumu ir 20 centi.

Jelgavas Valsts ģimnāzija
aicina uz Atvērto durvju dienu
6. klašu skolēnus

piektdien, 21. aprīlī, plkst.13.
Sākums – Jelgavas pils pagalmā.
Informācija – pa tālruni 63023373;
www.vgim.jelgava.lv.
Jelgavas 5. vidusskola

2017. gada 26. aprīlī
aicina uz Atvērto durvju dienu

• plkst.10.30 topošos pirmklasniekus
un viņu vecākus,
• plkst.14 topošos vidusskolēnus.

Dienas programmā: skolas darba
prezentācija, radošās darbnīcas.
Mainīsimies uz augšu kopā!
Papildu informācija – skolas tīmekļa vietnē
www.5vsk.jelgava.lv.

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

zivju apstrādātājus(-as).
Darba pienākumi:
• zivju sagatavošana, apstrāde, pakošana.
Prasības kandidātiem:
• fiziska izturība;
• vēlme strādāt un atbildības izjūta par
uzticēto darbu.
Mēs piedāvājam:
• sociālās garantijas un konkurētspējīgu
atalgojumu;
• apmācību darba pienākumu veikšanai;
• atbildīgu darbu starptautiskā
ražošanas uzņēmumā;
• veselības apdrošināšanas polisi (pēc
pārbaudes laika).
Pilnas slodzes darbs.
Darba vieta: Olaine, Rūpnīcu iela
4 (atrodas «Nordic Industrial Park»
teritorijā). Uzņēmums darbiniekiem
iespēju robežās nodrošina autobusu no
darba/uz darbu 50 kilometru apkārtnē
ap Olaini.
Darba samaksa (bruto): no 500 eiro.
Tālrunis 29104410, 26258415 (zvanīt
darba dienās no plkst.8 līdz 16); e-pasts
production@fishplusfish.com.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

No 21. līdz 23. aprīlim Rīgā notiks Latvijas 41. skolēnu zinātniskā
konference, kurā Zemgales reģionu ar 38 zinātniski pētnieciskajiem darbiem pārstāvēs 51 jelgavnieks. Daži skolēni savos zinātniski pētnieciskajos darbos pievērsušies mūsu pilsētas izpētei,
izvērtējot Jelgavas infrastruktūru un sniedzot priekšlikumus tās
iespējamiem uzlabojumiem, kā arī pētot vēsturiskās liecības un
dokumentējot tās ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» uzrunāja jauniešus, lai noskaidrotu, kādu
ieguvumu viņu izstrādātie darbi varētu sniegt Jelgavai.

Pasta sala – vieta,
kur rast atpūtu no pilsētas
«Pirms Pasta salas rekonstrukcijas pie mums uz skolu nāca
projekta pārstāvji un stāstīja,
kādas izmaiņas sagaida šo
pilsētas teritoriju. Pats esmu
aktīvs un daudz sportoju,
tādēļ mani ieinteresēja iecere
Pasta salā izveidot futbola
laukumu, kura pagaidām gan
tur vēl nav. Pasta sala turpina
attīstīties, tādēļ vēlējos noskaidrot, vai jau šobrīd tā tiek
maksimāli lietderīgi izmantota
un kādas ir Pasta salas izmantošanas iespējas Jelgavas
iedzīvotāju skatījumā,» stāsta
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11.
klases skolnieks Toms Pakulis.
Savā pētnieciskajā darbā, aptaujājot
jelgavniekus vecumā no 15 līdz 65 gadiem,
Toms secināja, ka lielākā daļa – teju 70
procenti – ir apmierināti ar Pasta salas
infrastruktūru un sniegtajām iespējām,
bet jelgavnieki saskata arī vairākus ie-

spējamus uzlabojumus. «Daudzi ieteica,
piemēram, nobruģēt gājēju celiņu, lai
ērtāk varētu pārvietoties ar skūteri vai
skrituļdēli, jo akmeņi no gājēju celiņa
mēdz nonākt arī uz veloceliņa, tādējādi
apgrūtinot pārvietošanos. Vēl jelgavnieki
saskatīja iespēju ziemā Pasta salā ierīkot
distanču slēpošanas trasi, kā arī pilnveidot
āra trenažierus, jo šobrīd tie vairāk piemēroti zemas intensitātes aktivitātēm,»
stāsta Toms. Jaunietis noskaidroja arī to,
ka jelgavnieki Pasta salā labprāt redzētu
vairāk koku, kuru ēnā vasarā patverties
no saules, kā arī vairāk soliņu atpūtas
brīžiem. «Daži izteica priekšlikumu Pasta
salas amfiteātrī rīkot brīvdabas kino vakarus,» stāsta 11. klases skolnieks.
Toma pētījuma rezultāti liecina, ka
lielākā daļa aptaujas dalībnieku Pasta salu
apmeklē «Silvas» tējas namiņa un sakārtotās infrastruktūras dēļ, kā arī novērtē
iespēju aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā,
pastaigās uz Pasta salu dodoties reizi
mēnesī vai biežāk. «Pasta sala ir teritorija, kur var gūt atelpu no pilsētas steigas,
neizbraucot ārpus tās robežām,»
vērtē jelgavnieks,
kuram darba izstrādē palīdzēja
Jelgavas Valsts
ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis
Ķusis. Toms secina, ka jelgavnieki
Pasta salā vēlētos
vairāk atpūtas un
sporta pasākumu,
jo kultūras aktivitāšu programma
ir gana daudzveidīga un kvalitatīva.

Vēsturiskas liecības šodienas formātā
«Vēsturiskas liecības laika
ietekmē izzūd, tādēļ kopā ar
darba vadītāju Aleksandru
Smirnovu nolēmu, ka būtu
vērtīgi 3D formātā iemūžināt
dažus Jelgavas pilsētvides objektus,» stāsta Jelgavas 5. vidusskolas 10. klases skolniece
Diāna Bobriševa-Gončaruka,
kas sava darba «Dronu pielietojums 3D attēlu iegūšanā
vēsturisku vērtību dokumentēšanā» gaitā 3D formātā
iemūžināja četrus kultūrvēsturiskus pieminekļus un vides
objektus, tostarp trīs Jelgavā
– Kurzemes hercogistes laika
lielgabalus pie Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja, keramiķes Ilzes Emses-Grīnbergas veidoto keramikas tēlniecības darbu
«Čiekurs» un Artas Dumpes
skulptūru «Prieks» pie LLU
Meža fakultātes. Viņas darbs
atzīts par labāko informātikas
sekcijā Zemgales reģionā.
Skolniece stāsta, ka ar nolūku izvēlējusies mazāk zināmus objektus – tie
vienkārši esot «iekrituši» acīs. Lai īstenotu
šo ieceri, Diāna aptuveni trīs mēnešus
mācījusies pārvaldīt bezpilota lidaparātu
jeb dronu un tikai tad ķērusies pie izvēlēto
objektu dokumentēšanas. «Katru objektu
fotografēju aptuveni divas stundas, jo, lai
izveidotu pilnvērtīgu 3D attēlu, nepieciešamas aptuveni 40 fotogrāfijas – bilžu
skaits ir atkarīgs no objekta izmēra. Foto
grāfijas, kas tika uzņemtas dažādos leņķos
no objekta centra, vēlāk ar programmas
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Maketā atdzimis
Jelgavas
rātsnams

«Zināju, ka vēlos izstrādāt darbu mākslas sekcijā un veidot
3D modeli, tādēļ gāju pie skolotājiem un konsultējos, kādu
Jelgavas ēku būtu vērtīgi pētīt. Man ieteica painteresēties
Jelgavas muzejā, un tur satiku
galveno krājuma glabātāju
Aldi Barševski. Kopā ar viņu
nonācām pie secinājuma, ka
aktuāli būtu izveidot Jelgavas
rātsnama maketu, jo atšķirībā
no dažām citām vēsturiskām
ēkām mūsu pilsētā nav saglabājušies pat rātsnama rasējumi – par Jelgavas rātsnamu
liecina vien fotoattēli,» stāsta
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
12. klases skolniece Agnese
Ločmele. Viņas zinātniski
pētnieciskais darbs «Jelgavas rātsnama modelēšana,
izmantojot vēsturiskās foto
grāfijas» ieguva augstāko novērtējumu mākslas zinātnes
sekcijā Zemgales reģionā.
Vēsturiskos Jelgavas rātsnama fotoattēlus Agnese ar Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja palīdzību
meklēja Latvijas un Vācijas arhīvos, savukārt vācu valodas skolotāja Ludmila
Pāne palīdzēja iztulkot informāciju no
vācu valodas. «Divos fotoattēlos līdzās
Jelgavas rātsnamam bija iemūžināti cilvēki: vienā attēlā – sieviete, otrā – vīrietis,
un tas kalpoja par orientieri aptuveno
rātsnama izmēru aprēķināšanai. Pētot

informāciju, atradu, ka 18. – 20. gadsimtā vidējais sievietes augums Latvijas
teritorijā bija 162 – 165 centimetri, bet
vīrieša – 172 – 175 centimetri. Izmantojot
šīs zināšanas, aprēķināju ēkas izmērus –
Jelgavas rātsnams bija monumentāls, jo
ēkas pretskata fasāde bija 20 metrus gara,
bet cilvēks nesniedzās pat līdz rātsnama
palodzēm,» skaidro Spīdolas ģimnāzijas
skolniece. Rasējumus Agnese izstrādāja
programmā «AutoCAD», un tad tapa arī
3D modelis, kas elektroniskā vidē ļauj
apskatīt objektu no visām pusēm. «Pētot
fotoattēlus, noteicu arī aptuveno Jelgavas
rātsnama krāsojumu – tas bija krēmkrāsas rozīgs ar brūngani sarkanu dakstiņu
jumtu,» skaidro 12. klases skolniece.
Tehniski sarežģītākais process bijis maketa izveide – sākumā bija jāatrod vieta,
kur to varētu īstenot. «Esmu ļoti pateicīga
Jelgavas tehnikumam, kas atbalstīja
mani, palīdzot izdrukāt modeli ar 3D
printeri. Lai varētu izveidot pēc iespējas
lielāku maketu, drukāju to pa detaļām,
kuras vēlāk savienoju,» skaidro Agnese.
Viņa norāda, ka telpisko detaļu drukāšanas process ildzis aptuveni mēnesi, jo
bija nepieciešami vairāki mēģinājumi,
lai novērstu tehniskās kļūmes, kas radās
izdrukas procesā. Savienojot izdrukātās
detaļas, Agnese izveidoja Jelgavas rātsnama maketu mērogā 1:100.
Līdztekus maketa izstrādei Spīdolas
ģimnāzijas skolniece sava zinātniski pētnieciskā darba gaitā izveidoja arī izstādi
«Jelgava laiku lokos», kas bija skatāma
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā, – tajā apkopoti 13 glezniecības un

grafikas tehnikā darināti darbi, kuros
Agnese no fotoattēliem iemūžinājusi
Jelgavas rātsnamu, papildinot ekspozīciju
ar Jelgavas skatiem mūsdienās. «Izstādē
skatāms arī darbs, kurā es ar pildspalvu
izstrādāju Jelgavas ģerboni, kas atradās
virs rātsnama ieejas durvīm. Tajā latīņu
valodā rakstīts teksts: «Šo pilsētas valdi
lai Dieva labvēlība uztur, taisnība grezno»,» tā Spīdolas ģimnāzijas skolniece.
«Agrāk īpaši nebiju iedziļinājusies
Jelgavas rātsnama vēsturē, bet, pētot
informāciju, uzzināju, ka ēka atradās
tirgus laukumā, tādēļ Jelgavā nebija
rātslaukuma. Mūsdienās šajā vietā
– kultūras nama austrumu pusē – atrodas dzīvojamās ēkas,» stāsta Agnese.
Rātsnamu uzcēla 1663. gadā, bet 1944.
gadā, kad lielākā daļa Jelgavas pilsētas
apbūves nodega, no ēkas bija palikušas
vien ārsienas, un to nolēma neatjaunot.
«Esmu ļoti gandarīta, ka izstrādāju šo
darbu. Man ļoti palīdzēja darba vadītājs
LLU Tehniskās fakultātes profesors un
mans tehniskās grafikas skolotājs Olafs
Vronskis un citi skolotāji. Pie zinātniski
pētnieciskā darba sāku strādāt jau aizvadītā gada vasarā un kopumā tam veltīju
aptuveni desmit mēnešus. Pat tad, kad
biju svaru bumbu celšanas sacensībās
Baltkrievijā, katrā brīvajā brīdī sēdēju
un rasēju – daudzi nāca un interesējās,
ko daru, un man bija iespēja nedaudz
pastāstīt par Jelgavas vēsturi,» tā Agnese.
«Pēc valsts konferences esmu nolēmusi
savu darbu dāvināt Jelgavas muzejam,
jo tā kolektīvs man daudz palīdzēja darba
izstrādē.»

Labprāt apmeklētu kino savā pilsētā
«Agisoft» palīdzību apkopoju 3D modelī,»
skaidro 5. vidusskolas skolniece. Viņa
papildina, ka viens no nozīmīgākajiem
faktoriem objektu dokumentēšanā bijis
saules stāvoklis – svarīgi, lai objekts būtu
izgaismots vienmērīgi un nekur neveidotos ēna. «Tā kā darbu izstrādāju rudenī,
kad laikapstākļi ir gana mainīgi, nebija
viegli plānot darbu. Ja gadījās skaists
un sauss laiks, ņēmu dronu un devos
strādāt,» tā Diāna. 3D attēls ļauj objektu
apskatīt no visām pusēm, kā arī pietuvināt un sīkāk izpētīt dažādas detaļas – tā
objektu iespējams iemūžināt kvalitatīvi
un pārskatāmi.
«Strādājot pie šī darba, mums ar
skolasbiedriem radās ideja izveidot savu
mācību uzņēmumu, piedāvājot 3D attēlu
veidošanas pakalpojumu dažādiem uzņēmumiem – ne vien vēsturisku liecību dokumentēšanai, bet arī citām vajadzībām.
Šo ideju plānojam īstenot jau tuvākajā
laikā,» iecerēs dalās Diāna.

«20. – 30. gados Jelgavā
darbojās aptuveni pieci
kinoteātri, bet nu jau 11
gadus, kopš savu darbību
pārtrauca «Kino 19», mūsu
pilsētā kinoteātra nav. Bieži
dzirdu jauniešus runājam
par kino nepieciešamību
Jelgavā – tas joprojām ir
ļoti aktuāli,» stāsta Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
10. klases skolniece Rebeka
Zaksa, kas pētīja tematu
«Kinoteātris Jelgavā kā
pieprasīta jelgavnieku atpūtas un izklaides vieta».
Sava darba gaitā Rebeka
noskaidroja, kas būtu nepieciešams, lai kino Jelgavā
funkcionētu veiksmīgi.
Pētot informāciju, Rebeka secināja,
ka «Kino 19» nebija ļoti apmeklēts,
jo tā repertuārā netika iekļautas
aktuālākās filmas, tāpēc liela daļa
jelgavnieku devās uz kino Rīgā.

«Veicot anketēšanu, noskaidroju, ka
jelgavnieki kino apmeklē aptuveni
reizi pusgadā un biežāk – vienreiz mēnesī, bet, ja kinoteātris būtu Jelgavā,
apmeklējumu skaits pieaugtu,» stāsta
Spīdolas ģimnāzijas skolniece. Viņa
noskaidroja, ka, pēc jelgavnieku domām, kinoteātrim būtu jāatrodas pilsētas centrālajā daļā, kā arī svarīgi, lai
blakus būtu sabiedriskā transporta
pietura. Savukārt kā adekvātu cenu
par kino seansu aptaujas dalībnieki
minēja 5 – 10 eiro, papildina Rebeka.
Viņa norāda, ka tikai aptuveni
seši procenti aptaujas dalībnieku
uzskatījuši, ka kino Jelgavā nav
nepieciešams. «Kad sāku strādāt pie
šī darba, vēl nezināju, ka kinoteātri
plānots izveidot jaunajā satiksmes
terminālī, tādēļ būtu interesanti
pārbaudīt, vai tiešām kino Jelgavā
būs tik apmeklēts, cik rāda mana
pētījuma rezultāti. Taču domāju, ka
jelgavnieki varētu apmeklēt kino arī
Rīgā, jo daudzi tur strādā un pavada
lielāko dienas daļu, savukārt ģimenes

ar bērniem varētu novērtēt iespēju
doties uz kino seansiem Jelgavā, jo
tas ievērojami samazinātu izmaksas
un laika patēriņu,» stāsta Spīdolas
ģimnāzijas skolniece. Viņai darba
izstrādē palīdzēja Spīdolas ģimnāzijas
direktore un kulturoloģijas skolotāja
Ilze Vilkārse.
Sagatavoja Jana Bahmane,
foto Austris Auziņš

Ceturtdiena, 2017. gada 20. aprīlis

«Jelgava» vēlreiz zaudē
«Spartakam»

14. aprīlī Olaines
stadionā notika «SynotTip» Latvijas Virslīgas 4. kārtas spēle,
kurā FK «Jelgava»,
aizvadot neizteiksmīgu pirmo puslaiku un zaudējot divus
vārtus, ar rezultātu 1:2 (0:2) piekāpās Jūrmalas «Spartaka» futbolistiem. Vienīgos
vārtus jelgavnieku labā mača 55. minūtē
guva Artis Jaudzems. Pēc šīs spēles mūsu
futbolisti Virslīgas turnīra tabulā ar četrās spēlēs izcīnītiem sešiem punktiem
atrodas 5. vietā, no līdervienības – FK
«Spartaks» – atpaliekot trīs punktus.
Nākamā spēle – 21. aprīlī pulksten 19
Rīgā pret FS «Metta/LU».

SPORTS

Zināmi februāra un marta labākie sportisti

Par februāra labākajiem sportistiem Jelgavā nosaukti: cīkstonis Alberts Jurčenko
(treneris Vladimirs Smirnovs), kurš izcīnīja 9. vietu Ungārijā notikušajā Eiropas U-23
čempionātā (svara kategorijā līdz 70 kilogramiem); airētājs Jānis Timbors (trenere
Agita Puriņa) – izcīnīta 1. vieta Latvijas ziemas čempionātā airēšanā junioriem; peldētājs Deniss Komars (trenere Astra Ozoliņa), kurš ieguva 1. vietu Latvijas ziemas
čempionātā 200 m kompleksajā distancē, kā arī treneres Aļonas Fomenko audzēkņi
Anna Ševčenko un Artūrs Isajevs, kuri guva uzvaru attiecīgi 300 metru un 600 metru
distancē Latvijas junioru un jauniešu čempionātā vieglatlētikā telpās. Martā lieliskus
panākumus guva peldētājs Didzis Rudavs (trenere A.Ozoliņa), kurš izcīnīja 1. vietu
Baltijas čempionātā peldēšanā jauniešu konkurencē un 1. vietu starptautiskajās
sacensībās «International swim meeting 2017»; Elīza Dombrovska (trenere Baiba
Lulle), kura ieguva 1. vietu Latvijas čempionātā skvošā junioru konkurencē; Edmunda
Jansona trenētie sportisti Jana Jansone (svara kategorijā līdz 63 kilogramiem) un
Renārs Dronga (svara kategorijā līdz 74 kilogramiem), kuri uzvarēja Latvijas atklātajā čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu, kā arī cīkstonis Ņikita
Skorbenko (treneris Kims Usačevs), izcīnot 1. vietu Latvijas meistarsacīkstēs džudo
jauniešu grupā (svara kategorijā līdz 66 kilogramiem). Par labāko komandu atzīta
HK «Zemgale/LLU» – 3. vieta Latvijas hokeja Virslīgas čempionātā.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Sieviešu hokeja izlase
izcīna 3. vietu

Jelgavnieces Lolitas Andriševskas trenētā Latvijas sieviešu hokeja izlase 14.
aprīlī Katovicē (Polijā) noslēdza dalību
pasaules 1. divīzijas čempionāta B
grupā, piecās spēlēs izcīnot trīs uzvaras un piedzīvojot divus zaudējumus.
Uzvarētas Itālijas (4:1), Ķīnas (3:2) un
Polijas (5:4) izlases, bet Kazahstānas
(1:2) un Slovākijas (0:8) izlasēm nācās
piekāpties. Latvietes sešu komandu
konkurencē ierindojās 3. vietā, bet
ceļazīmi uz A grupu izcīnīja spēcīgā
Slovākijas izlase. Komandas sastāvā
laukumā devās arī jelgavnieces Anna
Lagzdiņa, Anna Kubliņa, Laima Elizabete Lukašēviča, Ieva Pētersone, Elīza
Platā un Evelīna Nikolajeva.

Top grāmata par Jelgavas
izcilākajiem sportistiem
 Ģirts Pommers

Bijušais vieglatlētikas treneris un Jelgavas sporta vēstures entuziasts Aleksandrs
Balss kopā ar domubiedru
Jāni Vilku šobrīd intensīvi
strādā, veidojot grāmatu
par pilsētas izcilākajiem
sportistiem. «Pēc pēdējās
grāmatas uzrakstīšanas
2013. gadā šķita, ka tā arī
paliks pēdējā, tomēr, tuvojoties valsts simtgadei, radās
ideja godināt Jelgavas izcilākos sportistus un trenerus.
Prieks, ka manu iniciatīvu
atbalstīja pilsētas vadība,»
stāsta topošās grāmatas
«Jelgavas izcilākie sportisti»
autors.
Līdz šim A.Balss uzrakstījis jau
sešas grāmatas par sportu Jelgavā:
«Vieglatlētika Jelgavas novadā» (2004),
«Peldēšanas sports Jelgavā» (2006),
«Smaiļošana un kanoe airēšana Jelgavā» (2007), «Basketbols Jelgavā»
(2008), «Ziemas sports Jelgavā» (2011)
un «Sporta pedagogi Jelgavā» (2013).
Palīdzīgu roku materiālu vākšanā
autoram sniedz ilggadējais domubiedrs
un sporta entuziasts J.Vilks. Grāmatā
būs vēstīts par apmēram 60 izcilākajiem
sportistiem Jelgavā, un šobrīd informācija apkopota jau par 45. «Vecākais

Arī 93 gadu
vecumā ar
nerimstošu
entuziasmu
apveltītais
Aleksandrs
Balss turpina
rakstīt – šobrīd tapšanas
stadijā ir
Jelgavas izcilākajiem sportistiem veltīta
grāmata, kurā
būs apkopota
informācija
par apmēram
60 pilsētas
sportistiem.
Grāmata
dienasgaismu
varētu ieraudzīt nākamā
gada maijā.
Foto: Austris
Auziņš
grāmatā minētais Jelgavas sportists
būs peldētājs Fišenbrūders – viņš 1910.
gadā uzvarēja Rīgas domes kausā, kas
toreiz tika organizēts kā peldējums pāri
Daugavai. Jaunākais varētu būt karatists Kalvis Kalniņš, kurš savus līdz šim

spožākos panākumus guvis vēl junioru
vecumā,» precizē autors. Par katru no
izcilniekiem būs kodolīgs biogrāfisks
apraksts un fotogrāfija.
Jau šobrīd zināms, ka visplašāk
pārstāvētais sporta veids – ar sešiem

sportistiem – topošajā grāmatā būs peldēšana. Kā informē A.Balss, materiāli
maketēšanai ir jānodod līdz 2018. gada
1. janvārim, bet grāmatas prezentācija
varētu notikt nākamā gada Jelgavas
pilsētas svētkos.

Skrējēji sezonai gatavojas Portugālē
 Ģirts Pommers

«Divu nedēļu nometnē bija
iespēja uzzināt, kā trenējas
augsta līmeņa vieglatlēti no
citām valstīm – blakus mums
trenējās sportisti no Baltkrievijas, Krievijas, Vācijas,
Anglijas un arī vairāki vietējie
sportisti. Redzot viņu ieguldīto darbu un treniņu pieeju,
novērtējām, ka mums ir uz
ko tiekties. Sportistiem vides
maiņa un šāda pieredze ir
ļoti vērtīga, lai dotu jaunu
stimulu turpināt trenēties
un sasniegt savus mērķus,»
pēc atgriešanās no 14 dienu
garās treniņnometnes Portugālē stāsta Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) vieglatlētikas trenere
Aļona Fomenko.
Diviem šobrīd talantīgākajiem Jelgavas vieglatlētiem Latvijas jauniešu
un junioru izlašu kandidātiem – vidējo
distanču skrējējai Annai Ševčenko un
sprinterim Artūram Isajevam – un
viņu trenerei A.Fomenko iespēju vasaras vieglatlētikas sezonai gatavoties

saulainajā Atlantijas okeāna krastā
esošajā Felisijas ciematā nodrošināja
pašvaldība. «Šogad esam pārskatījuši
prioritātes un cenšamies ieguldīt līdzekļus tajos sportistos un treneros,
kuros redzam potenciālu. Šovasar ir
arī Latvijas Jaunatnes olimpiāde, tādēļ
ceram, ka pirmie rezultāti būs jau šajā
forumā, lai gan sportā bieži vien rezultāti novērtējami ilgtermiņā. Uzskatu,
ka mūsu sportisti nevar konkurēt ar
tiem, kuri uz šādām nometnēm ārzemēs
brauc regulāri, tādēļ cenšamies savu iespēju robežās nodrošināt viņiem iespēju
kvalitatīvi sagatavoties sezonai,» skaidro BJSS direktors Jānis Leitis. Viņš
atklāj, ka vienai personai šī nometne
izmaksājusi apmēram 500 eiro. Līdz šim
Jelgavas vieglatlēti regulāri devušies uz
nometnēm kaimiņzemēs, tādēļ treniņi
Portugālē ir jauna pieredze.
Portugāle par treniņu vietu nav izvēlēta nejauši – tieši šajā laikā tur valda
vasarīgi silts laiks, kas sportistiem ļauj
trenēties krietni lielākās slodzēs un
intensitātē. Felisijas ciematā atrodas
starptautiski pazīstama cross country
jeb krosa trase, kuru var izmantot jebkurš interesents. «Šo vietu treniņiem
iecienījuši daudzi vieglatlēti, īpaši
populāra tā ir vidējo un garo distanču

Viena no Jelgavas jaunās paaudzes talantīgākajām skrējējām Latvijas
U-20 izlases dalībniece Anna Ševčenko Portugāles nometnes laikā
treniņus aizvadīja arī populārajā Albufeiras pilsētas stadionā.
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SIA «Evopipes» (reģ.
Nr.50003728871) ir starptautisks, moderns un inovatīvs
polimēru cauruļu sistēmu ražotājs, kurš fokusējas uz inovatīvu
un efektivitāti paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.

Uzņēmums aicina darbā noliktavas pārzini.

Darba pienākumi:
• preču pieņemšana, izsniegšana, uzskaite un izvietošana noliktavā;
• preču sagatavošana un komplektēšana klientu pasūtījumiem.
Prasības kandidātiem:
• autoiekrāvēja vadītāja apliecība un pieredze darbā
ar autoiekrāvēju;
• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• pieredze un vēlme strādāt noliktavā;
• ātrums un precizitāte darba pienākumu izpildē;
• labas latviešu un vēlamas krievu valodas zināšanas.
Uzņēmums piedāvā:
• mūsdienīgu darba vidi un draudzīgu kolektīvu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas;
• darba vietu Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Jūsu pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim
pa e-pastu info@evopipes.lv ar norādi
«Noliktavas pārzinis(-e)» līdz 25. aprīlim.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.
SIA «Evopipes» (reģ.
Nr.50003728871) ir starptautisks, moderns un inovatīvs
polimēru cauruļu sistēmu ražotājs, kurš fokusējas uz inovatīvu
un efektivitāti paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.

Uzņēmums aicina darbā loģistikas speciālistu(-i).
Darba pienākumi:
• transporta plānošana un pasūtīšana, darbs ar transporta firmām, klientu informēšana par produkcijas piegādēm;
• preču pavaddokumentu sagatavošana un noformēšana
uzskaites sistēmā («MS Dynamics Ax»);
• kravu komplektēšanas sarakstu sagatavošana noliktavai un to apstrāde;
• dokumentu reģistru kārtošana.
Prasības kandidātiem:
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība, vēlams
eksaktajās zinātnēs vai loģistikā;
• zināšanas un pieredze darbā ar tirdzniecības un
noliktavas dokumentiem;
• labas iemaņas darbā ar datoru, «MS Excel», vēlamas
iemaņas darbā ar grāmatvedības uzskaites sistēmām;
• labas iemaņas darbā ar biroja tehniku;
• teicamas latviešu, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
• spēja strādāt gan komandā, gan patstāvīgi;
• teicamas komunikācijas spējas un augsta atbildības izjūta;
• pozitīva attieksme pret darbu.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu uz noteiktu laiku;
• mūsdienīgu darba vidi un draudzīgu kolektīvu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas;
• darba vietu Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Jūsu pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim pa e-pastu
info@evopipes.lv ar norādi
«Loģistikas speciālists(-e)» līdz 25. aprīlim.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz interviju.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» (reģ.Nr.40003290898) Jelgavā aicina darbā šuvējas(-us) ar pieredzi
(šūt ar dažādām šujmašīnām). Samaksa –
pēc padarītā darba. T.29226133.
Viesnīca «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā darbu pavāram(-ei) un viesmīlim(-ei)
viesnīcas restorānā. CV lūgums sūtīt pa e-pastu
restorans@hoteljelgava.lv. T.29225918.
SIA «Poliurs» (reģ.Nr.40003242370),
izolēto cauruļu ražotājs, aicina pastāvīgā
darbā sertificētu lokmetinātāju metināšanā
ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē
(MAG). Nepieciešama pieredze cauruļvadu
metināšanā. Darba vieta Ozolniekos, Saules
ielā 8. Darbs maiņās. Uzziņas un pieteikšanās pārrunām – pa tālruni 26324645.
SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)
aicina darbā šuvējas(-us) ražotnē Jelgavā,
Dobeles ielā 47. Zvanīt darba laikā (no
plkst.8 līdz 17) pa tālruni 25651321.

Meklē darbu
Atbildīgs un prasmīgs students meklē
darbu. T.29726383.
Autovadītājs ar auto vadīšanas tiesībām (A, BE,
CE, DE kategorija) un traktortehnikas vadīšanas
tiesībām (A, B, C, E, F kategorija). T.29682212.

Foto: no Aļonas Fomenko
personīgā arhīva
skrējēju vidū,» precizē A.Fomenko.
Jelgavnieki Portugālē trenējās divas
reizes dienā, taču nelielas korekcijas
ieviesa sportistu veselība. «Nometnes
laikā Anna nedaudz apslima, un tas
ietekmēja mūsu plānus. Šādos apstākļos, kad notiek intensīvi treniņi un
tiek izmantotas neierastas metodes,
var novērot sportistu vājās vietas. Tā
noteikti ir vērtīga pieredze, kas bija
jāiegūst,» secina trenere. Jāpiebilst,
ka treniņos tika izmantotas jaunas
metodes – skrējieni pa un pret kalnu,
dažādi vingrinājumi baseinā un Atlantijas okeānā.
A.Ševčenko atzīmē, ka Portugālē
ielikti labi pamati vasaras vieglatlētikas
sezonai. «Pirmais iespaids bija neap-

rakstāms. Kaut arī sākumā šķita, ka
divas nedēļas ir ilgs laiks, Portugālē tās
pagāja ļoti ātri. Trenējāmies intensīvi,
tāpēc liela loma bija cilvēkiem blakus.
Katrā treniņā bija kaut kas jauns un
interesants, tādēļ emocionāli tie nebija
tik nogurdinoši. Kā sportiste droši varu
teikt, ka šo divu nedēļu laikā ieguvu
kolosālu pieredzi, kļuvu stiprāka un
izturīgāka. Šobrīd turpinām gatavoties
vasaras sezonai, lai sasniegtu izvirzītos
mērķus,» tā A.Ševčenko.
Sportistu galvenie starti gaidāmi
vasarā – Artūram U-16 Latvijas čempionāts plānots 21. jūnijā, tāpat viņš
pārstāvēs Jelgavas godu Latvijas Jaunatnes olimpiādē, savukārt Annai U-20
čempionāts būs 1. jūlijā.

Vīrietis (58 gadi) meklē darbu. Varu
dzīvot uz vietas. T.24850341.

Līdzjūtība
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī esam
kopā Irinu Ivanovu, tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
un 7.c klases skolēni un vecāki

Aizsaulē aizgājuši
VALERIJS ŠEHURINS (1954. g.)
RITVARS KOZLOVSKIS (1989. g.)
NIKOLAJS PACINKO (1942. g.)
JURIS ARMUŠĒVICS (1966. g.)
EDĪTE SARGUNE (1938. g.).
Izvadīšana 21.04. plkst.15 no Baložu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 24. aprīlis
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2420.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 160.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Rozamunde Pilčere. Sargeņģelis. Romantiska drāma (ar subt.).
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 159.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2420.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
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 Dzimtas detektīvs. Ērenpreisu dzimta (ar subtitriem).*
1.40 Vai Rīga jau gatava?*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013».*
8.00 Anekdošu šovs 2.*
8.25  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Latvijas sirdsdziesma.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 15.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 729.sērija.
12.00 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Francija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 730.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 8.sērija.
20.10  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 139.sērija.
22.00 Sešas balles pēc Rihtera skalas. Vācijas drāma. 2013.g.
23.45  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 2.sērija.
1.40 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 Marta cep. Kulinārijas raidījums. 2011.g.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.30 Karamba! Humora raidījums.
11.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 118. un 119.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 5.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.25 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
17.25 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 33.sērijas
turpinājums.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 58.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Dzīvīte.
0.45 LNT ziņu «Top 10».
1.30 Attīstības kods 3.
1.55 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 8.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 2.sērija.
6.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.00 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.35 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
7.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
8.25 Kobra 13. Seriāls. 7.sērija.
9.30 Gatavo 3.
10.05 Māmiņu klubs.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 3.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 56. un 57.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 57.sērija.
21.00 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2.sērija.
22.00 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.00 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
24.00 Nekā personīga.
1.00 Sveika, Rīga!
1.30 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 45. un 46.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 57.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Otrdiena, 25. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2421.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 161.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 160.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2421.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Māra Upmane-Holšteine.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Vīrusu mednieki: nākamās epidēmijas
apturēšana. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Mustangs. Francijas, Vācijas un Turcijas drāma (ar subt.).
1.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Kādā sestdienā. Vācijas drāma. 2011.g.
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 16.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 730.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Francija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 139.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 731.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 1.sērija.
20.05  Āfrika no putna lidojuma. Dok.filmu cikls (ar subt.). 6.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 140.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 49.sērija.
23.50  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
0.45 Anekdošu šovs 2.*
1.40 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Galileo 3.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.30 Karamba! Humora raidījums.
11.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 120. un 121.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
14.55 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 6.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 34.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 59.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Kāzu plānotāja Roza 4.
Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 58. un 59.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 9.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 3.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 20.sērija.
8.35 Kobra 13. Seriāls. 8.sērija.
9.40 Motīvs? 3. Seriāls. 10.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 4.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņurupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 47. un 48.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 57. un 58.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 9.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 58.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 20.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
24.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
1.30 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 47. un 48.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 58.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 26. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2422.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 162.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 161.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2422.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija.
19.30 Ciemiņš virtuvē.

TV PROGRAMMA
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Izsauciet vecmāti! 4. Lielbritānijas seriāls. 7. un 8.sērija.
1.20  Vīrusu mednieki: nākamās epidēmijas apturēšana.
Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kūku kari.*
9.35 Aculiecinieks.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 17.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 731.sērija.
11.55 Balss pavēlnieks.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 140.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 732.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Zaļās metropoles. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 141.sērija.
22.10  Ekstrēmie kadri. Voices. Dokumentāls seriāls.
22.40  Ekstrēmie kadri. Spoku lācis. Dokumentāls seriāls.
23.10  Senie festivāli. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
0.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 1.sērija.
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 43.sērija.
11.45 Kāzu plānotāja Roza 4. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
14.55 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 7.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 51.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 35.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 60.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 21.sērija.
22.10 Sabiedrības ienaidnieki. ASV krimināltrilleris. 2009.g.
0.55 Dzīvīte.
1.15 Košākai dzīvei 4.
1.40 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
2.20 Galileo 3.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 10.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 4.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 22.sērija.
8.35 Kobra 13. Seriāls. 9.sērija.
9.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 20.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 5.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 49. un 50.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 58. un 59.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 24.sērija.
18.30 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 1.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 59.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 13.sērija.
22.35 Pūķa sirds. ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 1996.g.
0.40 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 8.sērija.
1.35 Skaistule un briesmonis 4. Seriāls. 13.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 49. un 50.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 59.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 27. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2423.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 163.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 162.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2423.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija.
19.30 «Cytaidi latviskais» piedāvā:
Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība (ar subt.).
20.00 Izgudrotāji.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Karaliste.
21.45 Latvijas kods. Runātāji. Dokumentāla filma.
22.15  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 20. aprīlis
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 9.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  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Tunzivju audzētavas. Dokumentāla filma.
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 18.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 732.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 141.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 733.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 142.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.25  Zaļās metropoles. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 44.sērija.
11.45 Uta Danella. Pāri ezeram. Vācijas drāma. 2004.g. 1.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
14.55 Nepiegādātās vēstules. Kanādas un ASV seriāls. 8.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 52.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 36.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 61.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 8.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.
Realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
24.00 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 17.sērija.
0.50 Dzīvīte.
1.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 61.sērija.
1.55 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 37.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 11.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 5.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 6. Komēdijseriāls. 24.sērija.
8.35 Kobra 13. Seriāls. 10.sērija.
9.40 Iebraucēji. Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 6.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 59. un 60.sērija.
16.55 Kobra 13. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 60.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Borna mantojums.
ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.40 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 9. un 10.sērija.
2.25 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 51. un 52.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 60.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 28. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 TV PIRMIZRĀDE. Debesu vārdā.
Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 1.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 164.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 8.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Jaunie ārsti. Vācijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 163.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.04 «Erasmus»+30. Cilvēkstāsti.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA.  Inspektors Benkss 4.
Lielbritānijas detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 8.sērija.
2.05  Izsauciet vecmāti! 4.
Lielbritānijas seriāls. 7. un 8.sērija.
4.00 Aizliegtais paņēmiens.*
4.50 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.25  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.55 Ciemiņš virtuvē.*
9.55 Jaunie ārsti. Seriāls. 19.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 733.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 142.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 734.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta.
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Apokalipse: Otrais pasaules karš.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
21.05  Tās tik ir operas! Karmena. Dokumentālu filmu cikls.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Vasaras beigas.
ASV romantiska drāma. 1997.g.
23.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.40 Anekdošu šovs 2.*
2.25 Aculiecinieks.*
2.40 Misija Londonā. Māris Štrombergs.*
3.10  Ekstrēmie kadri. Voices. Dokumentāls seriāls.
3.35  Ekstrēmie kadri. Spoku lācis. Dokumentāls seriāls.
4.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 45.sērija.
11.45 Uta Danella. Pāri ezeram. Vācijas drāma. 2004.g. 2.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Marta cep. Kulinārijas raidījums. 2011.g.
14.55 Nepiegādātās vēstules.
Kanādas un ASV seriāls. 9.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 53.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 37.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 8.sērija.
21.50 Šīs bīstamās balkona durvis.
Rīgas kinostudijas drāma. 1976.g.
23.35 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.35 Dzīvīte.
1.55 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 12.sērija.
5.40 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 6.sērija.
6.45 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
7.45 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 7. Komēdijseriāls. 2.sērija.
8.35 Kobra 13. Seriāls. 11.sērija.
9.40 Kobra 14. Seriāls. 1.sērija.
11.50 Televeikala skatlogs.
12.05 Elementāri, Vatson! 3. Seriāls. 7.sērija.
13.05 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.40 Bruņrupuči nindzjas 2. Animācijas seriāls.
14.10 Ķepu patruļa 3. Animācijas seriāls.
14.30 Viņas melo labāk 4. Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 60. un 61.sērija.
16.55 Kobra 14. Seriāls. 1.sērija.
18.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 61.sērija.
21.00 Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža.
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2004.g.
23.10 TV PIRMIZRĀDE. Gulēt ar citiem cilvēkiem.
ASV romantiska komēdija. 2015.g.
1.10 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 11.sērija.
2.05 Iebraucēji. Seriāls. 7.sērija.
2.30 Viņas melo labāk 4. Seriāls. 53. un 54.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 61.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Sestdiena, 29. aprīlis
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Sarkangalvīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
11.45 Skaņusaite Latvijā.*
12.10 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.25 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 22. un 23.sērija.
13.25 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne. Sākotne.
Personība (ar subt.).*
13.55 Izgudrotāji.*
14.30 Ciemiņš virtuvē.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Šampēteris. Volguntes iela.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Latvija dzied! Latvijas kora izvēle konkursam
«Eirovīzijas Gada koris 2017».
23.45  Vasaras beigas. ASV romantiska drāma (ar subt.). 1997.g.
1.30 Grupas «Sīpoli» koncerts «Kamēr tu šo spēli spēlē...».*
3.50 Momentuzņēmums.*
4.05 Vai Rīga jau gatava?*
4.20 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

Ceturtdiena, 2017. gada 20. aprīlis

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Karaliste.*
11.30 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
12.20  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.50  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 Ar sapni mugursomā.*
14.05  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.20 Kādā sestdienā. Drāma (ar subt.).
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.55  Apokalipse: Otrais pasaules karš. Dokumentāla
daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
20.00  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 3.sērija.
21.00  Midsomeras slepkavības 4. Seriāls. 3.sērija.
22.55  Inspektors Benkss 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.35 Anekdošu šovs 2.*
2.00 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 16.–20.sērija.
4.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Vilfreds 4. Seriāls. 6.sērija.
5.50 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 78.sērija.
7.25 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 69.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 8.sērija.
11.15 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 33.–36.sērija.
16.00 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi 2. Austrālijas seriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 122. un 123.sērija.
23.45 Mana balss skaņa. ASV drāma. 2011.g.
1.15 Uta Danella. Pāri ezeram. Vācijas drāma. 2004.g. 1.sērija.
2.40 800 vārdi 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
4.10 LNT brokastis.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

www.jelgavasvestnesis.lv
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8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dok.filmu cikls (ar subt.). 9.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Eksotiskie dārzi.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 100 g kultūras. Personība. Aktieris A.Ančevskis.*
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50 Aculiecinieks.*
16.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Boriss Rezņiks.
16.50 Poldarks. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Rozamunde Pilčere. Atļauja sānsolim.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Tūkstošreiz ar labu nakti. Norvēģijas drāma (ar subt.). 2013.g.
23.35 Karaliste.*
0.05  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
1.05 Festivāls «Latvijas pērles».
U.Marhilēviča autorvakars. Dziesmas.*
2.45 Aristofans. Kameropera «Līsistrate».*
5.05 Melu laboratorija (ar subt.).*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.30  Sarkangalvīte. Vācijas pasaku filma. 2012.g.
12.40 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 16.–20.sērija.

14.50 Aculiecinieks.*
15.10 Vecā jūrnieku ligzda. Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.).
1989.g. 5. un 6.sērija.
18.00  Tās tik ir operas! Karmena. Dokumentālu filmu cikls.
18.50 Izgudrotāji.*
19.20 Tagad tava kārta. Vācijas drāma. 2013.g.
21.05 «Euro Hockey Challenge». Vācija – Latvija.
23.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.40  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 3.sērija.
1.40 Sporta studija.*
2.25 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

TV3
5.00 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 13.sērija.
5.40 Universitāte. Seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
6.55 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.20 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
7.50 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.15 Mans skapis – mana vizītkarte. Latvijas raidījums. 2017.g.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.

11.05 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.55 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 2017.g. 13.sērija.
14.30 Karību jūras pirāti. Melnās pērles lāsts. ASV piedzīvojumu filma.
17.20 Otrpus žogam. ASV animācijas filma. 2006.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
22.10 Superātrs. ASV komēdija. 2015.g.
0.10 Gulēt ar citiem cilvēkiem. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
2.05 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 13.sērija.
3.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
3.25 Iespējams tikai Krievijā.

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.10 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 79.sērija.
6.50 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.20 Ceļojošais bruņinieks 4. Seriāls. 70.sērija.
8.30 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 8.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 37.sērija.
12.30 Radiņi. Ukrainas komēdija (ar subt.). 2016.g. 5.–8.sērija.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers. Vācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 124. un 125.sērija.
0.05 NCIS: Losandželosa. Seriāls. 15. un 16.sērija.
1.40 Hūberts un Štallers. Seriāls. 14.sērija.
2.25 Vilfreds 4. Seriāls. 6.sērija.
2.45 Uta Danella. Pāri ezeram. Vācijas drāma. 2004.g. 2.sērija.
4.15 LNT brokastis.

2017. gada 21. aprīlī

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā –

ATVĒRTO DURVJU DIENA.
Zirgu iela 47a, Jelgava.

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

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

Svētdiena, 30. aprīlis
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.

Vidzemes gredzens

Kurzemes gredzens

Zemgales gredzens

TV3
5.00 Kobra 14. Seriāls. 1.sērija.
6.35 Universitāte. Krievijas seriāls. 7.sērija.
7.10 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 3. Animācijas seriāls.
8.10 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5. Animācijas seriāls.
8.40 Rozā pantera un draugi. Animācijas seriāls.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 TV PIRMIZRĀDE. Bezausis un Divausis.
Vācijas animācijas filma. 2013.g.
12.45 Pievilcības likumi. Īrijas,
Lielbritānijas un Vācijas romantiska komēdija. 2004.g.
14.35 Es mīlu tevi, Latvija! 3.
16.50 Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža. Romantiska komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Otrpus žogam. ASV animācijas filma. 2006.g.
21.10 Karību jūras pirāti. Melnās pērles lāsts.
ASV piedzīvojumu filma. 2003.g.
24.00 Pievilcības likumi. Romantiska komēdija. 2004.g.
1.50 Iebraucēji. Seriāls. 8.sērija.
2.15 Reiz sensenos laikos 3. Seriāls. 12.sērija.
3.00 Iespējams tikai Krievijā.
4.15 TV3 ziņas.
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koncertizrāde RAKSTIEM UN SKAŅAI
piedalās: Latvijas Radio koris, tautas muzikanti, priesteri
Muzikālais vadītājs un diriģents: Sigvards Kļava
Video māksliniece: Katrīna Neiburga
Režisore: Inese Mičule
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
20. aprīlī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
22. aprīlī pulksten 11 – Jelgavas pilsētas un Jelgavas, Ozolnieku, Olaines novada
koru skate. Ieeja – bez maksas (4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
22. aprīlī pulksten 14 un 18 – mūsdienu deju studijas «Intriga» koncerts «Ačgārnija». Mākslinieciskā vadītāja – I.Ose. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
23. aprīlī pulksten 14 – D.Kalniņš un K.Zemītis I.Kalniņa dziesmu programmā
«Kamēr vien gliemeži skrien». Režisore – M.Ķimele. Biļešu cena – € 15 – 20 (kultūras
namā).
23. aprīlī pulksten 14 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: oriģināldarbs «Pusaugušie». Stāsti par pieaugšanu. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras
namā «Rota»).
25. aprīlī pulksten 14 – Černobiļas AES katastrofas 31. gadadienas atceres pasākums. Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37).
26. aprīlī pulksten 19 – «Latgales gredzens»: koncertuzvedumu cikla «Latvijas
gredzens» koncertizrāde «Rakstiem un skaņai». Tautas dziesma un Svētie Raksti,
muzikanti un priesteri, dzīvās balsis un arhīvu ieraksti, latgaliešu gars, kas paslēpts
cilvēkos, to pieredzē, dzīvesziņā. Piedalās Latvijas Radio koris, Latgales muzikantu
grupa, priesteri R.Stankēvičs, J.Zarāns, V.Naglis, A.Bernāns, R.Broks, M.Laureckis,
J.Skutels. Muzikālais vadītājs – S.Kļava. Režisore – I.Mičule. Biļešu cena – € 6 – 10
(kultūras namā).
27. aprīlī pulksten 15 – profesionālās izglītības iestāžu radošais pasākums koncerts
«Radi, rādi, raidi! 2017». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
27. aprīlī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Aukstās Mongolijas cilvēku
siltums». Ceļojuma iespaidi par Mongoliju. Vakara viešņa – Madara Marija Muižniece.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. aprīlī pulksten 18 – bērnu deju kolektīva «Ieviņa» koncertuzvedums «Stādīju
Ieviņu». Mākslinieciskā vadītāja – L.Ozola. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1
(kultūras namā).
28. un 29. aprīlī pulksten 10 – «Uzņēmēju dienas Zemgalē 2017» (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
29. aprīlī pulksten 15 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas 95 gadu jubilejas koncerts.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
29. aprīlī pulksten 16 un 19 – grupas «The Sound Poets» akustiskais koncerts
«Joprojām». Biļešu cena – € 10 – 15 (kultūras namā).
30. aprīlī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
1. maijā pulksten 14 un 19 – Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde «Zvani Žurkai
112». Autori – V.Lūriņš, E.Zirnis, M.Egliens. Lomās – 30 Nacionālā teātra aktieri. Biļešu
cena – € 4 – 18 (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 22. aprīlim – izstāde «Edvīna Kalnenieka dekorācijas izrādēm» (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
Līdz 28. aprīlim – Andas Ivuškānes gleznu izstāde «Saulrieta krāsas» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 30. aprīlim – izstāde «Jelgavas profesionālais teātris 1924 – 1953». Izstāde
veltīta Jelgavas profesionālā teātra aktieriem, režisoriem, scenogrāfam A.Spertālam.
Izstādē skatāmi izrāžu maketi, aktieru, režisoru fotogrāfijas, programmas, afišas u.c.
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 30. aprīlim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde – veltījums
Teātra dienām (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 1. maijam – izstāde «Daba un Elejas Veronika». 23. aprīlī pulksten 13 –
tikšanās ar autori Veroniku Uršuļsku (pilsētas bibliotēkā).
Līdz 11. maijam – Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde «Baltās baznīcas un Spānija»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 25. aprīļa – izstāde «Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai
Radziņai – 100». 25. aprīlī pulksten 16 – izstādes atvēršanas svētki, kā arī Spertālu
balvas pasniegšanas ceremonija (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 26. aprīļa – mākslinieka Raimonda Līcīša darbu izstāde (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
No 27. aprīļa – izstāde «Vēdekļi. 18. – 20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija) vēdekļu
kolekcija. Atklāšana – 27. aprīlī pulksten 16 (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).

Mūzikas vidusskola
aicina uz 95 gadu
jubilejas salidojumu
 Jana Bahmane

Sestdien, 29. aprīlī, atzīmējot Jelgavas Mūzikas vidusskolas 95 gadu jubileju,
skolas audzēkņi, absolventi
un pedagogi aicināti uz salidojumu, kas pulksten 15
sāksies ar koncertu skolas
koncertzālē, bet pulksten
17 pasākums turpināsies ar
groziņu vakaru, kurā varēs
vienoties sarunās un kopīgi
muzicēt.
Jubilejas koncertā uzstāsies Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi
valsts konkursu laureāti. Klātesošie
varēs baudīt gan mazāko audzēkņu,
gan arī vidusskolēnu izpildījumu.
«Koncerts solās būt interesants, jo
mūsu audzēkņi izpildīs konkursa
skaņdarbus, tādēļ viņu sniegums būs
tiešām augstā līmenī,» vērtē Jelgavas Mūzikas vidusskolas direktors
Artūrs Puķītis. Koncertā piedalīsies
arī skolas stīgu orķestris un koris.
Starp priekšnesumiem salidojuma
viesi varēs atminēties vai no jauna
iepazīt Jelgavas Mūzikas vidusskolas
stāstu, kurā iezīmēsies skolas vēsture

un šābrīža aktualitātes. «Pēc koncerta
klātesošie aicināti kavēties atmiņās,
kā arī baudīt mūziku Mūzikas vidusskolas zēnu ansambļa izpildījumā.
Ansamblim tradicionāli aicināsim
pievienoties arī absolventus,» tā
A.Puķītis.
«Domāju, ka mūzikas izglītība
arvien ir pieprasīta. Mums ir ansambļi, kori, orķestri – viss notiek.
Piemēram, «mazajā» skolā šobrīd
ir maksimālais audzēkņu skaits, ko
mēs varam uzņemt,» norāda skolas
direktors, papildinot, ka pēc Mūzikas
vidusskolas absolvēšanas lielākā daļa
audzēkņu turpina studēt mūziku
un daudzi iestādē atgriežas jau kā
mūzikas pedagogi. «Šobrīd Mūzikas
vidusskolā ir aptuveni 80 skolotāji,
un lielākā daļa no viņiem ir jelgavnieki – mūsu skolas absolventi,» stāsta
A.Puķītis, atklājot, ka daži jaunieši
iemīļoto pasniedzēju dēļ uz Jelgavu
brauc pat no Aizputes un Alsungas.
Uz Jelgavas Mūzikas vidusskolas
salidojumu, kas 29. aprīlī pulksten
15 sāksies ar koncertu skolas koncertzālē Lapskalna ielā 2, aicināts
ikviens skolas audzēknis, absolvents
un pedagogs. Iepriekš pieteikties nav
nepieciešams.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 20. aprīlis

Muzejā varēs sajust
profesionālā teātra garu

Izstādē līdztekus vēsturiskajām liecībām, kas gūtas no vairāku
Latvijas muzeju un arhīvu krājumiem, kā arī Spertālu dzimtas
personīgā arhīva, būs izveidota arī improvizēta skatuve, Jelgavas
muzejā ienesot teātra atmosfēru.
 Jana Bahmane

Godinot divu nozīmīgu
kādreizējā Jelgavas profesionālā teātra personību –
dekoratora Arvīda Spertāla
un aktrises Elzas Radziņas
– jubileju, 25. aprīlī Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā tiks atklāta
izstāde «Arvīda un Margas
Spertālu laikmets latviešu
teātrī un Elzai Radziņai –
100». Ekspozīcija apkopo
vēsturiskas liecības, kas
stāsta par Jelgavas teātri un
tā personībām – daudzas
no izstādē eksponētajām
liecībām līdz šim sabiedrībai palikušas neatklātas.
Jelgavas profesionālais teātris savu
pirmo sezonu atklāja 1924. gadā, un
teātris pastāvēja līdz pat 1953. gadam,
pulcējot daudzas ievērojamas teātra
personības. Liels nopelns Jelgavas
teātra izaugsmē bija vadošajam teātra dekoratoram, vēlāk Akadēmiskā
drāmas (tagad Nacionālā) teātra galvenajam māksliniekam A.Spertālam,
kurš ar savu māksliniecisko devumu
ievērojami pilnveidoja izrāžu vizuālo
un saturisko vērtību – tieši viņš pēc
Otrā pasaules kara tika aicināts
atjaunot Jelgavas teātra darbību, sapulcējot patiesi spēcīgu aktieru trupu.
«Ir svarīgi runāt par Jelgavas teātri,
jo tajā darbojās augsta līmeņa profesionāļi. 1951. gadā Ivana Turgeņeva
lugu «Pavasara ūdeņi» iestudēja divi
teātri – Jelgavas un Akadēmiskais
drāmas teātris, un tieši Jelgavas
teātra iestudējums, kurā spēlēja arī
E.Radziņa, saņēma augstāko novērtējumu,» stāsta Jelgavas Mākslinieku
biedrības priekšsēdētājs un izstādes
kurators Māris Brancis.

A.Spertāla radošā darbība cieši saistīta ar viņa sievu kostīmu mākslinieci
M.Spertāli – viņas veidotie tērpi kļuva
par nozīmīgu izrāžu sastāvdaļu. «Arvīds un Marga Spertāli, ienākot teātra
dzīvē, bija ļoti jauni, taču augstu izglītoti – viņi auga kopā ar teātri,» vērtē
M.Brancis. Tolaik kostīmu mākslinieka amats nebija atsevišķi izdalīts – par
savu vizuālo noformējumu lielākoties
rūpējās aktieri paši vai arī to darīja
dekorators, un M.Spertāle bija pirmā
kostīmu māksliniece.
Jau februārī jelgavnieki pieminēja
mūsu pilsētas Goda pilsoni E.Radziņu, kurai šogad apritētu 100 gadi.
Savas aktrises gaitas viņa 1938. gadā
uzsāka kā Jelgavas teātra koriste un
dejotāja, bet nozīmīgākos profesionālos sasniegumus guva pēckara gados.
Pasaulē E.Radziņas vārds izskanēja
1964. gadā, kad viņa atveidoja Dānijas
karalienes Ģertrūdes lomu Grigorija
Kozinceva filmā «Hamlets», kas tika
nominēta «Zelta globusa» balvai.
Ekspozīcijā apkopotas A.Spertāla
izrāžu skices un skatuves maketi Jelgavas un Akadēmiskā drāmas teātra
izrādēm. Izstādē varēs skatīt, piemēram, 1955. gadā iestudētās Rūdolfa
Blaumaņa lugas «Skroderdienas Silmačos» skices – par šo izrādi ekspozīcijā vēstīs arī M.Spertāles radītie tērpi
Antas Klints atveidotajai Pindacīšai
un Antonijai, ko spēlēja E.Radziņa.
Tāpat M.Spertāles rokraksts iezīmēsies E.Radziņas leģendārajā Žoržas
Sandas tērpā, kas tapis 1969. gada
iestudējumam «Vasara Noānā», un
Veras Singajevskas greznajā vestē Jelgavas teātra izrādei «Izlietais trauks».
«Kopš 1952. gada, kad tika iestudēta
izrāde, aktrise šo tērpu glabājusi savā
skapī, un to līdz šim neviens vēl nav
skatījis,» stāsta Jelgavas Mākslinieku
biedrības priekšsēdētājs.
Spertālu meitu personīgajā arhīvā

Foto: Austris Auziņš
saglabājušās daudzas A.Spertāla gleznas, kā arī fotogrāfijas, kurās iemūžināti gan Arvīda un Margas Spertālu
personīgās dzīves mirkļi, gan arī skati
no Jelgavas teātra izrādēm – arī šīs liecības varēs novērtēt Jelgavas muzejā.
Savukārt E.Radziņas talanta cienītāji
varēs aplūkot vairākus nozīmīgus
dokumentus, piemēram, E.Radziņas
un Jelgavas teātra skatuves meistara
Kārļa Radziņa laulības apliecību, aktrises skolas liecības, kā arī apliecinājumu par Jelgavas Goda pilsones titula
piešķiršanu un vairākus apsveikumus.
Saglabājies arī Jelgavas teātra gongs,
kas pildīja teātra zvana funkciju.
Šogad, A.Spertāla 120. jubilejas
gadā, pēc viņa mazdēla rotkaļa Ginta
Strēļa ierosinājuma atjaunota Spertāla balva scenogrāfijā, ko 1987. gadā,
dekoratora 90. jubilejā, iedibināja
kolhozs «Rosme». Par pirmo balvas
laureātu kļuva toreizējā Drāmas
teātra galvenais dekorators Gunārs
Zemgals – A.Spertāla audzēknis,
kurš vēlāk turpināja viņa tradīcijas,
kļūdams par Nacionālā teātra galveno
mākslinieku. «G.Strēlis, kurš ir apbalvojuma dizaina autors, ierosināja
balvu pārdēvēt par Arvīda un Margas
Spertālu balvu,» stāsta M.Brancis.
Savukārt 23. maijā Jelgavā notiks
konference par Jelgavas profesionālo
teātri, Spertāliem un E.Radziņu, kurā
piedalīsies Latvijas mākslas un teātra
zinātnieki. Konferencē tiks atklāta arī
izstādei «Arvīda un Margas Spertālu
laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai – 100» veltītā grāmata.
Izstādes «Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai
Radziņai – 100» atklāšanas svētki un
Spertālu balvas pasniegšanas ceremonija Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā notiks 25. aprīlī
pulksten 16. Izstāde būs apskatāma
līdz 4. jūnijam.

Dejā atspoguļos cilvēka mijiedarbību ar dabu
 Jana Bahmane

28. aprīlī pulksten 18 Jelgavas kultūras namā notiks
ikgadējais bērnu deju kolektīva «Ieviņa» koncertuzvedums «Stādīju Ieviņu», kas
šogad koncertā «Šķērsu dienu saule teka» stāstīs par cilvēka mijiedarbību ar dabu.
«Šīgada koncerts atšķirsies no
iepriekšējiem: tas būs balstīts uz noskaņām un atmosfēru, atspoguļojot
četru dabas elementu – ūdens, uguns,

zemes un gaisa – mijiedarbību ar
cilvēku. Stāsts atklāsies caur maza
zēna pasaules uztveri,» stāsta koncerta režisors Rihards Svjatskis. Viņš
papildina, ka sadarbībā ar jelgavnieku
Latvijas Kultūras akadēmijas 2. kursa
studentu Nauri Miķeli Gobu stāstam
piešķirti arī laikmetīgās dejas elementi.
«Mums ar Rihardu izveidojusies lieliska sadarbība, un šis būs sava veida
eksperiments – pirmo reizi koncerta
darbība tiks papildināta ar laikmetīgo
deju,» vērtē deju kolektīva «Ieviņa»
vadītāja Līga Ozola.
Koncertā piedalīsies deju kolektīvi

«Ieviņa», «Ija», «Zemgaļi», kā arī Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas deju kolektīvs
un Jelgavas Jaunā teātra aktieri. Koncerta mākslinieciskā vadītāja – L.Ozola,
dramaturģe – Zane Gāle, režisors –
R.Svjatskis.
Bērnu deju kolektīva «Ieviņa» koncerts «Šķērsu dienu saule teka» Jelgavas kultūras namā notiks 28. aprīlī
pulksten 18, biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras nama kasē, cena – 1 eiro.
Jāpiebilst, ka arī šogad «Ieviņa»
nākamajā dienā pēc koncerta dosies
uz mežu, kur ar «Latvijas valsts mežu»
atbalstu stādīs jaunus kokus.

