Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies 162 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas logo publicēti
19. aprīļa numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 85 dalībnieki.
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Jelgavā sevi prezentēs
180 uzņēmumi
Foto: no JV arhīva

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Ruta Āboliņa, Sandra Īriste, Valentīna Krūmiņa,
Veronika Rubīne, Arnis Jagunds, Lilita Druzika,
Dzidra Botore, Indulis Siliņš.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Lielā talka – jau sestdien
 Anastasija Miteniece

28. aprīlī Latvijā notiks Lielā talka. Līdz
šim pilsētā atzīmētas
apmēram 65 talkošanas vietas, kuras
gatavojas sakopt un
labi ekārtot vairāk
nekā 1900 jelgavnieku. Pieteikt jaunu
talkas vietu, kā arī
pievienoties jau reģistrētai talkai var līdz
pat sestdienai.
Lai gan oficiālā talkas diena
būs sestdien, daudzi kolektīvi vides sakopšanas darbos
iesaistās jau visu nedēļu. Piemēram, Pašvaldības policijas
kolektīvs no atkritumiem attīrīja pļavu Ganību ielā, Sabiedrības integrācijas pārvaldes
pārstāvji un pilsētas nacionālo
mazākumtautību biedrību aktīvisti sakopa Lielupes krastu
Palīdzības ielas galā, savukārt
bērnudārza «Rotaļa» kolektīvs – bērnudārza teritoriju.
Ir arī tādi jelgavnieki, kuri
talko visas nedēļas garumā,
piemēram, «Ģintermuižas»
kolektīvs iesaistās sakopšanas
darbos blakus esošajā parkā,

 Ritma Gaidamoviča

27. un 28. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC)
notiks izstāde «Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018», kad
ar jaunumiem savā nozarē iepazīstinās vairāk nekā 180
uzņēmumu. Izstādes laikā notiks arī biznesa forums,
atklājot, kāds ir vidējā Zemgales uzņēmuma portrets,
darbosies amatnieku un mājražotāju gadatirgus, tāpat
būs plaša kultūras programma. Ieeja apmeklētājiem –
bez maksas.
Uzņēmēju dienas Zemgalē
notiks jau piekto reizi, un šogad
tām pieteikušies vairāk nekā
180 dalībnieku, informē Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāve Zane Timermane. Viņa stāsta, ka izstādes
pirmajā dienā, 27. aprīlī, pulksten
12 notiks biznesa forums «Zemgales uzņēmēja DNS – realitāte un
nākotne». «Sadarbībā ar Zemgales
Plānošanas reģionu veikts pētī-

jums, kurā noskaidrots, kāds ir
vidējā Zemgales uzņēmuma portrets – cik tas ir liels, kādā nozarē
darbojas, kā arī citas nianses,»
stāsta Z.Timermane, piebilstot,
ka pēc pētījuma prezentācijas
paredzēta paneļdiskusija. Savukārt pulksten 15 interesentiem
tiks piedāvāta tīklošanās spēles
«Spidernet» meistarklase. «Šajā
pasākumā dalībniekiem mācīs,
kā sevi efektīvi prezentēt, pasakot

svarīgāko,» skaidro izstādes organizatoru pārstāve. Viņa uzsver, ka
šogad forums notiks izstādes zālē,
lai arī tie uzņēmumu pārstāvji,
kuri strādā savā stendā, varētu
uzzināt jaunāko.
Jāpiebilst, ka visi izstādes dalībnieki tiks vērtēti, lai sestdien
sveiktu uzņēmumu, kura stends
būs atzīts par ģimenei draudzīgāko, uzņēmumu, kuram izdevusies
labākā reklāma, ekstravagantāko
un inovatīvāko dalībnieku, kā arī
labāko pārdošanas komandu.
«Ņemot vērā, ka šis ir izstādes
piektās jubilejas gads, esam iecerējuši īpaši sumināt tos dalībniekus,
kuri izstādē piedalās jau piekto
reizi, un tādu ir ap 20,» piebilst
Z.Timermane.
Izstādē paredzēta arī kultūras
programma, Latvijas novadu tautastērpu parāde, mājražotāju un

amatnieku gadatirgus, Jelgavas
Amatu vidusskolas topošie pavāri,
maiznieki un konditori gatavos
un piedāvās degustēt burgerus,
kuru tapšanā izmantoti Latvijas
lauku labumi, savukārt pie ZOC
varēs apskatīt Trušu pilsētiņu un
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
militāro tehniku.
Izstāde «Uzņēmēju dienas Zemgalē» piektdien apmeklētājiem
atvērta no pulksten 10 līdz 18,
sestdien – no pulksten 10 līdz 17.
Jāpiebilst, ka izstādes laikā pie
ZOC norisināsies arī Auto dienas
Jelgavā, kurās interesenti aicināti
testēt vairāk nekā 75 dažādas
automašīnas.
Izstādi «Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018» rīko LTRK sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību un
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociāciju.

Šonedēļ pilsētā sāk filmēt «Jelgava 94»
 Ritma Gaidamoviča

Producēšanas kompānija «Jura Podnieka studija» uzsākusi mākslas filmas «Jelgava 94», kas tiek veidota pēc
Jāņa Joņeva populārā tāda paša nosaukuma romāna,
uzņemšanu Jelgavā. Filmēšana dažādās autentiskās
Jelgavas vietās notiks no 26. aprīļa līdz 4. maijam – filmas veidotāji cer uz iedzīvotāju atsaucību un sapratni.
Filmēšanas grupas pārstāve
Inga Jerzjukova informē, ka 26.
un 27. aprīlī filmēšana norisināsies Akadēmijas ielas 28b, Pasta
ielas 53 un Sudrabu Edžus ielas
9/6 ēku pagalmos un trepju telpā.
27. aprīlī plānots filmēt arī Pils

salas ielā zem tilta, bet 30. aprīlī
– pils saliņā pie LLU Studentu
kluba.
Darbs turpināsies 2. maijā ar
filmēšanu Kooperatīva ielā un 3.
maijā – uz Dambja ielas 2 ēkas
jumta, ēkā un pagalmā. Filmēša-

nas grupas pārstāve Ildze Felsberga norāda, ka filmēšanas procesā
katru dienu būs iesaistīti vismaz
40 cilvēki un filmēšana notiks
no pulksten 9 līdz aptuveni 21,
bet atsevišķās dienās vakara un
nakts skatu filmēšana ieplānota
no pulksten 18 līdz 3.
Filmēšanas komanda uzsver,
ka būtisku satiksmes ierobežojumu filmēšanas dēļ nebūs,
jelgavnieki vien aicināti būt saprotoši, jo īpaši māju pagalmos,
kur iedzīvotājiem var tikt lūgts
pārvietot auto. «Māju pagalmos
filmēšanas vajadzībām mūsdie-

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

nu mašīnas vajadzēs aizstāt ar
«kadra» mašīnām, kas raksturo filmā atainoto laiku – 1994.
gadu,» stāsta I.Felsberga. Tāpat
filmēšanas laikā ir paredzēts
izmantot papildu apgaismojumu,
kā arī specefektus, filmēšanas
tehniku, sliedes, pacēlājus, spēļu
transportu, dekorācijas, mainīt
ielu nosaukumus. «Filmas veidotāji būs ļoti pateicīgi par Jelgavas
iedzīvotāju atsaucību un sapratni
spēlfilmas tapšanas laikā,» saka
I.Jerzjukova, piebilstot, ka Jelgavā filmēšana plānota arī no 25.
maija līdz 2. jūnijam.
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savukārt Latvijas Dzelzceļa
darbinieki kopj teritoriju gar
sliedēm.
Lielās talkas koordinators
Jelgavā Aleksejs Jankovskis
aicina pieteikties dalībai talkā.
Darbarokas vēl nepieciešamas
Staļģenes ielā 2, Staļģenes ielā
3A, Kārniņu dīķa apkaimē,
ielokā pie Saulītes ielas, Meiju
ceļā 89, Zaļās ielas pievadā,
Meža ceļā 2, Rubeņu ceļā, Prohorova ielā 13 un Garozas ielā
31. Sazināties ar A.Jankovski
iespējams pa tālruni 63023511,
29357119 vai e-pastu aleksejs.
jankovskis@eko.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka talkas vietas
pieteicējs vai deleģēta persona
līdz pat talkas dienai Ganību
ielā 84 katru darba dienu no
pulksten 8 līdz 16.30 var saņemt Lielās talkas piederumus
– cimdus un brūnos maisus.
Savukārt talkas dienā tos varēs
saņemt no pulksten 8 līdz 12.
Būtiski uzsvērt, ka bezmaksas atkritumu savākšana tiks
nodrošināta no oficiāli pieteiktām talkas vietām, turklāt izvedīs tikai tos atkritumus, kas
savākti īpašajos Lielās talkas
brūnajos maisos. Atkritumu
savākšana Lielās talkas dienā
sāksies pulksten 12.

Zvaigžņu ielā pie
bērnudārza «Rotaļa» ieviesta
vienvirziena satiksme
 Ilze Knusle-Jankevica

Kopš pagājušās ceturtdienas Zvaigžņu ielā
ieviesta vienvirziena
kustība virzienā no Lāč
plēša ielas uz Priežu
ielu.
«Šāds lēmums pieņemts Satiksmes kustības drošības komisijā,
domājot par pašiem neaizsargātākajiem satiksmes dalībniekiem
– bērniem –, jo pa šo ielu daudzi
vecāki brauc uz pirmsskolas izglītības iestādi «Rotaļa»,» norāda
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas
plānotāja Dzidra Staša, uzsverot:
iela nav pietiekami plata, lai varētu nodrošināt drošu divvirzienu
satiksmes organizāciju.
Pie bērnudārza «Rotaļa» var
piekļūt gan no Lāčplēša, gan no
Zvaigžņu ielas. Iestādes vadītāja
Ilze Putniece skaidro, ka vārti,
kas atrodas Lāčplēša ielas pusē,
tiek izmantoti arī kā saimnieciskā
ieeja un ir vaļā tikai no pulksten
7 līdz 9 un no pulksten 16 līdz
19, kad bērni tiek vesti uz dārziņu un mājās. Pārējā laikā tie
ir slēgti. Līdz ar to arvien vairāk
vecāku, īpaši vedot bērnus uz
baseinu, izvēlas piebraukšanu pa
Zvaigžņu ielu. «Vecāki ir novērojuši, ka stāvvietā bērnudārza

pusē automašīnas bieži novieto
tuvējo māju iedzīvotāji, līdz ar
to piebraukt pie mūsu iestādes
ir problemātiski,» stāsta bērnudārza vadītāja. Viņa norāda, ka
vislielākās problēmas ir no rītiem,
kad uz bērnudārzu tiek vesta
lielākā daļa bērnu. Pirmsskolas
izglītības iestādē «Rotaļa» šobrīd
mācās 253 audzēkņi, bet iestādes
baseinu apmeklē arī citi bērni –
katru pusstundu pieplūdums ir
apmēram desmit automašīnas.
Arī «Pilsētsaimniecība» regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības
par situāciju Zvaigžņu ielā. «Tā ir
šaura grants seguma iela ar ciešu
privāto apbūvi un grāvjiem, tāpēc
iespēju ielu paplašināt nav. Lai
uzlabotu drošību, jau ir aizliegts
novietot automašīnas vienā ielas
pusē un pie Zvaigžņu dīķa ierīkota stāvvieta deviņām automašīnām,» stāsta Dz.Staša. Tagad,
lai uzlabotu drošību, ielā ieviesta
vienvirziena satiksme, tai piemērots dzīvojamās zonas statuss,
kas paredz atļauto braukšanas
ātrumu 20 kilometri stundā un
priekšroku gājējiem, savukārt ielas segums pastiprināts ar frēzēto
asfaltu. Vēl šogad par pašvaldības
līdzekļiem pie Zvaigžņu dīķa tiks
izbūvēts ielas paplašinājums, kur
paredzēts novietot automašīnas
stāvēšanai darba dienās no pulksten 6.30 līdz 19 uz vienu stundu.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Šogad Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, ar plašu pasākumu programmu Jelgavā notiks Brīvības
svētki, aicinot jelgavniekus uz kopā būšanu kultūras un sporta notikumos Hercoga Jēkaba laukumā, Jelgavas pilsētas bibliotēkā, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, 4. vidusskolā un citviet pilsētā. Tāpat šajā dienā pilsētā tiks atklāti
divi simboliski vides objekti – tēlnieka Kārļa Īles veidotais «Laika rats 100», kas iezīmē Latvijas valsts pastāvēšanas desmitgades un to nozīmīgākos notikumus Jelgavā, kā arī grafiti siena, ko veidos deviņi mākslinieki no piecām valstīm, tajā iemūžinot
brīvības tēmu. Bet Brīvības svētku ieskaņā – 4. maijā pulksten 10 – ikviens aicināts nolikt ziedus
pie Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.

Atklās vides objektu
«Laika rats 100»
«Šobrīd man šķiet,
ka vides objekts patiesi
atrodas īstajā vietā – šis
skvērs ir kā vidusceļš
starp veco un jauno
Jelgavu, šeit iezīmējas simtgade,» vērtē
vides objekta «Laika
rats 100», kas atrodas
skvērā starp Jāņa Asara
un Lielo ielu, autors
tēlnieks Kārlis Īle. Viņš stāsta, ka sākotnēji tapa ideja bez konkrētas
piesaistes vietai, bet šobrīd, kad objekts ieguvis aprises, ir sajūta, ka
tas šeit iederas. «Laika ratu 100» veido desmit stilizēti cilvēku tēli, un
katrs no tiem uz galvas balsta desmit akmeņus, kas simbolizē Latvijas
valsts gadus. Uz cilvēku tēliem iegravēti katras valsts desmitgades nozīmīgākie notikumi Jelgavas kontekstā, bet otrpus vides objekta tēliem
ikviens varēs ieraudzīt savu atspulgu. «Domāju, ka šī varētu kļūt par
pulcēšanās vietu dažādos svētkos, tāpat arī individuāli pie objekta var
izjust tā vēstījumu,» vērtē K.Īle.
Vides objekts «Laika rats 100» svinīgi tiks atklāts 4. maijā pulksten
16 – klātesošos uzrunās pilsētas vadība, mākslinieks, uzstāsies «Jundas»
dejotāji un jauktais koris «Mītava».

Bulvāris – gadu desmitu
liecinieks
Jelgavas 4. vidusskolā pirmizrādi 4. maijā
piedzīvos dokumentālā
filma «Jelgavas Brīvības bulvāra stāsts».
«Piedalāmies Latvijas
simtgades akcijā – tajā
tiek apkopotas pilsētas,
kurās ir Brīvības bulvāris vai iela. Mūsu skola atrodas netālu no Brīvības bulvāra, tādēļ nolēmām tā vēsturi atspoguļot dokumentālā videostāstā,» skaidro Jelgavas
4. vidusskolas direktora vietniece Sanita Baltiņa. Pie filmas izstrādes
strādāja galvenokārt 4. vidusskolas 10.a klases skolēni, sadarbojoties
ar pedagogiem S.Baltiņu, Kristīni Romanovsku, Renāti Bogdanovu, kā
arī vēsturnieku Andri Tomašūnu, bet par filmas tehnisko izpildījumu
atbildīgs skolas absolvents RISEBA students Mārtiņš Tomsons.
«Skolēni intervēja Brīvības bulvāra iedzīvotājus un sabiedrībā
zināmas personības, kas saistītas ar šo ielu. Tāpat esam apzinājuši
sabiedriskās ēkas, kas atrodas Brīvības bulvārī. Būtībā šis ir stāsts par
Brīvības bulvāri no 20. gadsimta līdz mūsdienām – to cenšamies parādīt
caur vēstures faktiem un cilvēku atmiņām,» skaidro S.Baltiņa. Savukārt
10.a klases skolnieks Ņikita Puķe papildina, ka daudzi klasesbiedri dzīvo
šajā ielā, tādēļ šis projekts ir vērtīgs arī savas vides izzināšanai. «Projekta gaitā esam uzrunājuši aptuveni desmit dažādu jomu un paaudžu
cilvēkus, kas pastāstījuši, kā bulvāris gadu gaitā mainījies,» tā Ņ.Puķe.
Projekta norisi atbalsta arī Spīdolas ģimnāzijas skolēni, pētot, kā
Brīvības bulvāris ticis atspoguļots presē.
Dokumentālās filmas «Jelgavas Brīvības bulvāra stāsts» pirmizrāde
4. vidusskolā notiks pulksten 18.

Brīvību paudīs caur mākslu
Pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma
Jelgavā notiks grafiti
ielu mākslas festivāls,
4. maijā sniedzot iespēju vērot, kā dažu
stundu laikā uz betona
sienas Loka maģistrāles un Aviācijas ielas
krustojumā top deviņu mākslinieku darbi.
«Izvēlējāmies pēc iespējas daudzveidīgākas skices, lai kopskats būtu
interesantāks,» stāsta festivāla mākslinieciskais vadītājs Dainis Rudens.
Viņaprāt, festivāls raisīs starptautisku komunikāciju ne vien mākslas
valodā, bet arī mākslinieku saskarsmē, jo viņi strādās vienlaicīgi, kopīgi
radot ap 60 metru garu grafiti mākslas darbu.
«Neskatoties uz to, ka mākslinieki pārstāv dažādas valstis, daudzos
darbos bija līdzīgas iezīmes – lielākā daļa skiču autoru akcentēja valsts
brīvību, taču priecē, ka bija autori, kas brīvības tēmu risināja arī citādāk,» tā D.Rudens. Viņš norāda, ka izvēlētie festivāla dalībnieki ir
pieredzējuši, un, viņaprāt, pirmie darbi varētu būt gatavi jau pēc 4–5
stundām, jo atvēlētais laukums nav tik liels. Darbu tapšanas procesam
ikviens varēs sekot līdzi no pulksten 9 līdz 18 – festivāla gaitā klātesošos
izklaidēs DJ Vento, grupa «Augša», radošās darbnīcas, bet pulksten 19
notiks laureātu apbalvošana. «Domāju, ka grafiti māksla atgriežas jaunā
kvalitātē, transformējoties ielu mākslā, kurā primārā ir ideoloģiskā vērtība,» tā festivāla mākslinieciskais vadītājs. Dalībai festivālā apstiprināti
mākslinieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Francijas un Brazīlijas.

Svētku koncerts
Mūzika, māksla un cienasts –
Hercoga Jēkaba laukumā
pie baltā galdauta
«Svētku programma
šogad ir ļoti plaša, un šis
būs svētku centrālais
notikums, kas Hercoga
Jēkaba laukumā pulcēs
dziedātājus, dejotājus
un solistus,» par koncertu «Dzintara zemē
dzintara ļaudis», kas
pulksten 17 sāksies
Hercoga Jēkaba laukumā, stāsta pasākuma režisors Sandis Kalniņš. Koncertā varēs dzirdēt
tautā iemīlētas dziesmas kopkora izpildījumā, kā arī Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kora «Spīgo» sarūpēto latviešu tautasdziesmu popūriju
un fragmentus no maestro Raimonda Paula «Draudzes bazāra». Tāpat
koncertā piedalīsies koris «Balti», «Mītava», «Ozols», «Riti», «Spīgo»,
«Tik un tā», tautas deju ansamblis «Jaunība», bērnu un jauniešu
deju kolektīvs «Vēja zirdziņš», Jānis Kurševs, Kristīne Ozoliņa, grupa
«Tirkizband» un Jelgavas popkoris. Koncertu vadīs Nacionālā teātra
aktieri Madara Botmane un Raimonds Celms, bet muzikālo pavadījumu
nodrošinās Edgara Jasa grupa.

Jelgavas atmodas laika
simbolam – 30
Šogad aprit 30 gadi,
kopš netālu no Jelgavas
stacijas atrasts 1932.
gadā atklātā tēlnieka
Kārļa Jansona pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem «Lāčplēsis un
Melnais bruņinieks»
fragments, kas tika iekļauts Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja krājumā un tagad atrodas pie muzeja. Godinot šo notikumu, no 4. līdz 13. maijam Jelgavas muzejā būs apskatāma izstāde
«Lāčplēša piemineklis Jelgavā – no pagātnes nākotnei». Informatīvās
planšetēs varēs izzināt pieminekļa vēsturi cauri gadiem, bet 4. maijā
pulksten 13 pie K.Jansona pieminekļa fragmenta notiks pasākums
«Lāčplēša atgriešanās», ko muzejs organizē sadarbībā ar Jelgavas
Latviešu biedrību.
Jelgavas muzeja galvenais speciālists Marjus Zaļeckis stāsta, ka
K.Jansona piemineklis uzskatāms par vienu no pirmajiem brīvības
pieminekļiem Latvijā un tas tika uzcelts lielākoties par cilvēku saziedotajiem līdzekļiem. 20. gadsimta 30. gados šis piemineklis bija viens
no nozīmīgākajiem pilsētas simboliem, pie kura cilvēki pulcējās svētkos
un atceres pasākumos, taču 40. gados, vācu un padomju okupāciju
laikā, piemineklis tika iznīcināts. To sāka meklēt vien 80. gadu beigās,
un atrastais pieminekļa fragments – Lāčplēša torss – uzskatāms par
atmodas laika simbolu Jelgavā. Jāpiebilst, ka pieminekli Jelgavas
atbrīvotājiem, kas pašlaik atrodas Stacijas parkā, pēc fotogrāfijām un
K.Jansona metiem no jauna darināja viņa dēls tēlnieks Andrejs Jansons.
Pieminekli atklāja 1992. gadā.

«Iepriekšējos gados
Baltā galdauta svētki bibliotēkā bija gana
apmeklēti – 4. maijs
bieži vien nāk ar labiem
laikapstākļiem, tādēļ
arī mēs cenšamies radīt cilvēkiem svētku
noskaņu. Domāju, ka
tā ir laba tradīcija, kas
noteikti jāsaglabā,» vērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Baltā galdauta
svētki bibliotēkas pagalmā sāksies pulksten 14 – klātesošie varēs baudīt
bērnu un jauniešu centra «Junda» popgrupas «Lai skan» uzstāšanos,
Jelgavas Amatu vidusskolas sarūpēto cienastu, kā arī mākslas studijas
«Mansards» audzēkņu darbu izstādes «Mūzikas skaņas» un «Medaļas
Jelgavai».
«Tāpat kā prieku vai bēdas, arī skaņu var attēlot – tikai jāsaprot,
kādu krāsu izmantot, lai skaņa šķistu augstāka, zemāka, priecīga vai
skumīga. Sākumā tas nemaz nav tik vienkārši – audzēkņus aicināju
nezīmēt notis, bet saprast, ar kādiem izteiksmes līdzekļiem vēl var
strādāt,» stāsta mākslas studijas «Mansards» vadītājs Raitis Junkers.
Savukārt izstādē «Medaļas Jelgavai» apkopotas studijas audzēkņu
veidotās medaļas, kurās attēloti gan Jelgavas apskates objekti, gan
dažādi tautas simboli. Bet pats R.Junkers apņēmies svētkus iemūžināt
gleznā. «Attēlojot svētkus, palieku uzticīgs principam iemūžināt sajūtas.
Par kādu pasākumu var uzņemt divu trīs stundu garu filmu, bet mans
uzdevums ir vienā acumirklī ietvert visu pasākumu. To varētu dēvēt
par momentgleznu – līdzīgi kā momentfoto,» tā mākslinieks.
Jāpiebilst, ka bibliotēka no saviem fondiem būs sagatavojusi izzinošu ekspozīciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu
– par izziņas avotiem kalpos dažādi laikraksti un grāmatas. «Svētku
dalībniekus aicinām ņemt līdzi kādas grāmatas, lai turpinātu mūsu
tradīciju «Lasītājs dāvina lasītājam», – bibliotēkas pagalmā būs mūsu
grāmatplaukts, kurā ikviens varēs paņemt kādu grāmatu, samainot to
pret paša atnesto,» papildina L.Zariņa.

Stafete pilsētas ielās
Par ilggadēju tradīciju kļuvusī 1. maija
stafete šogad notiks
4. maijā, tādējādi ievadot Latvijas mēroga projektu «Brīvības
ielu stāsti». «Stafetē
aicinām piedalīties gan
skolu komandas, gan
arī vispārējās grupas
dalībniekus – draugu
kompānijas, darba kolektīvus, ģimenes un citus interesentus. Vispārējā grupā vecuma ierobežojuma nav – svarīgākais, lai komandā būtu
astoņi dalībnieki, kuru vidū ir vismaz divas daiļā dzimuma pārstāves.
Taču pēc stafetes aptuveni pusotru kilometru garo distanci no Hercoga
Jēkaba laukuma līdz Annas baznīcai bez laika kontroles varēs veikt arī
individuāli – aicinām gan skrējējus, gan arī nūjotājus un skrituļslidotājus,» tā Jelgavas Sporta servisa centra direktora vietniece Maija Actiņa.
Pieteikties stafetes vispārējā grupā var līdz 2. maijam, sūtot pieteikumu pa e-pastu alona.fomenko@sports.jelgava.lv, taču interesenti, kas
vēlēsies distanci mērot individuāli bez laika kontroles, varēs pieteikties uz vietas. «Domāju, ka šī tradīcija jauniešos veicina patriotismu,
popularizējot to, ka svētkus var svinēt dažādi – arī piedaloties stafetē,»
tā M.Actiņa.
Starts stafetei tiks dots pulksten 11, bet pēc tās varēs startēt individuālie dalībnieki. Jāpiebilst, ka stafetes norises laikā – no pulksten 11
līdz 12 – būs slēgta Lielā iela posmā no Akadēmijas līdz Pētera ielai.
Sagatavoja Jana Bahmane, foto Ivars Veiliņš
un no «Jelgavas Vēstneša» arhīva
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Jelgavā 2018. gada 22. martā (prot. Nr.4, 1. p) 13.10. naktspatversmes pakalpojums;

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 22. MARTA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.18-8
«PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka valsts, Eiropas Sociālā fonda projekta «Atver sirdi
Zemgalē» (turpmāk – Deinstitucionalizācijas programma) un Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk –
pašvaldība) finansēto/līdzfinansēto sociālo pakalpojumu – sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un
sociālā darba pakalpojumu (turpmāk – sociālais pakalpojums) – veidus, apjomu, piešķiršanas/atteikšanas,
saņemšanas/pārtraukšanas un samaksas kārtību.
2. Valsts, Deinstitucionalizācijas programmas un pašvaldības finansētos/līdzfinansētos sociālos pakalpojumus ir tiesības saņemt personai, kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
2.1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.2. ir bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākusi krīzes situācijā (noteikumu 13.6., 13.10. un 13.30.
apakšpunktā minētos sociālos pakalpojumus);
2.3. kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas, ja šai pašvaldībai
nav iespēju nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu un ja pašvaldība, kurā persona deklarējusi savu
pamata dzīvesvietu, atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noslēgusi līgumu ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādi «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (turpmāk – JSLP) par sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem;
2.4. kurai ir bērni, un tās faktiskā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, un tai ir nepieciešami
13.6., 13.7., 13.11., 13.25., 13.26., 13.28., 13.30. un 13.31. apakšpunktā minētie sociālie pakalpojumi.
3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, pieprasa sociālo pakalpojumu JSLP, izņemot 13.6. un 13.10. apakšpunktā minētos sociālos
pakalpojumus, kurus pieprasa sociālā pakalpojuma sniedzējam.
4. JSLP normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā:
4.1. reģistrē personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegumu;
4.2. izvērtē personas individuālās vajadzības un resursus, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem
pakalpojumiem novērtēšanas karti;
4.3. nepieciešamības gadījumā izvērtē personas vajadzības, fiziskās un garīgās spējas un nosaka aprūpes
līmeni atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un kārtībai;
4.4. veic personas apsekošanu dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai un individuālā
sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanai;
4.5. izvērtē personas vai tās ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas un nepieciešamību noslēgt vienošanos
par to;
4.6. pieprasa no institūcijām un speciālistiem lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
4.7. nepieciešamības gadījumā izstrādā individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;
4.8. lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un par personas un/vai
tās apgādnieka sociālā pakalpojuma samaksas apmēru;
4.9. 10 (desmit) darbdienu laikā, izņemot šo noteikumu 13.6., 13.24. un 13.28. apakšpunktā minētos
sociālos pakalpojumus, pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par sociālā
pakalpojuma saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu;
4.10. ja sociālo pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz, pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu rindā
sociālā pakalpojuma saņemšanai;
4.11. paziņo personai vai tās likumiskajam pārstāvim par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
5. Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros finansētie sociālie pakalpojumi:
5.1. tiek sniegti atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
5.2. kalendārajā gadā netiek nodrošināti vienlaicīgi ar pašvaldības finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem.
6. Klienta un/vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par sociālo pakalpojumu normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un apmērā, slēdzot līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju.
7. Maksa par 13.1., 13.3., 13.4., 13.6., 13.8.–13.10., 13.22., 13.31. apakšpunktā minētajiem sociālajiem
pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.
8. Noteikumu 13.2., 13.5., 13.11.–13.21., 13.23. un 13.25.–13.30. apakšpunktā minētos sociālos
pakalpojumus pašvaldība nodrošina bez maksas kārtējam gadam apstiprinātā budžeta ietvaros.
9. Pašvaldība gadījumos, kad sociālais pakalpojums saistīts ar ēdināšanas pakalpojuma organizēšanu,
nenodrošina specifisko ēdināšanu, saistītu ar klienta veselības stāvokli.
10. Sociālo pakalpojumu nepiešķir personai, kurai ir noteiktas medicīniskās un/vai speciālās kontrindikācijas sociālā pakalpojuma saņemšanai.
II. VALSTS SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI
11. Valsts finansētie sociālo pakalpojumu veidi:
11.1. asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti;
11.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām
vai citām apreibinošām vielām – atkarīgai personai;
11.3. sociālā rehabilitācija dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
11.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai un vardarbību veikušai pilngadīgai personai;
11.5. psihologa pakalpojums personai līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte
noteikta pirmreizēji;
11.6. sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai:
11.6.1. ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk – FT) darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīgā vecuma,
kura strādā;
11.6.2. kura atbilst likuma «Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem» 2. un 4. pantā noteiktajām prasībām;
11.6.3. kura atbilst Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības
likuma 15. pantā noteiktajām prasībām;
11.6.4. ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā.
III. DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PROGRAMMAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI
12. Deinstitucionalizācijas programmas finansētie sociālo pakalpojumu veidi:
12.1. aprūpes pakalpojums bērnam ar FT, kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT:
12.2. līdz 4 (četru) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 (piecdesmit) stundas nedēļā;
12.3. no 5 (piecu) līdz 17 (septiņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 (desmit) stundas
nedēļā;
12.4. atelpas brīža pakalpojums 12.1. apakšpunktā minēto bērnu likumiskajiem pārstāvjiem;
12.5. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti individuālajā sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas plānā:
12.5.1. bērna ar FT likumiskajiem pārstāvjiem,
12.5.2. bērnam ar FT;
12.6. dienas aprūpes centra pakalpojums bērnam ar FT, ja tas paredzēts individuālajā sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas plānā;
12.7. pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT),
kurai veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts individuālais atbalsta plāns:
12.7.1. aprūpe mājās,
12.7.2. dienas aprūpes centra pakalpojums,
12.7.3. specializētās darbnīcas pakalpojums,
12.7.4. grupu dzīvokļa pakalpojums,
12.7.5. atelpas brīža pakalpojums,
12.7.6. speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts,
12.7.7. atbalsta grupas un grupu nodarbību pakalpojums.
IV. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI
13. Pašvaldības finansētie/līdzfinansētie sociālo pakalpojumu veidi:
13.1. pakalpojums «Aprūpe mājās»;
13.2. pakalpojums «Drošības poga»;
13.3. pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums;
13.4. īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām;
13.5. bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums;
13.6. krīzes centra pakalpojums;
13.7. pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma;
13.8. dienas aprūpes centra pakalpojums;
13.9. grupu dzīvokļa pakalpojums;

13.11. izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums;
13.12. terapeitiskās spēles pakalpojums;
13.13. sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums;
13.14. mūzikas terapijas pakalpojums;
13.15. kanisterapijas pakalpojums;
13.16. hidroterapijas pakalpojums;
13.17. reitterapijas pakalpojums;
13.18. atelpas brīža pakalpojums;
13.19. rehabilitācijas pakalpojums institūcijā;
13.20. rehabilitācijas pakalpojumi;
13.21. specializētā autotransporta pakalpojums;
13.22. higiēnas pakalpojums;
13.23. tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā;
13.24. īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums;
13.25. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai;
13.26. uzvedības sociālās korekcijas programma;
13.27. atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums;
13.28. ģimenes asistenta pakalpojums;
13.29. vasaras nometnes pakalpojums;
13.30. sociālā darba pakalpojums;
13.31. psihologa pakalpojums.
V. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
5.1. Pakalpojums «Aprūpe mājās»
14. Pakalpojuma «Aprūpe mājās» sniegšanas mērķis ir nodrošināt pamatvajadzību apmierināšanu un
sociālo aprūpi mājās personai, kura vecuma vai funkcionālo spēju ierobežojumu dēļ nevar sevi aprūpēt.
15. Pakalpojumu «Aprūpe mājās» ir tiesīga saņemt:
15.1. pensijas vecuma persona;
15.2. pilngadīga persona ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem vai GRT;
15.3. persona darbspējīgā vecumā, kura pēc traumas vai slimības laikā nespēj veikt ikdienas mājas darbus
un personisko aprūpi un kurai nav apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ (vecums, veselības stāvoklis,
nodarbinātība) nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi.
16. Lai saņemtu pakalpojumu «Aprūpe mājās», persona vēršas JSLP un iesniedz:
16.1. iesniegumu;
16.2. ģimenes ārsta atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes»
(veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu smaguma
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības,
seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
16.3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo kontrindikāciju neesību, ja personai ir GRT;
16.4. citus dokumentus pēc JSLP pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
17. JSLP novērtē personas fiziskās un garīgās spējas un nosaka aprūpes līmeni.
18. Gadījumos, ja persona, kura pieprasījusi pakalpojumu «Aprūpe mājās», ir noslēgusi uztura līgumu, JSLP
pieņem lēmumu par minētā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, izvērtējot normatīvajos aktos
noteiktos dokumentus un uztura līgumā noteikto uztura apjomu.
19. Pakalpojumu «Aprūpe mājās» nepiešķir:
19.1. ja personai ir medicīniskās un speciālās kontrindikācijas pakalpojuma «Aprūpe mājās» saņemšanai;
19.2. ja personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis, izņemot gadījumus, ja apgādnieki vai
ģimenes locekļi, vai citas atbalsta personas iesaistās personas aprūpē;
19.3. ja ģimenes loceklis vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ var nodrošināt nepieciešamo aprūpi;
19.4. ja, izvērtējot personas fiziskās un garīgās spējas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem,
ir konstatēts, ka persona pašaprūpi un ikdienas mājas darbus spēj veikt patstāvīgi un citu personu praktiska
palīdzība nav nepieciešama.
20. Lai saņemtu samaksas atvieglojumu par pakalpojumu «Aprūpe mājās», persona vēršas JSLP ienākumu
un materiālā stāvokļa novērtēšanai.
5.2. Pakalpojums «Drošības poga»
21. Pakalpojuma «Drošības poga» mērķis ir diennakti nodrošināt nepārtrauktas saziņas iespējas personas dzīvesvietā, sniegt informatīvu atbalstu un palīdzību situācijās, kad rodas draudi personas veselībai vai dzīvībai.
22. Pakalpojumu «Drošības poga» nodrošina pakalpojuma «Aprūpe mājās» klientam, kuram tiek noteikts
otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.
23. Lai saņemtu pakalpojumu «Drošības poga», klientam jāiesniedz iesniegums JSLP.
24. JSLP veic klienta apsekošanu dzīvesvietā un nepieciešamības pēc pakalpojuma «Drošības poga»
novērtēšanu.
25. Pakalpojumu «Drošības poga» piešķir, ja klienta dzīvesvietā ir:
25.1. stacionārais vai mobilais telefons;
25.2. elektrības pieslēgums.
5.3. Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums
26. Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma (turpmāk – ilgstošs pakalpojums institūcijā) mērķis ir sniegt diennakts sociālo aprūpi pensijas vecuma personai vai
pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.
27. Ilgstošu pakalpojumu institūcijā ir tiesīga saņemt pilngadīga persona, kurai tiek noteikts trešais vai
ceturtais aprūpes līmenis, un tā ir:
27.1. pensijas vecuma persona;
27.2. persona ar I vai II grupas invaliditāti.
28. Lai saņemtu ilgstošu pakalpojumu institūcijā, persona vēršas JSLP un iesniedz:
28.1. iesniegumu;
28.2. ģimenes ārsta atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes»
(veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu smaguma
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības,
seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
28.3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo kontrindikāciju neesību, ja personai ir GRT;
28.4. iztikas līdzekļu deklarāciju ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai;
28.5. citus dokumentus pēc JSLP sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
29. Lai saņemtu samaksas atvieglojumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
pakalpojumu, apgādnieks vēršas JSLP ienākumu novērtēšanai.
5.4. Īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām
personām
30. Īslaicīga pakalpojuma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām
(turpmāk – īslaicīgs pakalpojums institūcijā) mērķis ir nodrošināt diennakts sociālo aprūpi, sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus un ārstniecības personas noteikto veselības aprūpes plāna izpildi līdz 30
(trīsdesmit) diennaktīm gadījumos, kad persona veselības stāvokļa dēļ nespēj patstāvīgi sevi aprūpēt un/
vai nodrošināt pamatvajadzības.
31. Īslaicīgu pakalpojumu institūcijā ir tiesīga saņemt pilngadīga persona, kurai ir nepieciešama pastāvīga
sociālā un veselības aprūpe un kura ir:
31.1. pensijas vecuma persona;
31.2. persona ar invaliditāti;
31.3. persona bez noteiktas dzīvesvietas vai nonākusi krīzes situācijā.
32. Lai saņemtu īslaicīgu pakalpojumu institūcijā, persona vēršas JSLP un iesniedz:
32.1. iesniegumu;
32.2. ģimenes ārsta atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes»
(veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu smaguma
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības,
seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
32.3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo kontrindikāciju neesību, ja personai ir GRT;
32.4. iztikas līdzekļu deklarāciju ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai;
32.5. citus dokumentus pēc JSLP sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
33. Lai saņemtu samaksas atvieglojumu par īslaicīgo pakalpojumu institūcijā, apgādnieks vēršas JSLP
ienākumu novērtēšanai.
34. Īslaicīga pakalpojuma institūcijā sniegšanas termiņš var tikt pagarināts līdz:
34.1. invaliditātes grupas noteikšanai, ja persona ar prognozējamu invaliditāti sociālā pakalpojuma saņemšanas laikā ir iesniegusi VDEĀVK dokumentus ekspertīzes veikšanai;
34.2. sociālā pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
34.3. veselības aprūpes plāna izpildes beigām, ja ārstniecības personas noteiktais veselības aprūpes plāns
pārsniedz 30 (trīsdesmit) diennaktis.
5.5. Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums
35. Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt
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bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam mājokli, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, kā arī
veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai alternatīvās sociālās aprūpes formas (audžuģimene,
aizbildnība) saņemšanu, vai adopciju un sagatavot bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
36. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs» (turpmāk – JBSAC)
uzņem bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus vecumā no 2 (diviem) līdz 18 (astoņpadsmit)
gadiem saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pilsētas bāriņtiesa» (turpmāk –
bāriņtiesa) lēmumu par bērna ievietošanu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā.
37. Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu izņēmuma
gadījumā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam var turpināt saņemt pilngadību sasniegušais bārenis un
bez vecāku gādības palikušais bērns, kurš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm
(pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.
5.6. Krīzes centra pakalpojums
38. Krīzes centra pakalpojuma mērķis ir sniegt naktsmītni, sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu,
pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam
bērnam un ģimenei ar bērniem.
39. JBSAC struktūrvienības «Krīzes centrs» pakalpojumu tiesīgi saņemt:
39.1. bērns vecumā no 2 (diviem) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, kurš cietis no prettiesiskām darbībām
un/vai nonācis krīzes situācijā;
39.2. ģimene, kurā vecāks vai bērni cietuši no prettiesiskām darbībām un/vai nonākuši krīzes situācijā;
39.3. bērns vecumā no 2 (diviem) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem uz laiku, kamēr vecāki (likumiskie pārstāvji)
veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt;
39.4. jaundzimušā bērna māte ar bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa.
40. Krīzes centrā uzņem personas:
40.1. saskaņā ar policijas rīkojumu;
40.2. ar bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu;
40.3. ar JSLP atzinumu, ja persona vēršas sociālo apstākļu dēļ;
40.4. pamatojoties uz personas iesniegumu;
40.5. gadījumos, kad fiziska vai juridiska persona nogādājusi krīzes centrā bērnu, kurš palicis bez vecāku
gādības vai cietis no prettiesiskām darbībām.
41. Gadījumos, kad bērns krīzes centrā ievietots sakarā ar vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja nespēju
bērnu aprūpēt veselības stāvokļa dēļ, persona iesniedz dokumentu, kas apliecina tās ārstēšanās nepieciešamību.
42. Krīzes centrs nodrošina:
42.1. naktsmītni;
42.2. aprūpi un uzraudzību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī;
42.3. ēdināšanu 4 (četras) reizes dienā;
42.4. sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu;
42.5. individuālās un grupu nodarbības psihosociālā atbalsta sniegšanai;
42.6. vispārējās izglītības procesa nepārtrauktību;
42.7. individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu un koordinēšanu.
43. Uzturēšanās laiks krīzes centrā ir līdz 3 (trijiem) mēnešiem. Izvērtējot klienta sociālo situāciju un individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi, uzturēšanās laiks var tikt pagarināts līdz 6 (sešiem) mēnešiem.
44. JBSAC direktors 1 (vienas) darba dienas laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par krīzes
centra pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī pārtraukšanu vai pagarināšanu un informē
attiecīgās pašvaldības bāriņtiesu un sociālo dienestu.
5.7. Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma
45. Pakalpojuma bērna aprūpei pēc vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja lūguma (turpmāk – pakalpojums
bērna aprūpei), ja tiem ir nepieciešams ārstēties, mērķis ir sniegt bērnam līdz 2 (divu) gadu vecumam
vai jaundzimušā bērna mātei ar bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa, diennakts aprūpi sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
46. Pakalpojumu bērna aprūpei tiesīgi saņemt:
46.1. bērns līdz 2 (divu) gadu vecuma sasniegšanai;
46.2. jaundzimušā bērna māte ar bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa;
46.3. vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kuram nepieciešams ārstēties.
47. Lai saņemtu pakalpojumu bērna aprūpei, vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis JSLP iesniedz:
47.1. iesniegumu;
47.2. bērna likumiskā pārstāvja apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu, izņemot
vecākus;
47.3. dokumentu, kas apliecina vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja ārstēšanās nepieciešamību.
48. Pakalpojumu bērna aprūpei piešķir līdz 3 (trijiem) mēnešiem. Izvērtējot klienta sociālo situāciju, ar JSLP
lēmumu sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz 6 (sešiem) mēnešiem.
5.8. Dienas aprūpes centra pakalpojums
49. Dienas aprūpes centra pakalpojuma (turpmāk – DAC pakalpojuma) mērķis ir personai ar invaliditāti
ar GRT nodrošināt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, uzlabot personas sociālās
funkcionēšanas spējas un veicināt iekļaušanos sabiedrībā.
50. DAC pakalpojumu tiesīga saņemt persona ar invaliditāti ar GRT, kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
50.1. nav nodarbināta;
50.2. neapmeklē speciālās izglītības iestādi;
50.3. nav ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
51. DAC pakalpojumu nodrošina JSLP dienas centri: «Atbalsts», «Integra» un «Harmonija».
52. Dienas centrs «Atbalsts» uzņem pilngadīgas personas ar invaliditāti ar GRT.
53. Dienas centrs «Integra» uzņem personas ar invaliditāti ar GRT, kuras sasniegušas 16 (sešpadsmit)
gadu vecumu.
54. Dienas centrs «Harmonija» uzņem pilngadīgas personas ar I grupas invaliditāti ar GRT, kurām ir noteikta
īpašas kopšanas nepieciešamība.
55. Lai saņemtu DAC pakalpojumu, persona vai personas likumiskais pārstāvis JSLP iesniedz iesniegumu un:
55.1. ģimenes ārsta atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes»
(veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ar norādi par funkcionālo spēju traucējumu smaguma
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības,
seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
55.2. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo kontrindikāciju neesību;
55.3. citus dokumentus, kuri ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
56. DAC pakalpojums ietver:
56.1. uzraudzību un individuālu atbalstu;
56.2. palīdzību pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai;
56.3. kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstīšanu;
56.4. nodarbinātību veicinošo prasmju attīstīšanas nodarbības;
56.5. brīvā laika, mākslinieciskās pašdarbības un relaksējošās nodarbības atbilstoši dienas ritmam;
56.6. sociālā darba un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai;
56.7. klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;
56.8. fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā;
56.9. ēdināšanu.
5.9. Grupu dzīvokļa pakalpojums
57. Grupu dzīvokļa pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu
risināšanā pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT, kurai ir objektīvas grūtības dzīvot
patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
58. Grupu dzīvokļa pakalpojumu tiesīga saņemt pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT,
kura atbilst visiem šādiem kritērijiem:
58.1. nav nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums,
un persona iesniegusi iesniegumu šīs institūcijas vadītājam par grupu dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu;
58.2. pabeigusi sociālās rehabilitācijas kursu pusceļa mājā un atzīta par piemērotu saņemt grupu dzīvokļa
pakalpojumu.
59. Grupu dzīvoklī nodrošina nodarbības atbilstoši klienta izstrādātajam individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.
5.10. Naktspatversmes pakalpojums
60. Naktspatversmes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt īslaicīgu izmitināšanu bez noteiktas dzīvesvietas
vai krīzes situācijā nonākušai pilngadīgai personai.
61. Lai saņemtu naktspatversmes pakalpojumu, persona vēršas JSLP naktspatversmē.
62. Naktspatversmē personām nodrošina:
62.1. naktsmītni;
62.2. ēdināšanu;
62.3. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas un atbalstu;
62.4. iespēju uzturēties visu diennakti, ja gaisa temperatūra ārā ir zemāka par -8 0C.
63. Naktspatversmē uzņem personu, kurai nav apreibinošu vielu lietošanas pazīmju.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

64. Ja klients uzturas naktspatversmē ilgāk par 3 (trim) dienām, viņš iesniedz ģimenes ārsta atzinumu par
veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību.
65. Naktspatversmes pakalpojumu nepiešķir vai pārtrauc:
65.1. ja persona slimo ar:
65.1.1. plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā,
65.1.2. akūtām infekcijas slimībām,
65.1.3. seksuāli transmisīvām slimībām;
65.2. ja persona:
65.2.1. nevar veikt pašaprūpi veselības stāvokļa dēļ,
65.2.2. nespēj patstāvīgi pārvietoties.
66. No naktspatversmes izraida klientu, kurš neievēro naktspatversmes iekšējās kārtības noteikumus.
67. Klienta uzturēšanās laiks naktspatversmē ir 90 (deviņdesmit) dienas.
68. Naktspatversmes pakalpojuma līguma termiņu virs 90 (deviņdesmit) dienām pagarina ar JSLP lēmumu
klientam, kurš aktīvi iesaistās savu sociālo problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus atbilstoši
izstrādātajam individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.
5.11. Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums
69. Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot ģimenes (personas) sociālās
funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personu)
izglītošanos psihiskās veselības uzturēšanā un stiprināšanā, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai
sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.
70. JSLP nodrošina:
70.1. izglītojošās grupas nodarbības:
70.1.1. Vecāku loma bērnu audzināšanā – 10 (desmit) nodarbības,
70.1.2. Bērna emocionālā audzināšana – 20 (divdesmit) nodarbības,
70.1.3. Esam ģimene – 10 (desmit) nodarbības,
70.1.4. Ceļvedis, audzinot pusaudzi – 10 (desmit) nodarbības,
70.1.5. Sociālo prasmju attīstīšana – 28 (divdesmit astoņas) nodarbības,
70.1.6. Iekšējo resursu aktivizēšana – 10 (desmit) nodarbības;
70.2. atbalsta grupas līdzatkarīgām pilngadīgām personām – 21 (divdesmit vienu) nodarbību;
70.3. atbalsta grupas vecākiem, kuru aprūpē ir bērni ar smagiem FT, – 8 (astoņas) nodarbības.
71. Personai ir tiesības saņemt vienas izglītojošās vai atbalsta grupas pakalpojumu kalendārajā gadā
atbilstoši plānotajam grupas dalībnieku skaitam.
72. Izglītojošās grupas «Vecāku loma bērnu audzināšanā» nodarbības nodrošina vecākam vai bērna
likumiskajam pārstāvim:
72.1. kura bērns ir iekļauts uzvedības sociālās korekcijas programmā;
72.2. kuram ir atņemtas aizgādības tiesības vai pastāv risks aizgādības tiesību pārtraukšanai vai
atņemšanai.
73. Izglītojošās grupas «Bērna emocionālā audzināšana« nodarbības nodrošina:
73.1. vecākam, kurš audzina bērnu līdz 7 (septiņu) gadu vecumam;
73.2. aizbildnim, audžuvecākam, kuram ir bērns līdz 10 (desmit) gadu vecumam.
74. Izglītojošās grupas «Esam ģimene» nodarbības nodrošina ģimenei, ja bērnu audzina viens no vecākiem.
75. Izglītojošās grupas «Ceļvedis, audzinot pusaudzi» nodarbības nodrošina vecākam vai bērna likumiskajam
pārstāvim, kuram ir bērns no 12 (divpadsmit) līdz 16 (sešpadsmit) gadu vecumam.
76. Izglītojošās grupas «Sociālo prasmju attīstīšana» nodarbības nodrošina bērnam no 8 (astoņu) līdz 12
(divpadsmit) gadu vecumam, kurš ir iekļauts uzvedības sociālās korekcijas programmā.
77. Izglītojošās grupas «Iekšējo resursu aktivizēšana» nodarbības nodrošina bērnam no 13 (trīspadsmit)
līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurš ir iekļauts uzvedības sociālās korekcijas programmā.
78. Atbalsta grupas nodarbības līdzatkarīgām pilngadīgām personām nodrošina pilngadīgai personai,
kuras ģimenes loceklis saņem JSLP Rehabilitācijas nodaļas Atkarību profilakses punkta pakalpojumus
un/vai saņem par valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgām personām.
79. Atbalsta grupas nodarbības nodrošina vecākam vai likumiskajam pārstāvim, kuru aprūpē ir persona
ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam ar smagiem FT.
80. Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojumu var saņemt, iesniedzot iesniegumu JSLP vai ar JSLP
sociālā darbinieka nosūtījumu.
5.12. Terapeitiskās spēles pakalpojums
81. Terapeitiskās spēles pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālo atbalstu ģimenei, veicinot un stiprinot
bērna un vecāka savstarpējās attiecības un uzticēšanos.
82. Tiesības saņemt terapeitiskās spēles pakalpojumu ir:
82.1. vecākam, ja viņu bērnam ir konstatētas emocionāla rakstura un uzvedības problēmas;
82.2. audžuģimenei, aizbildņa ģimenei, viesģimenei un ģimenei, kura ir adoptējusi bērnu.
83. Terapeitiskās spēles pakalpojums ietver 27 (divdesmit septiņas) nodarbības.
84. Terapeitiskās spēles pakalpojumu var saņemt, iesniedzot iesniegumu JSLP vai ar JSLP sociālā darbinieka
nosūtījumu.
85. Terapeitiskās spēles pakalpojumu piešķir vienu reizi 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā.
5.13. Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums
86. Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojuma mērķis ir veicināt emocionālo kontaktu starp
vecākiem un bērnu, kā arī veicināt bērna sensoro (taustes, garšas, ožas, redzes, dzirdes) un motoro (sīko,
pamatkustību) attīstību.
87. Tiesības saņemt sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojumu ir ģimenei ar bērnu no 3 (trīs)
līdz 16 (sešpadsmit) gadu vecumam.
88. Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojumu var saņemt, iesniedzot iesniegumu JSLP vai
ar JSLP sociālā darbinieka nosūtījumu.
89. Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums ietver 3 (trīs) nodarbības.
90. Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojumu piešķir vienu reizi 12 (divpadsmit) mēnešu
periodā.
5.14. Mūzikas terapijas pakalpojums
91. Mūzikas terapijas pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti no 1 (viena) līdz 18
(astoņpadsmit) gadu vecumam (šajā apakšnodaļā – persona ar invaliditāti) komunikācijas prasmju
attīstīšanai un emocionālās labsajūtas uzlabošanai.
92. Lai saņemtu mūzikas terapijas pakalpojumu, personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz
JSLP iesniegumu un šādus dokumentus:
92.1. ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes» (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību;
92.2. personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt
nepilngadīgu personu.
93. Mūzikas terapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.
5.15. Kanisterapijas pakalpojums
94. Kanisterapijas pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu
vecumam (šajā apakšnodaļā – persona ar invaliditāti) kustību koordinācijas atjaunošanai un uzlabošanai,
motorikas un uztveres attīstīšanai.
95. Lai saņemtu kanisterapijas pakalpojumu, personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP
iesniegumu un šādus dokumentus:
95.1. ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes» (veidlapa Nr.027/) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību;
95.2. personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt
nepilngadīgu personu.
96. Kanisterapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.
5.16. Hidroterapijas pakalpojums
97. Hidroterapijas pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit)
gadu vecumam (šajā apakšnodaļā – persona ar invaliditāti), lai uzlabotu locītavu kustīgumu, mazinātu
sāpes un muskuļu sasprindzinājumu.
98. Lai saņemtu hidroterapijas pakalpojumu, personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP
iesniegumu un šādus dokumentus:
98.1. ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes» (veidlapa Nr.027u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību;
98.2. personas ar invaliditāti likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt
nepilngadīgu personu.
99. Hidroterapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.
5.17. Reitterapijas pakalpojums
100. Reitterapijas pakalpojuma mērķis ir uzlabot personas ar invaliditāti mobilitātes, līdzsvara, koordinācijas
un kustīguma spējas.
101. Tiesības saņemt reitterapijas pakalpojumu ir:
101.1. personai ar invaliditāti no 5 (piecu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai, izņemot

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
gadījumus, kad minētajai personai pastāv medicīniskās kontrindikācijas: atlanta – ass skriemeļa
nestabilitāte, neseni lūzumi un ķirurģiska iejaukšanās, skolioze (lielāka par 30 (trīsdesmit) grādiem),
akūts artrīts, vaļējas brūces uz svaru nesošajām virsmām, nekontrolētas lēkmes, stipras alerģijas,
nekontrolējama uzvedība, tromboze, tromboflebīts, varikozu vēnu paplašinājumi, vēnu iekaisumi, labdabīgi
un ļaundabīgi audzēji;
101.2. pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti, kurai ir centrālās un perifērās nervu sistēmas, balsta
un kustību sistēmas, elpošanas sistēmas, sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanas.
102. Lai saņemtu reitterapijas pakalpojumu, persona vai personas likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP
iesniegumu un šādus dokumentus:
102.1. ārstējošā ārsta (neirologa vai rehabilitologa) atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes» (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko
kontrindikāciju neesību;
102.2. noteikumu 101.1. apakšpunktā minētajā gadījumā likumiskā pārstāvja apliecinājumu par tiesībām
pārstāvēt nepilngadīgu personu, izņemot vecākus;
102.3. noteikumu 101.2. apakšpunktā minētajā gadījumā apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt pilngadīgu
personu ar invaliditāti.
103. Reitterapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.
5.18. Atelpas brīža pakalpojums
104. Atelpas brīža (īslaicīgās sociālās aprūpes) pakalpojuma (turpmāk – atelpas brīža pakalpojuma) institūcijā
mērķis ir personai ar invaliditāti ar GRT vai FT un kura dzīvo ģimenē nodrošināt uzraudzību, sociālo aprūpi,
speciālistu konsultācijas, ēdināšanu 4 (četras) reizes dienā, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu
līdz 30 (trīsdesmit) diennaktīm kalendārajā gadā, aprūpes procesā aizstājot ģimenes locekļus.
105. Tiesības saņemt atelpas brīža pakalpojumu ir:
105.1. personai ar invaliditāti ar FT līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam;
105.2. pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT.
106. Lai saņemtu atelpas brīža pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP iesniegumu
un šādus dokumentus:
106.1. ārstējošā ārsta atzinumu «Izraksts no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes»
(veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību, tai skaitā
iekļaujot norādes par personai nozīmētajiem medikamentiem un ordinētajām devām (atzinuma derīguma
termiņš 6 (seši) mēneši);
106.2. pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT psihiatra atzinumu par personas psihisko
veselību un speciālo kontrindikāciju neesību;
106.3. noteikumu 105.1. apakšpunktā minētās personas likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu;
106.4. noteikumu 105.2. apakšpunktā minētās personas pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par tiesībām
pārstāvēt personu.
5.19. Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā
107. Rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā mērķis ir uzlabot pilngadīgas personas sociālās funkcionēšanas
spējas.
108. Rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir tiesīga saņemt:
108.1. pensijas vecuma persona hronisku slimību paasinājumu gadījumos un kura ir atzīta par trūcīgu;
108.2. pilngadīga persona ar invaliditāti un kura ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
109. Lai saņemtu rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, persona JSLP iesniedz iesniegumu un šādus
dokumentus:
109.1. ārstējošā ārsta izsniegtu atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes» (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes
kods, kurš neietilpst valsts apmaksātās sociālās rehabilitācijas programmā, un informācija par medicīnisko
kontrindikāciju neesību, kas izsniegts ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms pakalpojuma pieprasīšanas.
110. Persona rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņem rindas kārtībā 1 (vienu) reizi 3 (trijos) gados.
111. Rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā apjoms ir 12 (divpadsmit) kalendārās dienas.
5.20. Rehabilitācijas pakalpojumi
112. Ārstnieciskās vingrošanas vai ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumu (fizioterapija, masāža, ergoterapija) (turpmāk – rehabilitācijas pakalpojumi) mērķis ir pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti
saglabāt funkcionālo neatkarību.
113. Rehabilitācijas pakalpojumus ir tiesīga saņemt pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti, kurai
ārstējošā ārsta izsniegtā atzinumā «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes» (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ir atzīme par pakalpojuma nepieciešamību ar
norādi uz lokalizāciju un medicīnisko kontrindikāciju neesību.
114. Ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums ietver 4 (četras) nodarbības mēnesī 12 (divpadsmit) mēnešu
periodā.
115. Ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumi ietver 10 (desmit) pakalpojuma reizes.
5.21. Specializētā autotransporta pakalpojums
116. Specializētā autotransporta pakalpojuma mērķis ir nodrošināt transporta pieejamību personai ar kustību
traucējumiem un/vai kurai ir apgrūtināta pārvietošanās:
116.1. ar veselības aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tehnisko palīglīdzekļu centra pakalpojumu
saistīto aktivitāšu veikšanai;
116.2. nevalstisko organizāciju rīkoto pasākumu apmeklēšanai.
117. Specializētā autotransporta pakalpojumu ir tiesīga saņemt:
117.1. pilngadīga persona, kurai ir VDEĀVK atzinums par transporta indikāciju noteikšanu un valsts sociālā
pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti, kurai ir apgrūtināta pārvietošanās;
117.2. persona ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurai ir VDEĀVK atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību;
117.3. pensijas vecuma persona, kura pārvietojas, tikai izmantojot tehnisko palīglīdzekli;
117.4. persona, kurai ir ārsta speciālista nosūtījums dialīzes veikšanai.
118. Lai saņemtu specializētā autotransporta pakalpojumu, persona JSLP iesniedz iesniegumu.
119. Specializētā autotransporta pakalpojums tiek piešķirts šādā secībā:
119.1. nokļūšanai veselības aprūpes vai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
119.2. tehnisko palīglīdzekļu centra apmeklēšanai;
119.3. nokļūšanai sociālo pakalpojumu saņemšanas vietā;
119.4. izglītojošo, sporta un integrējošo pasākumu apmeklēšanai.
120. Specializētā autotransporta pakalpojums netiek piešķirts personai, kura saņem ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojumu.
121. Saņemot specializētā autotransporta pakalpojumu, personai netiek nodrošināts pavadoņa (asistenta)
pakalpojums.
5.22. Higiēnas pakalpojums
122. Higiēnas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus.
123. Higiēnas pakalpojumu ir tiesīga saņemt:
123.1. persona, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
123.2. pensijas vecuma persona;
123.3. pilngadīga persona ar invaliditāti.
124. Lai saņemtu higiēnas pakalpojumu, personai jāuzrāda noteikumu 123.1.–123.3. apakšpunktā noteikto
statusu apliecinošs dokuments.
125. JSLP nenodrošina personiskās higiēnas līdzekļus un dvieļus.
5.23. Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā
126. Tehniskie palīglīdzekļi ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē
personas funkcionēšanas pazeminājumu vai invaliditāti.
127. Tiesības saņemt tehnisko palīglīdzekli ir:
127.1. pilngadīgai personai ar invaliditāti;
127.2. pensijas vecuma personai ar FT.
128. JSLP nodrošina pašvaldības īpašumā esošo tehnisko palīglīdzekļu nodošanu patapinājumā.
129. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli, persona iesniedz JSLP iesniegumu un ārstējošā ārsta atzinumu
«Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes» (veidlapa Nr.027/u), kurā
norādīts personas funkcionālos traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes kods un informācija par nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli.
130. Lai saņemtu patapinājumā tehnisko palīglīdzekli, kura bilances vērtība pārsniedz 500,00 euro (pieci
simti euro), iesniedzējam ir jānorāda persona, kura ar parakstu garantēs patapinājumā nodotā tehniskā
palīglīdzekļa atgriešanu JSLP, vajadzībai izbeidzoties.
5.24. Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums
131. Īslaicīga krīzes istabas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt ar mājokli līdz 6 (sešiem) mēnešiem ģimeni
(personu), kurai mājoklis iznīcināts vai bojāts un ir dzīvošanai nederīgs.
132. Lai saņemtu īslaicīgu krīzes istabas pakalpojumu, persona iesniedz JSLP iesniegumu un dokumentus,
kas apliecina, ka mājoklis nav derīgs dzīvošanai.
133. JSLP pieņem lēmumu par īslaicīgu krīzes istabas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 1
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(vienas) darba dienas laikā pēc dokumentu saņemšanas, nepieciešamības gadījumā ģimenei (personai)
izmitināšana tiek nodrošināta nekavējoties.
134. Ģimenei (personai) pakalpojumu bez maksas piešķir uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem.
135. Sākot ar 4. (ceturto) mēnesi, klients maksā īres maksu un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem,
pamatojoties uz izrakstītu rēķinu.
5.25. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai
136. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu atkarīgai (līdzatkarīgai) personai mērķis ir nodrošināt personai
individuālo un grupu sociālo darbu, kā arī organizēt preventīvos pasākumus atkarību mazināšanai.
137. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atkarīga (līdzatkarīga) persona saņem:
137.1. iesniedzot iesniegumu JSLP;
137.2. ar JSLP sociālā darbinieka nosūtījumu.
5.26. Uzvedības sociālās korekcijas programma
138. Uzvedības sociālās korekcijas programmas (turpmāk – programmas) mērķis ir nodrošināt psihosociālo
darbu ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem individuāli un/vai grupā, kā
arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu.
139. Saskaņā ar bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu JSLP nodrošina programmu, ja bērns:
139.1. izdarījis noziedzīgu nodarījumu un pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav apcietināts;
139.2. atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu;
139.3. atbrīvots no kriminālatbildības;
139.4. atbrīvots no ieslodzījuma vai soda izciešanas vietas;
139.5. izdarījis Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 (četrpadsmit) gadu vecuma
sasniegšanas;
139.6. vairāk nekā 2 (divas) reizes izdarījis Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās prettiesiskās darbības;
139.7. ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības.
140. Programma ietver individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādi un koordinēšanu katram bērnam,
individuālās sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas, izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības
bērnam un viņa likumiskajam pārstāvim.
141. Programma tiek nodrošināta 12 (divpadsmit) mēnešus, nepieciešamības gadījumā termiņš var tikt
pagarināts vēl līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
5.27. Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums
142. Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei, kurai vienās dzemdībās
piedzimuši trīs vai vairāk bērnu.
143. Tiesības saņemt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu ir ģimenei, kurai vienās dzemdībās
piedzimuši trīs vai vairāk bērnu (turpmāk šajā apakšnodaļā – bērni), ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit)
gadu vecumam un ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.
144. Lai saņemtu atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu, persona JSLP iesniedz:
144.1. iesniegumu, norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu);
144.2. dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērnu intereses, izņemot vecākus.
145. JSLP izvērtē atbalsta ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas)
pakalpojumu.
146. JSLP slēdz līgumu par pakalpojuma sniegšanu līdz 1 (vienam) gadam, nepieciešamības gadījumā
līgumu var pagarināt.
147. Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojuma sniegšanu pārtrauc, pamatojoties uz:
147.1. klienta vai atbalsta ģimenes (personas) iesniegumu;
147.2. JSLP sociālā darbinieka atzinumu.
148. Samaksa atbalsta ģimenei (personai) tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto minimālo stundas tarifa likmi par vienu stundu, bet ne
vairāk kā par 40 (četrdesmit) stundām mēnesī.
5.28. Ģimenes asistenta pakalpojums
149. Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei (personai), kurai ar JSLP sociālā
darbinieka izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.
150. Ģimenes asistenta pakalpojumu no 4 (četrām) līdz 12 (divpadsmit) stundām nedēļā ir tiesīga saņemt:
150.1. ģimene, kurai ir konstatēts noteikumu 149. punktā minēto sociālo prasmju trūkums;
150.2. persona pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam,
kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.
151. Lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu JSLP.
152. JSLP 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā:
152.1. izvērtē ģimenes noteikumu 149. punktā minētās sociālās prasmes;
152.2. izvērtē noteikumu 150.2. apakšpunktā minētai personai sociālās prasmes mājsaimniecības
vadīšanā un sadzīves organizēšanā;
152.3. iepazīstina ģimeni (personu) ar potenciālo ģimenes asistentu;
152.4. pieņem lēmumu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;
152.5. slēdz līgumu līdz 1 (vienam) gadam par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu.
153. Ģimenes asistenta pakalpojumu pārtrauc, pamatojoties uz:
153.1. klienta vai ģimenes asistenta iesniegumu;
153.2. JSLP sociālā darbinieka atzinumu.
5.29. Vasaras nometnes pakalpojums
154. Vasaras nometnes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt saturīga brīvā laika pavadīšanu līdz 10 (desmit)
dienām pašvaldības organizētajās nometnēs trūcīgo, maznodrošināto, audžuģimeņu, aizbildnībā esošiem
bērniem no 7 (septiņu) līdz 12 (divpadsmit) gadu vecumam.
155. Lai saņemtu vasaras nometnes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP iesniegumu
un dokumentu, kas apliecina bērna likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, tiesības pārstāvēt bērnu.
5.30. Sociālā darba pakalpojumi
156. Sociālā darba pakalpojumu mērķis ir sniegt profesionālo atbalstu personām, ģimenēm, personu
grupām, lai veicinātu vai atjaunotu savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī atrisināt vai mazināt sociālās
problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.
157. JSLP nodrošina sociālo darbu ar:
157.1. ģimenēm un bērniem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, aizbildņiem,
viesģimenēm, atbalsta ģimenēm un uzticības personām;
157.2. sociālās atstumtības grupu un krīzes situācijā nonākušām personām;
157.3. bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās līdz
24 (divdesmit četru) gadu vecumam;
157.4. atkarīgām un līdzatkarīgām personām;
157.5. nepilngadīgiem likumpārkāpējiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;
157.6. pilngadīgām personām ar invaliditāti un personām ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam;
157.7. personām ar FT, GRT un prognozējamo invaliditāti;
157.8. pensijas vecuma personām;
157.9. bēgļiem un citām riskam pakļautām personām.
158. Sociālo darbu uzsāk pēc personas iesnieguma vai JSLP saņemtas informācijas par sociālā darba
pakalpojuma nepieciešamību.
5.31. Psihologa pakalpojums
159. Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt profesionālu psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai
nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas.
160. JSLP nodrošina:
160.1. psihologa konsultācijas ģimenei vai personai, kura nokļuvusi sarežģītā krīzes situācijā (piemēram,
iegūta invaliditāte, mājokļa zaudēšana, ilgstošs bezdarbs, tuvinieka nāve, autoavārija, ugunsgrēks,
smaga saslimšana, suicīda mēģinājums, pārciesta vardarbība u.c.) un/vai kurai traucētas sociālās
funkcionēšanas spējas;
160.2. psihologa konsultācijas audžuģimenei, aizbildņa ģimenei, viesģimenei un ģimenei, kura ir adoptējusi bērnu;
160.3. ģimenes (personas) izpēti pēc bāriņtiesas lūguma, ja ir aizdomas par vardarbību.
161. Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vēršas pie JSLP sociālā darbinieka, kurš izvērtē psihologa pakalpojuma nepieciešamību un izsniedz JSLP nosūtījumu, kā arī organizē psihologa pakalpojuma
saņemšanu.
162. Psihologa pakalpojums ietver konsultēšanu, ja ir nepieciešams, psiholoģisko izpēti un psihosociālo
rehabilitāciju krīzes un psiholoģisko traumu gadījumā.
VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
163. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007. gada 26. aprīļa saistošos noteikumus
Nr.148 «Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā» (Latvijas Vēstnesis, 2007, 89. nr.;
2011, 53. nr.; 2012, 53. nr.; 2013, 200. nr.; 2013, 251. nr.).
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne
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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2018. GADA 22. MARTA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.18-8
«PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka valsts,
Eiropas Sociālā fonda projekta «Atver sirdi Zemgalē»
(turpmāk – Deinstitucionalizācijas programmas) un
Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldības)
finansēto/līdzfinansēto sociālo pakalpojumu – sociālās
aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba
pakalpojumu (turpmāk – sociālo pakalpojumu) – veidus, apjomu, piešķiršanas/atteikšanas, saņemšanas/
pārtraukšanas un samaksas kārtību (turpmāk – saņemšanas kārtība).
Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja
saņemt sociālos pakalpojumus par valsts, Deinstitucionalizācijas programmas un pašvaldības budžeta
līdzekļiem. Citu pašvaldību iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
pašvaldības sociālos pakalpojumus saskaņā ar Jelgavas
pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem,
noslēdzot sadarbības līgumu starp pašvaldībām un pakalpojuma līgumu starp personu un sociālā pakalpojuma
sniedzēju. Deinstitucionalizācijas programmas un valsts
finansētos sociālos pakalpojumus Jelgavas pilsētā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji var saņemt, vēršoties
ar iesniegumu un citiem nepieciešamajiem dokumentiem
sociālā pakalpojuma saņemšanai Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādē «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(turpmāk – JSLP). Minēto pakalpojumu saņemšana notiek
atbilstoši noteikumu un citu normatīvo aktu nosacījumiem.
Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros finansētie
sociālie pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši normatīvo aktu
nosacījumiem un kalendārajā gadā netiek nodrošināti
vienlaicīgi ar pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem.
Jelgavas pilsētas pašvaldībā 2018. gadā tiks nodrošināts 31 (trīsdesmit viens) sociālo pakalpojumu veids:
pakalpojums «Aprūpe mājās», pakalpojums «Drošības
poga», pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums, īslaicīgs
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
pakalpojums pilngadīgām personām, bērnu ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
pakalpojums, krīzes centra pakalpojums, pakalpojums
bērna aprūpei pēc vecāku lūguma, dienas aprūpes centra
pakalpojums, grupu dzīvokļa pakalpojums, naktspa
tversmes pakalpojums, izglītojošās un atbalsta grupas
pakalpojums, terapeitiskās spēles pakalpojums, sensorās
un motorās attīstības nodarbību pakalpojums, mūzikas
terapijas pakalpojums, kanisterapijas pakalpojums, hidroterapijas pakalpojums, reitterapijas pakalpojums, atelpas
brīža pakalpojums, rehabilitācijas pakalpojums institūcijā,
rehabilitācijas pakalpojumi, specializētā autotransporta
pakalpojums, higiēnas pakalpojums, tehnisko palīglīdzekļu
nodošana patapinājumā, īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai
(līdzatkarīgai) personai, uzvedības sociālās korekcijas
programma, atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums,
ģimenes asistenta pakalpojums, vasaras nometnes
pakalpojums, sociālā darba un psihologa pakalpojums.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums
Noteikumi tiek izdoti, lai noteiktu valsts, Deinstitucionalizācijas programmas un pašvaldības finansēto/
līdzfinansēto sociālo pakalpojumu – sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu –
veidus, apjomu un saņemšanas kārtību.
Jelgavas pilsētā dzīvesvietu deklarējušiem iedzīvotājiem
nepieciešams nodrošināt iespēju saņemt sociālos
pakalpojumus par valsts, Deinstitucionalizācijas programmas un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Sociālos
pakalpojumus Jelgavas pilsētas iedzīvotāji varēs saņemt,
vēršoties ar iesniegumu un citiem sociālā pakalpojuma
saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem JSLP. Sociālo
pakalpojumu saņemšana notiek atbilstoši noteikumu un
citu normatīvo aktu nosacījumiem. Deinstitucionalizācijas
programmas ietvaros finansētie sociālie pakalpojumi
tiks sniegti atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem
un kalendārajā gadā netiks nodrošināti vienlaicīgi ar
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem. Nepieciešams
noteikt sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Jelgavas
pilsētas pašvaldības 31 (trīsdesmit vienam) sociālo
pakalpojumu veidam.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas līdzekļi JSLP
2018. gada budžetā. Jelgavas pilsētas pašvaldības un citu
pašvaldību iedzīvotājiem par sociālajiem pakalpojumiem
jāmaksā saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.
Tiek prognozēts, ka kopumā pašvaldības sociālo
pakalpojumu nodrošināšanai ir nepieciešami 2 072
850 (divi miljoni septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti
piecdesmit) euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Uzņēmējiem tiks nodrošināta informācija par iespējām
piedāvāt sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes
Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietniece R.Vectirāne

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Eiropā – sudrabs un bronza

Trīs Jelgavas kluba
«Shinri» sportisti
Latvijas izlases sastāvā piedalījušies
8. Eiropas Shotokan karatē čempionātā. Jelgavnieki
izcīnīja divas no sešām Latvijas izlases
medaļām. Kims Petrovs izcīnīja 2. vietu
kata disciplīnā 16–17 gadus veco sportistu grupā, savukārt Artjoms Groševs – 3.
vietu kata disciplīnā 14–15 gadu grupā.
Vēl Jelgavu pārstāvēja Daniela Skuja, kura
kumitē kategorijā izcīnīja 5. vietu. Čempionātā startēja vairāk nekā 1000 dalībnieku
no 28 Eiropas valstīm. Jelgavas sportisti
sacensībās piedalījās ar Sporta servisa
centra atbalstu.

Cīnās, bet zaudē

FK «Jelgava» 21. aprīlī Latvijas futbola
Virslīgas 4. kārtas spēlē piedzīvoja zaudējumu ar 0:1 pret FC «Riga». Vienīgos
vārtus jelgavnieki ielaida pirmā puslaika vidū, kad standarta situāciju – centrējumu – realizēja rīdzinieku ukraiņu
leģionārs Valērijs Fedorčuks. Jāpiebilst,
ka FK «Jelgava» rindās nebija vairāku
futbolistu, kuri bija saslimuši ar gripu.
Nākamo Virslīgas spēli Jelgavas komanda aizvadīs 30. aprīlī Liepājā, kur
tiksies ar čempionāta vicelīderiem «Liepāja/Mogo». Jau zināms, ka šajā spēlē
komandai nevarēs palīdzēt lietuviešu
aizsargs Sigits Olberkis, kurš mačā pret
FC «Riga» nopelnīja dzelteno kartīti –
tas viņam bija ceturtais brīdinājums
četrās spēlēs, līdz ar to nākamā spēle
būs jāizlaiž.

Būs akvatlona sacensības

13. maijā LLU sporta nama peldbaseinā
un blakus esošajā Jāņa Čakstes bulvārī
notiks Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts akvatlonā «Mītavas kauss»,
kas reizē būs arī Latvijas čempionāts
akvatlonā un Latvijas kausa triatlonā 3.
posms. Sacensībās var startēt no astoņu
deviņu gadu vecuma, un bērniem un
jauniešiem līdz 20 gadiem dalība ir bez
maksas. Tiem, kuri startēs tā sauktajā
veselības grupā, Latvijas Triatlona federācijas licence nav vajadzīga. Pārējiem
dalībniekiem jābūt vai nu vienreizējai,
vai gada licencei, ko varēs iegādāties
arī uz vietas sacensību dienā. Pieteikties
sacensībām var, aizpildot veidlapu mājaslapā www.triatlons.lv līdz 11. maija
pulksten 12. Mājaslapā pieejams arī
sacensību nolikums.

Popularizē fīdermakšķerēšanu
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Ivars Veiliņš

Sestdien Lielupes labā
krasta promenādē notika
fīdermakšķerēšanas sacensības. Tajās piedalījās 36
makšķernieki, kas startēja
pāros. Lielāko lomu – 8,32
kilogramus – izvilka Raitis
Kalniņš un Aivars Voldeks.
«Man pašam gan negāja pārāk labi
– noķēru trīs vimbas, viena norāvās,»
teic jelgavnieks A.Voldeks, piebilstot,
ka komandu izvilcis pārinieks. Aivars
norāda, ka piedalās visās makšķerēšanas sacensībās, kas notiek Lielupē,
tostarp no laivām, tāpēc arī ideju par
šo sacensību rīkošanu vērtē pozitīvi.
Lai gan sacensību dienā bija stiprs
vējš un vairāki dalībnieki palika uz
nulles, kopumā makšķernieki pasākumu vērtē atzinīgi – gan sacensību
norises vietu, kas ir sakārtota un
ērta, gan ideju par dalīšanu pāros pēc
izlozes principa, gan makšķerēšanas
veidu (fīdermakšķerēšanu), kurā nav
nepieciešama laiva, gan to, ka organizatori dalībniekiem izsniedza vienādu
iebarojamo barību, maksimāli padarot
visiem vienādus apstākļus.
2. vietu ar 7,045 kilogramiem zivju
izcīnīja Ainārs Gurtiņš un Rinalds
Vācers. «Biežāk gan sanācis makšķerēt
Kalnciemā vai Tetelē, bet Jelgavā arī
vienreiz esmu bijis – kad te notika Latvijas fīdermakšķerēšanas čempionāta

Jau otro gadu Jelgavā norisinājās fīdermakšķerēšanas sacensības. Šogad
tās pulcēja 36 dalībniekus ne tikai no Jelgavas, bet arī no Rīgas, Vecumniekiem, Dobeles. Makšķernieki startēja pāros. Daudzkārtējais Latvijas
čempions rīdzinieks Igors Losevs (attēlā) ar savu pieredzi pāriniekam
deviņgadīgajam Ralfam Ručiņam-Špelam palīdzēja izcīnīt 3. vietu.
posms,» stāsta rīdzinieks A.Gurtiņš,
piebilstot, ka pērn uz makšķerēšanas
festivālu Jelgavā bija atvedis savu
četrgadīgo mazmeitu.
Arī šoreiz sacensībās piedalījās trīs
puikas un trīs sievietes. Jaunākais
sacensību dalībnieks deviņgadīgais
rīdzinieks Ralfs Ručiņš-Špels un viņa
pārinieks Igors Losevs noķēra 4,99
kilogramus zivju un izcīnīja 3. vietu.
Ralfs makšķerē jau piecus gadus, bet
sacensībās piedalās otro gadu. Viņš

Seko mums arī portālos:
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Darba tiesību
aktualitātes
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SIA «LUWO» (reģ.Nr.43603025444) aicina darbā
STRĀDNIEKU(-CI) uz CNC vadības iekārtas
Darba pienākumi:
• detaļu apstrāde uz CNC darbagalda;
• patstāvīga programmu uzstādīšana.
Prasības:
• precizitāte un akurātums darbā;
• vēlme apgūt CNC darbagalda vadību un programmēšanu;
• iepriekšēja pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību,
tomēr piedāvājam arī apmācību un izaugsmes iespējas.

DARBINIEKUS(-CES) pie frēzmašīnas
Darba pienākumi:
• darbs pie frēzmašīnas.
Prasības:
• pieredze darbā ar frēzēšanas iekārtām tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• precīza darba instrukciju ievērošana;
• vēlme apgūt jaunas zināšanas un mācīties.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu, sociālās garantijas;
• transportu uz pilsētu pēc otrās maiņas beigām.

Lūgums atsaukties

draugiem.lv un

7. maijā pl. 1730

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!

CV ar norādi uz amatu sūtīt pa e-pastu info@luwo.lv.
Tālrunis 63084073. Ar pretendentiem sazināsimies.
Mēbeļu ražotne SIA «LUWO» atrodas Jelgavā, Graudu ielā 6.

ar šo nodarbi aizrāvies, jo arī tētis ir
kaislīgs makšķernieks.
Pirmo trīs vietu ieguvēji tika pie vērtīgām balvām. Apbalvots arī makšķernieks, kurš noķēra lielāko zivi, – tas
šoreiz bija R.Kalniņš ar 935 gramus
smagu breksi.
Jāpiebilst, ka 2015. gadā Jelgavā
notika Latvijas fīdermakšķerēšanas
čempionāta posms, bet nu jau otro
gadu pilsētas mēroga sacensības organizē Jānis Cirsis un Kārlis Goldmans.

Airētāji atklās
sezonu

Angļu valoda
ceļojumiem
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15. maijā pl. 1715

18. maijā pl.1000

Iegūsti starptautiski atzītu angļu valodas prasmes sertifikātu
Pearson Test of General English
Pearson Test of English Young Learners
Pieteikšanās līdz 7. maijam

 Ilze Knusle-Jankevica

Jau 58. gadu 1. maijā Jelgavā,
Lielupē starp autotransporta
un dzelzceļa tiltu, notiks Latvijas un Baltijas čempionāts
garajās distancēs airēšanā,
Pavasara kauss un Aleksandra
Avdejeva ceļojošās balvas izcīņa. Tās ir šogad pirmās airēšanas sacensības mūsu pilsētā.
Sacensību organizatore Maija Actiņa
stāsta, ka starts tiks dots pulksten 12. Kā
pirmie sacensības atklās vīrieši, kuri veiks
trīs apļus jeb apmēram sešus kilometrus.
Smaiļotāji un kanoe airētāji startēs kopā,
bet tikai smaiļotāji cīnīsies par ceļojošo
leģendārā Jelgavas sportista A.Avdejeva
balvu. Šobrīd balva atrodas pie Limbažu
un Salacgrīvas novadu sporta skolas pārstāvja Alda Artūra Vildes.
Sacensību dalībnieki tiks dalīti pa
vecuma grupām. Juniori (2000.–2001.
dzimšanas gads), tāpat kā pieaugušie,
airēs trīs apļus. Divi apļi būs jāpieveic
15–16 gadus veciem jauniešiem, sievietēm, juniorēm (2000.–2001. dzimšanas
gads), bet viens – puišiem un meitenēm,
kas jaunāki par 14 gadiem, jaunietēm
(15–16 gadi) un veterāniem. Distances
garums gan smaiļotājiem, gan kanoe
airētājiem ir vienāds.
Apbalvošana plānota ap pulksten 17
airēšanas bāzē Pasta salā.

Jelgavas pilsētas dome aicina Valijas Jansones (dzimusi
1929. gada 4. jūlijā, mirusi 2018. gada 11. aprīlī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu laikā
no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību
ar Valijas Jansones īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Valijas
Jansones piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Līdzjūtības
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J.Silazars)
Sakarā ar mūsu pasniedzējas
Lonijas Berginas aiziešanu mūžībā
izsakām visdziļāko līdzjūtību viņas
ģimenes locekļiem un draugiem.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu bijušās kolēģes
Lonijas Berginas piederīgajiem, viņu
mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas latviešu valodas skolotājas
(Jelgavas 2. speciālā internātpamatskola,
Jelgavas 2. pamatskola, Jelgavas 6. vidusskola)
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Loniju Berginu aizsaulē aizvadot.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.
(N.Dzirkale)
Izsakām līdzjūtību mūsu kolēģei
Antrai Latišai, no tēta atvadoties.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas kolektīvs
un audzināmā klase

Aizsaulē aizgājuši
HELĒNA VALAINE (1927. g.)
DZIDRA JUŠKEVICA (1935. g.)
HARIJS LITAVNIEKS (1949. g.)
ŅINA DAVIDENKO (1936. g.).
Izvadīšana 26.04. plkst.14 Bērzu kapsētā.
NIKOLAJS TABOLA (1926. g.).
Izvadīšana 27.04. plkst.12.45 Zanderu kapsētā.
HELĒNA JANPAVLE (1928. g.).
Izvadīšana 28.04. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 30. aprīlis
LTV1
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.10 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2628.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Ēdelveisu kaklarota. Romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 39. un 40.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2628.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Imants Ziedonis. Dzirnakmeņi. Dokumentāla filma.
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 «De facto».*
23.35 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.20 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
0.50 Aculiecinieks.*
1.05 Adreses (ar subt.).*
1.35 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied Ž.Siksna.

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Āfrika. Dokumentāla filma. 4.sērija. (krievu val., ar subt.).
8.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 37. un 38.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Šveice.*
14.05 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.10 Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncerts.*
16.55 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dok.filmu cikls. 4. un 5.sērija.
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.25 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
20.00  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 4.sērija.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 50.sērija.
22.00 Kolekcija. Seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.). 3. un 4.sērija.
0.00 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.15 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
7.05 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 1., 2. un 3.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Sirds uz āķa. ASV melodrāma. 2011.g.
11.50 Mīlestības virtuve. Lielbritānijas melodrāma. 2011.g.
13.50 Houpspringsa. ASV un Lielbritānijas romantiska komēdija. 2003.g.
15.35 Nāvējošās dabas katastrofas. Dok.seriāls. 2012.g. 9.sērija.
16.45 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 4.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 66.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ivans Vasiļjevičs maina profesiju. Krievijas komēdija. 1973.g.
23.10 Ko tie vīrieši dara! Krievijas komēdija. 2013.g.
0.55 LNT ziņu Top 10.*
1.40 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
2.05 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.30 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 66.sērija.
3.15 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 1.sērija.
3.40 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.55 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 39. un 40.sērija.
6.55 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.45 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
8.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 19.sērija.
8.35 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
9.10 Atlantīda: zudusī pasaule. ASV animācijas filma.
11.05 TV PIRMIZRĀDE. Auklīšu raibie piedzīvojumi.
ASV piedzīvojumu filma. 2016.g.
13.15 TV PIRMIZRĀDE. Akmeņainais ceļš. ASV ģimenes filma. 2014.g.
15.10 Varenais Džo Jangs. ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
17.20 Ceļojums ar tētuku. ASV komēdija. 2008.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 57.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Leģenda par Tarzānu.
ASV piedzīvojumu filma. 2016.g.
23.10 Slēpes pa gaisu. ASV un Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2016.g.
1.20 Nekā personīga.*
2.20 Sveika, Rīga!*
2.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 20.sērija.
3.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 57.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Otrdiena, 1. maijs
LTV1
5.00 No sētas uz sētu. Stopiņu novads.*
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
8.10 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2629.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 19.sērija.
10.35 Imants Ziedonis. Dzirnakmeņi. Dokumentāla filma.
11.05 Latvijas sirdsdziesma.*

12.00 Daudz laimes, jubilār!*
12.45 Province.*
13.20 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
13.45  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.15 Ievainotais jātnieks. 2017.g. Latvijas dokumentāla spēlfilma.
16.00  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2629.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.30 Laimes zeme. Dokumentāla filma.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Igo.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Liepāja izAICINA. Jauniešu koncerts.
0.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
1.25 Vestards Šimkus. «Sinfonietta Rīga». Vīnes klasika.*

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 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.*
7.35 Latvijas novadu cīņas.*
8.35 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied N.Matvejevs un M.Naumova.
9.25 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 39. un 40.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 «Euro Hockey Challenge». Latvija – Šveice.*
15.05 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
15.35  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 50.sērija.
16.30 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Kanāda.
19.45 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.05  Garšas pasaule 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 8.sērija.
20.35  Buenosairesas dārgumi. Dokumentāla filma.
21.35  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 51.sērija.
22.30 Pēdējā jaukā diena. Vācijas drāma. 2011.g.
0.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. Ielūdz R.Pauls. Lecam pa vecam.
0.55 Mūsdienu medicīna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.20 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.45 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
6.25 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 17.sērija.
7.05 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 4., 5. un 6.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs. 1.–7.sērija.
13.50 Mammas brīvdienas. ASV komēdija. 2014.g.
15.25 Oskars. ASV komēdija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 5.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 67.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs. 9.sērija.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Vasaras mīla. ASV melodrāma. 2016.g.
23.30 Šķiršanās padomi draudzenēm 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.30 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
1.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2.* Televīzijas veikala skatlogs.
2.00 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 1. un 2.sērija.
2.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 67.sērija.
3.40 Degpunktā.*
4.00 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.50 Atlantīda: zudusī pasaule. ASV animācijas filma.
7.40 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
8.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 20.sērija.
8.30 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 41.sērija.
9.00 Lāču Būniju glābšanas misija. Animācijas filma. 2014.g.
11.00 Ceļojums ar tētuku. ASV komēdija.
12.30 TV PIRMIZRĀDE. Anabella Hūpere un Nantaketas spoki.
ASV piedzīvojumu filma. 2016.g.
14.35 Suns ugunsdzēsējs. Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
16.50 Leģenda par Tarzānu. ASV piedzīvojumu filma. 2016.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 58.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Zvaigžņu kari: spēks mostas.
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
23.50 Varenais Džo Jangs. ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
2.00 Akmeņainais ceļš. ASV ģimenes filma. 2014.g.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 2. maijs
LTV1
5.00 Folkloras programma «Klēts». Danču muzikanti.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2630.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 20.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Skaņusaite Latvijā.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 41. un 42.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 19.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2630.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. 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Midsomeras slepkavības 17. Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.00 Man pietiek tikai ar Latviju. Imanta Ziedoņa «Kurzemīte»
pēc 45 gadiem.*

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 Mākslas pulss.* Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
7.30 «De facto» (ar subt.).*

TV PROGRAMMA
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Koncerts Z studijā. Ž.Siksna.
9.45 Nezināmie brīnumi. Dokumentālu filmu cikls. 8. un 9.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
12.30  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 5.sērija.
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
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. 51.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. 8.sērija.
20.05  Vīrusu mednieki: nākamās epidēmijas apturēšana.
Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 52.sērija.
22.10  Mihaels Martins. Pasaules tuksneši. Dok.seriāls. 4.sērija.
23.10 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.*
1.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 8.sērija.
1.40 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 Kā apprecēt miljonāru. Krievijas seriāls (ar subt.).
9.15 Kā apprecēt miljonāru 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
11.50 Houpspringsa. ASV un Lielbritānijas romantiska komēdija. 2003.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 5.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 34.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Austrālijas realitātes šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 6.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 68.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
22.35 Cietais rieksts. ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
1.00 Oskars. ASV komēdija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.50 SašaTaņa. Krievijas seriāls. 41. un 42.sērija.
6.50 Auniņš Šons un lamas. Animācijas filma.
7.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 20.sērija.
8.30 Anabella Hūpere un Nantaketas spoki. ASV piedzīvojumu filma. 2016.g.
10.25 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 2016.g. 42.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Austrālijas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
12.10 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 58. un 59.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 59.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 14.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 12.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
1.25 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 59.sērija.
2.00 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 324., 325. un 326.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 3. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2631.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 Talanta formula. Dzimuši Rīgā. Dokumentāla filma (ar subt.).
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 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. 43. un 44.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 20.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2631.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
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 Apbalvojuma «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija.
23.35 Nakts ziņas. 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 Personība. 100 g kultūras.*
0.45 Ziedoņa «Kurzemīte»: «Kā tur dzīvo!». LTV videofilma. 2.daļa.
1.50 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām. 10.sērija.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
9.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Rīgai – 800. A.Mednis.
9.25 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 10.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 41. un 42.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*

Ceturtdiena, 2018. gada 26. aprīlis
13.05 Nezināmie brīnumi. Japāna. Dokumentālu filmu cikls. 7.–9.sērija.
15.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 52.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10 Pauls no Kalvenes. Dokumentāla filma par Paulu Jonasu.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Vīrusu mednieki: nākamās epidēmijas apturēšana.
Dokumentāla filma (ar subt.).
0.05 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
0.50 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 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 Kā apprecēt miljonāru 2. Seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Bērni un vecāki 6. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
11.50 Sirds uz āķa. ASV melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 14. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 4. ASV seriāls. 6.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 35.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 7.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 69.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Superome. Latvijas realitātes šovs.
21.55 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 16.sērija.
23.00 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
0.00 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 23.sērija.
0.45 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 4. un 5.sērija.
1.40 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 69.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.50 SašaTaņa 2. Krievijas seriāls. 43. un 44.sērija..
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
8.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 21.sērija.
8.35 Suns ugunsdzēsējs. Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Austrālijas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
12.10 Meitenes 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
13.15 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 4. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 2. ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 59. un 60.sērija.
16.55 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 2.
17.55 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 60.sērija.
21.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 1.sērija.
22.00 Vīri melnā 3. ASV trilleris. 2012.g.
0.10 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 14.sērija.
1.50 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 60.sērija.
2.25 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 327. un 328.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Piektdiena, 4. maijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Munks un Lemijs. Vizīte. Animācijas filma.
6.35 Rezgalības 1. Animācijas filma.
6.45 Zīļuks. Animācijas filma.
7.00 Kraukšķītis. Animācijas filma.
7.09 Meža sargi. Animācijas filma.
7.30 Rīta «Panorāmas» speciālizlaidums.
9.00 TIEŠRAIDE. Valsts svētkiem veltīts ekumenisks
dievkalpojums Jēkaba katedrālē.
10.05 TIEŠRAIDE. Svinam brīvību!
10.55 TIEŠRAIDE. Nacionālo bruņoto spēku diena Madonā. Militārā parāde.
12.00 TIEŠRAIDE. Saeimas svinīgā sēde.
12.30 TIEŠRAIDE. Svinam brīvību!
13.00 Runā neatkarības atjaunotāji.*
13.25 Augstāko valsts apbalvojumu pasniegšanas ceremonija Rīgas pilī.
15.30 TIEŠRAIDE. Svinam brīvību!
16.00 Runā neatkarības atjaunotāji.*
16.15 Latvijas kods. Rezidenti. Dokumentāla filma (ar subt.).
16.45 TIEŠRAIDE. Svinam brīvību!
17.00 Īstās latvju saimnieces. 4. maija speciālizlaidums.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.40 TV PIRMIZRĀDE. Astoņas zvaigznes.
Latvijas dokumentāla filma. 2017.g. (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Svinam brīvību!
21.20 Brīvības pieturas. Svētku koncerts.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Visas taisnības. I.Ziedoņa un R.Paula daiļrades koncerts.
1.40 Pavasaris. Roks. Daugava. 2017. gada 4.maija svinības
11. novembra krastmalā.
4.05 Runā neatkarības atjaunotāji.*
4.25  Midsomeras slepkavības 17. Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Sajūti Latgali!*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Savējie. Seriāls. 15. un 16.sērija.
8.30 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 43. un 44.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Nezināmie brīnumi. Japāna.* Dokumentālu filmu cikls. 10.sērija.
12.30  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 5.sērija.
13.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
14.00 Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
14.20 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
15.10 Personība. 100 g kultūras.*
16.10 Ziņu speciālizlaidums (krievu val.).
16.30 Īvāns. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).

19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Viens ciems. Visa Latvija. Valgalciems.*
20.15 Latviešu jaunie režisori. Pāvels Gumennikovs.
Sarauj, Just! Īsfilma. 2017.g.
20.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Studija.
21.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Vācija – Dānija.
23.30 Mācība. Grieķijas drāma. 2014.g.
1.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.20 28 stāsti par... Eiropas dienai veltīts koncerts.*
3.45 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.15 Aculiecinieks.*
4.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
5.20 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.55 Karamba! Humora raidījums.
6.20 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 2011.g. 8.sērija.
7.05 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 7., 8. un 9.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. Latvijas raidījums.
2017.g. 1.–8.sērija.
12.40 Sprīdītis. Rīgas kinostudijas pasaku filma. 1985.g.
14.25 Melnā vēža spīlēs. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1974.g.
16.10 Dāvana vientuļai sievietei. Rīgas kinostudijas detektīvkomēdija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Ceplis. Rīgas kinostudijas satīriska drāma.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 65.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Vella kalpi. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
23.00 Vella kalpi Vella dzirnavās. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija.
0.40 Mīlestības virtuve. Lielbritānijas melodrāma. 2011.g.
2.10 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu. Latvijas raidījums.
2017.g. 1.–8.sērija.
4.10 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 9.sērija.

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 16.sērija.
6.50 Detektīvmeitenes. Animācijas seriāls.
7.15 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.30 Auniņš Šons un lamas. Animācijas filma.
8.05 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 2016.g. 43.sērija.
8.35 TV PIRMIZRĀDE. Bitīte Maija.
Austrālijas un Vācijas animācijas filma. 2014.g.
10.15 Vecāku uzraudzībā. ASV komēdija.
12.25 Gadījuma vīrs. ASV un Īrijas romantiska komēdija. 2008.g.
14.20 Ceļojums uz Noslēpumu salu. Komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
16.10 Zvaigžņu kari: spēks mostas. Fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Sātans «Pradas» brunčos. ASV komiska melodrāma. 2006.g.
0.00 Neliels haoss. Lielbritānijas vēsturiska melodrāma.
2.15 UgunsGrēks 5. Latvijas seriāls. 329. un 330.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Sestdiena, 5. maijs
LTV1
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  Drosmīgais skroderītis. Vācijas pasaku filma. 2008.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 109. un 110.sērija.
12.40 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
13.10 Izziņas impulss.* Raidījums.
13.40 Latviešu jaunie režisori. Pāvels Gumennikovs.
Sarauj, Just! Īsfilma. 2017.g.
13.55 Es mīlu ēdienu!*
14.25 Piedzīvojums dabā.*
14.55 Gūtenmorgens un Vienciems. Latvijas spēlfilma.
16.00 TV PIRMIZRĀDE. Teātris.zip. Nogrimusī pils. Daugavpils teātra izrāde.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Mangaļsala.
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. Nora. LTV dokumentāla filma.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas gredzens. Vidzeme.
Muzikāla izstāde «Kalns uz augšu ies».
0.20  Mācība. Grieķijas drāma. 2014.g.
2.20 Laura Reinika koncerts «Es domāšu par tevi».
3.55 Pazust Latgalē. Dokumentāla filma.
4.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. Grupa «Time After Time».

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Zviedrija – Baltkrievija.
12.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Studija.
13.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Norvēģija.
15.45 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Vācija – Dānija.*
17.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
18.30 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.
19.30 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma.
20.05  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
21.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Slovākija – Čehija.
23.30 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.20 Viens ciems. Visa Latvija. Valgalciems.*
2.05 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
2.35  Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāls seriāls.
3.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.20 Karamba! Humora raidījums.
5.40 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
6.25 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
7.10 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 10. un 11.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 26. aprīlis
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs. 9.sērija.
11.05 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 4. un 5.sērija.
14.15 Emma uz mūžu. Vācijas melodrāma.
16.05 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 2012.g. 2.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Izskrien svētkus «Lattelecom» Rīgas maratonā.
18.15 TV PIRMIZRĀDE. Nenopērkamā mīlestība. ASV drāma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Turcijas seriāls. 9. un 10.sērija.
23.10 Merilinas Monro slepenā dzīve. Biogrāfiska filma. 2015.g. 2.sērija.
0.50 Surogāti. ASV fantastikas trilleris.
2.15 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 6., 7. un 8.sērija.
3.40 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Dakteris Kaifs. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 17.sērija.
7.00 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. 42.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.30 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 14.sērija.
12.45 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
15.55 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2014.g. 10.sērija.
16.50 Vīri melnā 3. ASV trilleris. 2012.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Prāta spēles. ASV animācijas filma. 2015.g.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Pelnrušķīte. Piedzīvojumu filma ģimenei. 2015.g.
23.35 Vecāku uzraudzībā. ASV komēdija.
1.40 Ceļojums uz Noslēpumu salu. ASV komiska spraiga sižeta filma.
3.25 Iespējams tikai Krievijā. 7. un 8.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

2.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.00 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.*
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Spots.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
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23.20 Nenopērkamā mīlestība. ASV drāma. 2017.g.
1.00 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
1.40 Hūberts un Štallers 5. Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
2.30 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.15 LNT brokastis.*

LNT

TV3

5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.20 Karamba! Humora raidījums.
5.40 Čikāga liesmās. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Šaurā zilā strīpiņa. Komēdijseriāls. 1995.g. 12., 13. un 14.sērija.
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.
11.45 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 6. un 7.sērija.
14.10 Vasaras mīla. ASV melodrāma. 2016.g.
16.00 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 3.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 5. Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
19.00 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 11. un 12.sērija.

5.00 Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 3. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 3. Seriāls. 2013.g. 18.sērija.
6.55 Transformeri: roboti maskējas 2. Animācijas seriāls.
7.20 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
7.50 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
8.30 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 2. un 3.sērija.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 12.sērija.
13.15 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 8.sērija.
14.15 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 22.sērija.
14.55 Pelnrušķīte. ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2015.g.
17.05 Prāta spēles. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Tumsā: zvaigžņu ceļš.
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2013.g.
22.35 Zaļā zona. ASV un Francijas spraiga sižeta trilleris. 2010.g.
0.55 Sātans «Pradas» brunčos. ASV komiska melodrāma. 2006.g.
3.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» ASV 7. 10.sērija.
3.45 Iespējams tikai Krievijā. 9. un 10.sērija.

Svētdiena, 6. maijs
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.). 9.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Kostarikas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Āgenskalna baptistu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 13.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Latvijas nauda.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Intars Busulis.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Manas dzīves sapnis.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2008.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
22.35  Džemma Boveri. Francijas romantiska drāma (ar subt.). 2014.g.
0.25 Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss.* Fināls.
4.15 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.27 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
4.37 Laimes zeme. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
9.30 Izziņas impulss. Raidījums.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Dānija – ASV.
12.30 Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Norvēģija.*
14.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.05 Personība. 100 g kultūras. Igors Vihrovs.*
16.00 Āfrika. Dokumentāla filma. 5.sērija (krievu val., ar subt.).
16.55 Kolekcija. Seriāls (krievu val., ar subt.). 2016.g. 5. un 6.sērija.
18.55 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
20.30 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Studija.
21.05 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Somija.
23.45 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
0.45 Sporta studija.*
1.35 Adreses.*

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

Jelgavas 5. vidusskola
no 2018. gada 17. aprīļa

ir uzsākusi bērnu reģistrāciju pirmsskolas
sagatavošanas klasē 2018./2019. mācību gadam.
Pieteikt bērnu skolai var skolas kancelejā katru
darbdienu no plkst.9 līdz 15.30.
Uzziņas pa tālruni 63026073.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
26. aprīlī plkst.18 aicina uz
ATVĒRTO DURVJU DIENU

ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS

27. aprīlis 10.00-18.00

28. aprīlis 10.00-17.00

11.00 Atklāšana. Jelgavas Popkoris

11.30 Ansamblis “Vīzija”

12.00 Foruma 1.daļa: Zemgales

12.00 Vēsturisko deju kolektīvs

uzņēmēja DNS – realitāte
un nākotnes perspektīva

15.00 Foruma 2.daļa: Tīklošanās

meistarklase "Spidernet"

“Senvedere”

12.30 Latvijas novadu tautastērpu

parāde

13.00 “Uzņēmēju dienas Zemgalē

2018” dalībnieku sumināšana

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

13.30 “Tirkīza” kora ansamblis
14.00 Vēsturisko deju kolektīvs

“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

2018./2019. mācību gada
7. un 10. klašu skolēnus un viņu vecākus.
Sīkāka informācija – skolas mājaslapā
www.jtv.lv un pa tālruni 63045548.

Iesniegtie personas dati tiks izmantoti tikai balvu izlozes organizēšanai.
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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 26. aprīlis

Divi Jelgavas
mākslinieki nominēti
Jāzepa Pīgožņa balvai

Arina Voroņicka, 7 gadi

Viena vienīgā
Vēja šalkoņa matos,
Olis zem zābaka klab.
Rasas piliens uz delnas,
Skursteņslauķa poga pie sirds.
Miglas mākonis plūst,
Vējš atnesis brāzmas.
Bet mani kājās vēl tur,
Doma – šeit ir mana vieta,
Šeit man ir mājas.

Rupjmaizes rika tik salda šķiet,
Ka vajag mums baudīt, vajag mums
skriet!
Tiekties uz augšu, putnu bariem
līdzi diet.
Saprast – laimei vajag tik maz,
Vien tik vien!
RĒZIJA PAEGLĪTE,
Jelgavas Valsts ģimnāzija, 9.c klase

Pasākumi pilsētā
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 – sarunu cikla «Cepums ar slavenību» tikšanās ar mūziķi,
komponistu un TV projektu vadītāju Jāni Strapcānu (kafejnīcas «Silva» konferenču zālē).
26. aprīlī pulksten 19 – 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).
1. maijā pulksten 17 – «Dod, Dieviņi»: etniski stilizēts svētku koncertuzvedums.
Piedalās: A.Stafecka, D.Skutelis, Anmary, U.Roze, L.Valters, K.Kārkle, K.Krievkalns,
E.Kārklis, I.Grunte, A.Treilihs, M.Vīte, E.Abaroviča, R.Rešetins, L.Grava un Ģ.Bisenieks.
Biļešu cena – 12–20 € (kultūras namā).
2. maijā pulksten 19 – LTV dokumentālā filma «Nora» par Noru Bumbieri. Režisore – L.Olte, scenārists – S.Semjonovs. Noras lomā – D.Daneviča, Viktora Lapčenoka
lomā – N.Kurpnieks. Pirms filmas – tikšanās ar radošo komandu (kultūras namā).
5. maijā pulksten 10 – vasaras tūrisma sezonas atklāšanas pasākums «Dodies
dabā!». Pulksten 10 – laivu brauciens no Jelgavas līdz Ozolniekiem; pulksten 12 –
aktivitātes Vilces muižas un dabas parkā; pulksten 14 – izziņa, spēles un aktivitātes
Langervaldes mežā.
6. maijā pulksten 13 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «Ideālā žurka». Režisori – J.Vimba, K.Zvīgulis, A.Krūzkops. Tieši tu esi izredzēts visu sākt no jauna – būvēt
jaunu valsti no pašiem pamatiem. Kā mēs, ideālie latvieši, dzīvotu savā ideālajā zemē
100 ideālus gadus? Piedalās vairāk nekā 25 Latvijas Nacionālā teātra aktieri. Biļešu
cena – 9–18 € (kultūras namā).
6. maijā pulksten 16 – koncerts «Pavasara kaleidoskops – Latvijai 100» (Jelgavas
tehnikuma zālē Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
9. maijā pulksten 13 – Eiropas diena. Jelgavas skolēnu dzejas krājuma «Latvijai
100» atvēršana, sportiskas, muzikālas, izzinošas un radošas aktivitātes (Uzvaras parkā).
9. maijā pulksten 10 – Latvijas valsts simtgadei veltīts pilsoniskās līdzdalības maratons «Labo darbu festivāls» (ZRKAC Svētes ielā 33).
9. maijā pulksten 18 un 20 – «Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem»: deju studijas
«Benefice» laikmetīgās dejas izrāde. Biļetes nopērkamas deju centrā «Cukurfabrika»,
koncerta dienā stundu pirms izrādes – kultūras namā. Izrāde ieteicama skatītājiem
no 10 g.v. Biļešu cena – 3–4 € (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 29. aprīlim – izstāde «No vilnas līdz diegam». Iespēja apskatīt materiālus un
darbarīkus vilnas apstrādei un diegu izveidei (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
No 2. maija līdz 29. jūlijam – izstāde «Jelgavas Tautas teātris»: atskats tā izveidē,
darbībā, Jelgavas pilsētas kultūras attīstībā (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
No 2. maija līdz 10. jūnijam – «Mākslinieki Jelgavai 2018»: Jelgavas Mākslinieku
biedrības dalībnieku darbu pavasara izstāde Latvijas simtgadē (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).

 Jana Bahmane

Veicinot mākslinieku interesi atveidot Latvijas dabu
un izcelt ainavu glezniecības nozīmi mūsdienu
mākslā, kopš 2015. gada
tiek pasniegta latviešu
mākslinieka Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktā
balva Latvijas ainavu glezniecībā. Šogad no 149
autoriem, kuri iesniedza
savus darbus konkursam,
profesionāla žūrija izraudzījusies septiņus māksliniekus, kuri pretendē uz
galveno balvu. Nominantu
vidū ir arī divi Jelgavas
mākslinieki – Indulis Landaus ar darbu «Pirmais
sniegs» un Silvija Brigita
Meškone ar darbu «Novembris».

«Abi balvai nominētie mākslinieki pārstāv veco glezniecības skolu.
Indulis ir viens no redzamākajiem
pasteļgleznotājiem – viņam piemīt ļoti
smalka krāsu izjūta, kas parādās arī
balvai izvirzītajā darbā. Silvija Brigita
savukārt ir beigusi Mākslas institūtu
Viļņā, tādēļ viņas glezniecības tehnika
ir nedaudz atšķirīga. Arī Silvijas Brigitas darbs ir ļoti niansēts, savā ziņā
neitrāls, bet glezniecisks un efektīgs,»
vērtē Jelgavas Mākslinieku biedrības
priekšsēdētājs Māris Brancis. Viņš
papildina, ka šī ir pirmā reize, kad
Jelgavas mākslinieki ir J.Pīgožņa balvas nominantu vidū, taču jelgavnieks
Uldis Zuters šajā konkursā 2016. gadā
saņēmis Preiļu novada domes simpātiju
balvu. Tāpat M.Brancis norāda, ka
Jelgavas mākslinieki var lepoties arī
ar citiem sasniegumiem glezniecības
konkursos. Piemēram, gleznotājs
Edvīns Kalnenieks pērn saņēma Ģederta Eliasa balvu par lauku tēmas

atspoguļojumu Latvijas glezniecībā, bet
U.Zuters šogad kļuva par uzvarētāju
profesionālās glezniecības konkursā
«Ziemas stāsti».
Jāpiebilst, ka J.Pīgožņa balvas ieguvējs tiks paziņots šā gada septembrī –
mākslinieka dzimšanas dienas mēnesī
– Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas
muzejā. Šogad kopumā izstādei «Jāzepa
Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā» 149 autori iesniedza 264 mākslas
darbus, no kuriem izstādē Rīgas Svētā
Pētera baznīcā jau tika eksponēti 112
autoru 138 darbi – to vidū bija arī jelgavnieku I.Landaua, S.B.Meškones, U.Zutera, Raita Junkera, Ritmas Lagzdiņas,
Kates Seržānes un Ulda Rogas gleznas.
Vasarā šī izstāde būs skatāma Bauskas
muzejā. Ikviens izstādes apmeklētājs
var nobalsot par savu simpātiju, jo
konkursa noslēgumā tiks pasniegta ne
vien galvenā balva – apzeltīta sudraba
medaļa un naudas balva 3000 eiro –, bet
arī Skatītāju simpātijas balva.

Nora Bumbiere – caur dokumentālu stāstu
 Jana Bahmane

««Nora» ir dokumentāls
stāsts par izcilāko Latvijas
estrādes dziedātāju, kuras
balsi ir grūti sajaukt ar
kādu citu. Tas ir stāsts par
latviešu estrādes leģendu
– Noru Bumbieri,» teikts
Latvijas Televīzijas dokumentālās filmas «Nora»
anotācijā. Kinolentes pirmizrāde 19. aprīlī notika kinoteātrī «Splendid Palace»
Rīgā, bet Jelgavas kultūras
namā dokumentālā stāsta
bezmaksas seanss būs 2.
maijā pulksten 19. Pirms tā
būs iespēja tikties ar filmas
radošo komandu.
«Veidojot šo filmu, vēlējāmies maksimāli objektīvi – cik nu tas iespējams
– izstāstīt Noras Bumbieres stāstu,
apzinot un sarunājoties ar viņas
laikabiedriem. Tāpat daudz laika
pavadījām bibliotēkās, lasot intervijas
ar Noru, lai saprastu, kāda viņa bija,»
par filmas tapšanas procesu stāsta
režisore Linda Olte, kurai, kā pati

atzīst, patīk sajaukt stilus, tādēļ arī šī
filma tapa kā dokumentālais kino, ko
papildina inscenēti kadri. «Pētot Latvijas Televīzijas arhīvu, sapratām, ka
materiāli, kuros iemūžināta Nora, ir
uz roku pirkstiem saskaitāmi, turklāt
pārsvarā tie ir kadri no koncertiem,
bet nekur nav redzama aizskatuve,
sadzīve. Tādēļ man ienāca prātā, ka
būtu interesanti iedomāties, kāda
varēja būt Noras aizskatuves dzīve.»
N.Bumbieres tēlā kinolentē iejūtas
aktrise Dārta Daneviča, bet dziedātāju Viktoru Lapčenoku atveido Niklāvs
Kurpnieks.
Dokumentālās filmas stāstu veido
N.Bumbieres laikabiedru maestro
Raimonda Paula, komponista Zigmara Liepiņa, dziedātāju V.Lapčenoka,
Mirdzas Zīveres, Aijas Kukules, Margaritas Vilcānes un Žorža Siksnas, kā
arī daudzu citu atmiņas. «Priecājos
par iespēju piedalīties šajā projektā.
Kopā ar Noru esam uzstājušies aptuveni divus trīs gadus, un man ir
prieks, ka viņu Latvijā novērtē – Nora
bija liela personība ar lielu talantu un
skaistu balss tembru, kas, manuprāt,
līdz šai dienai ir nepārspēts. Domāju,
ka šī filma būs īpaši vērtīga jaunajiem

izpildītājiem, jo šobrīd jau veidojas
izpildītāju paaudze, kas uzskata, ka
populārā mūzika sākusi attīstīties
viņu laikā, taču jaunajiem mūziķiem
ir jāklausās un jāanalizē priekšgājēji
– bez tā mākslā nevar iztikt. Daudz
ko diemžēl nevar iemācīties skolās,»
vērtē dziedātājs un vokālais pedagogs
Ž.Siksna, papildinot, ka ideja par
filmas uzņemšanu ir N.Bumbieres
talanta novērtēšana un cieņas apliecinājums.
Jāpiebilst, ka filmēšanas grupa
devās arī uz Ņujorku, lai būtu klāt
brīdī, kad pirmo reizi pēc vairāk nekā
20 gadiem Noras dēls Georgs satika
savu māsu Beatrisi. «Tā bija liela
lieta, kas filmai piešķīra citu vērtību –
tikšanās bija patiesi ļoti emocionāla,»
tā L.Olte. Filmas scenārija autors ir
Sandijs Semjonovs, vadošais operators – Andris Priedītis, producenti –
Ieva Rozentāle un Artis Dobrovoļskis.
Dokumentālās filmas «Nora» seanss Jelgavas kultūras namā notiks
2. maijā pulksten 19. Pirms filmas būs
iespēja tikties ar L.Olti un scenārija
autoru S.Semjonovu. Savukārt filmas
pirmizrāde Latvijas Televīzijā paredzēta 5. maijā.

