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Sveic Latvijas Gada bibliotēku

Katrs desmitais pareizās atbildes autors
saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības
sarūpētu balvu.

Sestdien autobusi un
vilcieni kursēs kā darbdienā
 Ritma Gaidamoviča

30. aprīļa darbdiena,
kas iekrīt pirmdienā
starp brīvdienu 29. aprīlī un svētku dienu 1.
maijā, no valsts budžeta finansētajās valsts
pārvaldes iestādēs ir
pārcelta uz šo sestdienu, 21. aprīli. Līdz ar to
autobusi un vilcieni 21.
aprīlī kursēs kā darbdienā, bet pirmdien,
30. aprīlī, kā arī 1. un 4.
maijā pilsētas sabiedriskais transports kursēs
pēc svētdienas grafika.

Balvu «Latvijas Gada bibliotēka 2017» Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītājai Lāsmai Zariņai pasniedza Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, bibliotēku par augsto novērtējumu sveica arī Jelgavas domes
Foto: Ivars Veiliņš
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Bibliotēku biedrība (LBB) otrdien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, izsakot atzinību par darbu, ieguldījumu un spēju iedvesmot arī citas bibliotēkas, pasniedza
balvu «Latvijas Gada bibliotēka 2017». Par labāko Latvijā atzīta Jelgavas pilsētas bibliotēka. «Ir gandarījums, ka
mūsu darbs pamanīts un uzslavēts. Cilvēkiem ir svarīgs
novērtējums – arī mums. Paldies manam kolektīvam!»
saka Jelgavas pilsētas bibliotēkas vadītāja Lāsma Zariņa,
piebilstot, ka 2017. gads bibliotēkā bijis darba pilns un
piedzīvotas arī būtiskas pārmaiņas.
LBB Gada balvu pasniedza jau
trešo reizi, taču līdz šim tika izcelts
bibliotekāru darbs, bet pirmo
reizi balva pasniegta nominācijā
«Latvijas Gada bibliotēka». Šoreiz
izvēlētas divas Gada bibliotēkas,
kuras ir vienlīdz spēcīgas, – Jelgavas pilsētas bibliotēka un Kuldīgas
Galvenā bibliotēka. Uzvarētājas
saņēma titulu «Latvijas Gada bibliotēka 2017», diplomu un naudas
balvu 140 eiro, ko bibliotēka var
iztērēt pēc saviem ieskatiem.
LBB valdes priekšsēdētāja
Māra Jēkabsone «Jelgavas Vēstnesim» atzīst, ka Jelgavas pilsētas
bibliotēka savā ikdienas darbā par

100 procentiem ir izpildījusi visus
konkursa kritērijus. Konkursā
tika vērtētas bibliotēkā ieviestās
inovācijas; kvalitatīvi pakalpojumi; oriģinālu projektu realizācija;
inovatīvs, aktīvs darbs bibliotēkas
virtuālajā vidē; veiksmīga sadarbība ar plašu sadarbības partneru
loku; sekmīgs bibliotēkas kolektīva darbs komandā.
«Jelgavas bibliotēkā ir aktīva
un pārdomāta izglītojošā darbība,
piedāvājot dažādas apmācības
atšķirīgām auditorijām, tāpat Jelgavas bibliotēka intensīvi strādā
ar sociālajiem medijiem, līdz ar
to ir kļuvusi par vienu no redza-

mākajām bibliotēkām Latvijā.
Priecē, ka bibliotēka izceļas ar
oriģinalitāti un atraktivitāti ne tikai savās telpās, bet arī ārpus tām
– pilsētā un tuvākajos novados,
piedaloties un organizējot dažādus
pasākumus. Piemēram, rīkojot
Dzejas dienas pasākums pilsētā,
piedaloties Piena paku laivu regatē, Metāla svētkos. 2017. gadā
tā ir iesaistījusies vai īstenojusi 13
projektus, un tas ir rekordskaits,»
Jelgavas pilsētas bibliotēku atzinīgi vērtē M.Jēkabsone.
«Līdz šim bibliotēkas vēsturē
līdzīga balva nav saņemta, tāpēc
ir liels pagodinājums, turklāt
esam atzīta par Gada bibliotēku
Latvijas 100. dzimšanas dienas
gadā. 2017. gadu savā iestādē
viennozīmīgi saucam par izaugsmes gadu. Esam iesaistījušies
UNESCO Stāstu bibliotēkā,
daudz strādājām novadpētniecības jomā, optimizējām bibliotēkas
iekšējo struktūru, atradām dažādus jaunus veidus, kā reklamēt
bibliotēkā pieejamos resursus un
literatūru, liels darbs ieguldīts,
popularizējot e-grāmatas, esam

No 16. aprīļa Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
ir Diāna Pavlovska, kura nodaļā iepriekš strādāja par
galveno speciālisti. Ar iepriekšējo vadītāju Ainu Rokjāni
darba attiecības pārtrauktas pēc abu pušu vienošanās.
D.Pavlovska divus gadus vadīja Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļu, bet no 1. marta
strādāja Jelgavas Dzimtsa-

rakstu nodaļā, pildot galvenās
speciālistes pienākumus. Pēc
darba attiecību pārtraukšanas
ar līdzšinējo vadītāju amata pie-

nākumi uzticēti D.Pavlovskai.
Viņa uzsver, ka būtiskas reformas Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļas darbā negrasās veikt.
«Turpināsim iesākto. Manuprāt,
kolektīvā ir zinoši speciālisti,
kuri pārzina savu darbu. Protams, ir atsevišķas lietas, kuras
es, redzot no malas, gribētu darīt ļa ir pašvaldības administrācijas
struktūrvienība, un tajā strādā
citādi,» saka D.Pavlovska.
Jelgavas Dzimtsarakstu noda- pieci speciālisti un vadītāja.

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

Pašvaldība līdzfinansēs
četrus veselības
veicināšanas projektus

pratuši sasniegt auditoriju, kura
bibliotēku iepazinusi tikai caur
sociālajiem tīkliem, bibliotēkā
esam ierīkojuši slēpni geokešinga  Ritma Gaidamoviča
spēlei, un mūs ir atraduši vairāk
nekā 440 slēpņotāju no dažādām
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde paziņojusi Veselības
pasaules valstīm. Tāpat mēs
veicināšanas ideju konkursa uzvarētājus. Pašvaldīstrādājam kā metodiskais centrs,
bas līdzfinansējumu līdz 250 eiro saņems četras
lai veicinātu bibliotēku pakalpoveselību veicinošas aktivitātes, kurās jelgavnieki
jumu attīstību Jelgavas novada
Turpinājums 3.lpp.
varēs iesaistīties bez maksas.
un Ozolnieku novada bibliotēkās. Viena no mūsu prioritātēm
pērn bija veicināt starptautisko
atpazīstamību, un arī tas mums
ir izdevies, jo ar savu stenda referātu, parādot, kāda izskatās mūsu
bibliotēka, piedalījāmies StarpZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS
tautiskās bibliotēku asociācijas un
institūciju federācijas ģenerālkon27. aprīlis 10.00-18.00
28. aprīlis 10.00-17.00
ferencē Polijā, kur pulcējās 3000
bibliotekāru no visas pasaules,»
11.00 Atklāšana. Jelgavas Popkoris
11.30 Ansamblis “Vīzija”
atzīst L.Zariņa, piebilstot, ka arī
12.00 Foruma 1.daļa: Zemgales
12.00 Vēsturisko deju kolektīvs
bibliotēkas infrastruktūra pērn
uzņēmēja DNS – realitāte
“Senvedere”
ir piedzīvojusi būtiskus uzlaboun nākotnes perspektīva
12.30 Latvijas novadu tautastērpu
jumus. «Tituls, protams, nozīmē
parāde
15.00 Foruma 2.daļa: Tīklošanās
vēl lielāku atbildību. Latiņa ir
meistarklase "Spidernet"
13.00 “Uzņēmēju dienas Zemgalē
jānotur, tāpēc turpināsim attīstī2018” dalībnieku sumināšana
ties. Mums ir jābūt inovatīviem,
ABAS DIENAS
13.30 “Tirkīza” kora ansamblis
domājot par bibliotēkas attīstību
14.00 Vēsturisko deju kolektīvs
un pilnveidošanu,» tā L.Zariņa.
Zemgales uzņēmēju izstāde

Dzimtsarakstu nodaļai jauna vadītāja
 Ritma Gaidamoviča

Izmaiņas nosaka Ministru kabineta rīkojums «Par darba dienas
pārcelšanu 2018. gadā», informē
Labklājības ministrija. Rīkojumā
visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot
darba un atpūtas laiku, ieteikts
ievērot attiecīgo darbdienas pārcelšanu.
SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) pārstāvis Gatis Dūmiņš

norāda, ka saistībā darbdienas
pārcelšanu pilsētas sabiedriskais
transports un arī starppilsētu
reisi, kurus apkalpo JAP, 21. aprīlī
kursēs pēc darbdienas grafika,
bet pirmdien, 30. aprīlī, pilsētas
sabiedriskais transports kursēs
pēc svētdienas kustību saraksta.
Detalizēta informācija par reģionālās nozīmes starppilsētu maršrutu
reisu izpildi pieejama JAP mājaslapā www.jap.lv.
AS «Pasažieru vilciens» informē, ka arī vilcieni 21. aprīlī kursēs
atbilstoši darbdienas sarakstam,
līdz ar to šajā dienā būs derīgas
mēneša darbdienu biļetes. Savukārt 30. aprīlī vilcieni kursēs
pēc brīvdienu grafika un mēneša
darbdienu biļetes nebūs derīgas.
Ar papildu informāciju var iepazīties mājaslapā www.pv.lv.
Jāpiebilst, ka arī 1. un 4. maijā
JAP pilsētas autobusi kursēs pēc
svētdienas grafika. Ar izmaiņām
starppilsētu maršrutos var iepazīties mājaslapā www.jap.lv. Arī
vilcieni kursēs, ievērojot brīvdienu
kustību sarakstu; informācija –
mājaslapā www.pv.lv.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Mājražotāju un amatnieku gadatirgus
Jelgavas Amatu vidusskolas jauno
pavāru, maiznieku un konditoru
meistarklases un degustācijas
Mini Zoo “Trušu pilsētiņa”
NBS bruņutehnikas apskate

“Senvedere”

14.30 Balvu izloze
15.00 Vēsturisko deju kolektīvs

“Senvedere”

15.30 Popgrupa “Noslēpums”

Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības
kamera

PĀRSTEIGUMA BALVU IZLOZE
I

BEZ EEJA
MA
KSA
S
Iesniegtie personas dati tiks izmantoti tikai balvu izlozes organizēšanai.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis

punkta nosacījumiem,

26. Ja saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā pieslēgums nav izbūvēts saskaņā

projektētāja) izstrādātā, saskaņota inženiertīkla pievada novietojuma plāna pieslēguma izbūvei kopijas,
9.2.3. prognozējamo izmaksu aprēķinu.
10. Ja iesniedzējs ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, iesniegumam jāpievieno
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija, uzrādot oriģinālu, kurā:
10.1. atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām pieņemts lēmums par pieslēguma izbūvi un būvdarbu
finansēšanu;
10.2. norādīta pilnvarotā persona, kura ir tiesīga iesniegt pieteikumu un slēgt līgumu par pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanu.
11. Pieteikums jāiesniedz SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001).

līdzfinansējums netiek izmaksāts.
27. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošos
noteikumus Nr.16-8 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai».

Jelgavā 2018. gada 22. februārī (prot. Nr.3/5) 9.2.2. spēkā esošā atbilstošā būvspeciālista (sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ar izstrādāto un saskaņoto inženiertīkla pievada novietojuma plānu pieslēguma izbūvei, pašvaldības

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2018. GADA 22. FEBRUĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.18-7
«PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI»
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas īpašnieks var
pieteikties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējumu dzīvojamās
mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas un
saņemšanas kārtību.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. iesniedzējs – dzīvojamās mājas īpašnieks vai dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība,
kopīpašnieki vai kopīpašuma īpašnieku pilnvarots pārstāvis. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno notariālu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt
iesniedzēju;
2.2. pieslēgums – sadzīves ārējās kanalizācijas tīkla daļa no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pievienojuma vietai iesniedzēja īpašumā esošai ārējās
kanalizācijas sistēmas daļai vai dzīvojamās mājas ārsienai.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pieslēgumu izbūvei kārtējā kalendārajā gadā pašvaldības
budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
5. Pašvaldības līdzfinansējumam nevar pieteikties, ja:
5.1. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā juridiskai personai pieder vairāk par 25% no dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašumiem;
5.2. uz līdzfinansējuma pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai
jau ir izbūvēts vai ir uzsākta tā būvniecība.
II Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un paziņojuma publicēšana
6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts:
6.1. daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto
apliecinājuma karti, – līdz 75% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 3750,00
euro par pieslēguma izbūvi;
6.2. vienģimenes dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem
veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti, – līdz 50% no pieslēguma būvdarbu
kopējām izmaksām, nepārsniedzot 1000,00 euro par pieslēguma izbūvi;
6.3. vienģimenes dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara
zemes īpašuma robežās veic īpašnieks saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu
Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi» 18. punktu, – par būvmateriālu izmaksām – līdz
10,00 euro par vienu kanalizācijas tīkla metru (cauruļvadi, veidgabali, smilts) un līdz 150,00 euro
par skataku, bet kopā ne vairāk kā 500,00 euro par pieslēguma izbūvi.
7. Paziņojumu par pieteikumu pieslēgumu izbūvei iesniegšanu SIA «Jelgavas ūdens» publicē laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», pašvaldības interneta mājaslapā www.jelgava.lv un SIA «Jelgavas ūdens»
interneta mājaslapā www.ju.lv.
8. Paziņojumā norāda:
8.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;
8.2. pašvaldības līdzfinansējuma apmēru kalendārajā gadā.
III Pieteikuma iesniegšanas kārtība
9. Iesniedzējs, lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, paziņojumā norādītajā termiņā
SIA «Jelgavas ūdens» iesniedz pieteikumu, kas sastāv no šādiem dokumentiem:
9.1. saistošo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktos minētajos gadījumos:
9.1.1. iesnieguma (1. pielikums), kurā iesniedzējs:
9.1.1.1. norāda vēlamo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru euro un procentos (%) no kopējām
pieslēguma būvdarbu izmaksām,
9.1.1.2. norāda izvēlēto būvkomersantu (nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, būvkomersanta
reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta vai lēmuma numurs);
9.1.2. spēkā esošās, saskaņotās Apliecinājuma kartes kopijas, uzrādot oriģinālu, par pieslēguma izbūvi
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes (turpmāk – būvvalde) atzīmi par būvniecības ieceres
akceptu. Apliecinājuma kartes kopija ir jāiesniedz papīra formā;
9.1.3. vismaz trīs saņemtos būvkomersantu piedāvājumus pieslēguma izbūvei;
9.1.4. izvēlētā būvkomersanta sagatavotās būvdarbu izmaksu tāmes (turpmāk – tāme), kuras piedāvājuma termiņš ir vismaz divi mēneši no pieteikuma termiņa beigu datuma. Tāmē ir jābūt iekļautām
visām izmaksām, kas ir nepieciešamas objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Tāme jāiesniedz papīra formā.
9.2. saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā:
9.2.1. iesnieguma (2. pielikums), kurā iesniedzējs:
9.2.1.1. norāda prognozējamās pieslēguma izbūves kopējās būvmateriālu izmaksas euro un vēlamo
pašvaldības līdzfinansējuma apmēru euro, kas tiek aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 6.3. apakš1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2018. gada 22. februāra
saistošajiem noteikumiem NR.18-7
IESNIEGUMS
Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājasJelgavā, _______________
(adrese)
LV-__________, dzīvokļu īpašnieku kopība / īpašnieks(-i).
(atbilstošo pasvītrot)
Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaits
Juridiskai personai(-ām) piederošo dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašumu skaits
Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds
(fiziskai personai) vai nosaukums (juridiskai personai)
Personas kods (fiziskai personai) vai vienotais
reģistrācijas numurs (juridiskai personai)
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai) vai juridiskā adrese (juridiskai personai)
Korespondences adrese
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs,
elektroniskā pasta adrese

Iesniedzēja
finansējums
(norādīt summu euro un
procentos)

Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums (norādīt summu euro
un procentos)

Apliecinu, ka, aptaujājot ______ (jānorāda skaits) būvkomersantus, saņemti
______ (jānorāda skaits) būvkomersantu piedāvājumi, no kuriem būvdarbu
veikšanai ir izvēlēts lētākais piedāvājums.
Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu iesniedzis(-gusi) visu
līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu kopijas (pielikumā). Objekta
īpašnieka(-ku), pilnvarojumu vai citu izmaiņu gadījumā ziņošu SIA «Jelgavas
ūdens» vienas nedēļas laikā.
Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība un
SIA «Jelgavas ūdens». Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde
nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai, un datu apstrāde ir
vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu
veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas datu
apstrādes mērķis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana par
dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Jūsu personas
datus saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības struktūrvienības, kas nodrošina
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr.18-7
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» izpildi. Personas dati tiks glabāti
saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt saņemti
no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka jums ir tiesības pieprasīt no pārziņiem piekļuvi
saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst pret savu personas datu apstrādi,
kā arī pārnest savus personas datus. Papildus tam jums ir tiesības vērsties Datu valsts
inspekcijā ar sūdzību, ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga jūsu personas datu apstrāde.
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona_______________________
(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats,
vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)___________
Personas paraksts _____________________________
Lapu skaits

Kopā
(norādīt
summu euro)

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu, kas noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu
nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot
līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās
mājas īpašnieks var pieteikties Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumam dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, līdzfinansējuma apmēru, piešķiršanas
un saņemšanas kārtību.
1.3. Saistošie noteikumi paredz pašvaldības līdzfinansējumu:
1.3.1. daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi
veic būvkomersants saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma
karti, – līdz 75% no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām,
nepārsniedzot 3750,00 euro par pieslēguma izbūvi;
1.3.2. vienģimenes dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi
pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkliem veic būvkomersants
saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma karti, – līdz 50% no
pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot
1000,00 euro par pieslēguma izbūvi;
1.3.3. vienģimenes dzīvojamām mājām, ja pieslēguma izbūvi
pie ielas sadzīves kanalizācijas tīkla atzara zemes īpašuma
robežās veic īpašnieks saskaņā ar Ministru kabineta 2017.
gada 9. maija noteikumu Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumi» 18. punktu, – par būvmateriālu izmaksām – līdz
10,00 euro par vienu kanalizācijas tīkla metru (cauruļvadi,
veidgabali, smilts) un līdz 150,00 euro par skataku, bet kopā
ne vairāk kā 500,00 euro par pieslēguma izbūvi.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā, pašvaldības līdzfinansējums sekmēs
dzīvojamo māju pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, attīstot pakalpojumu sniegšanā efektīvas, ekonomiskas un drošas tehnoloģijas, nodrošinot vides aizsardzību,
samazinot vides piesārņojuma risku, tādējādi veicinot dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetā kārtējam gadam tiek iekļauti finanšu
līdzekļi līdzfinansējumam atbilstoši pašvaldības budžeta
iespējām. 2018. budžeta gadā piešķirtais finansējums ir
30 000 euro.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Projekts uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

SIA «Jelgavas ūdens» izveidota komisija, kurā iekļauts Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas pārstāvis, kas izvērtē
pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamās mājas īpašniekam pieslēguma centralizētajai
kanalizācijas sistēmai izbūvei.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
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2. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2018. gada 22. februāra
saistošajiem noteikumiem NR.18-7

Apliecinājums

1. Pieslēguma izbūves darbu būvprojekta vai Apliecinājuma kartes kopija

Būvdarbu īstenošanas laiks

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 22. FEBRUĀRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.18-7
«PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU
DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI»
PASKAIDROJUMA RAKSTS

V Pieslēguma izbūve un pašvaldības līdzfinansējuma saņemšana
19. Pieslēguma izbūve jāveic ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no līdzfinansējuma līguma noslēgšanas dienas.
20. Ja iesniedzējam uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav izbūvēta attiecīgās dzīvojamās mājas iekšējā
sadzīves kanalizācijas sistēma, tad līdz pieslēguma nodošanai ekspluatācijā tā ir jāizbūvē un jāuzrāda
SIA «Jelgavas ūdens» pārstāvim.
21. Iesniedzējam pēc pieslēguma izbūves pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendārā gada 20.
novembrim, SIA «Jelgavas ūdens» jāiesniedz:
21.1. saistošo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktos minētajos gadījumos:
21.1.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (būvvaldes atzīme
Apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu),
21.1.2. izpildmērījuma plāna kopija,
21.1.3. iesniedzēja un būvkomersanta abpusēji parakstītās izpildīto būvdarbu pieņemšanas un nodošanas
aktu kopijas, uzrādot oriģinālus,
21.1.4. attiecīgās kredītiestādes apliecinātā maksājuma uzdevuma oriģināls vai būvkomersanta izsniegtā
stingrās uzskaites kvīts, kas apliecina būvkomersanta izrakstītā rēķina apmaksu vismaz līdzfinansējuma
līgumā norādītajā iesniedzēja apmaksājamās summas apmērā;
21.2. saistošo noteikumu 6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā:
21.2.1. dokuments, kas apliecina pieslēguma izbūvi un nodošanu ekspluatācijā (atzīme uz inženiertīkla
pievada novietojuma plāna par izbūvēto tīklu uzmērīšanu vai izpilduzmērījums),
21.2.2. darījumu apliecinoši dokumenti, kas apliecina pieslēguma būvmateriālu izmaksas.
22. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes rezultātā pieslēguma izbūves izmaksas (noteikumu 6.1. un 6.2.
apakšpunktos noteiktajos gadījumos) vai pieslēguma būvmateriālu izmaksas (noteikumu 6.3. apakšpunktā
noteiktajā gadījumā) ir zemākas, kādas tika norādītas līdzfinansējuma līgumā, SIA «Jelgavas ūdens» veic
pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu.
23. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes rezultātā pieslēguma izbūves izmaksas (noteikumu 6.1. un 6.2.
apakšpunktos noteiktajos gadījumos) vai pieslēguma būvmateriālu izmaksas (noteikumu 6.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā) ir augstākas, kādas tika norādītas līdzfinansējuma līgumā, iesniedzējs
sedz pieslēguma būvdarbu vai būvmateriālu sadārdzinājuma starpību, un pašvaldības līdzfinansējuma
apmērs netiek palielināts.
24. SIA «Jelgavas ūdens» pēc noteikumu 21. punktā noteikto dokumentu saņemšanas un pēc tam, kad
iesniedzējs noslēdzis līgumu ar SIA «Jelgavas ūdens» par kanalizācijas pakalpojumiem, ieskaita līdzfinansējuma līgumā norādītajā iesniedzēja kontā pašvaldības līdzfinansējumu ne vēlāk kā līdz attiecīgā
kalendārā gada 20. decembrim.
25. Ja saistošo noteikumu 6.1. un 6.2. apakšpunktos minētajos gadījumos pieslēgums nav izbūvēts saskaņā
ar izstrādāto un saskaņoto spēkā esošo apliecinājuma karti, pašvaldības līdzfinansējums netiek izmaksāts.

Pievienotie dokumenti

Izvēlētais būvkomersants un būvdarbu izmaksas
Izmaksu
aprēķins

IV Pieteikumu vērtēšanas un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana
12. SIA «Jelgavas ūdens» izveidotā komisija, kuras sastāvā ir pašvaldības pārstāvis, izvērtē:
12.1. pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām;
12.2. būvdarbu izmaksu pamatotību, ņemot vērā vidējās būvdarbu veikšanas izmaksas, kas iegūtas
SIA «Jelgavas ūdens» tirgus izpētes rezultātā, kura veikta ne agrāk kā trīs mēnešus līdz pieteikumu
iesniegšanas dienai.
13. Komisijai ir tiesības:
13.1. nepieciešamības gadījumā pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju;
13.2. noraidīt pieteikumu, ja būvdarbu izmaksas vairāk par 30% pārsniedz tirgus izpētē iegūtās būvdarbu
vidējās izmaksas.
14. Komisija, uzsākot pieteikumu vērtēšanu, sagatavo pieteikumu sarakstu šādā prioritārā secībā:
14.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;
14.2. vienģimenes dzīvojamās mājās.
15. Ja iesniedzēju pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus, pieteikumi, ņemot vērā to prioritāti atbilstoši
noteikumu 14. punktā norādītajai secībai, tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
15.1. vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pieslēguma izbūvei;
15.2. pieteikums, kurš iesniegts agrāk, ir prioritārs, ja vairākos pieteikumos uz pieslēguma izbūvi pieprasīts
vienāds pašvaldības līdzfinansējuma apmērs.
16. Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un paziņo par to katram
iesniedzējam, nosūtot lēmumu uz iesniegumos norādīto korespondences adresi.
17. Iesniedzējam vai viņa pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no uzaicinājuma
paziņošanas dienas ir jānoslēdz līdzfinansējuma līgums ar SIA «Jelgavas ūdens».
18. Komisija prioritārā kārtībā izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja:
18.1. iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas;
18.2. iesniedzējs norādītajā termiņā nav noslēdzis līdzfinansējuma līgumu.
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IESNIEGUMS
Informācija par dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz dzīvojamās mājas ____________________
(adrese)
LV-__________, dzīvokļu īpašnieks(-i).

Informācija par iesniedzēju un/vai pilnvaroto personu
Iesniedzēja vai pilnvarotās personas vārds,
uzvārds (fiziskai personai)
Personas kods (fiziskai personai)
Deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa
numurs, elektroniskā pasta adrese

Būvdarbu izmaksas

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmuma (protokola) kopija

Būvdarbu īstenošanas laiks

Izvēlētais būvkomersants (nosaukums, vienotais
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, būvkomersanta
reģistrācijas numurs, atbildīgā būvdarbu vadītāja vārds,
uzvārds, sertifikāta vai lēmuma numurs, kontaktpersona)

Pieteikuma iesniegšanas datums 20___. gada ___.________
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats,
vārds un uzvārds, fiziskai personai – vārds, uzvārds)
Personas paraksts _____________________________

Izmaksu aprēķins

Informējam, ka personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas
pašvaldība un SIA «Jelgavas ūdens». Tiesiskais pamats personas datu
apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto
pienākumu veikšanai, un datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura
līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai
pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Personas
datu apstrādes mērķis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršana par dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas
sistēmai. Jūsu personas datus saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības
struktūrvienības, kas nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.
gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr.18-7 «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai» izpildi. Personas dati tiks glabāti
saskaņā ar normatīvajiem aktiem arhīvu jomā. Jūsu personas dati var tikt
saņemti no Iedzīvotāju reģistra. Informējam, ka jums ir tiesības pieprasīt
no pārziņiem piekļuvi saviem personas datiem, labot tos vai dzēst, iebilst
pret savu personas datu apstrādi, kā arī pārnest savus personas datus.
Papildus tam jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību,
ja uzskatāt, ka notiek nelikumīga Jūsu personas datu apstrāde.
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona

Pievienotie dokumenti

Lapu skaits

1. Inženiertīkla pievada novietojuma plāna
kopija

3. Izvēlētā būvkomersanta pieslēguma būvdarbu
izmaksu tāme

5. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs)

Ar šo apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un es esmu
iesniedzis(-gusi) visu līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu
kopijas (pielikumā). Objekta īpašnieka(-ku), pilnvarojumu vai citu
izmaiņu gadījumā ziņošu SIA «Jelgavas ūdens» vienas nedēļas laikā.

(vārds, uzvārds)
Personas paraksts _____________________________

Korespondences adrese

2. Būvkomersantu piedāvājumi pieslēguma izbūvei

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos

Apliecinājums

Iesniedzēja prognozētās pieslēguma būvmateriālu
izmaksas
(norādīt summu
euro)

2. Prognozējamo pieslēguma būvmateriālu
izmaksu aprēķins
Vēlamais pašvaldības līdzfinansējums pieslēguma
būvmateriālu iegādei
(norādīt summu
euro)

3. (citi dokumenti, norāda iesniedzējs)
Pieteikuma iesniegšanas datums 20__. gada ___.________
Pieteikuma iesniedzējs vai pilnvarotā persona
(vārds, uzvārds)
Personas paraksts _____________________________

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis

Pašvaldība līdzfinansēs četrus
veselības veicināšanas projektus
No 1.lpp.

Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas veselības veicināšanas
vecākā speciāliste Lita Keiša
stāsta, ka konkursā saņemti 13
pieteikumi, bet žūrijas komisija
atbalstīja četrus. «Uz tik lielu
atsaucību pat necerējām. Tiesa,
lielākā daļa projektu pieteicēju
vēlējās rīkot dažādas fiziskās
aktivitātes dabā, piemēram,
vingrošanu parkā, Pasta salā vai
nūjošanu pa Jelgavu. Jāatzīst
gan, ka mēs kā konkursa rīkotāji
vēlējāmies lielāku piedāvāto aktivitāšu daudzveidību,» tā L.Keiša.
Projektu konkursā pašvaldības līdzfinansējumu saņēmis
invalīdu sporta un rehabilitācijas
kluba «Cerība» vadītājas Rutas
Kļaviņas iesniegtais projekts
«Mūžu dzīvo, mūžu mācies»,
kura laikā varēs uzlabot pašsajūtu un veselību, izmantojot
katram dalībniekam individuāli
sagatavotu vingrojumu kompleksu. Vingrošanas nodarbībām
varēs pieteikties dalībnieki no 16
gadu vecuma. Kopumā notiks
astoņas nodarbības divas reizes
nedēļā Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vingrošanas
zālē Lapskalna ielā 18b. Sīkāka
informācija par pieteikšanos vēl
sekos.
SIA «Sintijas Harju podologa
privātprakse» īstenos projektu
«Veselas pēdas jelgavniekiem»,
kurā darbspējas vecuma cilvēkus
izglītos par pēdu aprūpi un iemācīs rūpēties par pēdu veselību.
Projekta laikā notiks lekcija un
praktiska nodarbība, kurā tiks
apgūti vingrojumi pēdu labsajūtai un pēdu kopšanas procedūras.
Projektu plānots realizēt jūnijā.
Pieteikšanās un papildu informācija – pa tālruni 20257533.

 Ilze Knusle-Jankevica

AS «PET Baltija» paplašinājusi PET pudeļu
pārstrādes iespējas ražotnē Jelgavā, palielinot granulu izgatavošanas jaudu un apjomu.
«Jaunās iekārtas mums
ļauj ražot ne tikai caurspīdīgas, bet arī mix
jeb krāsainas granulas,
ko tālāk var izmantot,
izgatavojot krāsainas
PET pudeles,» norāda
uzņēmuma direktors
Kaspars Fogelmanis.
Ražotnē, kuras telpu un noliktavu platība ir 5881 kvadrātmetrs,
darbs norit maiņās, un iekārtas
PET granulas ražo 24 stundas
diennaktī septiņas dienas nedēļā.
Līdz ar jaunās līnijas izveidi granulu ražošanas jauda palielināta
par 50 procentiem, diennaktī
ļaujot saražot vidēji 20 tonnas
augstas kvalitātes produkcijas
– Jelgavā ražotās PET granulas
tiek izmantotas jaunu pārtikas
iepakojumu izgatavošanā. «Jaunās līnijas izveide ir nozīmīgs
solis rūpnīcas attīstībā, jo būtiski
palielinās ražošanas kapacitāti.
Mūsdienu modernās tehnoloģijas
daļēji risina darbaspēka deficīta
jautājumu un ievērojami kāpina
produktivitāti. Liela daļa darba
šobrīd tiek paveikts automatizēti,
nodarbinot mazāk darbinieku un
sniedzot iespēju saņemt lielāku
atalgojumu,» stāsta «PET Baltija»
direktors, piebilstot, ka līdz ar
jaunās līnijas izveidi radītas divas
jaunas darba vietas.

Muzejam maina
jumta segumu

Tāpat līdzfinansējumu projekta «Pamosties kopā ar savu
treneri» īstenošanai saņēmis
Aleksejs Ērglis. Viņš piedāvās
iespēju uzzināt par veselīgu
dzīvesveidu, veselīgu uzturu,
Foto: Ivars Veiliņš
biežākajām sāpēm ķermenī un
to novēršanu, kā attīstīt kustību
iemaņas un uzlabot darbaspējas.
Vienas nodarbības ilgums būs
stunda – aptuveni 50 minūtes
paredzētas vingrošanai, bet
katras nodarbības beigās 10–15
minūtes tiks atvēlētas atbildēm uz dalībnieku jautājumiem
par veselīgu dzīvesveidu. Projekta mērķgrupa – pieaugušie
darbspējas vecumā. Nodarbības
notiks Pils salā divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās
pulksten 6.45. Pirmā tikšanās
– 5. jūnijā. Nodarbībām plānots
brīvais apmeklējums, tāpēc pieteikšanās nav obligāta. Papildu
informāciju var iegūt pa tālruni
25970044.
Savukārt ceturtais projekts,
kas saņēmis pašvaldības atbalstu, ir «Izglītojoša nodarbība par
sēdoša darba ietekmi uz veselību
un vingrojumu programmas  Jana Bahmane
apmācība biroja darbiniekiem»,
Uzsākta Ģederta Eliasa
ko īstenos Egija Kovaļenko.
Jelgavas Vēstures un
Nodarbībās biroja darbinieki
mākslas muzeja jumtiks izglītoti par ergonomikas
ta seguma nomaiņa
un vingrojumu nozīmi ikdienas
– plānots, ka būvdarbi
darbā un apmācīti vingrojumu
ilgs līdz jūlijam. Jumprogrammā, ko var izpildīt savā
ta remontdarbu laikā
darba vietā. Šobrīd aicināti piemuzeja darbība netiks
teikties uzņēmumi, kuri vēlas
traucēta, un tas apizglītot savus darbiniekus. Plāmeklētājiem pieejams
nots, ka šādas nodarbības varēs
ierastajā darba laikā.
īstenot septiņos uzņēmumos no
maija līdz decembrim. PieteikšaŠobrīd muzeju ieskauj metāla
nās – pa tālruni 26862456.
Visas veselības veicināšanas
ideju konkursā atbalstīto projektu aktivitātes Jelgavas iedzīvotājiem pieejamas bez maksas.

«PET Baltija» dubulto
granulu ražošanas apjomu
Šobrīd «PET Baltija» šķiro PET
pudeles un no tām ražo dažādu
veidu PET pārslas un granulas.
Granulas tiek izgatavotas no
tepat radītajām pārslām. «Pārslas tiek kausētas, atdzesētas un
pārvērstas granulās, no kurām
iepakojuma ražotāji var izgatavot
pārtikas iepakojumu. Ņemot vērā,
ka Latvijā atkārtoti pārstrādātu
izejvielu izmantošana ražošanā
joprojām nav attīstīta, saražotās
granulas tiek eksportētas uz
citām Eiropas valstīm,» skaidro
K.Fogelmanis, piebilstot, ka «PET
Baltija» ir Baltijā vienīgā ražotne,
kurā tiek izgatavotas granulas.
Izejmateriālu – caurspīdīgas
un krāsainas PET pudeles – uzņēmums iepērk gan Latvijā, gan
ieved no apkārtējām reģiona
valstīm, piemēram, Igaunijas,
Lietuvas, Polijas, Dānijas, Somijas, Baltkrievijas. 2017. gadā
tika pārstrādāts aptuveni 39 000
tonnu PET pudeļu, kas ir vidēji
107 tonnas dienā.
Šobrīd uzņēmuma tirgus daļa
Eiropā sasniedz divus procentus
un tā mērķtiecīgi arvien tiek
palielināta. Jau šogad ar ES fondu atbalstu un līdzfinansējumu
plānots uzsākt polimēru parka
būvniecību, kas ražošanas apjomu
ļaus palielināt par 20 procentiem,
izvirzot Latviju par PET pārstrādes līderi Baltijas reģionā.
AS «PET Baltija» darbību sāka
2003. gada janvārī un ir Latvijā
vienīgā PET pudeļu pārstrādes
rūpnīca. Uzņēmumā strādā 200
darbinieki. Apgrozījums 2017.
gadā tiek lēsts 23 919 798 eiro.
AS «PET Baltija» ietilpst «Eco
Baltia» grupā.
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žogs, kā arī uzstādītas sastatnes,
bet iebraucamajā ceļā mainīta
satiksmes organizācija – muzeja
jumta remontdarbu gaitā iebraucamajā ceļā no Akadēmijas ielas
uz Jelgavas muzeja stāvlaukumu
Akadēmijas ielā 10 būs ceļa zīmes
«Apstāties un stāvēt aizliegts».
Autovadītāji aicināti ņemt vērā
satiksmes organizācijas izmaiņas.
Jumta remontdarbu laikā notiek pilnīga novecojušā skārda
jumta seguma nomaiņa uz cinkotu skārda jumtu, kas vizuāli
atbilst vēsturiskajam. Papildus

Sīvā konkurencē Latvijas jauno profesionāļu konkursā «Jaunais
automehāniķis 2018»
uzvaru izcīnījis Jelgavas tehnikuma 4. kursa
audzēknis Emīls Ēriks
Rūters, iegūstot iespēju
pārstāvēt valsti starptautiskā automehāniķu
konkursā Polijā.
Jauno automehāniķu konkurss norisinājās trīs dienas. Lai
apliecinātu savu meistarību, dalībniekiem bija jāizpilda 15 dažādi
teorētiskie un prakses uzdevumi,
informē Jelgavas tehnikums. «Tā
bija liela fiziskā un nervu slodze,
kas prasīja koncentrēšanos un
izturību, jo īpaši tādēļ, ka lielākā
daļa uzdevumu bija angļu valodā.
Taču liku lietā mācībās iegūtās
zināšanas, un man izdevās,» saka
sacensību uzvarētājs E.Ē.Rūters.
Žūrija vērtēja ne tikai katra
uzdevuma veikšanas kvalitāti, bet

Foto: no Jelgavas tehnikuma arhīva

arī teorētiskās zināšanas un darba
kultūru. Jāpiebilst, ka konkursa
kopvērtējumā E.Ē.Rūters ieguva
tikpat punktu, cik viņa sīvākais
konkurents no Rīgas Tehniskās
koledžas, taču visu izšķīra tas, ka
Jelgavas tehnikuma audzēknis ar
uzdevumiem bija ticis galā ātrāk.
E.Ē.Rūters, uzvarot konkursā,
savai skolai nopelnīja 1500 eiro
vērtu dāvanu karti no «Inter Cars»
iekārtu vai instrumentu iegādei
autoremonta mācību programmas
materiālās bāzes papildināšanai,
bet personīgai lietošanai – automašīnas zobsiksnas nomaiņas

instrumentus. «Uzskatu, ka esmu
izvēlējies profesiju, kas man sniegs
stabilitāti un darba iespējas. Apgūt
automehāniķa profesiju iesaku arī
citiem jauniešiem,» tā konkursa
uzvarētājs.
Jāpiebilst, ka Latvijas mēroga
konkursa «Jaunais automehāniķis 2018» finālam dalībnieki tika
izraudzīti, ņemot vērā rezultātus
pusfināla testā. Finālam kvalificējās arī Jelgavas tehnikuma
audzēknis Jānis Riders, kurš 15
dalībnieku konkurencē ieguva
6. vietu.
Pirmo trīs vietu ieguvēji Latviju
pārstāvēs starptautiskā konkursā
Polijā, kas Varšavā notiks maija
vidū. Tajā sacentīsies labākie
jaunie automehāniķi no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Polijas un
Ungārijas.
Konkurss «Jaunais automehāniķis» notiek 11 gadus, un Jelgavas
tehnikuma audzēkņi uzvaras
laurus plūca arī 2012. gadā. Toreiz
sacensības risinājās starp komandām, bet šobrīd jau otro gadu cīņa
notiek individuāli.

Jelgavas poliklīnika rīko ikgadējo mediķu konferenci
 Anastasija Miteniece

17. maijā pulksten
9 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā notiks ikgadējā
Jelgavas poliklīnikas
rīkotā medicīnas darbinieku konference.
Tajā tiks aktualizēta tēma par
antikoagulantu terapiju, tās indikācijām, mērķiem un īpatnībām.
Tāpat mediķiem būs iespēja iepazīties ar farmācijas jaunumiem.
Dalība pasākumā – bez maksas.

Medicīnas darbinieku starpdisciplinārā konference Jelgavā
sāksies pulksten 9, bet dalībnieku reģistrācija notiks jau no
pulksten 8. Ar mērķi parādīt,
ka antikoagulantu lietošana ir
multidisciplinārs jautājums, ar
ko saskaras vairāku specialitāšu
ārsti, Jelgavā pieredzē dalīsies nozares pārstāvji, piemēram, Paula
Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīcas kardiologi profesors
Oskars Kalējs, doktore Aija Mača,
ginekoloģe Zane Krastiņa, nefrologs Māris Pļaviņš, kā arī Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes

Īsi
 21. aprīlī no pulksten 10 līdz
14 Jelgavas novada domes 1.
stāva zālē Pasta ielā 37 notiks
Donoru diena. Ziedot asinis tiek
aicināti visu asinsgrupu donori.
Valsts asinsdonoru centrs informē, ka donori par asins nodošanu
pēc pieprasījuma var saņemt
asins testēšanas rezultātus, uzkodu komplektu, izziņu par asins
nodošanu, kuru iesniedzot darba
devējam var saņemt apmaksātu
brīvdienu, kā arī kompensāciju
zaudētā asins apjoma atjaunošanai 4,27 eiro apmērā. Ziedojot
asinis trīs un vairāk reizes gadā,
iedzīvotāji var saņemt Donora
privilēģiju karti, kas dod iespēju
saņemt atlaides dažādās Latvijas
vietās. Ierodoties ziedot asinis, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kā arī
jāsagatavo bankas konta numurs,
uz kuru pēc asins nodošanas tiks
veikts pārskaitījums. Ziedot asinis
var cilvēki vecumā no 18 līdz 65
gadiem, kuru svars nav mazāks
par 50 kilogramiem. Būtiski, lai
donors nebūtu nodevis asinis
vismaz pēdējās deviņas nedēļas,
kā arī gada laikā asins nodošanas
reižu skaits nepārsniegtu četras
reizes sievietēm un sešas reizes
vīriešiem. Asins ziedošanas dienā
donoram ieteicams ieturēt vieglu
ēdienreizi un uzņemt vismaz
četras glāzes šķidruma. Pirms
asins nodošanas nedrīkst lietot
alkoholu, kā arī treknus un asus
ēdienus. Vismaz divas trīs stundas
pirms asins nodošanas nedrīkst
smēķēt, jo smēķēšana samazina
skābekļa daudzumu asinīs. Valsts
asinsdonoru centrā atgādina –
viena asins deva var izglābt ceļu
satiksmes negadījumā cietušo,
pacientu ar apdegumiem un palīdzēt vēža slimniekam.

tam tiek siltināti muzeja ēkas
bēniņi, tādējādi samazinot siltuma zudumus. Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja direktores vietniece Marija Kaupere norāda, ka darbu
norises dēļ noņemts Latvijas
valsts karogs, kas ierasti uzvilkts
mastā virs muzeja kupola. Pēc
darbu noslēguma tas atkal būs
iepriekšējā atrašanās vietā.
Darbus veic SIA «Koka ēka»
un SIA «Portiks». Līgumcena ir
 Latvijas Tirdzniecības un
186 267,67 eiro bez PVN. Darbus rūpniecības kameras (LTRK)
plānots pabeigt jūlijā.
padome pirmajā sēdē pēc vē-

Tehnikuma audzēknis – labākais
Latvijas jaunais automehāniķis

 Ritma Gaidamoviča
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slimnīcas neiroloģe Ilga Ķikule.
Klīniskos gadījumus prezentēs
Jelgavas poliklīnikas kardioloģe
Marina Kovaļova.
Konferencē aicināti piedalīties
Jelgavas pilsētas un novada visu
specialitāšu ārsti, ārsta palīgi,
feldšeri un medicīnas māsas.
Jāpiebilst, ka konferences dalībnieki saņems kredītpunktus
resertifikācijai.
Reģistrēties pasākumam var
arī elektroniski, aizpildot pieteikumu Jelgavas poliklīnikas
mājaslapā www.jelgavaspoliklinika.lv.

lēšanām izraudzījusies jaunus
viceprezidentus. Par vienu no
četriem LTRK viceprezidentiem
ievēlēts Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociācijas vadītājs
Imants Kanaška. LTRK pārstāve
Rūta Grikmane informē, ka viceprezidenta pienākumus turpmāk
pildīs «Lattelecom» pārstāve un
nodokļu eksperte Elīna Rītiņa,
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas vadītājs I.Kanaška, Latvijas Kokrūpniecības federācijas
vadītājs Kristaps Klauss un VAS
«Latvijas dzelzceļš» prezidents
Edvīns Bērziņš. Tāpat pirmajā
LTRK jaunās padomes sēdē lemts
par dažādiem jautājumiem, tostarp prezidija apstiprināšanu,
kurā līdztekus padomes priekšsēdētājam Aigaram Rostovskam
turpmāk darbosies viceprezidenti,
kā arī vairāki padomes locekļi –
Oļegs Fiļs (SIA «Nurmuiža pils»),
Māris Simanovičs (SIA «Eco Baltia
grupa»), Normunds Bergs (SIA
«SAF Tehnika»), Enno Ence (SIA
«MILZU!»), Ģirts Rungainis (SIA
«Valpro»).

Jelgavas 5. vidusskola
topošos vidusskolēnus aicina

uz Atvērto durvju dienu
21. aprīlī plkst.13.
Mainīsimies uz augšu kopā!
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TĒMA

Gatavojoties vasaras tūrisma sezonai, Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs tūrisma pakalpojumu sniedzējiem rīkoja ikgadējo semināru, lai atskatītos uz aizvadīto gadu un pārrunātu
šī gada aktualitātes. Latvijas tūrisma operatora «Skaisto skatu aģentūra» pārstāve Inta
Kalēja, kas rīko tūristu grupu braucienus arī uz Jelgavu, semināra dalībniekiem ieskicēja
Latvijas ceļotāju intereses mūsu pusē un to, par ko vērts padomāt, aicinot atbraukt uz
Jelgavu. Sarunās ar vietējiem un kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas – tūroperatoriem
«Jelgavas Vēstnesis» skaidro, cik saistoša tūristu grupām ir mūsu pilsēta, vai Jelgava ir
spējusi kļūt par ceļotāju galamērķi vai joprojām ir viena no pieturām garākā maršrutā un
kas būtu jādara, lai tūrists Jelgavā vēlētos uzturēties ilgāku laiku.

Mūsu pilsēta
visbiežāk ir pa ceļam
 Ritma Gaidamoviča

Tūrisma firmu pārstāvji
«Jelgavas Vēstnesim»
atzīst, ka Jelgava vietējam ceļotājam ir ģeogrāfiski izdevīga vieta,
jo atrodas tuvu Rīgai,
taču tajā pašā laikā
nav īsti saistoša grupu
tūristiem. Uz mūsu pilsētu cilvēki vairāk brauc
individuāli vai ar ģimeni, tāpēc firmas savos
piedāvājumos visbiežāk Jelgavu iekļauj kā
vienu no pieturām tālākā maršrutā. Izvērtējot ceļotāju intereses,
tūrisma aģentūru pārstāvji atzīst, ka Jelgavai
noteikti vēl ir potenciāls
gastronomiskajā un
kultūras tūrismā.
Uzrunātie tūroperatori apstiprina, ka mūsu pilsēta visbiežāk
viņu piedāvājumā tiek iekļauta
kā viens no pieturas punktiem,
braucot uz Rundāli, Tērveti,
Dobeli, vai tiek apvienota ar
Jelgavas novada un Ozolnieku
novada apskates objektiem. Viņi
gan uzsver: tas nenozīmē, ka Jelgavā nav ko skatīt, jo šeit ir daudz
interesantu objektu un gandrīz
katru reizi var atrast kaut ko
vēl neiepazītu. «Mūsu prakse
rāda, ka Jelgava organizētām
grupu ekskursijām kā galamērķis pagaidām nav īsti saistoša,
jo cilvēki no Rīgas nereti izvēlas
šurp atbraukt individuāli. Tāpēc
Jelgavu visbiežāk iekļaujam kādā
maršrutā pa ceļam, braucot uz
tālākām vietām, kur ceļotājam
pašam ir sarežģītāk nokļūt,»
vērtē «Skaisto skatu aģentūras»
biroja vadītāja ceļojumu konsultante Inta Kalēja.
Ceļojumu aģentūras «Sibus ceļojumi» konsultante Līga Augule
norāda, ka, ceļojot individuāli,
brauciens, teiksim, ar vilcienu
uz Jelgavu noteikti izmaksā
lētāk nekā grupas ekskursija no
Rīgas, taču praksē uzņēmums
pārliecinājies, ka ir cilvēki, kuriem
svarīgāk par izmaksām šķiet
tas, ka grupai ir piesaistīts gids.
«Cilvēks zina, ka gids pastāstīs
par apmeklētajiem objektiem, bet,
atbraucot individuāli, visticamāk,
pats gidu nenolīgs. Turklāt ceļotājiem svarīgs ir komforts, un viņi
zina, ka ar grupu bez raizēm tiks
nogādāti no punkta A uz B un C,
tādējādi par to nav jāuztraucas,»
piebilst L.Augule.
Tūroperatori lēš, ka katrs no
viņiem uz mūsu pilsētu rīko vidēji
trīs četras ekskursijas gadā. «Biežāk nav pieprasījuma, turklāt nevaram piedāvāt vienu un to pašu
maršrutu. Katrs maršruts tiek
veidots no jauna, tajā iekļaujot vismaz divus vēl neapmeklētus objektus,» stāsta tūrisma aģentūras
«Jauni rakursi» projektu vadītāja
Liene Pavlovska, piebilstot, ka
Jelgava attāluma ziņā ir izdevīga
vieta vietējam tūristam – ņemot
vērā, ka visbiežāk grupu braucienos dodoties vecāka gadagājuma
cilvēki, tas esot ļoti svarīgi.

Tūristu grupas
atbalsta uzņēmējus

skulptūru festivāls kļuvis par
neatņemamu mūsu piedāvājuma
Jelgava kā pietura kalpo arī daļu vairāku gadu garumā, un
Šauļu un Tartu tūroperatoriem, cilvēki to vienmēr gaida, jo zina,
kuri pie mums ved kaimiņzemes ka būs ko redzēt. Tas ir kaut kas
tūristus. «Braucienus uz Lat- unikāls! Kādam varbūt šķiet –
viju organizējam jau 15 gadus, vienreiz skulptūras jau redzēju,
galvenokārt dodamies uz Rīgu pietiks, taču katru gadu tās atun Jūrmalu, taču pēdējos gados šķiras. Šogad festivāls bija īpaši
apmeklējam arī Jelgavu. Tā labi noorganizēts – uzslava orgair kļuvusi par vienu no mūsu nizatoriem! Akcentu, protams,
pieturvietām, un visbiežāk šeit liekam uz festivālu, taču vienmēr
mūsu grupas nakšņo – viesnīcā grupas ieiet arī Jelgavas Svētās
«Jelgava» izmaksas ir daudz Trīsvienības baznīcas tornī, kā
lētākas nekā Rīgā. Līdz ar to arī pastaigā pa pilsētu. Diemžēl
mūsu grupas Jelgavā ierodas va- citas ekskursijas uz Jelgavu līdz
karpusē – cilvēki iepazīst pilsētu, šim neesam organizējuši,» stāspaēd vakariņas, vasarā izbrauc ar ta Daugavpils tūrisma firmas
kuģīti, apskata Jelgavas pili, Svē- «Mari» pārstāve Larisa.
To, ka tieši festivāli ir magnēts,
tās Trīsvienības baznīcas torni, ja
ir iespēja, apmeklē baznīcas, jo kas piesaista Jelgavai, apstiprina
ar tām Jelgava ir bagāta,» stāsta arī Šauļu tūrisma aģentūras
Igaunijas tūrisma aģentūras «Kelioniu centras» vadītāja Jovita
«Tensi Reisid» pārstāve Helisa Mirošņičenko, piebilstot, ka uz
ledus un smilšu festivālu no ŠauKesiari.
«Skaisto skatu aģentūras» bi- ļiem viņas pārstāvētā firma atved
roja vadītāja I.Kalēja norāda, ka 10–15 autobusus ar 40 cilvēkiem
diezgan bieži arī viņu tūristu gru- katrā. «Esam pārliecinājušies, ka
pas sniedz pienesumu Jelgavas festivāli ir ar kvalitātes zīmi – nav
ekonomikai. «Mēs vedam grupas jābaidās, ka cilvēki vilsies. Tiesa,
no Rīgas uz Lietuvu un pa ceļam pagājušajā gadā bija sūdzības
izvēlamies apstāties Jelgavā, lai par Ledus skulptūru festivālu,
paēstu, piemēram, brokastis. taču tas nemainīja pieprasījumu
It kā jau ceļš no Rīgas nav tāls, šogad. Ir mums cilvēki, kuri brauc
gadiem, bet
taču nākatik un tā vimā iespēja
Tūrisma informācijas
ņiem neappaēst ir tikai
pieprasījumu izcelsme nīk. Tāpat
Lietuvā, bet
pati pilsēta
mēs uzskair ļoti skaisJelgavas iedzīvotāji –
tām – kāta – patīkami
pēc mums
(-11% salīdzinājumā ar 2016. gadu)
šeit pavadīt
jāatdod visa
laiku,» stāsnauda lietuLatvijas iedzīvotāji –
ta J.Mirošņiviešiem, ja
(+14% salīdzinājumā ar 2016. gadu)
čenko. Viņa
varam kaut
norāda, ka
nedaudz
Ārzemnieki –
ir mēģinājuatstāt Lat(-4% salīdzinājumā ar 2016. gadu)
ši organizēt
vijā?!» saka
arī grupas uz
I.Kalēja, piebilstot, ka Jelgavas ēdināšanas Piena, maizes un medus svētuzņēmumi ir ļoti atsaucīgi un kiem, taču šis piedāvājums nav
spēj apkalpot lielas tūristu grupas. aizgājis.
Arī Latvijas tūrisma aģentūru
pārstāvji norāda, ka Jelgavai ir
Ceļotājiem piedāvā
potenciāls kultūras tūrismā, tikai
tradicionālos objektus
Runājot par biežāk apmeklē- mazliet vairāk jāpiestrādā pie tā
tajiem objektiem mūsu pilsētā, popularizēšanas. «Zinām, ka Jeltūrisma firmu pārstāvji norāda, gavā ir ļoti aktīva kultūras dzīve
ka piedāvājumā iekļauj Jelgavas un notiek dažādi augsta līmeņa
Svētās Trīsvienības baznīcas koncerti, tostarp tādi, kādu nav
torni, Jelgavas pili un Kurzemes Rīgā. Esam braukuši uz tādiem,
hercogu kapenes, Karameļu darb- un cilvēkiem patīk. Turklāt pluss
nīcu, pilsētas baznīcas, veikalu ir tas, ka Jelgava ir tuvu Rīgai, arī
«Amatnieku sēta», muzejus, retāk biļešu cenas ir demokrātiskākas
– Pils salas savvaļas zirgus, bažījo- nekā uz dažiem pasākumiem
ties, vai izvēlētajā dienā būs labs Rīgā,» atzīst L.Augule. I.Kalēja
laiks un izdosies zirgus sastapt. pieļauj, ka tiks apsvērta iespēja
Tāpat vasarā tiekot izmantota ie- apmeklēt dažādu teātru viesizrāspēja izbraukt ar kuģīti pa Driksu des Jelgavā.
Savukārt Šauļu tūrisma firun Lielupi. «Pilsēta pēdējos gados
ir kļuvusi ļoti skaista un sakārto- mas vadītāja norāda, ka lietuvieši
ta, tā attīstās, mainās. Cilvēkiem labprāt tuvāk iepazītu Līgo un
ir patīkami tādā vidē uzturēties, Jāņu tradīcijas. «Jums šie svētki
un nereti no klientiem esam ir svēti – tajos neviens nestrādā!
dzirdējuši, ka, lai gan viņi šeit jau Ar saviem klientiem esam rubijuši vairākas reizes, vienmēr nājuši, ka viņi labprāt gribētu
esot kāds patīkams pārsteigums,» Līgo laikā atbraukt uz Jelgavu
un iepazīt latviskās tradīcijas.
atzīst L.Pavlovska.
Mums šādu svētku nav, tāpēc
Jelgavas zīmols – festivāli, tas būtu ļoti interesanti,» saka
potenciāls – kultūras tūrisms J.Mirošņičenko.
Jelgavas zīmols noteikti ir Ledus skulptūru festivāls un Smil- Pluss – kvalificēti gidi
Latvijas tūroperatori norāda,
šu skulptūru festivāls, norāda
tūrisma firmu pārstāvji. «Ledus ka Jelgavas pluss ir arī kvalifi-

2889

7789

5833
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ĀRVALSTU TŪRISTI
TŪRISMA INFORMĀCIJAS
CENTRĀ 2017. GADĀ
No ASV

146

No Krievijas

No Igaunijas

(2016. gadā – 132)

721

(2016. gadā – 610)

477

(2016. gadā – 564)

No Lielbritānijas
(2016. gadā – 114)

162
No Lietuvas

363
(2016. gadā – 437)

No Vācijas

No Francijas

173

(2016. gadā – 79)

No Itālijas

2468

(2016. gadā – 2639)

No Ukrainas

109

(2016. gadā – 54)

97

(2016. gadā – 87)

No Polijas

145

(2016. gadā – 87)

BIEŽĀKIE SKATĪJUMI VISIT.JELGAVA.LV
ĀRPUS LATVIJAS BIJUŠI NO
Lietuvas
6097
1571 Lielbritānijas
Vācijas
1118
911 Krievijas
698 Igaunijas
cēti gidi, kuri gatavi palīdzēt un var piedalīties degustācijās, un
izstāstīt ko vairāk. «Ceļotājs ir tūristi arī labprāt izmanto iespēju
prasīgs – viņam nepietiek vien iegādāties tieši šeit radītos proar informāciju, kas un kurā gadā duktus, tāpat Jelgavas pilī esam
ēku būvējis, ir jābūt aizraujošam baudījuši karsto šokolādi. Taču
stāstam. Svešam cilvēkam ir šo garšu baudīšanas piedāvājumu
grūtāk izstāstīt par Jelgavas Jelgavā noteikti varētu paplašiobjektiem, tāpēc mēs piesaistām nāt – pieprasījums būtu,» spriež
vietējo gidu, kas par to ir zino- L.Pavlovska. «Mums ir bijusi
šāks, izstāstīs personiskāk un ekskursija uz vairākiem Jelgavas
arī noorganizēs iespēju iekļūt tur, tūrisma objektiem, un pusdienās
kur varbūt tik vienkārši nevar vietējā ēdināšanas uzņēmumā
tikt,» atzīst L.Pavlovska, piebils- speciāli esam pasūtījuši Jelgavas
tot, ka vietējie gidi arī iesaka in- īpašos ēdienus,» stāsta I.Kalēja.
teresantus objektus. «Piemēram,
tieši šonedēļ mums ir ekskursija, Uzslavē mūsu
kuras laikā pirmo reizi apmek- speciālistu darbu
Latvijas, Igaunijas un arī Lielēsim «Jelgavas tipogrāfiju» un
«Jelgavas ūdens» ekspozīciju. tuvas tūroperatori uzslavē JelTo mums ieteica vietējais gids,» gavas reģionālo Tūrisma centru
(JRTC), kas ļoti aktīvi informē
piebilst L.Pavlovska.
I.Kalēja atzinīgi vērtē to, ka par visiem jaunumiem un domā,
Jelgavas gidi ir plaša profila spe- kā vēl Jelgavai piesaistīt tūristus.
ciālisti un labi pārzina arī tuvākos «Mēs regulāri saņemam e-pastus,
novadus, ne tikai pilsētu. «Uzska- tiekam aicināti uz Info dienām,
tu, ka vietējais, kurš šeit dzīvo tāpat aktualitātes ir publicētas
ikdienā, vislabāk var reklamēt centra mājaslapā,» papildina vietējo tūropesavu pilsētu,» saka
Tūrisma informācijas ratoru pārstāvji.
I.Kalēja. Tūpieprasījumi
Igaunijas
risma firmu
un Lietuvas
pārstāvji
aģentūru
stāsta, ka • 2016. gadā –
darbinieki
šad tad rīko
uzteic, ka
ekskursijas • 2017. gadā –
Jelgava ir
pie Pils saviena no
las savvaļas
zirgiem un tad vienmēr piesaista tām Latvijas pilsētām, kas ļoti
zirgu uzraugu Eināru Nordmani, domā par kaimiņiem un tūrisma
kurš vislabāk spēj izstāstīt par materiālus par saviem objektiem
izdevusi arī lietuviešu un igauņu
zirgu dzīvi Jelgavā.
valodā. «Cilvēki jau ir slinki, viņi
Jādomā par
negrib tulkot, bet kopš pagājušā
gastronomisko tūrismu
gada igauņiem internetā ir iespēja
Ekskursiju organizatori no- izpētīt jūsu puses piedāvājumu
rāda, ka cilvēkiem mūsdienās arī igauņu valodā, un tas ir liels
interesē gastronomiskais tūrisms, pluss,» uzslavē H.Kesiari.
saistošas ir pilis un muižas, kā arī
vietas, kurās paši var darboties, Tūroperatorus aicina izlūkos
JRTC vadītāja Anda Iljina stāskaut ko izgatavot. «Cilvēki nereti
dodas garšu meklējumos, un arī ta, ka pēdējos trīs gados centrs
Jelgavā šādas iespējas esam radu- daudz strādājis, lai veicinātu
ši, viesojoties Karameļu darbnīcā, sadarbību ar vietējām un kaiveikalā «Amatnieku sēta», kur miņvalstu tūrisma kompānijām.

16 129
16 511

«Piemēram, rīkojam Info dienas
tūroperatoriem, organizējot ekskursijas uz pilsētas objektiem.
Tas ir apmeklēts pasākums, taču
nevaram teikt, ka ļoti izjūtam atgriezenisko saiti un tūristu grupas
plūstu uz Jelgavu. Tas nenozīmē,
ka grupu nav, taču mēs gribam
vairāk, jo mums ir ko stāstīt un rādīt. Šo jautājumu esam pārrunājuši arī ar kolēģiem citviet Latvijā,
secinot, ka Latvijā ir tā sauktās top
pilsētas, kuras ceļotāji vienmēr
izvēlas kā galamērķi, piemēram,
Kuldīga vai Cēsis, kas piesaista ar
īpašu auru, un jaunām pilsētām
šajā topā iekļūt diemžēl ir grūti, lai
gan tajās ir daudz interesanta. Tas
attiecas arī uz Jelgavu. Mums vēl
daudz jāstrādā, lai Jelgava kļūtu
par ceļotāju galamērķi. Noteikti
turpināsim sadarbību ar tūrisma
firmām, lai grupas pie mums
brauktu biežāk. Šobrīd Jelgava
saistošāka ir individuālajiem tūristiem un ģimenēm ar bērniem,»
secina A.Iljina.

Jaunajā sezonā
akcentēs dabu

JRTC jaunajā tūrisma sezonā
akcentēs dabu, atpūtu dabā, jo
Jelgavā šajā gadā Lielupes palienes pļavās būs jauns piedāvājums
pilsētas viesiem un tūristiem – 20
metrus augsts skatu tornis savvaļas zirgu un pilsētas panorāmas
vērošanai, kā arī labiekārtota
atpūtas vieta un marķēta veselības taka nepilnu trīs kilometru
garumā. Tāpat interesenti tiks
aicināti doties dabā uz Langervaldes mežu, kur izveidoti labiekārtoti celiņi, informatīvie stendi
un skulptūras. «Domāju, ka tas
varētu būt saistoši. Ja vēl atrastu
labu ornitologu, palienes pļavās
varētu vērot putnus, kā arī, piemēram, zinoša speciālista vadībā
pētīt kokus labiekārtotajā Langervaldes mežā,» vērtē I.Kalēja.
Statistikas dati no Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra
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Varēs piedalīties
arī otrklasnieki

Latvijas Olimpiskā komiteja izsludinājusi
pašvaldību skolu 2. un 3. klašu pieteikšanos projektam «Sporto visa klase»
2018./2019. mācību gadam. Pirmo reizi
projektā piedalīties aicināti arī otrklasnieki. Jaunais koncepts paredz, ka nākamais
mācību gads būs pēdējais, kad projektā
varēs iesaistīties no 3. klases, jo, sākot no
2019./2020. mācību gada, projekts uzņems tikai 2. klases, kam sporta nodarbības piecas reizes nedēļā ilgs līdz 4. klasei.
Savukārt 5. un 6. klašu dalībniekiem trīs
fakultatīvās sporta stundas nedēļā būs
pēc izvēles. Klases var pieteikties līdz 11.
maijam, sūtot pieteikumu pa e-pastu
sportovisaklase@olimpiade.lv. Papildu
informācija – mājaslapā sportovisaklase.
olimpiade.lv.

Elites grupā – 5. vieta

Nedēļas nogalē
Beļģijā notika
divi UEC Eiropas
kausa BMX posmi, kuros startēja
astoņi Jelgavas
sportisti. Elites
grupā Kristens
Krīgers izcīnīja 5. vietu, bet Vanesa
Buldinska piedzīvoja kritienu un nespēja
rādīt labāko sniegumu. 3. vietu ceturtajā posmā izcīnīja Paula Zavinska (attēlā
kopā ar K.Krīgeru) G11/12 meiteņu grupā 44 dalībnieču konkurencē, savukārt
5. un 6. vietu izcīnīja Markuss Soļims
B9 grupā. BMX braucēju prioritātes
šosezon ir pasaules čempionāts jūnijā,
Latvijas un Eiropas čempionāts jūlijā.
Foto: no P.Zavinskas personīgā arhīva

SPORTS
Otrais zaudējums

FK «Jelgava» 14. aprīlī «SynotTip»
futbola Virslīgas 3. kārtas spēlē ar
0:3 (0:1, 0:2) piedzīvoja zaudējumu
«RFS». «Divus vārtus ielaidām pēc
standartsituācijām, kas nekad nav
patīkami. Var teikt, ka ielaidām neobligātus vārtus,» pēc spēles komentēja
jelgavnieku galvenais treneris Raviļs
Sabitovs, piebilstot, ka komanda tikai
veidojas un spēlētājiem ir nepieciešams gūt pieredzi Virslīgas spēlēs, lai
pēc tam kā līdzīgs ar līdzīgu varētu
sacensties pret Latvijas vadošajām
vienībām. Nākamo Virslīgas spēli FK
«Jelgava» aizvadīs 21. aprīlī pulksten
19 Olaines stadionā pret FC «Riga».
Paredzēts, ka pēc tam «Jelgavas»
mājas spēles jau notiks Zemgales
Olimpiskā centra stadionā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Izcīna Eiropas bronzu

Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta
skolas un kluba
«Mītava» treneru Kima Usačeva
un Gunta Malēja
audzēkņi Milēna
Rinkeviča (attēlā)
un Aleksandrs Lapšins Latvijas izlases
sastāvā startēja Eiropas čempionātā sambo jauniešiem
un junioriem Prāgā. M.Rinkeviča svara
kategorijā līdz 65 kg izcīnīja bronzas
medaļu. A.Lapšins svara kategorijā
līdz 75 kg zaudēja pirmajā cīņā un
dalību čempionātā neturpināja. Latvijas izlase izcīnīja vienu zelta un divas
bronzas medaļas.

5

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
ATVĒRTO DURVJU DIENA –
ceturtdien, 26. aprīlī, plkst.14.

Ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties skolas
mājaslapā www.jsg.lv,
tālrunis uzziņām – 63029212.

Visi interesenti laipni aicināti uz

Atvērto durvju dienu

privātajā pamatskolā «Punktiņš»
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 14

2. maijā plkst.17.

Būs iespēja pieteikt bērnu 1. klasē nākamajam –
2018./2019. – mācību gadam!

Čempionātu noslēdz ar sudrabu
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Aizvadītajā ceturtdienā Jelgavas sporta hallē izšķīrās
Latvijas sieviešu volejbola
čempionāta zelta medaļu liktenis. VK «Jelgava» savās mājās ar 0:3 zaudēja SK «Babīte»
meitenēm, divu spēļu summā
piekāpjoties ar 0:2 un Latvijas
čempionātā izcīnot sudraba
medaļas, kas ir vietu augstāk
nekā pērn.
«Jāatzīst, ka izšķirošajā spēlē pretinieces bija labākas visos spēles elementos.
Jelgavas komandas spēlētājas bija par
daudz satraukušās, turpretim konkurentes – koncentrējušās, kas viņām spēli ļāva
aizvadīt atraisīti. Taču uzskatu, ka sudraba medaļas mums ir panākums, jo daudz
netrūka, lai mēs nebūtu pat finālā,» atzīst
VK «Jelgava» treneris Jānis Leitis.
Lai iekļūtu Latvijas čempionāta finālā,
jelgavnieces aizvadīja divas spēles pret
Daugavpils VK «Milatss». Pirmajā pusfināla mačā mūsu volejbolistes savās mājās
zaudēja, taču Daugavpilī revanšējās, līdz
ar to rezultāts pēc otrās sērijas spēles
bija neizšķirts (1:1) un tika aizvadīts tā
sauktais zelta sets, kurā meistarīgākas
izrādījās Jelgavas volejbolistes. Spēlē par
zeltu mūsējām pretī stājās SK «Babīte»,
kas šosezon izcīnīja arī Latvijas kausu
volejbolā sievietēm. Diemžēl abās finālsērijas spēlēs – gan izbraukumā (1:3), gan
mājās (0:3) – VK «Jelgava» zaudēja un
Latvijas čempionātu noslēdza ar sudrabu.
«Lai gan jau iepriekš komandā bijām
izrunājuši, ka satraukumam nav pamata,
jo komanda ir Latvijas čempionāta finālā,
kas jau ir panākums, tas nenostrādāja
un radīja nevajadzīgu stresu,» pēc otrās
fināla spēles atzina J.Leitis. Taču, skatoties uz sezonu kopumā, treneris vērtē,
ka tā ir izdevusies. «Ja pagājušajā sezonā
ar iepriekšējo komandas sastāvu bronza
Latvijas čempionātā bija slikts rezultāts,
tad sudrabs šogad ar jauno sastāvu,
manuprāt, ir augsts sasniegums,» saka
treneris. Viņš piebilst, ka jau sezonas
sākumā uzsvēris: šajā sezonā galvenais,
uz ko komanda koncentrēs uzmanību,

Transporta kompānija SIA «Kard» (reģ.Nr.43603020771)
piedāvā darbu AUTOVADĪTĀJIEM(-ĀM)
smilts, šķembu, grants, asfalta pārvadāšanai.
Prasības:
• C vai CE kategorija;
• 95. kods;
• vēlama pieredze darbā ar kravas pašizgāzējiem.
Darbs – pa visu Latviju.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu janis@kard.lv.
Ja ir kādi jautājumi, zvaniet pa tālruni 29443318!

Piedāvā darbu
SIA «Labūvnieks» (reģ.Nr.43603054890) piedāvā darbu fasādes siltināšanas darbu meistariem(-ēm), iekšdarbu meistariem(-ēm), betonēšanas darbu meistariem(-ēm), armatūras
siešanas meistariem(-ēm), veidņošanas meistariem(-ēm), mūrniekiem(-cēm), palīgstrādniekiem(-cēm). T.29276355, 22075775.
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.

VK «Jelgava» spēlētājas šosezon Latvijas čempionātu noslēdza 2. vietā, divās zelta spēlēs piekāpjoties konkurentēm no SK «Babīte». Šis rezultāts ir par vietu augstāks nekā pagājušajā gadā. Tāpat mūsu komanda var lepoties
ar to, ka «Jelgavas» volejbolistes Līva Sola un Linda Liniņa atzītas par čempionāta rezultatīvākajām spēlētājām.
būs tieši Latvijas čempionāts. «Pērn izpumpējāmies Baltijas līgā, tāpēc Latvijas
čempionātam nepietika spēka, taču šogad
koncentrējāmies uz Latvijas čempionātu,» saka J.Leitis, piebilstot, ka Baltijas
līgā mūsu komanda sezonu noslēdza 9.
vietā desmit komandu konkurencē.
«Nenoliegšu, ir sāpīgi, kādai pat nobira
asaras. Mēs zinām, ka varējām kļūt par
čempionēm, bet... Noskaņojums komandā bija īstais, taču izšķirošajā spēlē kaut
kā tomēr pietrūka. Iespējams, piekliboja
aizsardzība. Protams, pirmā vieta būtu
labāk, taču priecājamies arī par otro,»
saka viena no VK «Jelgava» šīs sezonas
rezultatīvākajām spēlētājām Linda Liniņa. «Sezonu sākām pamazām, kamēr
jaunais sastāvs saspēlējās, taču man šķiet,
ka sezonas beigās mēs visas atradām kopīgu valodu. Bijām noskaņojušās Latvijas

čempionātā izdarīt labāko, ko spējam,
lai, atceroties fināla spēles, varētu teikt:
«Izdarījām maksimumu.» Taču sanāca,
kā sanāca. Ļoti gribējās Jelgavai atgūt
čempionu titulu, taču lielā atbildība un
uztraukums ņēma virsroku, traucējot
spēlei,» vērtē VK «Jelgava» rezultatīvākā spēlētāja Līva Sola, atzīstot, ka visas
sezonas garumā bijusi pārliecība, ka tas
izdosies, taču sports ir sports – tajā lielu
lomu spēlē arī veiksme, un tās šoreiz
pietrūka.
Jāpiebilst, ka «Jelgava» šosezon piedzīvoja nozīmīgas pārmaiņas – no komandas
aizgāja piecas spēcīgas spēlētājas, bet
pievienojās dažas jaunas vai pēc ilgāka
pārtraukuma atgriezās iepriekšējās
spēlētājas. «Četrās no sešām laukuma
pozīcijām nācās ieviest izmaiņas, spēlē
iesaistoties volejbolistēm, kuras iepriekš

bija rezervē, spēlētājām, kuras pārnāca no
citām komandām, un vēl dažām volejbolistēm tika mainīta loma laukumā, līdz ar
to mums gāja mazliet sarežģītāk,» stāsta
treneris, piebilstot, ka trīs no bijušajām
VK «Jelgava» spēlētājām finālā startēja
SK «Babīte» komandā.
Jāuzsver, ka L.Sola un L.Liniņa atzītas par visa Latvijas sieviešu volejbola
čempionāta rezultatīvākajām spēlētājām,
ieņemot attiecīgi 1. un 2. vietu. Līva sešās
spēlēs guva 96 punktus, un viņas rezultativitāte ir 43,75 procenti, bet Lindai – 91
punkts un rezultativitāte 39,29 procenti.
Šajā sezonā VK «Jelgava» komandā
spēlēja Simona Rozīte, Madara Nemme,
Mairita Baltiņa, Evija Spalva, L.Liniņa,
Krista Mihelsone, Jana Bērziņa, Īvaise
Zaķe, Linda Šteinberga, L.Sola, Kristīne
Dzierkale, Jana Leite.

«Biolars/Jelgava» volejbolisti izcīna bronzu
 Ilze Knusle-Jankevica

Vīriešu volejbola komanda
«Biolars/Jelgava» sestdien
Jelgavā aizvadīja savu šīs sezonas pēdējo spēli. Pieveicot
pretiniekus «Ezerzeme/DU»,
Jelgavas komanda izcīnīja uzvaru bronzas sērijā un sezonu
noslēdza ar 3. vietu Latvijas
čempionātā.
Sērijā par bronzu komandas spēlēja līdz
divām uzvarām. Pirmajā spēlē izbraukumā pagājušajā ceturtdienā «Biolars/
Jelgava» pretiniekus pieveica ar 3:1
(25:20, 22:25, 25:20, 25:18), bet sestdien
sērijas otrajā spēlē savā laukumā – ar 3:0
(25:21, 25:17, 30:28). Līdz ar to sezonu
komanda noslēdza ar 3. vietu Latvijas

čempionātā piecu komandu konkurencē.
Savukārt Baltijas volejbola Meistarlīgā
«Biolars/Jelgava» ierindojās 8. vietā no
14 komandām. Volejbolistiem izdevās
iekļūt izslēgšanas spēļu kārtā, bet jau
pirmajā posmā komanda izkrita, nespējot
cīnīties ar sezonas līderiem «Saaremaa»,
kas kļuva par Baltijas līgas čempioniem.
«Protams, vienmēr var spēlēt labāk,
bet uzskatu, ka tādā līmenī arī šosezon
esam,» aizvadīto sezonu vērtē komandas
galvenais treneris Jurijs Deveikus. Viņš
norāda, ka starpsezonā no komandas aizgāja daudzi spēlētāji, tāpēc šogad sastāvu
nācās būvēt uz jaunajiem spēlētājiem,
kuriem trūkst pieredzes. Tāpat pēc jaunā
gada spēlēt nevarēja viens no līderiem
Viktors Koržeņevičs, kas arī ietekmēja
komandas sniegumu.
«Trešā vieta Latvijas čempionātā ir

atkārtots pagājušā gada rezultāts, savukārt Baltijas līgā pērn izslēgšanas spēlēs
neiekļuvām. Statistiski šī sezona bijusi
labāka, tomēr ir novērota tendence, ka
komandām pēc ļoti labas sezonas iestājas
kritums. Arī mēs šobrīd atrodamies šādā
bedrē, bet ceru, ka mums izdosies atgriezties uz panākumu takas,» vērtē komandas menedžeris Andrejs Jamrovskis. Viņš
norāda, ka lielākā problēma ir pieejamie
cilvēkresursi un tas, ka spēlētāji paralēli
arī strādā vai mācās.
Šosezon komandā «Biolars/Jelgava» spēlēja Gatis Slavēns, Arvis Zelčs,
V.Koržeņevičs, Uģis Dombrovskis, Aivis
Āboliņš, Andris Zadovskis, Aigars Sniedzāns, Kārlis Pauls Levinskis, Kārlis
Volodins, Maksims Marozovs, Vitālijs
Cinne, Mārcis Jirgensons, Jevgenijs Vjatkins. Jāpiebilst, ka K.P.Levinskis šosezon

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte
Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) steidzami aicina
darbā tīrītāju/iesaiņotāju. Pamatuzdevums –
preces mizošana ar rokām un pie dārzeņu
mizošanas iekārtām, preces svēršana, vakuumēšana ar rokām un pie iekārtām. CV sūtīt
pa e-pastu produce@lanature.lv. T.22016511.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (reģ.
Nr.43603022128) piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei) šķirošanas stacijā un poligonā
«Brakšķi» (Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā).
Darba pienākumi: vākt un šķirot otrreizēji pārstrādājamās izejvielas; vākt un šķirot kaudzēs
metāla lūžņus. CV sūtīt pa e-pastu personals@
kulk.lv vai ienest personīgi Jelgavā, Dobeles
šosejā 34, 2. stāvā, 4. kabinetā. T.63007719.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (reģ.
Nr.43603022128) piedāvā darbu atkritumvedēja/būvgružu atkritumvedēja vadītājam(-ai).
Darba pienākumi: atkritumu savākšana un
transportēšana. CV sūtīt pa e-pastu personals@
komunalie.lv vai ienest personīgi Jelgavā, Dobeles šosejā 34, 2. stāvā, 4. kabinetā. T.63007719.

Meklē darbu
Vīrietis (59 gadi) meklē darbu. Ir iemaņas
darbā ar tehniku, telpu iekšējo apdari,
elektrību, būvniecībā. Izskatīšu visus piedāvājumus. T.26232771, 28260196.

Līdzjūtība
atzīts par trešo rezultatīvāko volejbolistu
Baltijas līgā.
Šobrīd spēlētāji devušies atpūtā, bet
kluba vadība jau maijā sāks risināt jautājumus, kas saistīti ar komandas nākotni.
«Komanda būs, bet priekšā ir tikšanās ar
sponsoriem un spēlētājiem, lai saprastu,
kuri paliks komandā, bet kuri – ne,»
norāda treneris.
Jāpiebilst, ka Latvijas vīriešu volejbola
izlase startēs Eiropas Sudraba līgā, kurā
sacentīsies astoņas komandas, sadalītas
divās grupās. Kopā ar Latviju grupā iekļauta Austrija, Kosova un Maķedonija.
Viena no spēlēm – pret Austriju – jūnijā
notiks Jelgavā. Šobrīd gan vēl nav precīzas
informācijas par Latvijas izlases sastāvu,
bet izlases kandidātu vidū ir iekļauti
«Biolars/Jelgava» spēlētāji K.P.Levinskis
un A.Āboliņš.

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
(A.Gļauda)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotājai
Valentīnai Gribulei ar ģimeni,
no brāļa atvadoties.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
PII «Kāpēcīši» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
DAINIS VĪTOLIŅŠ (1999. g.)
POVILS MIĻUNS (1939. g.)
ALBERTS BLŪMS (1922. g.).
Izvadīšana 21.04. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. aprīlis
LTV1
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.30  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2624.sērija.
9.30 Ķepa uz sirds.*
10.00 TIEŠRAIDE. Norvēģijas kroņprinča Hokona un kroņprinceses Metes
Māritas oficiālā vizīte Latvijā. Sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 13.sērija.
11.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
11.50 Vienīgi zvaigznes noraugās. Romantiska drāma (ar subt.). 2010.g.
13.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.55 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 29. un 30.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2624.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.10 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses (ar subt.).*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Karaliste (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Āfrika. Dokumentāla filma. 3.sērija. (krievu val., ar subt.).
8.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 27. un 28.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 «Euro Hockey Challenge». Slovākija – Latvija.*
14.15 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.45 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i.* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 3.sērija.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 46.sērija.
22.10 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.). 1. un 2.sērija.
0.10 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 8.sērija.
1.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 278. un 279.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mans sapņu vīrietis. Melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 13. Vācijas seriāls.
15.20 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 29.sērija.
16.10 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 30.sērija.
17.10 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 36.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 36.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 61.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs. 2012.g. 7.sērija.
22.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 8.sērija.
23.25 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 8.sērija.
0.25 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.35 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 61.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 29. un 30.sērija.
6.55 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Zobu feja. ASV ģimenes komēdija.
10.05 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.45 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 40.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 12.sērija.
12.25 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.45 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 52. un 53.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 53.sērija.
21.00 Iespējams tikai pasaulē. Humora raidījums.
21.30 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 16.sērija.
22.25 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 15.sērija.
23.25 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 21.sērija.
0.20 Nekā personīga.*
1.20 Sveika, Rīga!*
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 53.sērija.
2.50 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 314. un 315.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Otrdiena, 24. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*
6.00 Latvijas valsts himna.

6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2625.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 14.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 31. un 32.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2625.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Anna Heinrihsone.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Gēnu ārsti. Dokumentāla filma (ar subt.). 2016.g.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
0.25  Lēdija Makbeta. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Latvijas novadu cīņas.*
8.25 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
8.55 Kultūrzīme Jānis Greste. Dokumentāla filma. 2.sērija.
9.25 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 29. un 30.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aculiecinieks.*
13.15 «Euro Hockey Challenge». Slovākija – Latvija.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 46.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Garšas pasaule 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 7.sērija.
20.10  Peru dārgumi. Dokumentāla filma.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 47.sērija.
22.10 Brukneres lieta. Vācijas drāma. 2014.g.
23.55  Laipni lūgti Trampzemē! Dokumentāla filma.
1.00 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 280. un 281.sērija.
9.10 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Mīlas vasara. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.35 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 1.sērija.
16.35 Mani remonta noteikumi 2. Austrālijas realitātes šovs. 37.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 37.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 62.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Ideāls pāris. ASV melodrāma. 2015.g.
23.30 Šķiršanās padomi draudzenēm 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.30 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
1.25 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.50 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 62.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 31. un 32.sērija.
6.55 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.10 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 16.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 13.sērija.
12.25 Meitenes 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
13.30 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
14.45 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 53. un 54.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 54.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 17.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 3.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.55 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
1.45 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 54.sērija.
2.45 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 316. un 317.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Trešdiena, 25. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Maskavas, Jersikas, Sarkanā iela.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2626.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 15.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*

TV PROGRAMMA
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 33. un 34.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 14.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2626.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Piedzīvojums dabā. 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Midsomeras slepkavības 17. Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.00  Gēnu ārsti. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 Aculiecinieks.*
9.25 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 31. un 32.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
12.25 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.30 Kultūrzīme Jānis Greste. Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 47.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 4.sērija.
20.05  TV PIRMIZRĀDE. Pitstopa vēsture. Dokumentāla filma.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 48.sērija.
22.10  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 3.sērija.
23.10 Personība. 100 g kultūras.*
0.10 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
0.30 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.05  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 7.sērija.
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 282. un 283.sērija.
9.10 Kā apprecēt miljonāru. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
11.40 Ideāls pāris. ASV melodrāma. 2015.g.
13.35 Karamba! Humora raidījums.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 2.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 31.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 1.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 63.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Vīrs no U.N.C.L.E. ASV spraiga sižeta trilleris. 2015.g.
0.50 Konfekšu vīrs. ASV šausmu filma. 1992.g.
2.20 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Atriebība 4. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 33. un 34.sērija.
6.55 Bena desmitnieks. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 3. Animācijas seriāls.
8.10 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.10 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 3.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 14.sērija.
12.25 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
13.30 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.45 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 54. un 55.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 55.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 13.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 11.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.15 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 15.sērija.
1.10 Virtuve 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 55.sērija.
2.45 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 318. un 319.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 26. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2627.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.30 Latvijas literatūras gada balvas nominanti.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 35. un 36.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 15.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2627.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis
19.30 Izziņas impulss. Raidījums.
20.00 Es mīlu ēdienu!
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Būt latvietim. Īrija. Dokumentāls cikls.
22.05  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 8.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 TV PIRMIZRĀDE. H.Berliozs. Fausta pazudināšana. 2015.g.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
9.00 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
9.25 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 33. un 34.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa.*
13.05  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 4.sērija.
14.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
14.30 Laipni lūgti Trampzemē! Dokumentāla filma.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 48.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Euro Hockey Challenge». Latvija – Šveice.
22.15 Sporta studija.*
23.05  Pitstopa vēsture. Dokumentāla filma.
0.05 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
0.50 Personība. 100 g kultūras.*
1.50 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 284. un 285.sērija.
9.30 Kā apprecēt miljonāru. Krievijas seriāls (ar subt.).
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
11.50 Bezmiegs Stambulā. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 3.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 32.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 2.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 64.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Superome. Latvijas realitātes šovs.
21.55 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 15.sērija.
23.15 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
0.05 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 22.sērija.
0.50 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 8.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 64.sērija.
2.00 Kā apprecēt miljonāru. Krievijas seriāls (ar subt.).
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 35. un 36.sērija.
6.55 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.10 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 17.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Austrālijas seriāls. 15.sērija.
12.25 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
13.30 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.45 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 55. un 56.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Virtuve 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 56.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 12.sērija.
22.00 Universālais kareivis. Atmaksas stunda.
Spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.15 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 13.sērija.
1.50 Virtuve 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 56.sērija.
2.50 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 320. un 321.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 27. aprīlis
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 8.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
11.00 TIEŠRAIDE. Zviedrijas kroņprinceses Viktorijas un prinča
Daniela oficiālā vizīte Latvijā. Sagaidīšanas ceremonija
pie Rīgas pils.
11.30 Ceturtā studija.*
11.55  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
13.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.05  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 37. un 38.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 16.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Broukenvuda 3. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
2.05  Midsomeras slepkavības 17. Detektīvseriāls. 3.sērija.
3.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
4.35 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.25 Savējie. Seriāls. 12.–14.sērija.
8.50 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
10.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 35. un 36.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 3. un 4.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 49.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. «Euro Hockey Challenge». Latvija – Šveice.
22.25 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.55 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
23.10 TV PIRMIZRĀDE. Pacietības mērs. Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.
0.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.50 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 3. un 4.sērija.
2.50 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.45 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.15 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 286.,287. un 288.sērija.
9.40 Kā apprecēt miljonāru. Krievijas seriāls (ar subt.).
10.50 Karamba! Humora raidījums.
11.00 Televīzijas veikals.
11.15 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
11.50 Sveicināti mājās! ASV drāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.25 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 4.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 33.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 3.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 65.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Puķu veikala mistērija.
Nevienam ne vārda. Kanādas detektīvfilma. 2016.g.
23.05 Slepkavu pārītis. ASV spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
1.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 65.sērija.
1.40 Kā apprecēt miljonāru. Krievijas seriāls (ar subt.).
2.30 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 37. un 38.sērija.
6.55 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.10 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
9.10 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
10.10 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 12.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 16.sērija.
12.25 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
13.30 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.55 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.55 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Virtuve 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Slēpes pa gaisu. ASV un Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2016.g.
0.00 Dubultspēle. ASV trilleris. 2014.g.
1.50 Virtuve 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
2.45 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 322. un 323.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 28. aprīlis
LTV1
5.20 Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā.
Dokumentāla filma.
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Princis Zildebesis un feja Lupīne.
Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2016.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 107. un 108.sērija.
12.40 Būt latvietim. Īrija. Dokumentāls cikls.*
13.20 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
13.50 Izziņas impulss. Raidījums.*
14.20 Es mīlu ēdienu!*
14.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.05 Piedzīvojums dabā.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Saprātīgais milzis.
Dokumentāla filma (ar subt.). 2016.g.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Teātris.zip. Dukši. Jaunā Rīgas teātra izrāde.
0.05 Pacietības mērs. Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.
1.45 H.Berliozs. Fausta pazudināšana. Parīzes operteātra
iestudējums. Režisors A.Hermanis. 2015.g.
4.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied Ž.Siksna.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis
8.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Kapteinis 13.*
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Āfrika. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
12.50 Deviņdesmitie.*
13.55 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.
14.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
15.45 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
16.45 Ulda Marhileviča jubilejas koncerts.*
20.05  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
21.05 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 1.sērija.
22.55 Daudz laimes, jubilār!*
0.15 Aktuālie pasaules jautājumi. Mana bēgšana. Dokumentāla filma.
0.50 Deviņdesmitie.*
1.50 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 189.–192.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
6.00 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
6.40 Karamba! Humora raidījums.
7.00 Mans bērns var!? 2. TV šovs.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
11.35 Puķu veikala mistērija. Nevienam ne vārda. Detektīvfilma. 2016.g.
13.30 Mani remonta noteikumi 2. Austrālijas realitātes šovs. 37.sērija.
15.15 «LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka».
15.40 Nāvējošās dabas katastrofas. Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 «LNT brokastu» speciālizlaidums «Lielā talka».
19.00 Hūberts un Štallers 5. Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Turcijas seriāls. 5. un 6.sērija.
23.10 Merilinas Monro slepenā dzīve. Biogrāfiska filma. 1.sērija.
0.55 Rozamunde Pilčere. Mans sapņu vīrietis. Melodrāma. 2007.g.
2.20 Rozamunde Pilčere. Mīlas vasara. Vācijas melodrāma. 2007.g.
3.50 LNT brokastis.*

14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 12.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Imants Ziedonis.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Alvis Hermanis.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Ēdelveisu kaklarota.
Austrijas romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Ievainotais jātnieks. 2017.g.
Latvijas dokumentāla spēlfilma (ar subt.).
23.20  Saprātīgais milzis. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.25 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss.* 2. pusfināls.
2.40 Planēta Dzintars. Dokumentāla filma.
4.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. Grupa «Jumprava».

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Maskavas, Jersikas, Sarkanā iela (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
9.30 Izziņas impulss. Raidījums.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Princis Zildebesis un feja Lupīne. Pasaku filma (ar subt.). 2016.g.
11.40 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 189.–192.sērija.
13.25 Aculiecinieks.*
13.40 VEF. 54.sezona. Dokumentāla filma.
15.00  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
16.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.
18.00 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.). 3. un 4.sērija.

20.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Pēdējā jaukā diena.
Vācijas drāma (ar subt.). 2011.g.
23.10 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
0.10 Adreses.*
0.40 Melu laboratorija (ar subt.).*
1.40 VEF. 54.sezona. Dokumentāla filma.
2.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.45 Aculiecinieks.*
4.00 Spots.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
7.40 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Superome. Latvijas realitātes šovs.
11.50 Slepkavu pārītis. ASV spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
13.50 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
16.10 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 1.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 5. Detektīvseriāls. 14. un 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
23.10 Bezmiegs Stambulā. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
1.00 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
1.40 Hūberts un Štallers 5. Detektīvseriāls. 13., 14. un 15.sērija.
4.00 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.55 Precētie pret brīvajiem 3. Realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.30 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.15 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 41.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 13.sērija.
12.50 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
15.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 19.sērija.
16.05 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2014.g. 9.sērija.
17.05 Zobu feja 2. ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Šreks: ilgi un laimīgi. ASV animācijas filma. 2010.g. Š
21.25 Gredzenu pavēlnieks. Ķēniņa atgriešanās. Jaunzēlandes
un ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
1.35 Nākamās dienas reiss. ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
2.55 Iespējams tikai Krievijā. 1. un 2.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 29. aprīlis
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule 2. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Buenosairesas dārgumi.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Jāņa ev. lut. baznīcas.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Mantojums-

Ideju fitness I

problēmas un risinājumi

24. aprīlī pl. 1715

24. aprīlī pl. 1730

25. aprīlī pl. 1715

Darba tiesības
9. maijā pl. 0915

9. maijā pl. 1715

10. maijā pl. 1000

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

Darba tiesību
aktualitātes

AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJU.

Uzņēmums piedāvā:
• mūsdienīgu darba vidi un draudzīgu kolektīvu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas;
• darbavietu Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Gaidīsim jūsu pieteikuma vēstuli un
CV pa e-pastu info@evopipes.lv ar norādi
«Autoiekrāvēja vadītājs(-a)» līdz 27.04.2018.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

15. maijā pl. 1715

18. maijā pl.1000

S

ŽANNA
DUBSKA

NĀ
R
MI

Prasības:
• autoiekrāvēja vadītāja apliecība un pieredze darbā
ar autoiekrāvēju;
• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• pieredze un vēlme strādāt noliktavā;
• ātrums un precizitāte darba pienākumu izpildē;
• labas latviešu un vēlamas krievu valodas zināšanas.

12. maijā pl. 1000

SE

Darba pienākumi:
• kravu iekraušana un izkraušana;
• preču pieņemšana, izsniegšana un izvietošana noliktavā;
• preču sagatavošana un komplektēšana klientu pasūtījumiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

8. maijā plkst. 1730

“Jaunā Es jaunajā laikmetā”
Kā es gribu dzīvot: ģenerāltīrīšana galvā un dzīves veidā
Paradumi: kā atbrīvoties no veciem, nevēlamiem, un kur un kā iegūt jaunus
Resursi: Kopīgi meklēsim laiku, spēkus un palīgus
Individuāla palīdzība katrai dalībniecei izvirzīt jaunus mērķus un noformulēt uzdevumus

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.55 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 7.sērija.
6.55 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
7.20 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.25 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 13.sērija.
8.55 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 1.sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
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11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.25 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 11.sērija.
13.10 Gredzenu pavēlnieks. Ķēniņa atgriešanās. Jaunzēlandes
un ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
17.10 Šreks: ilgi un laimīgi. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 TIEŠRAIDE. Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
23.15 Rokeris. ASV komēdija. 2008.g.
1.20 Dubultspēle. ASV trilleris.
3.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» ASV 7. 9.sērija.
3.45 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
4.25 Iespējams tikai Krievijā. 3.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 19. aprīlis

«Spīgo» Šveicē
izcīna «Grand Prix»

Jasmīne Roza Aleksejeva, 12 gadi

Mēs esam Latvija
Kas ir tā Latvija?
Tā – siltums dziļi sirdī,
Kad mājās braucam mēs,
Tā – meži, pļavas, jūra,
Un gardas zemenes.
Tā – pļavas puķu smaržas,
Un omes raušu garša,
Tā – saulīte pēc lietus,
Sniegs egļu galotnēs.

Tā – karogs sarkanbaltsarkanais,
No karu asinīm,
Tā – līgo dziesmas garas, garas
Ar Jāņu ugunīm.
Tā – ugunspuķes lielas, spožas
Pie rudens debesīm,
Tā esi Tu,
Tā esmu es,
Mēs esam Latvija!

ANNA KALAŽA, Jelgavas 4. sākumskola, 5. klase

Pasākumi pilsētā
20. aprīlī pulksten 19 un 21. aprīlī pulksten 17 – deju studijas «Intriga»
pavasara koncerts «Par mums, meitenēm». Mākslinieciskā vadītāja – I.Ose.
Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
21. aprīlī pulksten 10.30 – ciklā «Tavas saknes tavā zemē»: pārgājiens Vilces
pagastā. Viesošanās Piparmētru namiņā un Berķenes muižā. Ilgums – 7 stundas.
Dalības maksa – 7 € (tikšanās – Jelgavas autoostā).
21. aprīlī pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienas nodarbība «Tekstilmozaīka»: tālruņa, briļļu vai kosmētikas maciņa izgatavošana. Meistare – G.Skeltona.
Pieteikties pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
24. aprīlī pulksten 14 – Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku
atceres pasākums. Ieeja – ar ielūgumiem (Jelgavas novada domes zālē Pasta
ielā 37).
24. aprīlī pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās (pilsētas bibliotēkā).
24. aprīlī pulksten 17 – zinātnes centra «AHHAA» izbraukuma izstāde: iespēja
iesaistīties darbnīcās ar interaktīviem eksponātiem. Vairāk informācijas – www.
zrkac.lv (ZRKAC).
26. aprīlī pulksten 14 – «Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot»: I Starptautiskā vizuālās mākslas konkursa laureātu apbalvošana (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
26. aprīlī pulksten 18 – tūrisma vakars «100 Latvijas dabas brīnumi». Vakara
viesis – E.Ražinskis (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
27. aprīlī pulksten 17 – publiska diskusija sadarbībā ar Tautas frontes muzeju
«Padomju stils pret padomju stilu. Uzdrīkstēšanās mākslas valodā». Piedalās:
M.Brancis, L.Legzdiņa-Olsena, A.Tomašūns, D.Īvāns. Diskusiju vadīs M.Kaprāns
(pilsētas bibliotēkā).
29. aprīlī pulksten 14 – ekskursija ciklā «Jelgavas likteņstāsti»: pastaiga gides
S.Lūsiņas vadībā ar stāstu par jelgavniekiem aprīļa jubilāriem. Pieteikties pa
tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv (sākums – no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
30. aprīlī pulksten 17 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate (kultūras namā).

Izstādes
No 26. aprīļa – konkursa «Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot» izstāde.
Dalībnieki – bērni un jaunieši no 7 līdz 18 gadiem (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 31. maijam – Ulda Zutera gleznu izstāde «Ainava 2016–2017» (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 22. aprīlim – «Latviskās dvēseles raksti»: izstāde, kas iekļauta Latvijas
valsts simtgades svinību programmā, stāsts par Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. aprīlim – izstāde «No vilnas līdz diegam». Iespēja apskatīt materiālus un darbarīkus vilnas apstrādei un diegu izveidei (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
Līdz 15. maijam – Kirīnas Platenbergas gleznu izstāde «Košā dzīve» (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 15. maijam – Tautas gleznošanas studijas veltījums Mākslas dienām
«Skicē notverts mirklis». Studijas vadītāji – A.Buškevica un I.Klaperis (kultūras
namā).
Līdz 1. jūlijam – izstāde «Mākslinieki Latvijas simtgadei. M.Veisbārde.
Gleznas. A.Bērziņš. Medaļas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Foto: no «Spīgo» arhīva
 Jana Bahmane

– dalībniekus tam izraugās žūrija,
izvērtējot pretendentu iesūtītos
«Šis augstais sasniegums
ierakstus, tādēļ festivāla dalībnieku
mums viennozīmīgi bija
skaits parasti ir salīdzinoši neliels.
liels pārsteigums, jo arī
Šogad Montrē festivāls pulcēja 14
pārējie divi kori, kas cīnīkorus, un «Spīgo» vadītāja uzskata,
jās par «Grand Prix», bija
ka mūsu kori piedalīties festivālā
ārkārtīgi spēcīgi, un man
uzaicināja, arī pateicoties dalībai
nebūtu nekādu iebildumu,
konkursā «Eirovīzijas gada koris
ja balvu saņemtu kāds no
2017», kura gaitā par «Spīgo» uzzitiem,» atklāj Jelgavas 4.
nāja plašāka auditorija.
vidusskolas meiteņu kora
«Konkursa dalībnieki tika vērtēti
«Spīgo» mākslinieciskā vavairākās grupās, un sieviešu koru
dītāja Līga Celma-Kursiete.
konkurencē sacensības notika divās
Aprīļa pirmās nedēļas nokārtās – pirmajā dienā mums bija
galē «Spīgo» starptautiskā
jāizpilda aptuveni 20 minūtes gara
koru festivālā Šveices pilsēprogramma, tostarp renesanses laika
tā Montrē izcīnīja 1. vietu
mūzika, bet otrajā dienā kori bija aicisieviešu koru konkurencē
nāti izpildīt aptuveni 15 minūtes garu
un festivāla galveno balvu
izvēles programmu, taču tajā bija
«Grand Prix», apsteidzot
vēlams rādīt nacionālo repertuāru.
korus no Krievijas un IndoDiemžēl citus sieviešu grupas korus
nēzijas.
mums neizdevās noklausīties, taču
par «Grand Prix» mēs sacentāmies
L.Celma-Kursiete stāsta, ka Mon- ar koriem no Krievijas un Indonēzitrē koru festivāls ir ļoti prestižs jas, un abi bija tiešām augsta līmeņa

kolektīvi,» vērtē «Spīgo» vadītāja.
«Grand Prix» «Spīgo» izcīnīja, izpildot latviešu tautasdziesmu «Es
čigāna meita biju» L.Celmas-Kursietes apdarē, ko koris dziedāja arī
konkursā «Eirovīzijas gada koris».
«Spīgo» vadītāja papildina, ka žūrija
esot bijusi ļoti stingra un citās kategorijās pat netika izvēlēts uzvarētājs.
Uzvara šajā festivālā ir viens no kora
augstākajiem sasniegumiem.
Papildu dalībai konkursā kori piedalījās arī citos pilsētas pasākumos,
piemēram, «Spīgo» muzicēja tirdzniecības centrā. «Montrē ir ļoti gleznaina
daba – pilsēta atrodas pie Ženēvas
ezera. Mums izdevās izbaudīt dabu,
kā arī pabūt pie grupas «Queen» solista Fredija Merkurija pieminekļa, kur
izpildījām «Queen» skaņdarbu «Bohemian Rhapsody», ko pērn gatavojām
Pilsētas svētku programmai. Tāpat
pabijām ciematiņā, kur ražo sieru, un
izbaudījām apvidu, jo dzīvojām ārpus
Montrē pilsētas kalnos,» tā «Spīgo»
vadītāja.

Pilsētas bibliotēkā diskutēs
par mākslas un politikas mijiedarbību
 Jana Bahmane

Veicinot sabiedrības izpratni par Latvijas vēsturi un
mākslas saskarsmi ar politiku agrāk un mūsdienās,
Jelgavas pilsētas bibliotēka
organizē pasākumu ciklu
«Sienas, kas runā». Pirmā
publiskā diskusija «Padomju stils pret padomju stilu.
Uzdrīkstēšanās mākslas valodā» pilsētas bibliotēkas
Krišjāņa Barona zālē notiks
27. aprīlī pulksten 17. Diskusija veltīta mākslinieka
Andreja Zvejnieka sienu
gleznojumiem Jelgavas pilsētas bibliotēkā, kas tapuši
1986. gadā.
«Diskusiju cikla mērķis ir apzināt
un popularizēt Jelgavas pilsētas bibliotēkas kultūrvēsturiskā mantojuma
lokālo un nacionālo vērtību, kā arī Barona zāles tapšanas, pastāvēšanas un
atjaunošanas stāstu,» norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas
nodaļas vadītāja Baiba Īvāne-Kronberga. Viņa papildina, ka tāpat bib-

liotēkas kolektīvs vēlas aktualizēt
bibliotēku kā kultūras mantojuma
glabātāju, bet Barona zāles gleznojumus – kā īpašu bibliotēkas krājuma
vienību, kas var veicināt diskusijas
par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem. «Jelgavas pilsētas bibliotēka
atrodas vienā no retajām Otrajā
pasaules karā nesagrautajām pilsētas
ēkām, kas ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Bet monumentālās
glezniecības darbi, kādi saglabājušies
Barona zālē, Latvijas kultūras telpā
mūsdienās ir sastopami reti. Andreja
Zvejnieka sienu gleznojumi simboliski stāsta par 20. gadsimta 80. gadu
dzīvi, kad Barona zāles tautiskais
risinājums bija uztverams kā zināms
pretmets tālaika ideoloģijai,» stāsta
B.Īvāne-Kronberga.
Diskusiju «Padomju stils pret padomju stilu. Uzdrīkstēšanās mākslas
valodā», ko bibliotēka organizē sadarbībā ar Tautas frontes muzeju, vadīs
Latvijas Universitātes sociālās atmiņas pētnieks komunikācijas zinātņu
doktors bijušais jelgavnieks Mārtiņš
Kaprāns. Sarunā piedalīsies mākslas
teorētiķe Oslo Vīgelanda muzeja muzejpedagoģe Līga Legzdiņa-Olsena,

mākslas zinātnieks Mārcis Brancis,
Latvijas Tautas frontes muzeja pētnieks Dainis Īvāns un vēsturnieks
Andris Tomašūns.
Jāpiebilst, ka 26. aprīlī bibliotēka
organizēs L.Legzdiņas-Olsenas vies
lekciju un semināru vidusskolēniem
par mākslas un politikas attiecībām
starptautiskā un nacionālā līmenī,
īpaši izceļot K.Barona zāles sienu
gleznojumus kā piemēru šiem procesiem. Pasākumā piedalīsies Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases
skolēni, taču lekcijas un semināra
materiālus bibliotēka turpmāk plāno
izmantot bibliotekāro stundu organizēšanai. «Ar šo lekciju vēlamies uzsākt bibliotēkas sadarbību ar skolām,
piedāvājot Barona zāli kā iedvesmas
telpu sarunām par dažādiem nozīmīgiem skolā apgūstamiem tematiem
– mākslu, politiku, atmodu, latviskās
identitātes jautājumiem,» papildina
B.Īvāne-Kronberga.
Publisko diskusiju «Padomju stils
pret padomju stilu. Uzdrīkstēšanās
mākslas valodā» Jelgavas pilsētas
bibliotēkas K.Barona zālē 27. aprīlī
pulksten 17 bez maksas var apmeklēt
ikviens.

