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No nekustamā īpašuma
nodokļa izvairīties nevarēs

Pretendē uz kompensācijām
par invalīdu pārvadājumiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldība
iesniegusi valsts SIA
«Autotransporta direkcija» aprēķinus
par iespējamiem zaudējumiem, kas šogad
varētu rasties, pārvadājot 1. un 2. grupas
invalīdus, bērnus invalīdus un personas,
kas pavada invalīdus.
Prognozes liecina, ka
tie varētu būt teju
187 tūkstoši latu.
Jelgavas domes Īpašumu
konversijas pārvaldes Ekonomikas sektora ekonomiste
Ināra Pudele skaidro – normatīvajos aktos ir noteikts, ka
valstij jāfinansē šo kategoriju
pārvadājumi ne tikai starppilsētu, bet arī pilsētas nozīmes
maršrutos, bet šobrīd zaudējumus, kas pārvadātājam SIA

«Mūsu mērķis nav sodīt,
bet gan iedzīvotājus mudināt nokārtot nepieciešamās formalitātes, lai
atbilstoši likumam tiktu
nomaksāts nekustamā
īpašuma nodoklis,» teic
Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore
Irēna Škutāne.
No 2010. gada nekustamā īpašuma nodoklim (NĪN) ieviests jauns
apliekamais objekts, kas attiecas uz
privātpersonām. Iepriekš NĪN tika
iekasēts tikai par zemi, taču no šā
gada ar nodokli apliktas arī dzīvojamajās telpas un palīgēkas, kas tiek
izmantotas saimnieciskajā darbībā,
kā arī kadastra reģistrā reģistrētas,
bet ekspluatācijā nenodotas ēkas.
Lai jau savlaicīgi novērstu ļaunprā-

tīgus jaunā nodokļa nemaksāšanas
gadījumus, pašvaldības Būvvaldes
speciālisti šomēnes sākuši apsekot
zemesgabalus, uz kuriem jau ir
jaunbūves vai tās tikai top. «Pašlaik jau esam pārbaudījuši vairāk
nekā piecdesmit zemesgabalus un
vairākos no tiem konstatējuši pārkāpumus, piemēram, cilvēki dzīvo
mājā, kura nav nodota ekspluatācijā, objekts nav iekļauts kadastra
reģistrā, nav pagarināta būvatļauja.
Taču visas šīs formalitātes ir jānokārto, jo šogad nekustamā īpašuma
nodoklis jāmaksā arī par ēkām,» tā
pašvaldības Būvinspekcijas vadītāja
Natālija Ļubina, akcentējot – pat ja
ēkai ir tikai pamati, sienas, būvei
jau ir kadastrālā vērtība, no kā tad
arī jāmaksā nodoklis. Tieši tādēļ,
apsekojot jaunbūves, iedzīvotāji
tiek aicināti nodot ekspluatācijā
savus īpašumus vai vismaz tos
reģistrēt Valsts zemes dienestā. Ja

konstatēts fakts, ka jaunbūve tiek
izmantota dzīvošanai, bet netiek
veiktas tālākās darbības īpašuma
vērtības noteikšanai normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā, būvju
īpašnieki tiks administratīvi sodīti.
Tiesa gan – pašvaldības interesēs
nav pirmām kārtām sodīt iedzīvotājus, bet gan veicināt procesus, lai
pašvaldība varētu iekasēt tai likumā
paredzēto nodokli.
«Pašvaldības ieņēmumu daļas
prognoze ir ļoti saspringta, tādēļ
tiek veikti pasākumi, lai pēc iespējas
efektīvāk tiktu iekasēts NĪN no
visām personām, kam tas ir piemērojams. Ar nodokli apliekamas arī
ekspluatācijā nenodotas ēkas, kas
jāreģistrē Valsts zemes dienesta
kadastra reģistrā. Tas īpaši attiecas
uz iedzīvotājiem, kuri ir uzbūvējuši
dzīvojamās mājas un izmanto tās
dzīvošanai pirms nodošanas ekspluatācijā. Nodokļa iekasēšanai ir

 Ritma Gaidamoviča

jābūt taisnīgai un konsekventai!»
uzsver pašvaldības izpilddirektore.
Jāatgādina, ka NĪN tiks iekasēts
par vienģimenes un dvīņumājām,
daudzdzīvokļu mājām neatkarīgi no
tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dārza mājām, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā
izmantošana ir dzīvošana un kuras
netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai (piemēram,
palīgēkas, pirtis). Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka,
ka nodokļa likme ir 0,1 procents
no īpašuma kadastrālās vērtības,
ja kadastra vērtība nepārsniedz 40
000 latu; 0,2 procenti no kadastrālās
vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000
latu, bet nepārsniedz 75 000; 0,3
procenti no kadastrālās vērtības
daļas, kas pārsniedz 75 000 latu. Šis
paziņojums par NĪN iedzīvotājiem
tiks izsūtīts līdz 15. septembrim.
(Turpinājums 3.lpp.)

Plūdu gadījumā 83 māju iedzīvotāji gatavi evakuācijai
 Ritma Gaidamoviča

Gatavojoties iespējamiem plūdiem, Jelgavas Pašvaldības policija apsekojusi 281 pilsētas mājsaimniecību, kas atrodas plūdu riska zonā. Policija iedzīvotājiem sniegusi instruktāžu par to, kā rīkoties, ja plūdi
būtu, kā arī apzinājuši, cik mājsaimniecībām būtu
nepieciešama evakuācija. Taču darbs vēl turpinās.
Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze sabiedrisko attiecību
un juridiskajos jautājumos Sandra Reksce informē, ka Pašvaldības policijas darbinieki apsekos
visas mājas, kas atrodas plūdu
riska zonā, iedzīvotājiem stāstot

gan par iespējamiem plūdiem,
gan par to riskiem un iespējamām sekām. «Šobrīd inspektori
jau ir apbraukājuši 281 pilsētas
mājsaimniecību, kas atrodas
riska zonā, izskaidrojot iedzīvotājiem viņu tiesības, kā rīkoties

katastrofas gadījumā, kā arī to,
kur vērsties un saņemt palīdzību, ja tā būs nepieciešama. Tāpat
visiem iedzīvotājiem izskaidroti
viņu pienākumi – nekavējoties
ziņot attiecīgajām valsts iestādēm un pašvaldībai par katastrofu vai tās draudiem, rīkoties
saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu
un elektronisko saziņas līdzekļu sniegto informāciju, kā arī
operatīvo un avārijas dienestu
amatpersonu norādījumiem notikuma vietā, bet līdz operatīvo
un avārijas dienestu ierašanās
brīdim iespēju robežās veikt
darbības katastrofu seku mazi-

«Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) rodas, pārvadājot šo
kategoriju iedzīvotājus, sedz
pašvaldība. Tiek prognozēts,
ka šogad šo kategoriju pārvadājumi varētu radīt 186 539
latu zaudējumus.
Saskaņā ar JAP faktiski
pārvadāto pasažieru uzskaites datiem 2009. gadā 1. un 2.
grupas invalīdu, bērnu invalīdu un personu, kas pavada
1. grupas invalīdu vai bērnu
invalīdu, braucienu skaits
bijis 409 976. Savukārt šā
gada janvārī, kā informē JAP
komercdirektore Viktorija
Ļubļinska, Jelgavas sabiedriskajā transportā pārvietojušies 38 814 pasažieri invalīdi.
28 968 no tiem bijuši 1. vai
2. grupas invalīdi, bet 9846
– bērni invalīdi. V.Ļubļinska
skaidro, ka šīs ir iedzīvotāju
kategorijas, kuru pārvadāšana ir valsts kompetencē.
(Turpinājums 3.lpp.)

Ugunsdzēsējiem būs jauns
komandieris – Feldmanis devies
pensijā

«Jā, es apzinos, ka vēl neesmu nodevis māju ekspluatācijā, bet tajā jau dzīvojam, taču to neesam darījuši ļaunprātīgi – būvdarbi vēl nav pabeigti. Vasarā
vēl celsim garāžu, tāpat mājā ir virkne iekšdarbu, kas jāveic,» skaidrojot savu
situāciju Jelgavas pašvaldības Būvinspekcijas vadītājai Natālijai Ļubinai, teic
mājas saimnieks Renāts Jazbutis. Taču, uzklausot speciālistu norādījumus,
viņš ir gatavs nokārtot ievilkušās formalitātes. «Mēs negrasāmies izvairīties
no nodokļu nomaksas, vienkārši uz šo māju pārcēlāmies tikai pirms mēneša
un visu tik ātri neesam paspējuši. Uz Jelgavu pārcēlāmies no Rīgas un tagad
paši esam pie mājas un varam darbus labāk uzraudzīt. Noteikti ieradīsimies
domē un visu nokārtosim,» sola R.Jazbutis.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone
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nāšanai,» stāsta S.Reksce. Viņa
arī atzīst, ka iedzīvotāji esot ļoti
atsaucīgi un izprotot iespējamos
draudus. «No visiem apzinātajiem iedzīvotājiem šobrīd 83
māju saimnieki jau ir paziņojuši,
ka plūdu gadījumā būs gatavi
evakuācijai, pārējie iedzīvotāji
domā tikt galā saviem spēkiem,
pārnakšņojot pie tuviniekiem
vai kaimiņiem,» stāsta S.Reksce.
Evakuācijas nepieciešamības
gadījumā Jelgavas Pašvaldības
policija aicina iedzīvotājus zvanīt
uz Pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļu pa tālruni
63028550 vai 112.

Vakardiena, 10. marts,
bija pēdējā darba diena Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas
komandierim Aldim
Feldmanim – viņš devies pensijā. Par pienākumu vietas izpildītāju uz laiku iecelts
Andris Staļģevics.
«Mums ir iespēja pensionēties no 50 gadu vecuma, un
es izmantoju šo izdevību, ko
valsts piedāvā,» komandieris
ir lakonisks, piebilstot, ka 31
gads pieci mēneši un deviņas
dienas, kas nostrādātas vienā darba vietā, ir pietiekami
un nu pienācis laiks atpūtai.
A.Feldmanis min, ka pagaidām
vēl nav izšķīries par to, ko darīs
nākotnē. «Vispirms pavērošu
plūdus, bet vasaru izmantošu
pelnītai atpūtai. Par tālāko
– tad jau redzēs. Ja ko lielāku

sākšu, tad
noteikti tikai
rudenī,» tā
A.Feldmanis.
Jāpiebilst,
ka šobrīd
oficiāli nav
paziņots neviens kandidāts, kurš
varētu ieņemt VUGD Zemgales
reģiona brigādes Jelgavas daļas
komandiera amatu. Iekšlietu ministrijas Sabiedrisko
attiecību un organizatoriskā
darba nodaļas vadītāja Sintija
Virse «Jelgavas Vēstnesim»
norāda, ka šo lēmumu pieņems
VUGD priekšnieks. Līdz tiks
paziņots jaunais komandieris,
A.Feldmaņa pienākumus pildīs
A.Staļģevics, kurš jau ilgi strādā VUGD Jelgavas brigādē, ir
uzkrājis pieredzi un līdz šim
vienmēr A.Feldmaņa prombūtnes laikā pildījis viņa pienākumus. Tiesa, A.Feldmanis
«Jelgavas Vēstnesim» izsaka
versiju, ka uz viņa vietu tiek
virzīts kāds VUGD darbinieks
no galvaspilsētas.
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Lai pēc «Rīgas Dinamo»
un izlases nebūtu tukšums
 Kristīne Langenfelde

«Praktiski visās vecuma
grupās, varbūt izņemot
pašus mazākos hokejistus, Jelgavas Ledus
sporta skolas audzēkņi
Latvijas Bērnu un jaunatnes hokeja čempionātā šosezon atrodas līderos, un tagad priekšā
tikai izslēgšanas spēles.
Manuprāt, tas ir laba
darba rezultāts,» spriež
Jelgavas Ledus sporta
skolas direktors Andris
Kudurs, kuram jau ir
jauni plāni, kā attīstīt
hokeju mūsu pilsētā.
Patlaban vairāk nekā 200 bērnu
trenējas Jelgavas Ledus sporta
skolā – ap 150 hokejā, bet 55 daiļslidošanā.
Kas ir tas būtiskākais, ko izdevies panākt divu gadu laikā,
kopš darbojas skola?
Manuprāt, būtiskākais ir tas,
ka līdz ar skolas izveidošanu tika
apvienoti vairāki mazi klubi, ja
mēs tos tā varam saukt, kur katrā
bija atsevišķa dzīve, savs treniņu
un darba stils, kur neapšaubāmi
noteicoša loma bija vecākiem. Un
tas bija tikai loģiski, ka vecākiem
bija vēlme koriģēt trenerus, darba
procesu – viņi bija tie, kas praktiski
pilnībā finansēja sava bērna centienus, un brīžiem vecākiem šķita,
ka viņi zina labāk, kā būtu pareizi.
Es to varu nosaukt par tādu kā
sociālo pasūtījumu, kur attīstību
virza nevis mērķtiecīgi izstrādāta
treniņu programma, kluba vīzija,
bet gan finansētājs. Taču tajā pašā
laikā es nesaku, ka tas ir slikti, jo,
kā jebkurai lietai, arī šai bija savi
plusi un mīnusi – pluss noteikti bija
tas, ka šajā laikā strauji attīstījās
ledus haļļu būvniecība, iesaistījās
arvien vairāk bērnu, bet mīnuss
– neprofesionālu cilvēku vēlme
ietekmēt treniņu procesu.
... un tas radīja sekas?
Es uzskatu, ka jā – lielā mērā
pateicoties tieši šādam sociālajam
pasūtījumam, nevis profesionālām
treniņu programmām, mēs šobrīd
valstiski esam nonākuši tur, kur
esam. Proti, tad, kad valstī bija
tikai pusotra hokeja halle, mums
bija jaunie kadri, no kuriem veidot izlasi, komandas, bet tagad,
piemēram, U-20 junioru izlasei
mums pat nav, no kā spēlētājus
izraudzīties!
Tas, jūsuprāt, arī ir iemesls
tam, ka valstiski šobrīd mēs
redzam tikai «Rīgas Dinamo»
un izlasi, bet aiz tā ir tukšums?
Tieši tā!

ziņā mēs savā skolā darām visu, lai
pēc dažiem gadiem varētu piedāvāt
spēlētājus Latvijas izlasei un ne
tikai – labākie varētu nonākt arī
profesionālos klubos ārpus Latvijas. Tomēr jautājums – kāda tobrīd
būs Latvijas izlase?
Tieši tāpēc es uzsveru, ka mūsu
mērķis nav Jelgavā izaudzināt
labākos spēlētājus Latvijā, mūsu
mērķis ir izaudzināt labākos iespējamos hokejistus. Mums jau
Latvijā ir, piemēram, valsts labākie slēpotāji, bet kas viņi ir ārpus
valsts robežas, pasaulē?! Tieši
tāpēc mums nepietiek ar labāko
Latvijā! Ar ko vispār atšķiras
labs sportists no labākā? Būtībā
ar maziem lielumiem – izcilais
hokejists, ja runājam par hokeju,
ir nedaudz ātrāks, veiklāks, izturīgāks, stiprāks un tehniskāks,
bet šie «nedaudz» summējoties
rezultātā dod to, ko mēs redzējām
Vankūverā Kanādas un ASV izlases izpildījumā!
Ja jau tik mērķtiecīgi attīstīt Latvijas hokeju neizdevās
gados, kad tiešām līdzekļi bija,
tad par ko varam runāt šobrīd
– krīzes situācijā?
Man jau šķiet, ka tieši šis ir tas
īstais brīdis, jo tad, kad sāk pietrūkt
naudas, veidojas pieprasījums pēc
idejām, un mums tādas ir.
Droši vien ne jums jautāt
par valstiskām idejām, bet kā
ir ar Jelgavas Ledus sporta
skolu – vai arī jums ir šādas
idejas, kas varētu virzīt mūsu
hokeja attīstību?
Jā, ne tik sen esam uzsākuši
sarunas ar Latvijas Hokeja federāciju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pārstāvjiem par
mūsu iniciatīvu izveidot Jelgavā
Zemgales reģiona hokeja attīstības centru. Mēs saprotam, ka ir
jāsper nākamais solis, jāizvirza
jauni mērķi. Manuprāt, ļoti laba
ir ideja veidot vienu šādu spēcīgu
centru katrā reģionā, kur sadarbībā ar akadēmijas profesionāļiem
tiek izstrādātas jaunas mācību
treniņu programmas, kas atbilst
visaugstākajiem kritērijiem. Tāpat, mūsuprāt, būtu pareizi, ja
Latvijas Hokeja Federācija uzņemtos pārraudzīt šīs mācību treniņu
programmas īstenošanu. Jau šobrīd esam uzrunājuši akadēmijas
Sporta katedras profesoru Igoru
Ķīsi, kura vadībā šāda programma
arī varētu tapt. Paredzams, ka jau
tuvākā mēneša laikā parakstīsim
nodomu protokolu par savstarpējo
sadarbību. Protams, tad sāksies
programmu izstrāde un darbs ar
dokumentāciju, bet, cerams, ilgi
nebūs jāgaida, lai mūsu audzēkņi
varētu sākt trenēties vēl augstākā
līmenī.

Jelgavas centrs būtu pirUn ilgi šis tukšums sagla- mais Latvijā?
bāsies?
Tieši tā, jo tā bija mūsu iniMan gribas ticēt, ka ne. Katrā ciatīva, ko novērtēja federācija

vecākiem, kam klāt nāk vēl ceļa
izdevumi izbraucienu organizēšanai. Pie mums vecāku līdzfinansējums ir 20 lati mēnesī un jau šobrīd
ir ģimenes, kas spiestas ļoti rūpīgi
plānot budžetu, lai savam bērnam
to varētu atļauties.
Bet kā ir gadījumos, ja treneris patiesi pamana bērnā perspektīvu, bet vecāki
diemžēl līdzekļu trūkuma dēļ
ir spiesti pārtraukt treniņu
procesu?
Šādā gadījumā nauda noteikti
nevar būt šķērslis – mēs darām
visu, lai piesaistītu līdzekļus un
patiesi talantīgi bērni no mums
neaiziet. Tas jau ir skolas nostājas
jautājums – mums jaunais talants
noteikti ir svarīgāks par naudu.
Protams, tas ir vēl viens jautājums, kas jārisina arī valstiskā
līmenī. Es uzskatu, ka pašvaldības
funkcija ir vairāk sociāla – tai ir
jārūpējas, lai bērniem būtu iespēja
sevi pilnveidot, lai viņiem būtu
aizpildīts brīvais laiks, bet valsts
funkcija jau ir atbalstīt augstu
sasniegumu sportu, un nebūsim naivi, uzskatot, ka augstu
sasniegumu sports sākas tikai no
pilngadības. Augstu sasniegumu
pamati tiek likti jau agrā bērnībā,
pareizi un mērķtiecīgi strādājot ar
apdāvinātajiem, tādēļ uzskatu, ka
apdāvinātie bērni ir visas nācijas
Foto: Ivars Veiliņš
bagātība – par viņiem ir jārūpējas
Jelgavas Ledus sporta skolas direktors Andris Kudurs uzsver, ka stimu- valsts mērogā, nevis atbildību
lēt jaunos hokejistus var dažādi. Tieši tāpēc sākts veidot sadarbību arī noveļot tikai uz pašvaldības plear «Rīgas Dinamo», lai turpmāk regulāri pie mūsu jaunajiem hokejis- ciem!
tiem uz treniņiem ierastos viņu elki no profesionālajām komandām.
Visbiežāk Jelgavas Ledus
«Ar mūsu zēniem kopā jau ir trenējušies tādi Latvijas izlases spēlētāji
sporta skola asociējas ar jaukā Kārlis Skrastiņš, Lauris Dārziņš un Ģirts Ankipāns.»
najiem hokejistiem, bet jūs
un akadēmija. Manuprāt, jau arī valsts taču nav nekāds mistisks trenējat arī daiļslidotājus.
tas vien, ka abas šīs institūcijas veidojums – tie esam mēs, cilvēki.
Jā, un līdz ar trenera Andreja
ir atbalstījušas mūsu centienus,
Brovenko atnākšanu šis darbs
liecina par uzticību Jelgavas Ledus
Droši vien neviens jau ne- notiek jaunā līmenī. Treniņu
sporta skolas darbam, un tas nav noliedz ieguldījumu bērnu process ir veidots ļoti profesionāli,
maz. Protams, Latvijā līdz šim bija attīstībā, taču nereti izskan atsevišķi ir piesaistīti horeogrāfi,
pierasts, ka klubi, kas piesaista frāzes, ka pašvaldības atbalsts atsevišķi notiek arī akrobātikas
privātas finanses, bieži vien pat esot par lielu un nekur citur treniņi. Tā kā šobrīd var teikt,
nerēķinās ar federācijas viedokli, pašvaldība šādi konkrētus ka mūsu daiļslidotāji jau klauvē
taču es uzskatu, ka tikai visu pušu sporta veidus neatbalsta.
pie līdera pozīcijām. Tuvākajā
ieinteresētība un sadarbība var
Kaut ko tādu es nevaru nosaukt laikā paredzams vēl kāds izrāviens
ļaut sasniegt labāko rezultātu.
citādi kā vien par absolūtu dema- – proti, divas mūsu meitenes, 14
goģiju. Protams, katrs no mums un 15 gadus vecas, sāk trenēties
Jelgavas Ledus sporta skola var apkopot kaut kādus datus, daudzapgriezienu lēcienus. Un tas,
ne reizi vien nodēvēta par veikt kaut kādus socioloģiskus kā uzsver pats treneris, jau atšķir
īpaši priviliģētu iestādi mūsu pētījumus un pēc tam ar tiem vienkāršu daiļslidošanu no augstas
pilsētā. Vai jūs paši arī jūtaties žonglēt pēc sirds patikas. Taču klases daiļslidošanas. Tas sportisīpaši priviliģēti?
realitāte ir tāda – visās attīstītās tes ieceļ jaunā kvalitātē. Līdz šim
Hokejs ir dārgs sporta veids, valstīs bez pašvaldības un valsts Latvijā bija grūti runāt par daiļsliizmaksas patiesi ir augstas, tāpēc atbalsta bērnu un jauniešu sporta došanas attīstību, bet nu pie mums
arī finansējums, kas nepieciešams attīstība nav iedomājama. Piemē- un vēl šur tur process ir sācies, un,
skolas darbības nodrošināšanai, ram, Skandināvijā praktiski visa šī kā atzīst A.Brovenko, to jau mēs
nav mazs. Taču es nesaprotu, kur darbība gulstas tikai uz pašvaldī- varam saukt par daiļslidošanu,
vēl pareizāk šobrīd būtu ieguldīt bas finansējuma, un izmaksas tur nevis tikai par izklaidi uz ledus.
pašvaldības līdzekļus, ja ne mūsu ir krietni lielākas.
Pavisam nesen man bija saruna ar
bērnu attīstībā?! Var jau būt, ka
vienu no mūsu daiļslidotāju mamkādam šķiet – valsts pensiju fonds
Jūs droši vien zināt, kāda ir mām. Ģimene ir no Jūrmalas, bet
ir kaut kāds mistisks veidojums, situācija tajās Latvijas pilsē- trenējas pie mums Ledus sporta
taču loģiski domājoši cilvēki lieliski tās, kur hokeja treniņiem nav skolā, un mamma teica lakoniski:
saprot, ka valsts attīstību un mūsu šāda pašvaldības atbalsta?
ja skola turpinās darbu tik profevecumdienas nodrošinās tieši šie
Apzinot situāciju citās Latvijas sionālā līmenī, ģimene jau šobrīd
jaunieši un tikai no tā, cik mērķ- pilsētās, ir skaidrs, ka lētākais vari- nopietni apsver iespēju pārcelties
tiecīgi un izglītoti viņi izaugs, būs ants ir 50 lati mēnesī un uz augšu, uz dzīvi Jelgavā. Lūk, arī tas ir
atkarīga mūsu valsts labklājība. Jo kas par bērna treniņiem jāmaksā mūsu darba novērtējums!

Vai jūs būtu ar mieru iesaistīties savas daudzdzīvokļu mājas siltināšanā?
Jā, bet neuzticos apsaimniekotājam
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Šobrīd piedāvātie siltināšanas nosacījumi iedzīvotājiem nav izdevīgi
Jā, bet lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku ir pret
Nē, no siltināšanas tāpat nav nekādas jēgas
Man trūkst informācijas, lai pieņemtu lēmumu
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Savu viedokli paud –
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Vai jūs izmantojat
ciparu televīzijas
pakalpojumus?
Gunārs, pensionārs:
– Pirms dažām dienām
nopirku dekoderu – tagad rāda tīri
labi. Īstenībā
jau arī pirms
tam bilde bija laba. Bet par
vienu lietu gan esmu vīlies
– domāju, ka dekoders dzēsīs
tos «ēēē», ko saka runātāji,
bet nekā... Man ar tām piecām
programmām pietiek un nekādas 58 nevajag. Viss kārtībā.
Mārtiņš Ozoliņš, tehnologs:
– Pat i e sī b ā
ziņas un arī
citus raidījumus tagad
skatos internetā, jo tā
izdevīgāk. Šobrīd neuzskatu,
ka man būtu vajadzība pēc dekodera vai kabeļtelevīzijas. Dekoderam ir ļoti pārspīlēta cena
– pagaidīšu, kad tā kritīsies, un
varbūt tad nopirkšu.
Jānis, autoiekrāvēja
vadītājs:
– Mums jau
labu laiku ir
kabeļtelevīzija, tāpēc
tagad nav jādomā, kā risināt šo jautājumu. Esam apmierināti, samaksājam 4,70 latus
mēnesī un skatāmies kādas 30
programmas. Domāju, ka pie šī
varianta pagaidām arī paliksim,
jo mūs tas apmierina.
Arta,
studente:
– Mums ir
«Lattelecom»
interaktīvā
televīzija. To
izvēlējāmies,
jo patika piedāvājums, ka
varam noskatīties raidījumus,
kas jau ir parādīti. Taču šobrīd
izrēķinājām, ka labāk būtu
pirkuši dekoderu. Līgums ir uz
diviem gadiem, nevaram to
lauzt, citādi jāmaksā sods. Taču,
kad paies šis laiks, domāsim par
ko citu.
Larisa, jelgavniece:
– Man jau sen
bija «Baltcom» televīzijas pieslēgums. Tagad
uz viena televizora ir šis,
otram nopirkām dekoderu un
karti ar vairāk nekā 60 kanāliem,
tostarp ļoti daudziem mani interesējošiem krievu kanāliem.
Esmu ļoti apmierināta.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Nedēļas jautājums
Jā, tas jau sen bija jādara

Pilsētnieks vērtē

.lv
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Pretendē uz kompensācijām
par invalīdu pārvadājumiem
(No 1.lpp.)
Informāciju par 2010. gada 1.
ceturkšņa pasažieru pārvadāšanu
un braukšanas maksas atvieglojumiem JAP pašvaldībai iesniegs līdz
30. aprīlim, kā to paredz Ministru
kabineta noteikumi Nr.1226 «Sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniegšanā radušos zaudējumu un
izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma
tarifa noteikšanas kārtība».
V.Ļubļinska piebilst, ka valsts
starppilsētu nozīmes maršrutos
noteikusi 100 procentu atlaides
vairākām iedzīvotāju kategorijām.
Pēc apkopotajiem datiem, šā gada
janvārī starppilsētu maršrutos
pārvadāti 5107 bērni invalīdi un
1. vai 2. grupas invalīdi, 484 represētās personas, 969 bāreņi un 180

pirmsskolas vecuma bērni.
V.Ļubļinska stāsta, ka līdz pagājušā gada jūlijam zaudējumi tika
kompensēti regulāri, bet līdz ar
izmaiņām normatīvajos aktos jau
vairākus mēnešus kompensācija
no valsts nav saņemta. Šobrīd
valstij izdevies piesaistīt līdzekļus
no ES, tāpēc arī tā sākusi risināt
kompensāciju jautājumu. «Lai
nodrošinātu normatīvajos aktos
noteikto atvieglojumu minēto
kategoriju personām, pašlaik tiek
izskatīta iespēja paredzēt zaudējumu kompensēšanas līdzekļus no
Sociālās drošības tīkla stratēģijas
pasākuma «Drošības tīkls» paredzētajiem līdzekļiem,» piebilst
I.Pudele. Vēl gan nav zināms, vai
valsts kompensēs 2010. gadā plānotos zaudējumus pilnā apmērā.

Topošie inženieri
sāk no pamatiem

JNĪP iesaistās ēku renovācijas
ekspertu tīkla izveidē Latvijā
 Sintija Čepanone

«Šīs apmācības paredzētas topošajiem ēku
renovācijas ekspertiem,
piemēram, pārvaldniekiem, inženieriem jeb
cilvēkiem, kuri šīs zināšanas reāli arī pielietos
praksē, renovējot mājas.
Tādējādi mēs būsim snieguši būtisku ieguldījumu
energoefektivitātes paaugstināšanas veicināšanā ne tikai Jelgavā,
bet visā valstī,» par plānotajām ēku renovācijas
vadītāju apmācībām teic
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis.
Pateicoties JNĪP veiksmīgajai sadarbībai ar Vācijas partneri IWO (Mājokļu iniciatīva
Austrumeiropā), vairāk nekā
divdesmit speciālistiem no visas
Latvijas tiks nodrošināta iespēja
iegūt ēku renovācijas vadītāja
izglītību. Tas būs iespējams, realizējot tālākizglītības un apmaiņas
projektu «Ēku renovācijas vadītājs
– partneris iedzīvotājiem un pašvaldībām».
«Sadarbībā ar Vāciju Jelgavā jau
esam realizējuši divu māju siltināšanu – 4. līnijā 1 un Helmaņa ielā 3,
turklāt darbus izpildot, ievērojot visas mūsu partneru augstās prasības
un standartus. Pēc pieredzes zinām,
cik nozīmīga loma siltināšanas procesā ir speciālistam, kas vada šos
darbus, kontrolē to kvalitāti, tādēļ
arī nešauboties piekritām startēt
šajā projektā, kas nodrošina zinā-

šanu papildināšanu un atbilstošas
izglītības iegūšanu ne tikai mūsu,
bet arī citu apsaimniekošanas uzņēmumu speciālistiem. Projekta
mērķis ir Latvijā izveidot ekspertu
tīklu, kas būtu kompetenti ēku
renovācijas vadītāji, tādējādi jau
daudz augstākā kvalitātē veicinot,
koordinējot un realizējot siltināšanas pasākumus visas valsts mērogā,» stāsta J.Vidžis. Līdz ar to var
teikt, ka JNĪP un IWO savā ziņā
uzņēmušies veikt funkcijas, kas
valstiski būtu jāveic Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūrai. Šīs apmācības paredzētas
speciālistiem, lai sekmīgi realizētu
energoefektivitātes pasākumu
uzsākšanu ēkās, jo īpaši saistībā
ar pastāvošo valsts atbalsta programmu. Projektu arī atbalsta
Latvijas Ekonomikas ministrija,
Vides ministrija, Latvijas Lielo
pilsētu asociācija un Latvijas Namu
pārvaldītāju un apsaimniekotāju
asociācija.
Apmācības sāksies jau 18. martā,
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā tiekoties
potenciālajiem ēku renovācijas ekspertiem un uzņēmumu vadītājiem,
kas viņus izvirza apmācībām.
Tās norisināsies kā Latvijā, tā
Vācijā. Jāpiebilst, ka topšajiem ēku
renovācijas vadītājiem būs iespēja
ne tikai iegūt standartzināšanas
un iepazīties ar Vācijas un Jelgavas pieredzi daudzdzīvokļu namu
siltināšanā – tālākizglītības programmas gaitā katrs izvēlēsies
arī vienu konkrētu ēku par
savu renovācijas projektu un,
konsultējoties ar vācu speciālistiem,
vadītājs pielietos iegūtās zināšanas
praksē, vadot visu renovācijas
projektu.

No nekustamā īpašuma
nodokļa izvairīties nevarēs
(No 1.lpp.)
Savukārt ar nodokli neapliek individuālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu māju palīgēkas un garāžu
īpašnieku kooperatīvo sabiedrību
garāžas, ja tās netiek izmantotas
saimnieciskai darbībai. Saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem
personai, kura vēlas saņemt šo nodokļa atvieglojumu, pašvaldībā līdz
ir 1. jūlijam jāiesniedz iesniegums.
Iesnieguma veidlapas var saņemt
Jelgavas pilsētas pašvaldības Informācijas aģentūrā.
Likums nosaka, ka ievērojamas
nodokļa atlaides ir paredzētas trūcīgajām ģimenēm – tā ir 90 procentu
atlaide no aprēķinātās nodokļa
summas. Atvieglojumi ir noteikti
arī politiski represētajām personām
par zemi un individuālajām ēkām,
dzīvokli, nodokļa summu samazi-

not par 50 procentiem. Savukārt
papildus ar likumu noteiktajiem
NĪN atvieglojumiem 25. februāra
domes sēdē noteiktas iedzīvotāju
kategorijas, kam nodokļa atvieglojumi paredzēti Jelgavas pilsētā.
Noteikumi paredz, ka atvieglojumi
no taksācijas gadam aprēķinātās
nekustamā īpašuma nodokļa summas 70 procentu apmērā piešķirami
nestrādājošam pensionāram, 1. un
2. grupas invalīdam, kuram nav I
šķiras likumisko mantinieku un
kura ienākumi mēnesī nepārsniedz
MK noteikto minimālo darba algu.
Atlaide 50 procentu apmērā paredzēta personai, kuras ģimenē
nav darba spējīgu personu, kuru
ienākumi uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz MK noteikto minimālo
darba algu un kuriem nav I vai II
šķiras mantinieku.
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Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

«Kad būšu ieguvis inženiera diplomu, protams, pats nemetināšu, bet tas taču ir liels
ieguvums, ja man būs
pamatzināšanas praktiskā metinātāja darbā
un es varēšu padotajiem ierādīt darbu,
norādīt uz kļūdām,»
uzskata LLU Tehniskās
fakultātes 1. kursa
students Jānis Grīnfelds.
Šonedēļ Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības centra Metālapstrādes apmācības filiālē
praktiskas iemaņas metināšanā
apgūst LLU Tehniskās fakultātes 1. kursa studenti. Šāda
sadarbība starp augstskolu
un Metālapstrādes apmācības
filiāli notiek jau četrus gadus.
Savulaik Tehniskajā fakultātē
pārmaiņu laikos metināšanas
darbnīcas likvidēja, tāpēc var

teikt, ka studentiem nebija
iespēja zināšanas apgūt praksē. Šobrīd gan process tiek
atjaunots, taču Metālapstrādes
apmācības filiāle var piedāvāt
plašākas iespējas, un tās arī tiek
izmantotas.
Kā uzsver filiāles speciāliste
Dace Brūvere, studentiem tiešām interesē apgūt metināšanu.
«Varbūt sākumā viņi ir tādi bailīgāki, bet, tiklīdz pamēģina, tā
arī parādās interese. Protams,
augstskolas programma paredz
studentiem apgūt tikai pašus
pamatus, taču nereti šīs nodarbības ir kā stimuls, lai jaunieši
vēlētos apgūt vairāk. Ne viens
vien pēc tam pie mums interesējas, kā var iegūt metinātāja
diplomu. Praktiski apgūts arods
viņiem kalpo kā tāds papildu
nodrošinājums augstākajai izglītībai. Ir arī tādi, kuri to vēlas
apgūt tikai pašu vajadzībām,»
atzīst D.Brūvere.
To apliecina arī studenti.
«Man vienkārši interesē metināšana. Viens ir inženiera

Kaut arī pēc
inženiera
grāda iegūšanas diezin
vai šiem LLU
Tehniskās
fakultātes 1.
kursa studentiem nāksies pašiem
strādāt par
metinātājiem,
viņi tomēr
uzsver, ka
šādas praktiskas zināšanas
noder kā
papildu nodrošinājums
augstākajai
izglītībai.

diploms, bet pavisam kas cits,
ja tu spēj savām rokām kaut
ko radīt. Es jau esmu apguvis
virpošanu, tagad frēzēšanu – tādas praktiskas lietas taču dzīvē
vienmēr noder,» saka 1. kursa
students Armands Kupčs.
Arī students Vitālijs Zabeļskis
atzīst, ka bez prakses, kurā savu
specialitāti izzini no pamatiem,
augstākā izglītība zaudē. «Tas
ir ļoti svarīgi – cilvēks nevar
būt inženieris, ja nezina pašu
elementārāko savā jomā, savām rokām neko nav spējīgs
izdarīt.»
Metālapstrādes apmācības
filiāles vadītājs Māris Ernstsons
skaidro, ka šeit studenti iepazīst plaša spektra metināšanas
veidus, jaunākās tehnoloģijas,
dažādus metināšanas darbgaldus. «Ne velti pēc tam no uzņēmējiem par šiem studentiem
dzirdam labas atsauksmes – viņi
jau ir dzelzi turējuši rokās,
tāpēc arī vēlāk, izejot praksi
uzņēmumos, nebaidās sākt no
pašiem pamatiem.»

Daļa «Elektrona» klientu televīziju
varēs tupināt skatīties bez dekodera
 Sintija Čepanone

Daudzi jelgavnieki, kuri
televizoram izmanto
kolektīvo antenu un ir
SIA «Firma Elektrons»
klienti, satraukušies
par iespēju turpmāk
skatīties televizoru.
Kopš 1. marta uz digitālo jeb ciparu apraidi
jau pārgājis LTV7 kanāls, drīzumā to darīs
arī pārējie bezmaksas
kanāli, taču daļa «Elektrona» klientu var neuztraukties – šī pāreja
viņus būtiski neietekmēs un arī turpmāk
televizoru viņi varēs
skatīties, neiegādājoties dekoderu.
Pašlaik Latvja uzsākusi pāreju no analogās un ciparu apraidi, un iedzīvotāji, lai turpmāk varētu skatīties televīziju,
aicināti iegādāties dekoderus.
Tiesa gan – visiem jelgavniekiem tas nebūs nepieciešams, jo
SIA «Firma Elektrons» saviem
klientiem arī turpmāk nodrošinās iespēju skatīties bezmaksas
TV kanālus.
«Pārejai uz digitālo apraidi
esam sākuši gatavoties jau
savlaicīgi, tādēļ daudzi klienti
to praktiski nejutīs – jau šajās
dienās virknē adrešu atkal būs

iespēja skatīties LTV7 ar kolek- klientiem, un pašlaik notiek
tīvo antenu, taču pārējiem tiks intensīvs darbs, lai pārveidotu
nodrošināta iespēja šo kanālu esošo tīklu, nodrošinot tajā
skatīties, pieslēdzot dekoderu,» decimetru signālu. «Tas nepiestāsta uzņēmuma valdes priekš- ciešams, lai virszemes televīziju
sēdētāja Inta Ričika.
varētu uztvert ar dekoderu,»
Proti, izvērtējot klientu skaitu tā «Elektrona» pārstāve. Līdz
pilsētā, četros nosacītos rajonos, ar to šiem klientiem vajadzēs
kur to ir visvairāk, «Elektrons» iegādāties dekoderu, turklāt
piedāvās skatīties visus piecus katram televizoram savu, bet
bezmaksas jeb brīvos kanālus, uzņēmums nodrošinās, ka tas
kas pieejami «Lattelecom» pie- darbojas.
dāvātajā paketē,
Jāatgādina,
– LTV1, LTV7,
ka
Latvijā pār«Elektrona» klientiem
LNT, TV3 un dekoderus nevajadzēs eju no analogās
TV5. Tas nozīuz virszemes cišādās adresēs:
mē, ka visus šos
paru televīzijas
kanālus arī tad, Asteru iela 2, 4; Dambja iela 2, 4; apraidi valsts
kad tie būs di- Lielā iela 37; Māras iela 1; Puķu iela uzdevumā reali1, 3, 5; Kooperatīva iela 2, 4, 6, 8;
gitālā apraidē, 4. līnija 1, 3, 15; Meiju ceļš 14, 18, zē «Lattelecom»
varēs skatīties 20, 28, 36, 42; 46, 35a; Pasta iela s a d a r b ī b ā a r
c a u r k o l e k t ī - 18, 42; Zirgu iela 1, 3, 5, 7, 9, 9a, Latvijas Valsts
vo antenu, bez 9b, 9c; Čakstes bulvāris 9, 11, 13; radio un teledekodera. Tur- Uzvaras iela 2, 4, 6.
vīzijas centru
klāt tāpat kā ie( LV RT C ) . K ā
priekš vienlaicīgi dzīvoklī varēs «Jelgavas Vēstnesim» apliecina
skatīties vairākus televizorus. LVRTC sabiedrisko attiecību
«Tas attieksies uz apmēram vadītāja Ieva Līne, uz digitālo
četrdesmit adresēm Jelgavā. apraidi pagājušā gada nogalē
Lai nodrošinātu šādu iespēju, jau pārgājis kanāls TV5, bet
mums bija svarīgi, lai konkrētā šomēnes – LTV7. «Saskaņā ar
rajonā būtu pēc iespējas vairāk pašreizējo plānu no 1. aprīļa
klientu, jo tikai tad mums ir Rīgas apraides reģionā, kas ir
izdevīgi investēt līdzekļus, dažu aptuveni 70 – 80 kilometru rādiklientu dēļ uzņēmumam tas usā ap Rīgu, uz digitālo apraidi
diemžēl nav rentabli,» skaidro pāries LTV1 un LNT, bet jau no
I.Ričika.
1. jūnija analogajā apraidē teleTaču uzņēmums iespēju ro- vizoru nebūs iespējams skatīties
bežās domājis arī par pārējiem vispār,» tā I.Līne.

Īsi
 Nākamceturtdien, 18. martā,
pulksten 10 Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā notiks ikmēneša senioru sapulce. Uz to aicināts
ikviens pensionārs, kurš vēlas tikties ar
speciālistiem no valsts un pašvaldības
iestādēm, lai runātu par tēmu «Pensiju reformēšana un sociālā palīdzība
valsts un pašvaldības līmenī». Jelgavas
Pensionāru biedrības vadītāja Marija
Kolneja informē, ka dalība diskusijā ir
bez maksas.
 Advokatūras dienas laikā, 18. martā, arī Jelgavā praktizējošs advokāts
sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas. Mūsu pilsētā bezmaksas konsultācijas piedāvās advokāts Normunds
Rečs. Kā informē Latvijas Zvērinātu
advokātu (ZAP) padome, bezmaksas
konsultācijām aicināts pieteikties ikviens,
kuram konsultācija nepieciešama, taču
uz tām īpaši tiek gaidīti tie sabiedrības
locekļi, kuriem ir ierobežotas iespējas
saņemt advokātu juridisko palīdzību
par samaksu. Vienīgais Jelgavas advokāts, kurš šajā dienā sniegs bezmaksas
konsultācijas, ir N.Rečs, kurš praktizē
saskarsmes tiesībās, aizgādības tiesībās
un uzturlīdzekļu noteikšanā. Viņš strādā
Vasaras ielā 11, tālrunis 29518282,
tālrunis/fakss 63045452, e-pasts: ducatus@inbox.lv, darba laiks no pulksten
9 līdz 19.
 Šonedēļ notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu
konkursa «Automehānika 2010»
pusfināls. Tajā noskaidrots, kuri profesionālo skolu jaunieši no 29. aprīļa līdz
1. maijam cīnīsies par uzvaru. Finālistu
vidū arī divi Jelgavas Amatniecības vidusskolas audzēkņi – Kārlis Žīgurs un
Raivis Jarmolavičus. «Pēc puišu teiktā,
jautājumi tiešām bijuši grūti, taču ar viņu
rezultātu esmu apmierināts. Braucot uz
pusfinālu, izvirzīju mērķi, ka jātiek finālā.
Viņi to izdarīja,» teic puišu skolotājs Jānis
Grīnvalds. Finālā jaunajiem speciālistiem
būs jāizpilda 15 praktiski uzdevumi ar
modernām iekārtām un instrumentiem,
kas ļauj veikt sarežģītus un daudzveidīgus konkursa uzdevumus un labāk
sagatavo jaunos automehāniķus darba
tirgum. Piemēram, riepu montāža, kravas mašīnas apkope, bremžu sistēmas
apkope, darbs ar sistēmas testeri un
motora testeri, akumulatora pareiza
nomaiņa, tehnisko speciālo instrumentu
atpazīšana, kā arī virsbūves remonts.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka
tiek atsavināts neapbūvēts zemesgabals Rīgas ielā 15A, Jelgavā (kadastra apzīmējums 09000360319,
platība 1008 m 2), pārdodot kā
zemes starpgabalu tam piegulošā
nekustamā īpašuma Rīgas ielā 15,
Jelgavā, kadastra Nr.09000360090,
īpašniecei.

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka
ir pabeigta privatizācija nekustamā
īpašuma objektam Dambja ielā
6, Jelgavā (zemesgabals 5117 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu
09000030072 un ēkas ar kadastra
apzīmējumiem 09000030072002
un 09000030072006). Objekta pirkuma cena – Ls 79 627 (septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit septiņi lati), t.sk. ēku vērtība
Ls 50 000 (no tās 30% privatizācijas
sertifikātos) un zemesgabala vērtība Ls 29 627 (no tās 80% īpašuma
kompensācijas sertifikātos). Pircējs
– SIA «BERLING», vienotais reģ.
Nr.40003029154.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde
«Saulītes Rakari»
uzņem bērnus no 1,5 līdz 7
gadu
vecuma grupās ar
latviešu valodas apmācību.
Adrese: Skautu 1a, Jelgava.
Tālrunis 29379286,63026815.
www.saulitesrakari.lv
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Uzstādot alokatoru, var
samazināt siltuma rēķinu, bet
ne paaugstināt siltumnoturību
maksām, U.Lazdiņš norāda, ka viena
radiatora aprīkošana un sistēmas
«palaišana», ieskaitot gan pašas
ierīces, to uzstādīšanu, programmēšanu un citus nepieciešamos darbus,
vidēji izmaksā 40 latus, taču, kā
apliecinot līdzšinējā JNĪP pieredze,
šīs izmaksas apkures sezonas laikā
atmaksājas.
Jāuzsver, ka alokators neuzskaita
kilovatstundas, bet gan fiksē radiatora temperatūru mēneša intervālā,
uzskaitot arī laiku, kādu radiators
ir pavadījis attiecīgajā temperatūrā.
«Jāņem vērā apstāklis, ka dzīvokļos radiatori atšķiras, piemēram,
vienā tie ir ar astoņām, citā ar divdesmit «ribām», vienā dzīvoklī ir
vienplākšņu, citā divplākšņu
sildķermeņi, tādēļ, uzstādot un
ieprogrammējot alokatorus, šie parametri tiek ņemti vērā un vēlāk uz
Kā skaidro SIA «Jelgavas Nekus- šo datu pamata arī tiek aprēķināts
tamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) attiecīgā radiatora vērtējuma faktehniskais direktors Uldis Lazdiņš, tors jeb siltumatdeves koeficients,»
alokators jeb siltummaksas sadalī- skaidro U.Lazdiņš, piebilstot, ka
individuālā siltumtājs ir elektroniska
enerģijas patēriņa
iekārta, kas ļauj inuzskaite tiek veikta
dividuāli uzskaitīt
pēc īpaši izstrādātas
siltumenerģijas pametodikas.
tēriņu. «Taču, lai
Proti, mājas patērezultāts būtu optirētā siltuma enermāls un cilvēks pats
ģija tiek sadalīta
arī varētu ietekmēt
pastāvīgajā daļā, kas
siltumpatēriņu savā
jāmaksā visiem viedzīvoklī, svarīgi ir,
nāda, un individulai pie katra radiaālajā patēriņa daļā,
tora līdz ar alokakas katram dzīvoktoru tiktu uzstādīts
lim atšķiras. JNĪP
arī termoregulators,
tehniskais direktors
ar kura palīdzību
stāsta, ka šo attieiespējams regulēt
cību nosaka paši
siltuma intensitādzīvokļu īpašnieki,
ti telpās,» stāsta
taču Jelgavā visU. L a z d i ņ š . T ā d ā
biežāk šī proporcija
veidā iespējams panākt taisnīgāku ap- Alokators jeb siltummaksas sa- ir attiecīgi 30:70.
maksas sadalīšanu dalītājs ļauj individuāli uzskaitīt «Pastāvīgā patēriņa
starp iedzīvotājiem siltumenerģijas patēriņu. Tas tiek daļa tiek aprēķināta
atbilstoši dzīvokļa
par mājā patērēto piestiprināts pie siltuma nesēja.
platībai un ir nesiltumenerģiju, proFoto: Ivars Veiliņš
pieciešama, lai visi
ti, maksāt par to
nama iedzīvotāji apmaksātu, piemēsiltumenerģiju, kas reāli patērēta.
Pirmā māja, kurā dzīvokļos tika ram, stāvvadu siltumatdevi, siltuma
uzstādīti alokatori un termoregula- patēriņu koplietošanas telpās, kur
tori, mūsu pilsētā bija 4. līnijā 1, taču nav uzstādīti siltumenerģijas papašlaik ar tiem aprīkotas jau desmit tēriņa noteicēji, savukārt atlikušie
daudzdzīvokļu mājas, savukārt vēl 70 procenti no iedzīvotāju apkures
četrās ir alokatori, taču vēl nav uz- maksas tiek aprēķināti, ņemot par
stādīti termoregulatori. «Tādējādi pamatu alokatora datus,» aprēšajā apkures sezonā individuālā ķina metodiku ieskicē U.Lazdiņš,
siltumenerģijas patēriņa uzskaite, uzsverot, ka rādījumi par patērēto
izmantojot alokatoru, kopumā tiek siltumu mājā kopumā un katrā
veikta vairāk nekā 600 dzīvokļos dzīvoklī atsevišķi katru mēnesi tiek
mūsu pilsētā,» U.Lazdiņš gan ak- nolasīti, izmantojot radioviļņus,
centē, ka būtiski vairāk iespējams tāpēc iedzīvotājiem nav jāgaida, kad
ieekonomēt, ja māja ir renovēta, jo JNĪP speciālists ik mēnesi ieradīsies
šī uzskaites metode pavisam noteikti nolasīt alokatoru rādījumus – tas
nepalielina mājas siltumnoturību tiks izdarīts attālināti.
JNĪP tehniskais direktors gan ne– apkures izmaksu samazinājums
tiek panākts, disciplinējot katru sil- slēpj, ka jelgavnieki vēl aizvien visu
tumenerģijas lietotāju atsevišķi un jauno pieņem ar skepsi, taču līdz šim
līdz ar to arī visas mājas lietotājus būtisku iebildumu pret šo siltumkopumā. «Ja cilvēks apzinās, ka par enerģijas patēriņa uzskaites metodisiltumu būs jāmaksā tik, cik reāli pa- ku no iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos
tērēts, viņš daudz lielāku uzmanību uzstādīti alokatori, nav bijis. Taču
pievērsīs arī temperatūrai dzīvoklī viņš vēlreiz uzsver, ka nepašaubāmi
un, pirms siltumu «izlaist» pa logu, racionālāk šīs elektroniskās ierīces
apdomāsies, izvēloties temperatūru ir uzstādīt nosiltinātā daudzdzīpazemināt ar termoregulatora pa- vokļu mājā, jo tad ietaupījums būs
līdzību. Tādējādi samazināsies arī krietni jūtamāks. Ja tas izdarīts ēkā,
kopējais siltumenerģijas patēriņš kura nav renovēta, tad ietaupījums
ēkā,» skaidro JNĪP tehniskais di- galvenokārt veidosies, disciplinējot
iedzīvotājus, proti, apzinoties, ka ir
rektors.
Tiesa gan – lai siltuma patēriņu iespēja par siltumu maksāt mazāk,
daudzdzīvokļu mājā varētu aprēķi- viņi to centīsies izmantot.
Ar vispārīgu informāciju par
nāt pēc šādas metodes, alokatorus
nepieciešams uzstādīt visos dzī- alokatoriem, kā arī ar individuālā
vokļos, turklāt pie katra radiatora. siltumenerģijas patēriņa uzskaites
Tādējādi vispirms visiem dzīvokļu metodiku iespējams iepazīties JNĪP
īpašniekiem jāvienojas par alokato- mājas lapā www.nip.lv, taču sīkāku
ru un termoregulatoru uzstādīšanu informāciju, kā arī atbildes uz nesavos mitekļos, bet pēc tam jāvēršas skaidrajiem jautājumiem iespējams
pie apsaimniekotāja, kas atbilstoši iegūt, personīgi vēršoties JNĪP pie
rīkosies. Taujāts par alokatora un U.Lazdiņa.
Sagatavoja Sintija Čepanone
termoregulatora uzstādīšanas iz«Pēdējā laikā diezgan bieži gadījies dzirdēt par nepieciešamību
dzīvoklī uzstādīt alokatoru, kas it
kā nodrošinot iespēju par siltumu
maksāt mazāk. Domāju, ka tas, kā
samazināt rēķinu par siltumu, šajā
ziemā ir aktuāls jautājums ne tikai
man, bet arī daudziem citiem jelgavniekiem. Taču, kas tas alokators ir
un kur to var dabūt, neviens tā īsti
paskaidrot man nevar,» «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta Jāņa kungs. Viņš
vēlas noskaidrot, vai tiešām, dzīvoklī
uzstādot šo ierīci, par siltumu sanāk
maksāt mazāk. «Vai man, pensionāram, vispār atmaksājas tērēt naudu
par alokatoru un tā uzstādīšanu, ja
beigās ietaupījums, ja vispār tāds
būtu, sanāktu vien pāris santīmu?»
jautā jelgavnieks, lūdzot izskaidrot,
kā viņš saka, alokatora fenomenu.

atbildam

Ceturtdiena, 2010. gada 11. marts

Poliklīnikas pagalmā
paredzēta stāvvieta
iestādes apmeklētājiem
Opincāna kungs laikraksta redakcijā vērsās, paužot sašutumu par situāciju, kāda izveidojusies automašīnu
stāvlaukumā pie Jelgavas poliklīnikas. Viņš novērojis, ka stāvlaukumā,
kas paredzēts poliklīnikas klientu
vajadzībām, ne viena vien mašīna ir
tā apsnigusi, ka top skaidrs – tā nav
kustināta ne tikai vairākas dienas,
bet pat nedēļas. «Tā vien liekas, ka
daudzi autovadītāji poliklīnikas
stāvlaukumu iedomājušies par savu
personīgo garāžu, kur mašīnu var
atstāt gan dienā, gan naktī. Bet kur
tad savas mašīnas lai liek cilvēki,
kas atbraukuši uz poliklīniku?» neizpratnē ir kungs, aicinot atbildīgos
dienestus sarosīties un beidzot ieviest
tur kārtību.
Jāņem gan vērā, ka pie Jelgavas
poliklīnikas ir divas stāvvietas – viena
iestādes pagalmā, otra ielas pretējā
pusē. SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Anna Zīverte skaidro,
ka poliklīnikas klientu automašīnām
paredzētas vairākas vietas stāvvietā
poliklīnikas pagalmā, jo par otru laukumu iestāde nav atbildīga. «Mūsu
stāvlaukumā vieta atvēlēta cilvēku
ar īpašām vajadzībām automašīnām,
daļa – darbiniekiem, medicīnas transportam, par ko informē attiecīga ceļa
zīme, automašīnu paredzot novietot
tikai tādā gadījumā, ja izsniegta
caurlaide, bet dažas vietas domātas
arī klientu automašīnām. Ņemot vērā,
ka vietu skaits ir ierobežots, gan poliklīnikas darbinieki, gan klienti bieži
vien izvēlās stāvlaukumu ielas pretējā
pusē, kā arī to, kas atrodas Sudrabu
Edžus un Mātera ielas krustojumā,»
teic A.Zīverte. Taču arī poliklīnikas
stāvlaukumā mašīnas nereti novieto
tuvējo māju iedzīvotāji vai citi šoferi.

Jelgavas poliklīnikas stāvlaukumā iedzīvotāji bieži vien pamana novietotas
automašīnas, kas te stāv jau dienām un pat nedēļām ilgi. Jelgavnieki rosina
šādus negodprātīgus autovadītājus sodīt, jo viņu dēļ poliklīnikas apmeklētājiem savu auto nav kur novietot.
Foto: Ivars Veiliņš
«Jā, protams, arī mūsu stāvlaukumā dažkārt var redzēt mašīnas, ar
kurām nav braukts vairākas dienas,
un tas neapšaubāmi rada neērtības
mūsu klientiem. Diemžēl mums nav
likumiska pamata cilvēkam aizliegt
tur turēt mašīnu, arī pa nakti,» tā
A.Zīverte, piebilstot, ka tieši šī iemesla dēļ plānots vērsties pašvaldības
aģentūrā «Pilsētsaimniecība», lai lūgtu atļauju šajā laukumā izvietot ceļa
zīmi, kas stāvēšanas laiku ierobežotu
līdz divām stundām. «Divas stundas ir
pietiekams laiks, lai cilvēks poliklīnikā pagūtu izdarīt visu nepieciešamo,»
tā iestādes vadītāja.
Jāpiebilst, ka arī stāvlaukumā ielas
pretējā pusē nav zīmes, kas ierobežotu
mašīnas stāvēšanas laiku, tādējādi
arī Pašvaldības policijai nav iemesla

sodīt atstāto mašīnu īpašniekus. Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze
sabiedrisko attiecību un juridiskajos
jautājumos Sandra Reksce gan norāda, ka likumsargi šajā gadījumā
pie atbildības varētu saukt vien tos
autovadītājus, kas mašīnu minētajā
stāvlaukumā atstājuši ilgstoši – ja par
to policijai ir ziņojuši iedzīvotāji, kas
ievērojuši ilgi «nekustināto» spēkratu.
«Atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem, ja ilgstoši atstātai automašīnai logā nav tehniskās apskates
uzlīmes, likumsargi tai var uzlīmēt
paziņojumu, ka tā piemērotākā vietā
jānogādā 15 dienu laikā, savukārt, ja
tehniskā apskate ir izieta, tad paziņojumā norādīts, ka tā jāaizbrauc 45
dienu laikā,» skaidro S.Reksce.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ar stacijas tualetes darba laiku nāksies samierināties
«Runa ir par visnotaļ ikdienišķu,
bet svarīgu un nenovēršamu parādību, kas patiesībā ir fizioloģisks process, kura rezultātā cilvēks ir spiests
apmeklēt labierīcības. Viss jau būtu
jauki, bet diezgan lielas problēmas
rodas tad, kad pašā rīta agrumā
ar vilcienu jādodas uz Rīgu. Liels
bija mans pārsteigums, kad pirms
vilciena atiešanas vēlējos izmantot
labierīcības un secināju, ka man tas
būs liegts līdz pulksten 7, kad tās tiek
atvērtas. Lieki teikt, ka tad jau mans
vilciens būs tālēs zilajās,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta Agita. Viņa ir neizpratnē – pirmais vilciens no Jelgavas
izbrauc nedaudz pēc pulksten 5, ne
visi dzīvo divu minūšu attālumā līdz
dzelzceļa stacijai, tādēļ bez labierīcību
apmeklējuma visbiežāk neiztikt. «Kā
sabiedriskā iestādē, kas darbu sāk jau
ap pulksten pieciem no rīta, labierīcības var sākt darboties tikai 7, turklāt
vēl ar pārtraukumu?! Manuprāt, normāli tomēr būtu, ja labierīcību darba
laiks būtu tāds pats kā dzelzceļa stacijai,» tā vilciena pasažiere.
Kā «Jelgavas Vēstnesim» paskaidroja Jelgavas dzelzceļa stacijā, viņi
tualetes darba laiku ietekmēt nevar,
jo, izrādās, telpas šim mērķim ir
izīrētas, tādēļ arī tualetes darba
laiks ir tā uzņēmuma kompetencē,
kas šo pakalpojumu dzelzceļa stacijā
nodrošina. «Mēs par to neatbildam,»
uzsver kāda darbiniece. Tiesa gan,
taujāta par atbildību viņu klientu
– vilciena pasažieru – priekšā, viņa
norāda, ka iepriekš ir mēģināts

Jelgavas stacijā tualete ir izīrēta privātīpašniekam, un tas jau ir viņa lēmums,
Foto: Ivars Veiliņš
kad tualete strādā un kad – ne.
tualetes darba laiku pagarināt, to
atverot jau pulksten sešos, taču rīta
agrumā labierīcības esot apmeklējis
viens cilvēks, tādēļ uzņēmējam šķitis
nelietderīgi tualetē nodrošināt darbinieku. «Mēs, protams, apzināmies,
ka cilvēkiem var rasties vajadzība
apmeklēt labierīcības arī ārpus to
darba laika, bet tur taču darbinieks
arī nevar strādāt tikpat ilgi, cik stacija, – sešpadsmit stundas!» tā stacijas
darbiniece, pat nemēģinot ieteikt, kur
lai stacijas tuvumā cilvēks nokārto
savas dabiskās vajadzības, ja radusies
tāda nepieciešamība ārpus tualetes
darba laika.
Tualetes telpas Jelgavas dzelzceļa
stacijā esot izīrētas SIA «CBD-1»,
kas arī nodrošina labierīcību darbī-

bu. Tiesa gan – pēc gandrīz nedēļu
ilgiem pūliņiem, ik dienas vairākkārt zvanot uz stacijas darbinieces
norādīto mobilo telefona numuru,
«Jelgavas Vēstnesim» sazināties ar
uzņēmuma pārstāvi tā arī neizdevās
– uz zvaniem netika nedz atbildēts,
nedz arī vēlāk pārzvanīts. Tieši tādēļ
stacijas tualešu «saimnieka» viedokli
par labierīcību darba laika noteikšanas politiku diemžēl neizdevās iegūt.
Acīmredzot arī turpmāk agrīnajiem
vilciena pasažieriem nāksies samierināties, ka dabiskās vajadzības tualetē
iespējams nokārtot vien no pulksten
septiņiem, savukārt pārējiem jāņem
vērā, ka labierīcībām ir arī pusdienas
laiks...
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2010. gada 11. marts

Karatisti gatavojas
Latvijas čempionātam
Jau 14. martā
Tukumā notiks
Latvijas čempionāts karatē, kurā
startēs gan bērni
un jaunieši, gan
pieaugušie. No Jelgavas uz čempionātu
dosies ap 30 sportistu. Kā stāsta treneris Aleksejs Bistrovs, mūsu jaunākie karatisti ar labiem rezultātiem startējuši
Jelgavas atklātajā čempionātā karatē,
kas risinājās 27. februārī Jelgavā. Tajā
piedalījās karatisti vecumā no 7 līdz
13 gadiem no Rīgas, Bauskas, Iecavas
Jelgavas. Kopumā jelgavnieki izcīnīja
divpadsmit 1. vietas, desmit 2. vietas
un divpadsmit trešās vietas.

Pēc 16 gadu pārtraukuma Pret «Olimpu» – uzvara
brīvajā cīņā uzvar LLU
Turpinot pārbauNedēļas nogalē LLU Sporta namā par
Latvijas XX Universiādes medaļām cīnījās sešu augstskolu studenti brīvajā un
sieviešu cīņā. LLU cīkstoņi pēc ilga pārtraukuma izcīnīja 1. vietu kopvērtējumā.
Šī bija jau 30. uzvara LLU cīkstoņiem
sacensībās starp Latvijas augstskolām.
Taču pēdējo reizi ar uzvarētāju godu
mūsu augstskolas cīņas sporta entuziasti
varēja lepoties 1994. gadā, lai gan regulāri komanda ierindojās labāko trijniekā.
LLU komanda vīriešu konkurencē 1.
vietu izcīnīja, ar septiņu punktu starpību
apsteidzot RTU, trešie palika Daugavpils
universitātes (DU) cīkstoņi. Sieviešu cīņā
labākās izrādījās LU meitenes. LLU sportistes izcīnīja 2. vietu, apsteidzot DU.

Arī caur sportu
iespējama integrācija
 Ilze Knusle-Jankevica

Februāra nogalē Sporta
servisa centra projektu
vadītāja Guna Trukšāne piedalījās Eiropas Savienības
«Grundtvig» programmas
organizētajā seminārā «Integrācija caur sportu», kas
norisinājās Vācijas pilsētā
Bonnā.
Semināra dalībniekiem bija iespēja
iepazīties ar Eiropas valstu pieredzi,
kā masu sporta aktivitātes efektīvi
izmantot integrācijas procesu veicināšanai. Seminārs notika trīs vispārējos starpkultūru izglītības piekļuves posmos: mācības no personīgās
pieredzes, orientācija uz dalībnieku
vajadzībām un grupas procesa atspoguļojumu. Seminārs pulcēja sporta
organizāciju, iestāžu un asociāciju
darbiniekus un sportistus no Vācijas,
Francijas, Nīderlandes, Austrijas,
Īrijas, Slovēnijas, Portugāles, Igaunijas, Īslandes, Rumānijas, Turcijas
un Latvijas.
G.Trukšāne atzīst, ka sports Eiropas kontekstā tiek uzlūkots kā
lieliska iespēja starpkultūru atšķi-

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecuma grupās ar latviešu un
krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus pasniedzējus
un kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis
63021591, 26078270, 26448426.

Sports

rību mazināšanai. Uz šīs problēmas
aktualitāti norāda kaut vai tas, ka,
piemēram, tiekoties Francijas un
Alžīrijas futbola izlasēm, bieži vien
izceļas pat masu nemieri un ir grūti
izšķirt, kuru izlasi vairāk atbalsta
Francijas iedzīvotāji. «Kā viena no
interesantākajām idejām, kas tika
pārrunāta seminārā, jāmin futbola
festivāls, kura gaitā skolēni no dažādām skolām varētu iejusties kādas
no šogad pasaules futbola čempionātā
Dienvidāfrikas Republikā startējošās
komandas lomā, izspēlējot savu pasaules futbola čempionātu, vienlaikus
apgūstot šīs valsts kultūru. Šīs idejas
adaptācijas iespēju Jelgavā apsvērsim
jau tuvākajā laikā,» tā G.Trukšāne.
Tāpat seminārā tika izstrādāti
priekšlikumi masu sporta aktivitāšu
finansēšanai no ES struktūrfondu
līdzekļiem nākamajā plānošanas periodā. Jāatzīmē, ka šobrīd ES atbalsta
programmas masu sporta aktivitātēm
tikpat kā nav pieejamas.
Lai popularizētu sportu kā integrācijas instrumentu, jau aprīlī Jelgavā
plānots organizēt semināru, kurā tiks
aicināti piedalīties sporta klubu, Sabiedrības integrācijas biroja un citu
ieinteresēto organizāciju pārstāvji.

des spēles, svētdien
Olimpiskajā sporta
centrā FK «Jelgava»
pārspēja pagājušās
sezonas 5. vietas ieguvējus «Olimps/RFS»
ar rezultātu 4:1. Kļūdām bagātajā spēlē
mūsējie labāk spēja izmantot vārtu
gūšanas iespējas un 2. puslaikā, gūstot
trīs vārtus, izcīnīja pārliecinošu uzvaru.
Trīs vārtus šajā spēlē guva FK «Jelgava»
uzbrucējs V.Kozlovs, bet ceturtos vārtus
– O.Malašenoks. Nākamās pārbaudes
spēles FK «Jelgava» aizvadīs 11. martā
pulksten 19, kad Arkādijas sporta kompleksā tiksies ar FS «Metta - 2», bet 13.
martā Salaspils stadionā pulksten 16 – ar
Lietuvas klubu FC «Mazeikiai».
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Abramovs startēs Eiropas
junioru džudo čempionātā
Sestdien, 6. martā,
Rīgā, Vsevoloda Zeļonija Džudo sporta
skolā, notika Latvijas
atklātais čempionāts
džudo junioriem līdz
20 gadu vecumam,
kurā uzvaru izcīnīja trenera Sergeja Vasjkova
audzēknis jelgavnieks Vladimirs Abramovs.
Sacensībās piedalījās Lietuvas un Igaunijas
izlases, kā arī visu Latvijas džudo klubu
audzēkņi. Tas bija pirmais atlases posms
dalībai Eiropas junioru džudo čempionātā,
kas no 17. līdz 19. septembrim notiks Bulgārijā. Savukārt bronzas godalgas izcīnīja
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi
Ņikita Matosovs un Armands Blekte.

Nominēti februāra populārākie
sportisti; turpinās balsojums
 Ilze Knusle-Jankevica

Turpinot aizsākto tradīciju, arī šomēnes portāls www.jelgavasvestnesis.lv aicina balsot par mēneša populārākajiem sportistiem.
Februārī Sporta servisa centrs pil3. Andrejs 		
sētas populārākā sportista titulam
Rebrovs
nominējis autosportistus Mareku Štolcermani un Vilmāru Krivadu, peldētāju
Jelgavas Bērnu un
Viktoru Vovruško, kā arī sambo cīņas jaunatnes sporta skomeistarus Andreju Rebrovu un Ņikitu las trenera Sergeja
Matosovu.
Vasjkova audzēknis,
Latvijas čempions
1. Mareks Štolcersambo cīņā.
manis – čempions
ziemas kartingā
4. Ņikita
Matosovs

2. Viktors Vovruško – divkārtējs čempions peldēšanā
Latvijas ziemas
čempionātā izcīnīja
divas zelta medaļas
– 200 m brasā un 400
m kompleksā, kā arī
bronzas medaļu 800 m brīvā stila disciplīnā treneres Astras Ozoliņas vadībā.
Šobrīd sportists strādā un trenējas Spānijā. Uz 2010. gada Ziemas čempionātu
peldēšanā atbrauca, lai atbalstītu savu
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
komandu.

Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta
skolas trenera Kima
Usačeva audzēknis,
Latvijas čempions
sambo cīņā.
5. Vilmārs Krivads – Latvijas ziemas autosprinta
čempions
Par februāra populārāko sportistu ikviens
aicināts balsot portāla
www.jelgavasvestnesis.lv aptaujā līdz 15. martam. Iedzīvotāju
noteiktais populārākais sportists tiks
sveikts vienlaikus ar šā mēneša sporta laureātiem Jelgavas domē marta otrajā pusē.

Jelgavai Latvijas Ziemas
olimpiādē – divas sudraba medaļas
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas sportisti Latvijas
Ziemas olimpiādē izcīnījuši
jau divas sudraba medaļas,
bet vēl ir iespēja medaļu
klāstu papildināt – šajā nedēļas nogalē mūsu hokejiste Ivita Krūmiņa piedalīsies
sacensībās šorttrekā.
Vienu sudraba medaļu Jelgavai
atnesa hokeja meitenes. Lai gan
tā mūsu komandai bija debija, hokejistes cīnījās godam un piekāpās
vien Rīgas komandai, kurā spēlēja
valstsvienības spēlētājas. «Pie kāpāmies ar minimālu rezultātu
– 1:2. Pēc pirmā perioda rezultāts
bija neizšķirts – 1:1. Otrajā periodā
neviena komanda vārtus neguva, bet
trešajā periodā rīdziniecēm tomēr
izdevās iebakstīt vēl vienus vārtus,»
stāsta komandas treneris Armands
Ozollapa.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka vīriešu komanda priekšsacīkstēs
divreiz piekāpās Daugavpils hokejistiem un finālam nekvalificējās.
Arī otru sudraba medaļu izcīnīja
daiļā dzimuma pārstāves un debitantes – kērlinga komanda. Jelgavas
Kērlinga kluba pārstāvis Kārlis
Smilga stāsta, ka Jelgavas kērlingis-

tes piekāpās tikai rīdziniecēm, kuras
izcīnīja uzvaru olimpiādē. «Rīdzinieces ir šā brīža Latvijas čempiones, un
fināla spēle izvērtās līdzīga kā bija
čempionātā. Arī rezultāts līdzīgs,»
tā K.Smilga, piebilstot, ka pavisam
olimpiādē piedalījās septiņas sieviešu kērlinga komandas.
Vīriešu komandai gan šoreiz neizdevās tikt pie medaļām, jo viņi
pusfināla spēlē piekāpās olimpiādes
uzvarētājiem liepājniekiem, bet
spēlē par trešo vietu – Madonas
komandai. Pietrūka pavisam maz
– viena punkta. Tomēr K.Smilga
uzskata, ka arī vīru komanda nospēlējusi atbilstoši saviem spēkiem:
«Latvijas čempionātā esam trešie,
olimpiādē – ceturtie. Ja pirmajā Latvijas Ziemas olimpiādē uzvarējām,
tad pa šiem četriem gadiem nākušas
klāt vairākas spēcīgas komandas un
kērlinga līmenis Latvijā ir tikai audzis.» Olimpiādē pavisam piedalījās
12 vīriešu kērlinga komandas.
Jāpiebilst, ka olimpiāde vēl nav
beigusies. Šajā nedēļas nogalē, 13.
un 14. martā, Ventspilī notiks sacensības šorttrekā, kurās startēs mūsu
hokejiste I.Krūmiņa.
Savukārt kērlingistes jau 11. martā izlidos uz Kanādu, kur piedalīsies
pasaules čempionātā, kas notiks no
20. līdz 27. martam.

Sporta pasākumi
 11. un 12. martā – JSPS kvalifikācijas
sacensības peldēšanā (LLU baseinā).
 12. martā pulksten 19 – telpu futbola
turnīrs «Zemgale Open 2010 – Ziema»
(LLU sporta zālē Tērvetes ielā 91d).
 13. martā pulksten 9 – Jelgavas atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā
(dalībnieku reģistrācija no pulksten 8.30)
(Lielupē aiz Jelgavas pils, Jelgavas Jahtkluba teritorijā).
 13. martā pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības galda tenisā «Veselības dienas 2010», 4. kārta (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 13. martā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 3. kārta (6.
vidusskolā).
 13. martā pulksten 11 – JBL čempionāts basketbolā meitenēm: Jelgava
– «Kolibri/47. vidusskola» (Sporta hallē).
 13. un 14. martā pulksten 10 – galda
spēļu triāde skolu jaunatnei «NO-DOMO», pusfināls un fināls monopolā (1.
ģimnāzijā).
 13. martā pulksten 15 un 14. martā
pulksten 18 – Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 14. martā pulksten 12 – JBL čempionāts basketbolā zēniem: Jelgava – Ventspils (Sporta hallē).
 14. martā pulksten 12.30 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem, 2. grupa (Sporta namā Raiņa
ielā 6).
 17. martā pulksten 19 – LBL spēle:
«Zemgale» – «Valmiera» (Sporta hallē).
 19. martā pulksten 19.30 – Latvijas
regulārais čempionāts basketbolā veterāniem (Sporta hallē).
 19. un 20. martā – 63. Latvijas skolēnu
sporta spēles (1991. dzimšanas gads un
jaunāki) (LLU baseinā).
 20. martā pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības novusā «Veselības
dienas 2010», 2. kārta (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 20. martā – Latvijas sporta veterānu
(senioru) 47. sporta spēles, sacensības
peldēšanā (LLU baseinā).

Meklē darbu
Varu pieskatīt invalīdus, vientuļus pensionārus. Var piedāvāt šuvējas darbu.
Tālrunis 20059275.
Varu pieskatīt vecus cilvēkus. Var piedāvāt
pārdevējas darbu. Tālrunis 26063460.
Sieviete (38) – auklītes, veca cilvēka,
slimnieka aprūpētājas (ir pieredze) vai citu
darbu. Tālrunis 25935092.
Vīrietis (38) meklē darbu (sniega tīrīšana
pagalmos, no jumtiem un citi darbi).
Tālrunis 26381274.
Santehniķis ar pieredzi. Veicu visu veidu
apkures sistēmu montāžu, ūdens apgādes
un kanalizācijas sistēmu remontu.
Tālrunis 26279736.
Divi vīrieši meklē darbu. Notīrīs sniegu,
arī no jumtiem privātmājām. Var piedāvāt
jebkuru citu darbu. Tālrunis 28866836.
Sieviete (50) – mājsaimnieces darbu. Ir
ekonomes iemaņas, labas pavāra prasmes.
Var pieskatīt un apkopt vecu, slimu cilvēku. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 25941273, 27140052.
Kvalificēts santehniķis. Apkure, ūdensapgāde, kanalizācija. Tālrunis 29681585.
Pasniedzējs meklē papildu darbu krīzes
laikmetā. Privātstundas: vācu, krievu,
latviešu valodas. Apmācība un tulkošana.
Darbi vēsturē, kultūrā, mākslā, sociālajās
zinātnēs. Novadpētniecība studentiem.
Tālrunis 26872900.

Aizsaulē aizgājuši
ARNOLDS KARLSONS (dz. 1923. g.)
ROLANDS ČUHALOVS (dz. 1928. g.)
ALEKSANDRS ŽOLNERČIKS (dz. 1937. g.)
JĀNIS VANAGS (dz. 1932. g.)
VALIJA KAČINSKA (dz. 1937. g.)
VENTS VAITS (dz. 1962. g.)
ALMA KALNIŅA (dz. 1925. g.)
JURIS BIRKERTS (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 11.03. plkst.12 no Zanderu sēru
nama uz Bērzu kapsētu.
NANIJA ĀNE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 11.03. plkst.14 no Zanderu sēru
nama uz Bērzu kapsētu.
ANNA PUTNIŅA (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 11.03. plkst.16 Baložu kapsētā.
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15. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 963.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 68. un 69.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5274.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Bostvāna». Dokumentāla filma.
11.55 «De facto».*
12.35 «Ielas garumā».*
13.20 «Čārlzs un Kamila». Biogrāfiska drāma. 2005.g.
15.00 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 6.sērija.
15.30 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 96.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 963.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5275.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 70. un 71.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 «Galva. Pils. Sēta».
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad».
0.05 «De facto».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Vācija
– Baltkrievija. 1.periods.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 43.sērija.
10.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 186.sērija.
11.35 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 10.sērija.
12.05 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Latvija
– Slovākija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 43.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 186.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 10.sērija.
20.00 «Mistiskā Āzija». ASV un Dienvidkorejas dokumentāls seriāls. 2007.g. 2.sērija Indija un Kamasūtra.
20.55 «1000 jūdzes Indijā».
21.25 «Tavs auto».
21.55 «Basketbola spēļu apskats».
22.25 «Tornado ieleja». ASV drāma. 2009.g.
23.55 «Krējums… saldais».
0.25 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 8.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 27.sērija.
10.05 «Uguns gaismā». Melodrāma. 2000.g.
12.00 «Sirmā ēdienkaratē».* Raidījums.
12.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija».
14.50 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas filma. 9.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 141.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». ASV un Venecuēlas seriāls. 65.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 86.sērija.
18.40 «O!Kartes akadēmija».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «O!Kartes akadēmija». Izbalsošana. Tiešraide.
22.30 «Soprano ģimene 6». ASV seriāls. 20.sērija.
23.40 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
0.40 «Noziegums un sods». ASV drāma. 2000.g.
2.20 «Nikita». ASV seriāls. 39.sērija.
3.10 LNT ziņu Top 10.
4.00 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži». ASV izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 15.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 174.sērija.
6.45 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 71.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 78.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 34.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.30 «Māmiņu klubs».
8.55 «Glābējkomanda Cepums».
9.25 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 6.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 280.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 2». ASV seriāls. 48.sērija.
13.25 «Kobra 7». Seriāls. 105.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 35.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 22.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 740. un 741.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 85.sērija.
18.20 «Krēms» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 21.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 159.sērija.

tv programma
21.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Raidījums. 4.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 7.sērija.
23.05 «Kašmira mafija». ASV seriāls. 2.sērija.
0.15 «Nekā personīga». Raidījums.
0.50 «Vaļsirdīga atzīšanās 2» (ar subt.). 19.sērija.
1.20 «NCIS: izmeklēšanas dienests 3». ASV seriāls. 50.sērija.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Izsole».
0.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.00 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

16. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 964.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 70. un 71.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5275.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «Balss pavēlnieks». Latvijas Televīzijas bērnu un
jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss.*
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «100. pants».*
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 964.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5276.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 72. un 73.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Sarkanais un brūnais». Dokumentāla filma.
22.55 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Šeit un tagad».
0.05 «100 g kultūras».*
0.35 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Vankūveras Olimpiskās spēles.
Hokejs. Latvija – Slovākija.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 44.sērija.
10.45 «Mistiskā Āzija». ASV un Dienvidkorejas
dokumentāls seriāls. 2007.g. 2.sērija.
11.40 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 11.sērija.
12.10 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Krievija – Čehija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 44.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 187.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 11.sērija.
20.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.00 «Ceļā ar kameru». Eņģeļu izredzētie. Taizemes ekspedīcija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 187.sērija.
23.45 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 9.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 28.sērija.
10.05 «Pagātnes balss». Vācijas melodrāma. 2000.g.
12.00 «O!Kartes akadēmija».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 25.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija».
14.50 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas filma. 10.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 142.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». ASV un Venecuēlas seriāls. 66.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 87.sērija.
18.40 «O!Kartes akadēmija».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Grānlundas mantinieks». Melodrāma. 2009.g.
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23.05 «O!Kartes akadēmija».
24.00 «Pasaules pokera turnīrs». 72.sērija.
1.50 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.45 «Soprano ģimene 6». ASV seriāls. 20.sērija.
3.40 «Gudrā blondīne 2». ASV komēdija. 2003.g.
5.10 «Dzīves smieklīgākie brīži». ASV izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.

19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 12.sērija.
20.00 «Mācoties no kļūdām. Vilcieni». Dokumentāla filma.
20.55 «Ziemeļu puse».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «Nākotnes parks».
22.25 16.starptautiskais Masī cirka festivāls.
23.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 188.sērija.

TV3

LNT

5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 16.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 175.sērija.
6.45 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 72.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 79.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 35.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
9.25 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kašmira mafija». ASV seriāls. 2.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 281.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 1.sērija.
13.25 «Kobra 7». Seriāls. 106.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 36.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 15.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 23.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 742. un 743.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 86.sērija.
18.20 «Krēms» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 22.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 160.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 7.sērija.
22.00 «Melu teorija». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 «Izlaušanās 4». ASV seriāls. 79.sērija.
23.55 «NCIS: militārās izmeklēšanas dienests 2».
ASV seriāls. 51. un 52.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 29.sērija.
10.05 «Kerimoras roze». Vācijas melodrāma. 2000.g.
12.00 «O!Kartes akadēmija».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 26.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija».
14.50 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas filma. 11.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 143.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 67.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 88.sērija.
18.40 «O!Kartes akadēmija».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 8.sērija.
23.05 «O!Kartes akadēmija». Raidījums.
24.00 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
1.05 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls.
8.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.10 «Pasaules pokera turnīrs». 73.sērija.
3.45 «Boriss un Nataša». ASV komēdija. 1992.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Izsole».
0.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.00 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

17. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 965.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 72. un 73.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5276.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 97.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 965.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5277.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 74. un 75.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Zaļais īpašums».*
24.00 «100 g kultūras».*
0.30 «Galva. Pils. Sēta».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 45.sērija.
10.45 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.40 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 12.sērija.
12.10 «SeMS».*
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Kanāda – ASV.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 45.sērija.
16.45 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 188.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 17.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 176.sērija.
6.45 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 73.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 80.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 36.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
9.25 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 7.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 282.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 3». ASV seriāls. 2.sērija.
13.25 «Kobra 7». Seriāls. 107.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 16.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Seriāls. 24.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 744. un 745.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 87.sērija.
18.20 «Krēms» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 23.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 161.sērija.
21.00 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.00 «Sjomins» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
23.05 «Apustulis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
0.10 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 11.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Izsole».
0.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.00 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

18. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 966.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 74. un 75.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5277.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Cilvēku planēta. Ungārijas ūdru vīrs». Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 98.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».

16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 966.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5278.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 76. un 77.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 8.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Garīgā dimensija».*
23.35 «100 g kultūras».*
0.05 «LTV portretu izlase». Mākslinieks Ivars Mailītis.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Arguments».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 46.sērija.
10.45 «Mācoties no kļūdām. Vilcieni». Dokumentāla filma.
11.40 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 13.sērija.
12.10 «SeMS».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Zviedrija
– Somija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 46.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 189.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 13.sērija.
20.00 «Astoņās jūdzēs apkārt pasaulei». Dokumentāla filma.
20.55 «Ceļā ar kameru». Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri
Ugandā. 2.sērija.
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Noķersim Skeisu». Austrālijas komēdija. 2001.g.
23.35 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 189.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». ASV animācijas seriāls. 27.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 30.sērija.
10.05 «Laimes bērni». Vācijas melodrāma. 2001.g.
12.00 «O!Kartes akadēmija».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 27.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija».
14.50 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas filma. 12.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 144.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 68.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 89.sērija.
18.40 «O!Kartes akadēmija».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
22.05 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2». Seriāls. 7.sērija.
23.15 «O!Kartes akadēmija». Raidījums.
0.10 «Nakts banka». Veiksmes spēle.
1.20 «Stigma». ASV trilleris. 1999.g.
3.00 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
4.00 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži». ASV izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 18.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 177.sērija.
6.45 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 74.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 81.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 37.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
9.25 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 283.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 2». ASV seriāls. 51.sērija.
13.25 «Kobra 7». Seriāls. 108.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 38.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 17.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Seriāls. 25.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 746. un 747.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 88.sērija.
18.20 «Krēms» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 24.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 162.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 3». ASV seriāls. 57.sērija.
22.00 «Reiz Meksikā». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
24.00 «Kinomānija».
0.30 «Lasvegasa 3». ASV seriāls. 66.sērija.
1.25 «Dzīvības glābēji 4». Seriāls. 5.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.

Ceturtdiena, 2010. gada 11. marts
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.50 «Izsole».
0.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.00 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

19. marts, piektdiena
LTV1

7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 38.sērija.
8.00 «Bez tabu».*
8.25 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
9.25 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Nozieguma skelets 3» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
11.35 «Sargeņģeļi». Seriāls. 284.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Jā, dārgā! 2». ASV seriāls. 52.sērija.
13.25 «Kobra 8». Seriāls. 1.sērija.
14.30 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 39.sērija.
14.55 «Leģenda par Tarzānu». Animācijas seriāls. 18.sērija.
15.15 «Makleoda meitas». Seriāls. 26.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 748. un 749.sērija.
17.20 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 89.sērija.
18.20 «Krēms» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 25.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 34.sērija.
0.55 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
1.25 «Mājas dzemdības». Dokumentāla filma. 2008. g.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 2.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 76. un 77.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5278.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Saprāts un oža». Dokumentāla filma.
14.40 «100. pants».*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 99.sērija.
15.35 «Būs jau labi!» Izklaidējošs raidījums par veselību.
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 2.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5279.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Otrā iespēja». Seriāls. 78. un 79.sērija.
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 11.sērija
Ideāls vainīgais.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
0.10 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
1.05 «Zebra».*

TV5

LTV7

20. marts, sestdiena
LTV1

7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 47.sērija.
10.45 «Astoņās jūdzēs apkārt pasaulei». Dokumentāla filma.
11.45 «SeMS».*
13.10 «Sporta studija».*
14.00 Vankūveras Olimpiskās spēles. Hokejs. Šveice
– Baltkrievija.*
16.00 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 47.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 190. sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas iespaidi». Seriāls. 14.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 29.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Dzīvās lelles 2». Beļģijas kriminālseriāls. 3.sērija.
22.40 «Vistlera». Seriāls. 18.sērija.
23.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 190. sērija.

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Izsole».
9.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.25 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.00 Animācijas filma.
15.15 «Izsole».
15.30 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
21.30 «Zelta drudzis».
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
23.45 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.

8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 47.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Zaļais īpašums».*
11.20 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 11.sērija.
13.05 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 8.sērija.
14.00 «Jēzus kapenes». Dokumentāla filma.
15.45 «100. panta preses klubs».*
16.45 «Cilvēku planēta. Ungārijas ūdru vīrs». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Daugavpils iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 Agata Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 5.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «SEB Muzikālā banka».*

LNT

LTV7

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supervaroņu komanda». ASV animācijas seriāls. 28.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 31.sērija.
10.05 «Ziedi lietū». Vācijas melodrāma. 2001.g.
12.00 «O!Kartes akadēmija».*
12.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 28.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «O!Kartes akadēmija».
14.50 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas filma. 13.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 145.sērija.
15.55 «Nabaga miljonāre». Seriāls. 69.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
17.55 «Dienas jautājums».
18.10 «112». Vācijas seriāls. 90.sērija.
18.40 «O!Kartes akadēmija».
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Ostins Pauerss un Zelta loceklis». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
23.00 «O!Kartes akadēmija».
24.00 «Četras kāzas un vienas bēres». Komēdija. 1994.g.
2.00 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
3.45 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
4.35 «Ekstrēms tuvpānā». ASV dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.

8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 27. pasaules nākotnes cirka festivāls.
13.35 «Krējums… saldais».*
14.05 «Joka pēc». Seriāls. 14.sērija.
14.35 «Vakara pasaciņa» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
16.15 Schenker līgas spēle volejbolā. Final 4. ½ fināls.
18.15 «Relikviju medniece». Seriāls. 20.sērija.
19.00 «1000 jūdzes Indijā».
19.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 20. (noslēguma) sērija.
20.20 «Avantūras nav viņas dabā» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
22.05 «Mērijas Braiantas neticamais ceļojums». Austrālijas un Lielbritānijas drāma. 2005.g. 1.sērija.
23.45 «Bikini meitenes ASV». Seriāls. 3. un 4.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 19.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 178.sērija.
6.45 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 75.sērija.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 3». Animācijas seriāls. 82.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 33.sērija.
6.55 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 29.sērija.
7.15 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.40 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.30 «O!Kartes akadēmija».*
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Dzīve ir skaista».
10.05 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
10.10 «Ķengurs Džojs». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
12.10 «Viltvārde». ASV komēdija. 2002.g.
13.55 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Ašā kabacnauda». TV spēle.

TV programma
15.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 23.sērija.
15.55 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts.*
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 19. un 20.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Labās ziņas». Nedēļas analītiskais raidījums.
21.10 «Mīlestība un citas katastrofas». Komēdija. 2006.g.
23.05 «Īru asinis». ASV un Lielbritānijas krimināldrāma. 1990.g.
1.40 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.35 «Zaudētās krustceles». ASV krimināldrāma. 2003.g.
4.15 «Ostins Pauerss un Zelta loceklis». Komēdija. 2002.g.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 20.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 179.sērija.
6.45 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 76.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.35 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
8.00 «Darbarūķis Menijs». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.25 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 4.sērija.
8.55 «Simpsoni 16». Animācijas seriāls. 340. un 341.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 159. un 160. sērija.
11.40 «Dinozauru mednieki 3». 7.sērija.
12.40 «Kinomānija». Raidījums.
13.10 «TV veikala skatlogs».
13.25 «Dejo ar zvaigzni 3». Muzikāls šovs. 5.sērija.
16.20 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
18.05 «Gūfija brīvdienas». Animācijas ģimenes komēdija. 1995.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dullais desmitnieks».
21.20 «Kongo». ASV piedzīvojumu filma. 1995.g.
23.30 «Aukstais kalns». ASV romantiska drāma. 2003.g.
2.25 «Cilvēks kamera». Dokumentālā filma. 2008.g.
3.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
9.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi» Seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
13.15 «Izsole».
13.30 «Berija» (ar subt.). Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Izsole».
17.45 «Visi desmit jardi» (latv. val., ar subt. krievu val.).
ASV kriminālkomēdija. 2004.g. Režisors H.Doičs.
19.00 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009». Humora raidījums.
21.45 «Kriminālais kvartets». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
3.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.15 «Izsole».
0.30 «Erotiskie stāsti. Kad nakts aicina». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.

21. marts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 24.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 7.sērija.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 48.sērija.
10.30 «Būs jau labi!» Izklaidējošs raidījums par veselību.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Japāna». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.25 Agata Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 5.sērija.
17.00 «Saprāts un oža». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province». “Vidzemes francūzis”.
18.55 «Vīrs ir ar viņu». Vācijas melodrāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
20.40 «De facto».
21.15 Sporta ziņas.
21.22 Laika ziņas.
21.25 «P.S. Es mīlu tevi». ASV romantiska drāma. 2007.g.
23.45 «Nakts ziņas».
23.55 «Ziemeļu puse».
0.25 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 24.sērija.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.35 «Avantūras nav viņas dabā» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
15.20 «Relikviju medniece». Seriāls. 21.sērija.
16.15 Schenker līgas spēle volejbolā. Finl 4. Spēle par 3.vietu.
18.15 «Basketbola spēļu apskats».*
18.45 «Ceļā ar kameru». Ulda Tīrona ceļojums uz Tibetu. 1.sērija.
19.15 «Vakara pasaciņa» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
20.50 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 9.sērija.
21.35 «Pūķa dēls». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2006.g. 1.sērija.
23.05 «Mērijas Braiantas neticamais ceļojums».
Austrālijas un Lielbritānijas drāma. 2005.g. 1.sērija.
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5.45 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
6.40 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 34.sērija.
7.10 «Mājokļa jautājums».*
8.05 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma.
8.25 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
10.50 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 4.sērija.
11.50 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
11.55 «Trojas medības». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 1.sērija.
13.50 «Agata Kristi. Slepkavība trīs cēlienos».
ASV detektīvfilma. 1986.g.
15.45 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.45 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
16.55 «Aklais randiņš». ASV romantiksa komēdija. 2006.g.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 «O!Kartes akadēmija». Lielais koncerts. Tiešraide.
23.15 «Stilīgā vienība». ASV spraiga sižeta filma. 1999.g.
1.10 «Latīņamerikāņu mīlnieks». Erotisks seriāls; SMS
ar iepazīšanos.
2.05 «Mīlestība un citas katastrofas». Komēdija. 2006.g.
3.40 «Agata Kristi. Slepkavība trīs cēlienos». Detektīvfilma.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 28.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 21.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 180.sērija.
6.45 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 77.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.35 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 20.sērija.
8.00 «Darbarūķis Menijs». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.25 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 5.sērija.
8.55 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija». Raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 161. un 162.sērija.

12.00 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
13.00 «Gūfija brīvdienas». Animācijas ģimenes komēdija. 1995.g.
14.45 «Kongo». ASV piedzīvojumu filma. 1995.g.
16.55 «Zeme, aizveries!» Vācijas trilleris. 2008.g.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Dejo ar zvaigzni 3». Šovs. Tiešraide. 6.sērija.
22.30 «Jardi». ASV trilleris. 2000.g.
0.40 «Krava 200» (ar subt.). Krievijas trilleris. 2007.g.
2.20 «Padodies, Dorotij!» ASV drāma. 1996.g.
3.55 «Dubultspēle 7». Seriāls. 11.sērija.
4.40 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 Animācijas filmas.
9.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.
9.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi» Seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
13.15 «Izsole».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Ašā kabacnauda». TV spēle.*
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Tikšanās vietu mainīt nedrīkst» (ar subt.). Detektīvseriāls.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.). Informatīvi analītisks raidījums. Vada V.Andrejevs.
20.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora festivāls.
22.10 «Salmu cepurīte» (ar subt.). Krievijas muzikāla
komēdija. 1974.g. 1.sērija.
0.25 «Izsole».
0.40 «Erotiskie stāsti. Holivudas SPA». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

12. martā plkst.19 – Liepājas teātra viesizrāde «Beigta balle».

Komēdija. Režisors R.Augustins (Atkočūns). Galvenais varonis Jāzeps Podsekals
ir bezdarbnieks, kurš ir atkarīgs no sievas algas... Lomās: E.Pujāts, I.Kučinska,
E.Dombrovskis, L.Leščinskis, A.Albuže, A.Kvāla, U.Stelmakers, J.Dreiblats, Z.Štrausa,
K.Gods, R.Krodere, M.Anuzis. Biļešu cenas: Ls 5; 4; 3.

13. martā plkst.19 – «Atmiņu lietus».

Piemiņas koncerts Norai Bumbierei. Piedalās Latvijā pazīstami mākslinieki: M.Vilcāne,
O.Grīnbergs, V.Lapčenoks, Z.Muktupāvels, Ž.Siksna un Tirkīza koris, I.Krauja, D.Petkeviča,
N.Jakušonoks un 2009. gada Latvijas jauno vokālistu konkursa laureāti. Biļešu cenas: Ls 5; 4.

17. martā plkst.19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde. J.Reza
«Ķildu ķēniņš». Traģikomisks kvartets krievu valodā. Režisors V.Maculēvičs. Lomās:

T.Lukašenkova, O.Ņikuļina, B.Ploskih, V.Grossmans. Divas ģimenes satiekas pārrunās
pie kafijas galda... Biļešu cenas: Ls 6; 5; 4.

20. martā plkst.19 – «Latvijas Radio 2 15. dzimšanas dienas svinības
Zemgalē». Koncerts «Lai svinam». Piedalās 20 dažādas grupas un solisti. Dziesmu klubiņš
ar A.Platperu. Balle divās deju zālēs. Latviešu ziņģu leģendas grupas «Ornaments» atgriešanās. Biļešu cenas: Ls 8 – 10; tikai uz balli – Ls 5 (nopērkamas koncerta dienā no plkst.19).
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Kultūras pasākumi
 12. martā pulksten 12 – Liepājas teātra viesizrāde bērniem «Brāļi». Pēc brāļu Grimmu pasakas
«Divi brāļi» motīviem. Režisors A.Jarovojs. Lomās S.Jevgļevska, A.Kaušelis, K.Gods, I.Krastiņš,
M.Eglinskis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50 (kultūras namā).
 12. martā pulksten 19 – Liepājas teātra viesizrāde komēdija «Beigta balle». Režisors
R.Augustins (Atkočūns). Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 13. martā pulksten 19 – piemiņas koncerts Norai Bumbierei «Atmiņu lietus». Biļešu cena
– Ls 5; 4 (kultūras namā).
 15. martā pulksten 17.30 – «Literārā kafejnīca». J.Derjuševa gleznu izstādes atklāšana un
krievu dzejnieku darbu lasījumi (Sabiedrības integrācijas biroja zālē).
 16. un 25. martā pulksten 15 un 18 – Jāņa Streiča filma «Rūdolfa mantojums». Biļešu cena
– Ls 2 (kultūras namā).
 17. martā pulksten 19 – Jelgavas Studentu teātrī – franču kafejnīcas «Le Cafe de Theatre»
izrāde «Dīvainā teātra pasaule» ar tango, teātra kaislībām un mīlestību. Biļešu cena – Ls 3;
studentiem – Ls 2. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26114091 (Čakstes bulvārī 5a, aiz «SEB
bankas no Akadēmijas ielas).
 17. martā pulksten 17.30 – literāri muzikāls pasākums – vakars P.Čaikovska piemiņai (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Baltajā zālē).
 17. martā pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde J.Reza «Ķildu ķēniņš».
Traģikomisks kvartets krievu valodā. Režisors V.Maculēvičs. Lomās T.Lukašenkova, O.Ņikuļina,
B.Ploskih, V.Grossmans. Divas ģimenes satiekas pārrunās pie kafijas galda... Biļešu cena – Ls 6;
5; 4 (kultūras namā).
 18. martā pulksten 17.30 – atceres sarīkojums «Aspazijai 145». Piedalās Jelgavas Latviešu
biedrības dzejas klubs «Pieskāriens», Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņi un Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 18. martā pulksten 19 – TV3 šova «Dziedošās ģimenes» laureātu brāļu Riču koncerts. Biļešu
cena – Ls 7; 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 19. martā pulksten 17.30 – Krievu kultūras nedēļas noslēguma koncerts «Russkie napevi».
Piedalās Kirovas pilsētas kultūras nama kora ansamblis «Rītausma» un tautas deju ansamblis
«Vjatskas suvenīrs». Ieeja – bez maksas (kultūras nama Lielajā zālē).

Izstādes
 Līdz 31. martam – fotogrāfiju izstāde «12. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls «Apkārt
pasaulei»» (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 31. martam – fotokluba «Rīga» fotogrāfiju izstāde «Pilsēta un daba» (kultūras nama
2. stāvā).
 Līdz 14. martam – Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 14. martam – izstāde «Lietuva gadsimtu griežos» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 No 18. marta līdz 18. aprīlim – fotoizstāde «Latvijas dabas pieminekļi». Autors Guntis Eniņš
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. martam – Jelgavas vispārizglītojošo skolu Vizuālās mākslas olimpiādes darbu izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 29. martam – tematiskā izstāde «PUPart II». Erotika mākslā (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 7. aprīlim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

«Rūdolfa mantojumā»
LLU profesors un «Mušķu» zirgi
 Ritma Gaidamoviča

Vēl 16. un 25. martā Jelgavas
kultūras namā tiks demonstrēta Jāņa Streiča spēlfilma
«Rūdolfa mantojums», kurā
aktieru lomās, izrādās, ir arī
jelgavnieki – LLU asociētais
profesors Guntis Rozītis un
LLU Zirgkopības mācību centra «Mušķi» zirgi, ziņo LLU
Sabiedrisko attiecību daļas
speciāliste Laine Orbidāne.
Ņemot vērā, ka filmas «Rūdolfa mantojums» darbība risinās 20. gadsimta sākumā, kad cilvēka līdzgaitniekam zirgam bija
liela nozīme ikdienas dzīvē, arī filmā bez
zirgiem iztikt nevarēja. LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas
institūta pasniedzējs un «Mušķu» vadītājs
G.Rozītis stāsta, ka filma tapusi trīs gadu
garumā un filmēšanas laukumā ar zirgiem
viņš ieradies ne vienreiz vien.
«Gandarījums, ka režisors mani uzaicināja piedalīties filmas tapšanā un ļāva
iejusties kučiera lomā,» atzīst G.Rozītis.
«Filmas veidotāji varēja atrast jebkuru
citu kučieri, taču režisors pulcēja sabiedrībā atpazīstamākus cilvēkus – filmas tapšanā iesaistījās maizes cepējs Normunds
Skauģis, dzejniece Māra Zālīte, gleznotājs
Jāzeps Pīgoznis, rakstnieki Māra Svīre un
Vladimirs Kaijaks, arī Baiba SipenieceGavare. Bija interesanti tikties ar šiem
cilvēkiem un uzklausīt viņu viedokļus,»
stāsta G.Rozītis.
Filma veidota pēc R.Blaumaņa darbu
motīviem un atspoguļo notikumus, kas
varēja risināties pirms «Skroderdienām
Silmačos».
«Lai parādītu latvieša nacionālo identitāti, lepnumu, spītu, režisors ņēma talkā
Blaumaņa noveli «Undupa četrjūgs» – par
zemnieku, kas negrieza ceļu baronam un
uzbūvēja sev karieti, ar kuru lepni pa-

braukt garām četrjūgā,» stāsta asociētais
profesors. G.Rozītis teic, ka ar «Mušķu»
zirgiem vien nav bijis iespējams atainot pajūgu skriešanos uz ceļa, jo kadra nofilmēšanai bijis nepieciešams gan divjūgs, gan
četrjūgs, tāpēc filmā redzamais četrjūgs ir
atvests no Viļņas zirgaudzētavas.
Reiz uz filmēšanu atvesti pat astoņi
zirgi, taču tajā dienā lijis, tāpēc bijis grūti
nofilmēt. G.Rozītis stāsta, ka todien aktrisi
Rēziju Kalniņu filmā dublējusi Lauku
inženieru fakultātes studente un «Mušķu» jātniece Anita Lapina: «Aktieriem
arī par lietainu un filmēšanai gandrīz
nederīgu dienu ir jāmaksā, taču kadrs bija
jānofilmē. Man palīgos bija atbraukušas
trīs blondas meitenes ar gariem matiem
kā aktrisei, tāpēc Jānis Streičs aizsūtīja
viņas pie kostīmu mākslinieka, kurš par
R.Kalniņai līdzīgāko atzina Anitu. Filmā
redzama epizode, kur Anita sēž droškā no
mugurpuses, ar sapītām bizēm.»
Aktieru lomās iejutās vairāki «Mušķu»
iemītnieki – visbiežāk ķēves Balāde,
Livonija, Aura un Avene. Zirgi ir jūtīgi
dzīvnieki, ne vienmēr var prognozēt viņu
reakciju dažādās situācijās. Vai viss izdevās bez aizķeršanās? G.Rozītis stāsta, ka
vairāki starpgadījumi bijuši ar zirgiem,
kas paņemti no tuvākajām saimniecībām. Filmējot bēru ceremoniju, viens no
zirgiem pārlauzis ilksi un aizbēdzis mežā,
ratus atstājot grāvī, bet nākamajā kadrā
kāds cits kļuvis nevadāms un gājienu
izjaucis. G.Rozītis piedalījies arī pirmā
filmas kadra tapšanā – barons, iznākot no
Durbes pils, uzsit pa muguru kučierim ar
pamudinājumu braukt. Pastāv tradīcija
pēc pirmā kadra nofilmēšanas sasist šķīvi,
uz kura rakstīts filmas nosaukums, – šoreiz to sasita pret karietes riteni, un viena
no lauskām ir arī profesora īpašumā.
Jāpiebilst, ka filma «Rūdolfa mantojums» Jelgavā vēl skatāma 16. un 25.
martā pulksten 15 un 18. Biļetes cena
– 2 lati.

Ceturtdiena, 2010. gada 11. marts

Lielākā daļa mūsējo būs
Dziesmu un deju svētkos
 Ritma Gaidamoviča

Gatavojoties 10. Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem, Jelgavas
tautas deju dejotāji un pūtēji žūrijai jau parādījuši savu
sniegumu, bet mūsdienu
dejotāju kolektīviem skate
paredzēta šīs nedēļas nogalē. Astoņiem tautas deju
kolektīviem – augstākais
rezultāts, pārējiem – 1. un
2. pakāpe, bet pūtējiem
– 1. pakāpe. Tiesa gan, šobrīd skaidrs, ka uz svētkiem
noteikti brauks pūtēji, taču
deju kolektīvi, kuri jūlijā
posīsies uz svētkiem, taps
zināmi tikai nākamā mēneša
beigās, kad būs aizvadītas
skates visā Latvijā.

Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris «Rota» kā izvēles skaņdarbu atskaņoja klasisko Georga Frīdriha Hendeļa kori «Alleluja» no oratorijas «Mesija»,
bet defilē programmā spēlēja popūriju «Laimīgā Itālija». Tie tad arī mūsējiem
«Mūsu dejotāji, manuprāt, sevi paFoto: Ivars Veiliņš
palīdzēja uzrādīt labus rezultātus.
rādīja ļoti labi, to pierāda arī žūrijas
augstais vērtējums visiem pilsētas mākslu novērtēt ar diviem cipariem diplomi. Trim kolektīviem – B grupas
kolektīviem. Darba slodze bija milzīga, aiz komata. Šis vērtējums tomēr ir «Gliemezītim», 6. vidusskolas «Varataču visi godam pastrādājuši, tāpēc gri- ļoti subjektīvs. Jā, ar punktiem precīzi vīksnei» un 5. vidusskolas «Ijai» – 2.
bas ticēt, ka uz svētkiem viņi tiks – ja var novērtēt sportā pēc laika, tāluma, pakāpes diplomi. Labi rezultāti arī 5.
ne visi, tad vismaz lielākā daļa mūsu ātruma, bet ne jau mākslā. Katrā ziņā – 6. klašu kolektīviem. Par laureātiem
dejotāju. Taču to vēl pāragri apgalvot, es zinu, ka mēs esam ieguldījuši smagu atzīts «Jundēns» un «Vēja zirdziņš»,
jo nezinām, kāds būs kopējais Latvijas darbu,» teic M.Bratkus.
bet 2. pakāpes diploms piešķirts 4.
līmenis, šī bija tikai trešā skate valstī,»
pamatskolas «Gliemezītim». 7. – 9.
par tautas deju skates rezultātiem teic Vēl jāizlabo aizrādītais
klašu grupā vislabāko sniegumu deJelgavas skolēnu deju kolektīvu virsJelgavas 4. pamatskolas deju ko- monstrēja «Vēja zirdziņa» dejotāji,
vadītāja Alda Skrastiņa. Pagājušajā lektīva «Gliemezītis» vadītāja Sanita bet 1. pakāpes diploms piešķirts
nedēļā Jelgavas kultūras namā notika Laganovska, kuras kolektīvi saņēmuši «Jundēnam», savukārt 10. – 12. klašu
skolēnu deju kolektīvu skate, kurā žū- 1. un 2. pakāpes diplomus, atzīst, ka grupā «Vēja zirdziņa» dejotāji saņēma
rija – svētku lielkoncertu virsvadītāji arī viņa ir gandarīta. «Par laureātiem ne vien laureāta statusu, bet arī visBaiba Šteina, Agris Daņiļevičs, Olga ir kļuvuši tie kolektīvi, kuros bērni lielāko punktu skaitu – 49,50, bet 1.
Freiberga, Gints Baumanis, kā arī paši vēlas dejot, viņi uz dejām iet ar pakāpes diplomus – «Jundari», Valsts
projekta vadītāja Ilze Mažāne – novēr- prieku, taču mums nereti ir tā, ka ģimnāzijas deju kolektīvs «Dālderi»,
tēja 22 pilsētas skolēnu deju kolektīvu es vai vecāki dejošanu liek apmeklēt, kā arī Spīdolas ģimnāzijas tautas deju
sniegumu. Jāpiebilst, ka svētkiem tāpēc rezultāti ir nedaudz citādāki, kolektīvs. «Lielupes» jauniešu studija,
gatavojas 440 mūsu dejotāji.
taču vienalga labi,» teic S.Laganovska. kura skatē piedalījās pirmo reizi, saA.Skrastiņa atzīst, ka, lai sasniegtu ņēma 2. pakāpes diplomu.
Augstākais rezultāts
tik labu rezultātu, noteikti daudz
– 49,50 no 50 punktiem
devis koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Pūtējiem «biļetes»
«Rezultāti ir fantastiski labi, jo Tajā no žūrijas saņemti aizrādījumi, uz svētkiem jau ir
mums galvenokārt ir tikai laureāti, bet šajā reizē lielākā daļa no tiem jau
Skate notikusi, visi mūsu kolektīvi
kas ir augstākais rezultāts, 1. un 2. bija novērsti. «Kaut arī mums ir labi tajā novērtēti, taču neviens vēl nav
pakāpes. Augstākais vērtējums ir rezultāti, katrs kolektīvs saņēmis saņēmis apstiprinātu ceļazīmi uz
astoņiem pilsētas kolektīviem dažā- jaunus norādījumus, ko vajag līdz svētkiem. Kolektīvi, kuri no 6. līdz 9.
dās vecuma grupās – manuprāt, tas svētkiem izlabot, lai kopējā laukumā jūlijam piedalīsies Dziesmu un deju
ir krietni vairāk nekā citus gadus. mēs izskatītos daudz vienotāki,» teic svētkos, taps zināmi tikai 28. aprīlī,
Īpaši jāuzteic «Vēja zirdziņa» vecākā, A.Skrastiņa.
kad būs notikušas skates visā Latvijā
vidusskolas, grupa, kura saņēma 49,50
un galvenie svētku organizatori nolēpunktus no 50 iespējamajiem,» stāsta Astoņiem
muši, kuri tad dosies uz svētkiem.
svētku Jelgavas koordinatore Inese kolektīviem laureāta statuss
Pagājušajā nedēļā aizvadīta arī ZemBandiniece. Līdzīgās domās ir arī
Rezultātā žūrija vairākiem kolek- gales reģiona pūtēju orķestru skate,
kolektīvu vadītāji. Bērnu un jauniešu tīviem piešķīra laureāta statusu jeb kurā Jelgavu pārstāvēja 4. vidusskolas
centra «Junda» tautas deju kolektīvu augstāko rezultātu, kas ir no 45 līdz pūtēju orķestris «Rota», kas saņēma 1.
vadītāja Madlēna Bratkus atzīst, ka ar 50 punktiem. 1. un 2. klašu grupā lau- pakāpes diplomu skaņdarba atskaņosavu sešu kolektīvu sniegumu ir ap- reātu diplomu saņēma «Vēja zirdziņa» šanā, bet defilē konkursā – 2. pakāpes
mierināta. «Bērni uz skatuves izdarīja dejotāji, «Jundaliņi» saņēma 1. pakā- diplomu. Šobrīd jau skaidri zināms, ka
visu, ko es viņiem mācīju. Manuprāt, pes diplomu, bet 5. vidusskolas tautas mūsējie uz Rīgu dosies, taču priekšā
tie «sausie» punkti nav tik nozīmīgi, deju kolektīvs «Ija», 4. pamatskolas ko- viņiem vēl defilē finālskate 4. maijā un
cik redzēt, ka bērni ar prieku dejo lektīvs «Gliemezītis» un 6. vidusskolas finālskate 7. jūlijā. Rezultātu un zaļo
un mūsu darbā iesaistās arī vecāki,» «Varavīksne» – 2. pakāpes diplomus. gaismu svētkiem gaida arī Jelgavas
teic M.Bratkus. Runājot par žūrijas 3. un 4. klašu grupas laureāti – «Vēja Amatniecības un Amatu vidusskolas
piešķirtajiem punktiem, M.Bratkus zirdziņa» A grupa un «Jundēna» A audzēkņu kolektīvi, lai viņi svētku
vērtējumu neņemas īpaši komentēt. grupa, bet A grupas «Gliemezītim» laikā varētu piedalīties «Amatniecības
«Man nav saprotams, kā var skatuves un B grupas «Jundēnam» – 1. pakāpes dienās 2010».

Sievietes un viņu sapņi

Sestdien «līs» Atmiņu lietus

Spāņu izcelsmes fotožurnālists Delmi Alvarez un Jelgavas Zonta kluba
dalībnieces Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā aicina
ielūkoties fotoizstādē «Sievietes
un viņu slēptie sapņi». Tajā 18
fotogrāfijās apskatāmas Jelgavas
sievietes un katras sapnis. ««Sievietes un viņu slēptie sapņi» ir sociāls
projekts, lai uzsvērtu sievietes lomu
sabiedrībā, lai pārvarētu šķēršļus
un iegūtu vienlīdzību salīdzinājumā ar šovinistisko vīrieša stāvokli.
Tas ir sieviešu projekts, ko realizē
viņas pašas citām sievietēm, un
mana palīdzība ir tikai mākslinieciska un tehniska,» tā fotožurnālists D.Alvarez, kurš ir šī projekta
iniciators.

Turpinot pirms
vairākiem gadiem aizsākto tradīciju,
arī šogad 13.
martā, tieši
dziedātājas
Noras Bumbieres dzimšanas dienā, ikviens aicināts uz viņas piemiņas koncertu
«Atmiņu lietus». Koncerts sāksies pulksten 19, tajā skatītājus tradicionāli priecēs
Latvijā pazīstami skatuves mākslinieki un
popkultūras leģendas – Margarita Vilcāne, Ojārs Grīnbergs, Viktors Lapčenoks,
Zigfrīds Muktupāvels, Žoržs Siksna ar
Jelgavas kori, Ira Krauja, Daiga Petkēviča,
Normunds Jakušonoks un 2009. gada
Latvijas Jauno vokālistu konkursa laureāti.
Biļešu cena – Ls 5; 4.

Pirmā personālizstāde
Madarai Beijerei
Rīt, 12. martā, pulksten 18 Bērnu un
jauniešu mūzikas kluba (BJMK) telpās
Dobeles ielā 68 durvis vērs topošās
mākslinieces Madaras Beijeres pirmā
personālizstāde «Manas impresijas».
Tajā būs redzamas jaunās mākslinieces
labākās gleznas, kas tapušas pēdējo trīs
gadu laikā. Madara jau kopš četru gadu
vecuma aktīvi glezno slavenā gleznotāja
Jāņa Anmaņa vadītajā Latvijas Bērnu
mākslinieciskās fantāzijas akadēmijā.
Kā atzīst jaunā māksliniece, šī izstāde ir
atskaites punkts par 14 gados paveikto.
«Ļoti ceru, ka izstādes apmeklētājiem
manas gleznas patiks un viņi gūs pozitīvas emocijas,» tā Madara. Viņas
gleznu izstāde BJMK būs skatāma līdz
31. martam.

