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Kas notiek ar pašvaldības
dzīvokļiem pilsētā?
LLU, piesaistot ES līdzekļus,
plāno atjaunot valsts nozīmes kultūras pieminekli
– Valdekas pili. Jau izstrādāta
pils vizualizācija, šogad tiks
noskaidrots uzņēmums, kas
izstrādās tehnisko projektu
un veiks būvdarbus, bet
pēc tam varētu sākties reāli
būvdarbi. Foto: Ivars Veiliņš

12 miljonu vērtajā projektā
LLU sakārtos arī Valdekas pili
 Ilze Knusle-Jankevica

Arvien vairāk materializējas iecere atjaunot valsts nozīmes
kultūras pieminekli
– Valdekas pili, kas
pēdējos četrus piecus
gadus stāv tukša.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
(LLU) jau izstrādājusi
savu vīziju, kādam
būtu jāizskatās šim
kompleksam un apkārtējai teritorijai, un
nu konkursa kārtībā
tiek meklēts uzņēmums, kurš izstrādās
tehnisko projektu un
veiks būvdarbus.
Piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus vairāk nekā 12
miljonu latu apmērā, LLU plāno īstenot vērienīgu mācību
infrastruktūras uzlabošanas
projektu. Valdekas pils restaurācija un rekonstrukcija ir

viens no lielākajiem projektā
plānotajiem darbiem. «Universitātei daudz pārmests,
kāpēc tā nesakārto savu īpašumu – Valdekas pili. Bet
tas līdz šim nebija iespējams
– gan pils privatizācijas un
tai sekojošā tiesas procesa,
gan nepietiekama finansējuma un resursu dēļ,» norāda
LLU mācību prorektors Arnis
Mugurēvičs, piebilstot, ka
nu gan dažu gadu laikā pili
plānots padarīt par modernu
kompleksu, kuru apdzīvos
vairāku specialitāšu studenti. Jaunuzceltajā kompleksā
līdzās pilij tiks izvietota Pārtikas tehnoloģijas fakultāte
(PTF), bet plānots, ka vēlāk
pašu pili apdzīvos Lauku inženieru fakultātes (LIF) Ainavu
arhitektūras un plānošanas
programmas studenti.
Valdekas pils kompleksa
vīziju ciešā sadarbībā ar PTF
izstrādāja pasniedzēja, asociētā profesore un arhitektūras
d o kt o re A ija Ziemeļniec e.

Viņa norāda, ka līdz ar Valdekas pils kompleksa sakārtošanu Jelgavas pilsētas
ainava, iebraucot no Rīgas,
tiešām priecēs ikvienu. «Valdekas pils ir kultūras vēstures
mantojums, kas atrodas gājēju
zonas tiešā tuvumā – Lāčplēša
iela ir gājēju ceļš no cukurfabrikas dzelzceļa stacijas uz
Zemgales Olimpisko centru,
4. vidusskolu, tirdzniecības
centru,» objekta nozīmīgumu
uzsver A.Ziemeļniece. Viņa
atklāj, ka Valdekas pils ēkā ir
atsegti griestu apgleznojumi,
kas ēkas restaurācijas un rekonstrukcijas procesā noteikti
tiks saglabāti. Informācija Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja mājas lapā
liecina, ka šī pils tika uzcelta
17. gadsimtā kā Kurzemes
un Zemgales hercoga medību
pils, bet 19. gadsimta vidū
tika pārbūvēta neogotikas arhitektūras stilā. Savukārt, kā
norāda A.Ziemeļniece, nākotnē pili ir plānots izveidot pat

kā nelielu publiski pieejamu
mākslas centru, kurā topošie
arhitekti un teritorijplānotāji
rīkos gan plenērus, gan seminārus, gan konferences un
citus pasākumus.
Mācību infrastruktūras
uzlabošanas projekta gaitā paredzēts uzbūvēt arī Veterinārmedicīnas fakultātes klīniku,
Tehniskajā fakultātē izbūvēt
mansardstāvu, zirgkopības
mācību centram «Mušķi»
nomainīt zirgu staļļa jumtu,
izremontēt vairākas telpas
LIF, Meža un Informācijas
tehnoloģiju fakultātēs, renovēt Jelgavas pils Austrumu
korpusa 3. stāvu. Kā norāda
LLU direktors Andrejs Garančs, šobrīd notiek atsevišķu
telpu apskate, bet Tehniskajā fakultātē jau sākušies
sagatavošanās darbi. Tāpat
paredzēts iegādāties jaunu
aprīkojumu laboratorijās un
attīstīt e-mācību vidi un bezvadu tīklu. Projekts ilgs līdz
2015. gadam.

 Sintija Čepanone

«Kā «perestroika» sākās,
tā arī te dzīvoju. Dzīvoklis ir labs, es nesūdzos,
tikai ar to maksāšanu
man iet grūti – apsaimniekotājam tagad esmu
parādā kādus 250 latus,
par siltumu – ap 1300 latiem. Būs tiesa, bet kā lai
es nomaksāju rēķinus, ja
algotu darbu pēdējo reizi
strādāju pirms gadiem
trim!» saka pašvaldības
dzīvokļa īrnieks Viktors,
kurš dzīvo Pļavu ielā.
Šis dzīvoklis ir viens no tiem, kas
pēdējā laikā pašvaldības Īpašumu
konversijas pārvaldes redzeslokā nonācis kaimiņu sūdzību dēļ – īrnieks
dzerot, trokšņojot. Pašam Viktoram
gan ir sava versija par notikušo: «Tā
kaimiņiene visur jaucas iekšā – vispirms viņa mani pasauc palīgā, bet
pēc tam izsauc policiju, jo, redz, mēs
skaļi uzvedamies. Goda vārds, bijām
klusi – pieci draugi skatījāmies televizoru!» Taču pašvaldībai rūp, kas
notiek tās dzīvokļos, tādēļ kārtējās
dzīvokļu apsekošanas laikā apmeklēts arī šis īpašums, lai pārliecinātos,
ka dzīvoklis tiek uzturēts labā
stāvoklī, ka tajā uzturas tā persona,
kam tas saskaņā ar līgumu izīrēts,
kā arī aicinātu uzvesties adekvāti.
«Vēl pavisam nesen ļoti aktuāla
problēma bija pašvaldības dzīvokļu
nelikumīga izīrēšana trešajai personai. Proti, tur mīt nevis cilvēks, kam
dzīvoklis pienākas kā pašvaldības
palīdzība, bet gan cits, kurš oficiālajam īrniekam vēl maksā īres naudu.
Taču, sistemātiski kontrolējot situāciju, daudzos gadījumos to izdevies
novērst. Tagad aizvien aktuālāks
kļūst jautājums par izīrētā dzīvokļa
atstāšanu, nenokārtojot saistības,
un nereti, reaģējot uz citu mājas

iedzīvotāju sniegto informāciju,
atklājam, ka dzīvoklis tiešām stāv
tukšs, maksājumi nav nokārtoti, bet
parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem turpina krāties,» stāsta Īpašumu konversijas pārvaldes
vadītāja Sigita Beļaka, akcentējot,
ka šādā veidā īrnieks pats sev rada
problēmas, jo parāds vienalga tiks
atgūts – tiesas ceļā.
Šāda situācija kārtējās apsekošanas laikā atklājās arī dzīvoklī
Garozas ielā. Reaģējot uz mājas
vecākās teikto, Īpašumu konversijas pārvaldes speciālisti kopā ar
Pašvaldības policijas un Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes
speciālistiem minēto dzīvokli apmeklēja – durvis netika atvērtas,
taču, tā kā dzīvoklis ir 1. stāvā, pa
logu varēja redzēt, ka tas ir tukšs un
neapdzīvots – iespējams, īrnieks, par
to nepaziņojot, aizbraucis strādāt uz
ārzemēm. S.Beļaka norāda, ka šajā
gadījumā tiesā tiks iesniegta prasība
par izlikšanu no dzīvokļa un parāda
piedziņu, taču, kamēr šis jautājums
nebūs atrisināts, to izīrēt citam nav
iespējams. Šāda situācija fiksēta arī
vairākos dzīvokļos Stacijas ielā, bet
viens no pašvaldības dzīvokļiem
Dobeles ielā jau izdemolēts – īrnieks
tur nedzīvo, un durvis uzlauztas. Arī
šajā gadījumā pašvaldība problēmu
risinās tiesas ceļā. Jāpiebilst gan, ka
persona, kas ar tiesas spriedumu
izlikta no dzīvojamās platības, atkal
var pretendēt uz pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, un, kā norāda Jelgavas domes
Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs
Aigars Rublis, tas kopējo situāciju
šajā jomā neuzlabo, jo veidojas tāds
kā apburtais loks: personai izīrē dzīvokli, tā par nemaksāšanu ar tiesas
spriedumu tiek izlikta no tā, bet
atkal var reģistrēties dzīvokļu rindā,
un pašvaldībai nav tiesību atteikt
ierādīt citu dzīvojamo platību.
Plašāk 4.lpp.

Pasažieru pārvadātāji protestēs; 24. martā reģionālajos maršrutos kursēs tikai puse autobusu
 Sintija Čepanone

No 14. marta arī Jelgavas autoostā būs izvietota informācija par reģionālajiem autobusu reisiem, kas netiks izpildīti
24. martā – dienā, kad pasažieru pārvadātāji organizēs
brīdinājuma protesta akciju. Tajā iesaistīsies arī SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP), taču, kā uzsver uzņēmuma
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs, pilsētas maršrutos 24.
martā visi autobusi kursēs bez izmaiņām.
«Ja valdība īstenos paredzētos
budžeta grozījumus, tad jau no
1. maija reisu skaits reģionālajos
pārvadājumos tiks samazināts līdz

50 procentiem, un, ja reisu skaits
tiks samazināts uz pusi, iedzīvotāji
nevarēs tikt ne uz skolu, ne darbu.
Rīkojot brīdinājuma protesta akci-

ju, pasažieru pārvadātāji valdībai
uzskatāmi parādīs, kādas būs
sekas pieņemtajam lēmumam,»
akcijas mērķi pamato Latvijas
Pasažieru pārvadātāju asociācijas
vadītājs un JAP valdes loceklis
P.Salkazanovs.
Pilsētas autobusus gan šī protesta akcija neskars, jo, kā norāda
P.Salkazanovs, tie tiek dotēti no
pašvaldības budžeta, taču 24.
martā no Jelgavas nekursēs virkne
autobusu reģionālajos maršrutos
– gan vietējos, gan starppilsētu.

«Pašlaik tiek apzināti tie reisi, kuri
šajā dienā netiks izpildīti, un maršrutos reisu skaits tiks samazināts
apmēram uz pusi. Lai pievērstu
pasažieru uzmanību izmaiņām,
jau no 14. marta autoostās par to
būs izvietota precīza informācija,»
tā JAP valdes loceklis, skaidrojot,
ka pasažieri par atceltajiem reisiem
tiks informēti desmit dienas iepriekš, kad tiek uzsākta autobusu
biļešu iepriekšpārdošana. Turklāt
katrā autoostā būs izvietota informācija par tiem atceltajiem reisiem,

kuri ikdienā kursē caur konkrēto
autoostu. Savukārt 24. marts brīdinājuma protesta akcijai izvēlēts, jo
šajā dienā Tērvetē notiek Latvijas
Pasažieru pārvadātāju asociācijas
pilnsapulce, kurā tiks apstiprināts
tās gada budžets.
Pagaidām autopārvadātāji lēmuši protestēt vienu dienu, bet, ja
finansējums tiks samazināts, šāds
pārvadājumu grafiks, par 50 procentiem mazāk reisu, būšot visu
atlikušo gadu. Pārvadātāji uzskata, ka valdībai publiski jāparāda,

kādas būs sekas pieņemtajam
lēmumam, jo, «kamēr neapstāsies
satiksme, nesapratīs».
Jāatgādina, ka saskaņā ar iespējamo šī gada valsts budžeta finansējuma samazinājumu sabiedrisko
transporta pakalpojumu sniedzējiem par 12,2 miljoniem latu un
plānoto samazinājumu 2012. gadā
par 14,6 miljoniem latu tiek radīti
reāli draudi nozares sagraušanai,
un rezultātā iedzīvotājiem netiks
nodrošināti pieejami sabiedriskā
transporta pakalpojumi.
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Arī 100 lati ir jānopelna

 Jānis Kovaļevskis

«Pirms diviem gadiem
asociācijā uzsākām akciju
«Atbalsti savējos», kurā
preces un pakalpojumus
cenšamies pirkt cits no
cita. Tas ir veids, kā varam
atbalstīt pilsētas uzņēmējdarbību. Aicinu arī
pilsētniekus izvērtēt, ko
un no kā mēs pērkam, jo,
izvēloties vietējā ražotāja
preci un pakalpojumu,
mēs atbalstām mūsu pilsētas un novada ekonomiku – nodrošinot darba
vietas un nepieciešamo
finansējumu sociālajai
jomai un infrastruktūrai,» tā savu nostāju pamato Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociācijas
(JRTA) priekšsēdētājs
Imants Kanaška.
JRTA pirmsākums ir 1994. gadā,
kad tika nodibināta Jelgavas Tirgotāju biedrība. Šobrīd tā ir lielākā
uzņēmēju organizācija Zemgalē,
kas apvieno 81 biedru, bet kopējais
darbinieku skaits asociācijas uzņēmumos sasniedz 2500.

«Vai tas ir normāli – uzņēmējam jābrauc un jāmeklē,
uz kuras upes saslimušais
darbinieks bļitko?» jautā
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs Imants Kanaška.

Foto: Krišjānis Grantiņš
Oficiālie statistikas dati liecina, ka valstī kopumā labāk
klājas uz eksportu orientētajiem uzņēmējiem. Vai līdzīga
situācija ir arī Jelgavā?
Būtiska loma uzņēmējdarbības
aktivitātes stimulēšanā ir tiem
projektiem, ko pašvaldība realizē,
izmantojot ES struktūrfondu finansējumu. Sakārtojot infrastruktūru,
tiek radītas papildu priekšrocības
biznesam. Kaut vai pēdējā laikā
bieži piesauktajā tūrisma jomā.
Pozitīvi noteikti ir tas, ka Jelgavā
ir otrs zemākais bezdarba rādītājs
starp lielajām pilsētām. Daļēji tas ir,
pateicoties uzņēmumiem, kas ražo
eksportam. Tādos uzņēmumos kā
«Baltijas Gumijas fabrika», «Evopipes», «KKR», «AKG Thermotechnic
Lettland», «Jelgavas tipogrāfija»,
«Jelgavas Gaļas kombināts» ir stabils pieaugums un darbinieku skaits
tiek palielināts. Galvenie eksporta
tirgi ir ES valstis un Krievija. Iekšējais tirgus joprojām ir panīcis, tādēļ
attīstība iespējama, vien piesaistot
ES struktūrfondu finansējumu. Tas,
ka daudzi ražošanas uzņēmumi gan
ar vietējo, gan starptautisko kapitālu ir izvēlējušies Jelgavu, apliecina,
ka uzņēmējdarbības vide mūsu
pilsētā ir laba. Pēdējais piemērs ir
SIA «Latvijas piens» pieņemtais
lēmums būvēt piena pārstrādes
rūpnīcu tieši Jelgavā.

Jūsu vārds biežāk izskan
saistībā ar lielāko pilsētas
uzņēmēju organizāciju, bet
vienlaikus arī pats aktīvi nodarbojaties ar uzņēmējdarbību. Kā izdevies pārvarēt krīzes
periodu?
Katram uzņēmējam noteikti ir
savs stāsts, daudzus, tajā skaitā
bankas, krīze pārsteidza nesagatavotus, jo neviens tā īsti neticēja ekonomistu brīdinājumiem. Pārsvarā
darbojos tādās jomās kā sabiedriskā
ēdināšana, tirdzniecība, viesnīcu
serviss un aktīvā atpūta, tādēļ
iedzīvotāju pirktspējas kritumu
izjutām visai smagi. Piemēram,
pieprasījums pēc boulinga, sākoties
krīzei, kritās ļoti būtiski, jo izklaide
bija pirmā pozīcija, uz kuras rēķina
cilvēki sāka taupīt. To pašu var
attiecināt uz viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem,
jo mūsu sabiedrībā nav ierasts
regulāri pusdienot ārpus mājām.
Ņemot vērā, ka nevaram atteikties
no pārtikas, komunālajiem, medicīnas pakalpojumiem un citām
eksistenciālām lietām, vissmagāk
klājās pakalpojumu jomā strādāCik gatava, jūsuprāt, Jelgava
jošajiem un nekustamā īpašuma ir viesu uzņemšanai?
attīstītājiem. Vieglāk bija tiem uzKas attiecas uz vietējo uzņēmēju
ņēmējiem, kuriem, sākoties krīzei, gatavību tūristus uzņemt, nešaunebija būtisku kredītsaistību.
bos, ka pieprasījumam sekos arī
atbilstošs piedāvājums. Es lieku
Jelgavā pagājušajā gadā bija ļoti lielas cerības uz jaunizveidoto
salīdzinoši laba dibināto un Jelgavas reģionālo Tūrisma centru
likvidēto uzņēmumu bilance (JRTC). Mums
– 37 procentu pieaugums pret jau sen bija vaja2009. gadu.
dzīgs šāds tūrisma
Ja tiek dibināti jauni uzņē- nozares koordimumi, tas liecina par aktivitāti, nators. JRTA ir
kas, iespējams, nākotnē, ja šie gatava slēgt sauzņēmumi izdzīvos, varētu nest darbības līgumu
pozitīvu pienesumu tautsaim- ar JRTC un sniegt
niecībai, bet tas ir ilgtermiņa tam nepieciešamo
process, jo paies pietiekami ilgs atbalstu.
laiks, līdz šie jaundibinātie uzņēmumi iešūposies un jutīsim atdevi
Tātad uzņēnomaksāto nodokļu veidā. Mani mēji paši pēc
vairāk uztrauc tas, ka bankrotē savas iniciatīvas nav gatavi
vai lielās finanšu grūtībās nonāk iesaistīties?
uzņēmumi ar daudzu gadu piereSituācija tirgū ir mainījusies, un
dzi. Valsts zaudē darba vietas un šobrīd uzņēmēji vēl rūpīgāk izvērtē,
nodokļu ieņēmumus. Tālāk jau kurās jomās un kā attīstīt savu
seko domino efekts – nav naudas biznesu. Sakārtota infrastruktūra
pensijām, skolotājiem, medicīnai, tomēr ir zināms garants, kas sapaliek nenomaksāti parādi. Valsts mazina riskus. Mūsu uzņēmējiem
šobrīd mērķtiecīgi atbalsta jaunu nav finansiālu iespēju, lai kaut ko
uzņēmumu veidošanu, tas nav uzsāktu tukšā vietā. Īpaši šobrīd,
slikti, bet, manuprāt, pārāk maz kad uz izdevīgiem nosacījumiem
tiek darīts, lai palīdzētu esošajiem ir grūti piesaistīt kredītresursus
uzņēmumiem izdzīvot. Tā vietā uzņēmuma attīstībai.
atkal dzirdam tikai par tarifu un
nodokļu pieaugumu.
Kur esam spēcīgi un kur pie-

dāvājums «klibo»?
Pēc Zemgales Olimpiskā centra
atklāšanas mums ir ļoti labs ar sportu saistīto aktivitāšu piedāvājums.
Jābūt elastīgākiem ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšanā, īpaši
gadījumos, ja jāapkalpo tādi pasākumi kā Ledus skulptūru festivāls,
kurā apmeklētāju skaits mērāms
desmitos tūkstošu. Tas pats būtu
attiecināms uz viesnīcām. Viens no
neapgūtajiem lauciņiem ir ūdens
ceļi, jo caur pilsētu plūstošajām
upēm ir milzīgs potenciāls tieši
tūrisma jomas attīstībai. Jāveido
piestātnes ar atbilstošu infrastruktūru un kuģu maršruti ar apskates
objektiem un atpūtas programmu.
Peldvietas izveide pie Lielupes
promenādes ir ļoti labs sākums.
Vajadzētu vairāk atpūtas vietu ar
skrituļošanas iespējām un pastaigu
vietām. Ceru, ka jaunie projekti, ko
realizēs pašvaldība šajā un nākamajā gadā, atrisinās šīs vajadzības.
Kādi ir galvenie iemesli salīdzinoši vājajam piedāvājumam
pakalpojumu jomā?
Nepiekrītu, ka piedāvājums ir
vājš. Drīzāk tas ir atbilstošs šodienas pieprasījumam un tirgus situācijai. Turklāt Rīgas tuvums neveicina pakalpojumu jomas attīstību
Jelgavā. Daudzi pilsētas iedzīvotāji
strādā Rīgā un arī pakalpojumus
izmanto tur. Krīze un iedzīvotāju
zemā pirktspēja negatīvi ietekmējusi pakalpojumu biznesu.
Pakalpojumu jomas attīstību
nav sekmējusi arī nodokļu politika.
2009. un 2010. gads vērtējams kā
ļoti smags periods. Milzīgs kritums
tika novērots viesnīcu un ēdināšanas segmentā visā valstī, tajā
skaitā arī Jelgavā.
Ar 2009. gada 1.
janvāri izmitināšanas pakalpojumiem PVN likme
tika paaugstināta
no 5 līdz 21 procentam. Vienlaikus Latvija zaudēja konkurētspēju starp Baltijas
un tuvākajām ES
valstīm, kur PVN
viesnīcām bija zemāks – Igaunijā 9,
Somijā 8, bet Polijā 7 procenti. Ja
Latvijā viesnīcām PVN likme tagad
ir 12 procenti, bet restorāniem 22
procenti, tad, piemēram, Austrijā
šī likme ir 10 procenti. Viens no
veidiem, kā risināt šo jautājumu, ir
lokālpatriotisms. Piemēram, Vācijā
ir tradīcija, ka pie friziera, maiznieka, miesnieka iet savā dzīvojamajā kvartālā. Atverot kafejnīcu,
uzņēmējs vispirms cenšas noslēgt
līgumu ar vietējo alus un gaļas
ražotāju. Tāda ir Vācijas politika,
kas orientēta uz vietējā uzņēmēja

«Mēs pārāk daudz
domājam par Eiropas regulu ieviešanu, bet maz
– par nacionālajām
interesēm.»

atbalstu gan valsts, gan reģionālajā
līmenī. Visu atmiņā vēl ir gadījums,
cik aktīvi Vācijas valdība iesaistījās
«Opel» rūpnīcas glābšanā un auto
industrijas atbalstā. Mēs pārāk
daudz domājam par Eiropas regulu
ieviešanu, bet maz – par nacionālajām interesēm.
Cik aktīvi ir jūsu pārstāvētās organizācijas biedri ES
līdzfinansējuma piesaistē sava
biznesa attīstībā?
Jelgavas biznesa inkubators savai darbībai 2009.
gadā piesaistīja
3,3 miljonus, bet
2010. gadā inkubatora uzņēmumi
papildus spējuši
piesaistīt vairāk
nekā četrus miljonus latu. Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»
no ES saņēmusi
līdzfinansējumu
bruģa ražotnes attīstībai, modernizējusi asfalta ražošanas iekārtas,
kā arī plāno realizēt energoefektivitātes paaugstināšanas projektu
ražošanas ēkām. Savukārt SIA
«Evopipes» izmantojusi ES atbalstu
iekārtu iegādei plastmasas cauruļu
ražošanai.
Arī Baltijas Gumijas fabrika un
«PET Baltija» modernizējusi savas
ražošanas iekārtas.

Uzņēmēji bieži vien kritizē
sociālo pabalstu un simtlatnieku programmu – kāds ir jūsu
viedoklis par Latvijā realizēto
sociālā atbalsta politiku?
Noteikti jādod iespēja cilvēkiem
sevi pabarot. No šī aspekta viss
ir pareizi. Bet pēc redzētā man
rodas iespaids, ka viņu darbs nav
produktīvs. Bieži mēs redzam, kā
viņi bariņos «laiž muļķi» un imitē
darba procesu, un uzņēmējam tas
nav pieņemami. Nevar visu dienu
slaucīt ielu 10 metru garumā.
Cilvēkam jāsaprot, ka arī tie 100
lati ir jānopelna. Pēc tādas «darba
terapijas» cilvēks pieradīs, ka par

Kā jūs ietekmēs
plānotais autobusu
reisu samazinājums?

nedarīšanu maksā, un būs grūti
iekļauties normālā darba tirgus
Maruta, paapritē.
vāra palīgs:
Pat salīdzinoši liela bezdarba – Tas nozīmē,
apstākļos uzņēmēji sūdzas, ka ka retāk ar
grūti atrast darbiniekus. Vai sabiedrisko
arī Jelgavā uzņēmēji sastopas t r a n s p o r t u
ar situāciju, ka nav ko pieņemt v a r ē š u t i k t
uz darbu, kursiem, pie radiem
darbā?
Viss atkarīgs no nozares, kurā un draugiem. Visvairāk mani
nepieciešami darbinieki. Daļa uzņē- satrauc samazinājums virzienā
mēju uzsver, ka noteicošais faktors Jelgava – Bauska un Jelgava
ir darba samaksa. Protams, ir arī – Rīga. Jāatzīst gan, ka jau
bezdarbnieki, kuri reāli nevēlas pirms iepriekšējā reisu samastrādāt vai arī zaudējuši elemen- zinājuma nolēmu, ka jākārto
tāras iemaņas iet uz darbu un autovadītāja tiesības, un to
veikt savus pienākumus. Nākas šobrīd arī daru.
sastapties arī ar tādām situācijām, Ēriks Pūce,
ka uzņēmējam jābrauc un jāmeklē, pensionārs:
uz kuras upes it kā saslimušais – Pagaidām
darbinieks nodarbojas ar zemledus s i t u ā c i j a i r
makšķerēšanu. Biznesa inkubatora ciešama – aupieredze liecina, ka Jelgavā ir bū- tobuss kurtisks informāciju un komunikāciju sē trīs reizes
tehnoloģiju speciālistu trūkums. dienā, taču, ja reisu skaitu saInkubatora uzņēmumos ir vairāk mazinās, būs sliktāk. Uz Jelgavu
nekā 10 vakances tieši šīs nozares no Iecavas puses vismaz nedēļā
speciālistiem. Šādai problēmai reizi atbraucu, izdaru, kas dateorētiski nevajadzētu pastāvēt, jo rāms, un laicīgi dodos atpakaļ.
valsts augstākās izglītības iestādes Autobuss ir ļoti svarīga lieta – ja
gatavo šādus speciālistus. Līdz ar to tā nav, nekur nevari tikt. Sēdi
rodas jautājums, vai šajās program- savos laukos, ne pie ārsta, ne
mās patiešām tiek sagatavoti kon- pēc pārtikas netiec.
kurētspējīgi un mūsu darba tirgus Juris, skolapstākļiem vajadzīgi speciālisti?
nieks:
– Svētdienās
Kā viens no ledus halles atbraucu no
īpašniekiem esat iesaistījies Tu k u m a u z
pilsētas hokeja dzīvē. Kādas Jelgavu, tāperspektīvas ir lāk dodos uz
mūsu puišiem? Lielplatoni. Pašlaik autobusu
Pēdējo gadu izbraukšanas laiki sakrīt, tāpēc
laikā esam visai problēmu nav. Savukārt piektdetalizēti izpētī- dienās skolas «busiņš» mūs
juši hokeja saim- atved līdz Jelgavai, un tad jau
niecību valstī, skatos, kā uz mājām tikt. Par
tādēļ droši varu laimi, ir vairākas iespējas, kā
apgalvot, ka Jel- aizbraukt uz Tukumu. Ja tiks
gava var lepoties atcelti autobusi, būs alternatīva
ar labāko Ledus – vilciens.
s p o r t a s k o l u Elīna, pārdeLatvijā. Skolā ir vēja konsulprofesionāls treneru kolektīvs un tante:
visi apstākļi, lai sasniegtu labus – Jau tagad
sportiskos rezultātus. Trīs gadu j ū t a m s , k a
laikā ir ielikti labi pamati, lai jau cilvēkus ietuvākajos gados mūsu puišus aici- tekmē samanātu ne tikai uz jaunatnes izlasēm. zinātais reisu skaits. Arī uz Rīgu
Šajā sezonā kopā ar citiem uzņēmē- tagad ērtāk ir braukt ar mašīnu.
jiem galvenokārt no sporta skolas Jāatzīst, ka sabiedrisko transporaudzēkņiem esam izveidojuši arī tu izmantoju ļoti reti, taču esmu
virslīgas komandu, kura tiek fi- kategoriska pret samazinājumu,
nansēta no privātajiem līdzekļiem. domājot par lauku cilvēkiem.
Prieks, ka komanda kvalificējusies Viņi tad netiks ne uz darbu, ne
izslēgšanas spēlēm un jau pirmajā pie ārsta. Nožēlojami.
gadā cīnās par Latvijas čempionāta Anastasija,
medaļām.
jelgavniece:
– Šobrīd
Pašam arī sanāk uzspēlēt?
mamma Rīgā
Iesāku pirms diviem gadiem, meklē darbu,
tāpēc ir izdevies gan sajust ledus ja atradīs, noelpu, gan iegūt pirmās traumas. teikti brauks
Uzspēlēt sanāk divas trīs reizes ar autobusu, taču, ja samazinās
nedēļā.
reisu skaitu, var būt nopietnas
problēmas. Galvenais jau, lai
Vai jūs ieteiktu cilvēkiem autobusi ir vismaz agrās rīta un
uzsākt savu uzņēmējdarbību vakara stundās, lai cilvēki tiek uz
Jelgavā un kas, jūsuprāt, ir darbu un atpakaļ.
galvenās lietas, kuras jāņem
«Jelgavas Vēstnesis»
vērā, lai tas izdotos?
Metiens – 28000 eks.
Krieviem ir tāds labs teiciens, ka
Iznāk ceturtdienās
cilvēkam, kurš grib uzsākt uzņēReģistrācijas apliecības
nr. 000703171
mējdarbību, ir nepieciešamas trīs
lietas: čujs, ņuhs un poņa*. Proti,
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
jābūt gan aicinājumam, gan talanAdrese: Pasta iela 47 – 214,
tam. Mūsu valstī būt uzņēmējam
Jelgava, LV – 3001
nav viegli. Ja paskaita, cik ir instiGalvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
tūciju, kas pārbauda, kontrolē un
Redakcija: tālr. 63048801,
soda uzņēmējus, tad sanāks gane-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
drīz divi desmiti. Bet, ja cilvēkam
www.jelgavasvestnesis.lv
ir laba ideja, drosme to realizēt,
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
nepieciešamās zināšanas un attiee-pasts: birojs@info.jelgava.lv
cīgs finansējums, tad ir jāmēģina.
Iespiests: SIA «Rene pluss»
Būtu vērts arī pakonsultēties ar
pieredzējušiem uzņēmējiem. Pēc
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
padoma var vērsties arī pie mums
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
– JRTA.
atbild to iesniedzējs.
* Sajūta, oža un saprašana

«Nevar visu dienu slaucīt ielu 10
metru garumā. Cilvēkam jāsaprot, ka
arī tie 100 lati ir
jānopelna.»

Vai mūsu uzņēmēji gūst kādu
labumu arī no pašvaldības vadības nodibinātajiem kontaktiem ārvalstu vizīšu laikā?
Šīs vizītes ir svarīgas, īpaši tajos
gadījumos, ja uzņēmējiem ir iespēja
doties kopā ar pilsētas vai valsts
amatpersonām. Tas atver daudzas
durvis. Turklāt sadarbības partneri
mūs uzlūko ar daudz lielāku uzticību nekā gadījumos, ja dodamies
vienkāršā darījumu braucienā.
Arī ikdienā, rodoties nepieciešamībai, varam izmantot pašvaldības
kontaktus un daudz mērķtiecīgāk
virzīties uz mērķi.

Pilsētnieks vērtē

Ceturtdiena, 2011. gada 10. marts

Šomēnes Pieaugušo izglītības
centrā sāks mācīt gidus
 Ritma Gaidamoviča

Lai sagatavotu jaunus
gidus un celtu kvalifikāciju esošajiem, Jelgavas
reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs (JRPIC)
sadarbībā ar Jelgavas
reģionālo Tūrisma centru
organizēs gidu kursus.
Pirmā nodarbība notiks
23. martā pulksten 17,
taču līdz 21. martam gaidīti pieteikumi no cilvēkiem, kuri vēlas kļūt par
gidiem vai gūt jaunas
zināšanas un iemaņas.
«Paredzēts, ka profesionāli apmācītie gidi varēs strādāt pilsētā, kā
arī Jelgavas un Ozolnieku novadā,»
stāsta JRPIC Uzņēmējdarbības
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone.
Šis būs pilotprojekts, kurā plānots
apmācīt 15 speciālistus. Pirmā
nodarbība paredzēta 23. martā pulksten 17. «Tajā uzklausīsim kursu dalībnieku vēlmes, izklāstīsim, kāds ir
mūsu un Tūrisma centra redzējums,
kā arī iepazīstināsim interesentus

ar tūrisma tiesisko regulējumu,
kas attiecas uz gidu darbu,» stāsta
L.Miķelsone. 72 stundu programmu
veidos vairākas tēmas: «Tūrisma
gida darba organizācija, ētika»,
«Saskarsmes psiholoģiskie aspekti
gida darbā», «Runas mākslas pamati
tūrisma gidam» un «IT resursi tūrisma gida darbā», bet galveno saturu
veidos informācija un praktiskās
nodarbības par pilsētas un novadu
vēsturi, tūrisma resursiem, piedāvājumu un ekskursiju vadīšanas
praktikumi. Kursu dalībniekiem
paralēli mācībām katram būs jāizstrādā savs tūrisma maršruts,
kuru jau tapšanas procesā novērtēs
pasniedzēji un sniegs savus ieteikumus. «Plānots, ka kursi noslēgsies
14. maijā – tieši tūrisma sezonas
atklāšanas dienā. Tad arī kursu
absolventi saņems apliecību. Mūsu
vīzija šobrīd ir tāda, ka šajā dienā jau
tiks piedāvātas pirmās ekskursijas,
kuras vadīs kursus beigušie gidi,»
tā L.Miķelsone. Kursi ir par maksu.
Interesenti aicināti pieteikties līdz
21. martam pie L.Miķelsones pa
tālruni 63012155 vai pa e-pastu: liga.
mikelsone@pic.jelgava.lv.

aicina darbā
Dārznieku – konsultantu stādu tirdzniecībā
Bruģēšanas un dārza darbu meistarus
Prasības:
• profesionālā izglītība dārzkopībā vai
celtniecībā, vai lauksaimniecībā;
• praktiskā darba pieredze bruģēšanā
un/vai dārza darbos (vismaz 3 gadi pēdējo
7 gadu laikā);
• B kat. autovadītāja apliecība;
• kompaktiekrāvēja vadītāja tiesības (vēlams);
• krūmgrieža/motorzāģa apliecība;
• interese par dārzu un ainavu būves
darbiem;
• atbildības sajūta un mērķtiecība;
• izpratne par skaistumu un tīrīgumu;
• pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem.

Prasības:
• izglītība dārzkopībā un plašas praktiskās
zināšanas par dekoratīvo augu un augļaugu
sortimentu;
• praktiskā darba pieredze dārzkopībā (vismaz
2 gadi pēdējo 5 gadu laikā);
• pieredze tirdzniecībā/pārdošanā/klientu
apkalpošanā (vismaz 2 gadi pēdējo 5 gadu
laikā);
• tiesības un prasmes strādāt ar kases
aparātu;
• labas datora lietošanas prasmes;
• B kat. autovadītāja apliecība (vēlama);
• atbildības sajūta, precizitāte un mērķtiecība;
• komunikabilitāte;
• labas latviešu un krievu valodas prasmes;
• pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem.

Par citām vakancēm interesēties firmas mājas lapā www.alejad.lv.
Savu CV un pieteikumu sūtīt uz e-pastu: alejad@alejad.lv.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/7
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 27. JANVĀRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11-2 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 25. NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.10-18 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
«PILSĒTSAIMNIECĪBA» MAKSAS PAKALPOJUMI»»
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un
17. panta otro un ceturto daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10-18 «Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» maksas pakalpojumi»
grozījumus un saistošo noteikumu pielikumā «Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» sniegto maksas pakalpojumu cenrādis» izslēgt
kolonnu «PVN 21% (Ls)» un kolonnu «Cena ar PVN (Ls)».

ziņas

Halli jau var izmantot

 Ilze Knusle-Jankevica

Ugunsgrēkā cietušās Jelgavas Sporta halles grīda
ir atjaunota, un jau pagājušajā nedēļā tur notika
sacensības. Savukārt no
šīs nedēļas hallē atkal
atsākušās sporta stundas
Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolēniem,
kā arī Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas
treniņi, informē halles direktors Edgars Ludzītis.
Lai gan pagaidām hallē vēl nevar
ieiet pa parādes durvīm, jo vestibilā
un kafejnīcas telpās notiek remontdarbi, sporta zāles grīda ir atjaunota
un dzīve hallē pamazām atgriežas
ierastajās sliedēs. Jau pagājušajā
nedēļā te notika virkne sacensību
– Sporta servisa centra basketbola
čempionāta spēles, Latvijas čempionāts pauerliftingā, čempionāts
šaha ātrspēlēs –, bet no pirmdienas
atsākušās arī sporta stundas un
volejbola treniņi skolēniem, sporta
skolas nodarbības.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 27. JANVĀRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11-3 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 25. NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.10-20 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS «KULTŪRA»
MAKSAS PAKALPOJUMI»»
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un
17. panta otro un ceturto daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10-20
«Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Kultūra» maksas pakalpojumi»
grozījumus un saistošo noteikumu pielikumā «Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūras «Kultūra» sniegto maksas pakalpojumu cenrādis» izslēgt kolonnu
«PVN 21% (Ls)» un kolonnu «Cena ar PVN (Ls)».
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/9
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 27. JANVĀRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11-4 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 23. SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.10 -16 «ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES UN ĢEODĒZISKĀS
DARBĪBAS KĀRTĪBA JELGAVAS PILSĒTĀ»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13.
punktu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto daļu un 26.
panta trešo daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10-16 «Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas
pilsētā» grozījumus un saistošo noteikumu 26. punkta 1. tabulā izslēgt
kolonnu «PVN (Ls)» un kolonnu «Cena ar PVN (Ls)».

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavas Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis atgādina,
ka hallē remontdarbi notiks vēl
līdz maijam vai jūnijam, jo jāsalabo
jumts, jāizremontē kafejnīcas telpas,
vestibils un jāpaveic citi darbi. Tomēr, neskatoties uz to, hallē pamazām atgriežas dzīvība, un jau marta
beigās te notiks visai vērienīgs pasākums – Eiropas jauniešu basketbola
līgas U-16 1. divīzijas spēles.

Jāatgādina, ka ugunsgrēks Sporta
halles kafejnīcā izcēlās pērn naktī
no 22. uz 23. oktobri. Tā rezultātā
izdega kafejnīcas telpas, cieta gan
kafejnīcas, gan halles jumts, lielus
postījumus nodarīja arī uguns dzēšanā izmantotais ūdens. Pēc Sporta
servisa centra sākotnējām aplēsēm,
lai savestu kārtībā halli, bija nepieciešami 284 tūkstoši latu, bet pēc
sarunu procedūras starp pašvaldību
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Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolēni un
viņu skolotājs Jānis
Rihards ir priecīgi, ka
sporta stundas atkal
notiek lielajā zālē.
Skolotājs atzīst, ka
pēc programmas no
janvāra līdz martam
skolēniem bija paredzēts apgūt volejbola iemaņas, bet
saspiesto apstākļu dēļ
tas nav izdevies pilnvērtīgi. Taču, kamēr
zāle nebija pieejama,
skolēni apguvuši
vispārējo fizisko sagatavotību ar vieglatlētikas elementiem.
un būvdarbu veicēju panākta vienošanās – sākotnēji iesniegtās tāmes
summa tiks samazināta par 37 410
latiem, tādējādi Jelgavas Sporta
halles ēkas atjaunošanas darbu
izmaksas ir 207 153 lati. 186 000
latu sedza apdrošināšanas kompānija «Gjensidige Baltic», savukārt
valdība šonedēļ lēma no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem halles
remontam piešķirt 42 107 latus.

Skaitītāji mācās; nākamnedēļ sāks skaitīšanu mājās
 Ilze Knusle-Jankevica

17. martā tautas skaitītāji sāks skaitīt iedzīvotājus. Lai sagatavotos,
šonedēļ viņiem notiek
mācības – jāapgūst gan
datorprogramma, kurā
jāaizpilda anketa, gan
jāsaprot jautājumu būtība, lai varētu paskaidrot
cilvēkiem.
Lai gan pēdējā laikā sabiedrības
attieksmē pret tautas skaitīšanu
ieskanas negatīvas notis, Jelgavas
tautas skaitītāji no grūtībām nebaidās un ir gatavi meklēt kompromisu,
lai saņemtu nepieciešamās atbildes.
«No grūtībām nebaidos, galu galā arī
darba vietā cilvēks var saskarties ar
noraidījumu. Tāpēc domāju, ka galā
tikšu,» pārliecināts Intars Dille. Viņa
anketējamais rajons ir Kalnciema
ceļa apkaime, tostarp valsts sociālās
aprūpes centrs «Jelgava». «Blakus
dzīvojot, zinu, ka šajā centrā ir
dažādi cilvēki – arī tādi, kas neko
nepastāstīs. Tāpēc anketēšana notiks ar sociālā darbinieka palīdzību,»

Foto: Ivars Veiliņš
piebilst I.Dille.
Par tautas skaitītājiem pieteikušies gan cilvēki, kam ir pamatdarbs, bet šī ir iespēja piepelnīties,
gan bezdarbnieki, gan studenti.
Aleksandrs Mališevs ikdienā strādā Jelgavas cietumā par apsargu,
bet, tā kā darbs ir maiņās, nolēmis
izmantot iespēju piepelnīties. Viņam
šis darbs šķiet interesants. Jāsaka,
ka tieši šo aspektu uzsver daudzi
tautas skaitītāji, tikai pēc tam seko
tādi argumenti kā iespēja nopelnīt,
jaunas iemaņas, būšana cilvēkos.
Ikdienā darbs ar cilvēkiem ir arī
Kristai Bērziņai – viņa strādā par

Tautas skaitītāji apmācīti
rīkoties ar
datorprogrammu un
aizpildīt anketu. Tāpat viņi
iepazinušies
ar likumdošanu, kas
reglamentē
skaitītāju
darbu.
pārdevēju konsultanti un paralēli
mācās Latvijas Biznesa koledžā.
Arī viņa nolēmusi kļūt par tautas
skaitītāju, lai piepelnītos.
Jelgavā strādās ap 60 tautas
skaitītāju. Jelgavas pilsētas Tautas
skaitīšanas vadīšanas un koordinēšanas centra reģionālā vadītāja
Ineta Žilvinska stāsta, ka katram
tautas skaitītājam ir rokasgrāmata,
kurā apskatītas dažādas situācijas,
piemēram, kurai mājsaimniecībai
pieskaitīt bērnu, ja vecāki ir šķīrušies, bet bērns pamīšus uzturas pie
abiem. Mācībās tautas skaitītāji galvenokārt apgūst programmatūru,

kurā jāaizpilda anketa, kā arī precizē
dažādus neskaidrus jautājumus. Kā
norāda I.Žilvinska, tautas skaitītāji
vairāk uztraucas nevis par cilvēku
noraidošo attieksmi, bet par to,
vai, piemēram, kādā privātmājā
netiks uzrīdīts suns. «Mēs iesakām
vispirms izvērtēt situāciju un, ja
suns nav piesiets un skraida apkārt,
atstāt pastkastītē paziņojumu ar
lūgumu sazināties,» tā viņa.
17. marta rītā tautas skaitītāji saņems adreses un varēs sākt apmeklēt mājsaimniecības. Rajoni sadalīti
pēc iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai,
lai atvieglotu darbu. Samaksa noteikta par padarīto – aizpildītajām
anketām, vidējais atalgojums mēnesī – 160 lati. Noteikts arī nedēļas
darba apjoms vienam tautas skaitītājam – 50 mājsaimniecības.
Tautas skaitītāji mājsaimniecības var apmeklēt no pulksten 7
līdz 21. Tautas skaitītājiem būs arī
atpazīstamības zīmes: violetā lentē
iekārta apliecība un datorsoma ar
tautas skaitīšanas logo un iecirkņa
numuru. Tautas skaitītāja identitāti
var pārbaudīt, zvanot pa bezmaksas
tālruni 80000777.

Deputāts Ņevoļskis pārkāpis likumu; Valsts policija nereaģē
 Kristīne Langenfelde
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18. februāra vakarā kāds
šoferis, braucot no Rīgas,
aiz Skuju pārbrauktuves
notriecis stirnu, ziņojis
par to policijai, bet policijas vietā atbraucis pie
partijām nepiederošais
Jelgavas domes deputāts Sergejs Ņevoļskis un
turpat brutāli nogalināto
stirnu aizvedis savā džipā. Tas ir nopietns likuma
pārkāpums, bet policija
divas nedēļas par notikušo nav likusies ne zinis.
Šofera, kurš stirnu notrieca, un
S.Ņevoļska stāstītais par tā vakara
notikumiem kardināli atšķiras. Bet
Valsts policija par šo faktu sāka
interesēties tikai otrdienas vakarā,
reaģējot uz raidījumā «Degpunktā» izskanējušo informāciju. Kurš
notriekto stirnu ceļa malā brutāli
nogalināja ar cirvi, kurš to aizveda
un kur tā pēc tam palikusi, tagad būs
jānoskaidro policijai, kas beidzot par
šo lietu ierosinājusi administratīvo
lietvedību. Jo izrādās, ka 18. feb-

ruāra vakarā policija pēc atkārtotas
izsaukšanas tomēr ieradusies, bet
nekādas darbības nesekoja. Kā
apstiprina policijā, tagad uzsākta
arī dienesta pārbaude pret tiem
policistiem, kas tovakar ieradušies
notikuma vietu pārbaudīt.

Šofera Ivara stāsts

Ivars braucis mājās no darba,
kad pēc dzelzceļa pārbrauktuves
šķērsošanas uz ceļa izskrējusi stirna – izvairīties nebija iespējams,
un viņš ar auto stirnu notriecis.
«Nekavējoties zvanīju policijai, bet
pēc 15 minūtēm policijas vietā no
Rīgas puses pie manis piebrauca
džips, no kura izkāpa divi cilvēki.
Viens – solīds cilvēks uzvalkā, bet
otrs, gados vecākais, izskatījās tā,
it kā viņu kāds tikko būtu izrāvis
no gultas – šortos. Viņi pienāca
klāt, apskatīja notriekto dzīvnieku
un paziņoja, ka ir no policijas un
stirnu savākšot. Tā kā stirna vēl
nebija beigta, gados vecākais devās
uz džipu pēc cirvja un brutāli turpat ceļa malā ar cirvi nogalināja
dzīvnieku. Pēc tam viņi iekrāva
beigto stirnu džipā, apgrieza auto
un aizbrauca nevis Ozolnieku, bet

Rīgas virzienā – iespējams, pēc tam
nogriezās uz Jelgavu pa apvedceļu.
Protestēt neiedrošinājos, jo cilvēks
ar cirvi bija visai agresīvs, savukārt
otrs – solīdais – radīja iespaidu, ka
tiešām var pārstāvēt varas iestādes.
Taču, tikko viņi bija aizbraukuši,
uzreiz atkal zvanīju policijai, ziņoju
džipa numuru un notikušo. Policija
ieradās vēl pēc 15 minūtēm: visu
fotografēja – asins pēdas, auto pēdas
–, pierakstīja manis teikto, taču
izskatās, ka tas tā arī palika tikai
uz papīra, jo visu šo laiku policija
ar mani nav sazinājusies,» «Jelgavas Vēstnesim» savu versiju stāsta
šoferis Ivars, kurš ir mednieks un
labi zina, ka šādā gadījumā beigto
dzīvnieku var savākt tikai policistu
izsaukts atbildīgais Meža dienesta
darbinieks – pretējā gadījumā tas ir
sodāms pārkāpums.

Ņevoļska stāsts

Savukārt S.Ņevoļskis «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta pavisam citu
versiju. Viņš viens pats esot braucis šajā vakarā no Rīgas, līdz aiz
pārbrauktuves pamanījis puspliku
vīrieti, kurš centies nobalsot viņa
mašīnu. «Ārā bija mīnus 14 grādi,

uz ceļa stāv cilvēks vienos šortos,
protams, ka es apstājos. Sapratu,
ka noticis negadījums – šoferis
notriecis stirnu, bet viņam blakus
nezin kur gadījies puspliks cilvēks,
kurš bija ļoti agresīvs. Viņš nez no
kurienes pēkšņi izvilka cirvi un šoferim teica: «Vai nu tu, vai stirna.»
Es sapratu, ka iejaukties nevar.
Man bija šoka stāvoklis. Pusplikais
brutāli ar cirvi nosita stirnu un
palūdza man, vai es nevaru viņu
aizvest. Apjuku, bet izpalīdzēju.
Paņēmu viņu mašīnā ar visu stirnu
un aizvedu uz Ozolniekiem. Šoferis
gan palika pie savas mašīnas,» savu
versiju stāsta S.Ņevoļskis. Viņš
piebilst, ka nezināmo vīrieti izlaidis
pirms pašiem Ozolniekiem, kur
pusplikais uzmetis plecos stirnu
un tādā paskatā devies dārziņu
masīva virzienā.
«Jelgavas Vēstnesis» sekos līdzi
notikumu attīstībai.
Jāpiebilst, ka par medību produkcijas pārvadāšanu vai glabāšanu bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas var uzlikt
naudas sodu no simts līdz trīssimts
latiem, konfiscējot nelikumīgi iegūto medību produkciju.
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Kas notiek ar pašvaldības
dzīvokļiem pilsētā?

«Man dzīvokli vajag centrā», «Stacijas ielā 13 dzīvokli nepiedāvāt», «Dzīvokli vēlams 2. stāvā ar lodžiju», «Kopmītņu tipa ēkā dzīvokli nepiedāvāt»,
«Kungu ielā? Tā taču ir nomale!» – ar šādām un līdzīgām norādēm pašvaldībā nereti vēršas iedzīvotāji, kuri pretendē uz pašvaldības palīdzību
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā. Tas liek domāt, ka atsevišķos gadījumos cilvēkam situācija ar dzīvojamo platību nav nemaz tik kritiska,
taču, viņaprāt, ja reiz ir iespēja iegūt šādu pašvaldības atbalstu, tad tā
jāizmanto.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks un Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs Aigars Rublis norāda, ka ikviens iedzīvotājs, kurš saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir tiesīgs pretendēt uz pašvaldības dzīvokļa
īri, viņam piedāvāto dzīvojamo platību var pieņemt un var arī noraidīt,
turpinot gaidīt tā saucamajā dzīvokļu rindā, līdz atbrīvosies dzīvoklis, kas
īrniekam būs pa prātam. Un dažkārt veidojas absurda situācija – piemēram, kāds cilvēks, kurš rindā gaida vairākus gadus, noraidījis jau astoņus
pašvaldības piedāvājumus, kāds cits no piedāvātās platības atteicies jau
četras reizes. Atsevišķos gadījumos cilvēks lūdz par diviem trim gadiem
pagarināt termiņu, lai nezaudētu tiesības pretendēt uz īres dzīvokli, un
pašvaldībai nav tiesību to atteikt...

Jau vairākkārt Pašvaldības
policijas redzeslokā kaimiņu sūdzību par trokšņošanu
dēļ nonācis kāds dzīvoklis
Pļavu ielā, ko pašvaldība kā
sociālo palīdzību izīrējusi
Viktoram. Jautājums par
parāda, kas krietni pārsniedz 1000 latus, piedziņu nodots tiesā. «Nezinu,
kā to atmaksāšu – pēdējo
reizi strādāju pirms gadiem
trim. Visu ko protu darīt,
bet darbu atrast nevaru,»
saka Viktors, pieļaujot, ka
varbūt meita palīdzēs atrisināt šo jautājumu.
Foto: Ivars Veiliņš
Pašvaldība uzteic māju vecākos, kuri aktīvi
cenšas cīnīties
ar pašvaldības dzīvokļu
īrniekiem, kas
nenorēķinās
par saņemtajiem pakalpojumiem vai
dzīvokli vienkārši pametuši. «Daudzos gadījumos tieši viņi
norāda uz to, ka pašvaldības dzīvoklim jāpievērš pastiprināta
uzmanība. Tā bija arī ar dzīvokli Garozas ielā, kuru, izrādās,
īrnieks pametis, pašvaldību par to neinformējot,» tā Īpašumu
konversijas pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka.

Virs pašvaldības
dzīvokļa Dobeles ielā durvīm
īrnieks piestiprinājis plāksni,
kas vēsta: nepiederošām personām ieeja aizliegta. Tiesa gan
– pats īrnieks,
nenokārtojot
saistības, šo dzīvojamo platību pametis, un tajā iekļuvušas
«nepiederošas personas», kas dzīvokli izdemolējušas. «Cik
zinu, viņš laikam dzīvo kaut kur pie drauga, te sen nav rādījies,» par īrnieku, kuram pašvaldības palīdzība acīmredzot
nemaz nav vajadzīga, zina teikt kaimiņi.

Dzīvoklī Stacijas ielā turpina dzīvot Andris, kurš šeit ir deklarēts, bet
līgums noslēgts ar viņa civilsievu. «Īres līgumu uzrādīt nevaru, jo tas
ir pie civilsievas. Viņa, šķiet, dzīvo citur, bet bērni laikam ir bērnunamā...» stāsta Andris, kurš šeit dzīvojot jau kādus piecus gadus. Parāds
par šo dzīvojamo platību jau krietni pārsniedzis 3000 latus. Arī šajā
gadījumā nepieciešams nokārtot saistības – oficiālajai īrniecei no
dzīvokļa jāatsakās un līgums jānoformē uz tās personas vārda, kurš
dzīvoklī deklarēts un tiesīgs saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamās
platības jautājumu risināšanā. «Līdzīga situācija ir pašvaldības dzīvoklī Tērvetes ielā, kur īrniece mirusi, bet tur turpina dzīvot tās radiniece.
Kaut vairākkārt esam aicinājuši pārslēgt īres līgumu, pagaidām tas
vēl nav izdarīts,» stāsta Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja.

Inetai, kurai izīrēts dzīvoklis Stacijas ielā, kopējais parāds sasniedzis 1300
latus. «Tas taču nav daudz! Citi parādā ir 10 000,» vienā mierā nosaka
sieviete, kuru apsekošanas laikā speciālisti satiek kādā citā pašvaldības
dzīvoklī – Dobeles ielā. Sākumā gan viņa atrunājas, ka šeit atnākusi tikai
ciemos, bet oficiālā īrniece «Vaļa aizgājusi uz veikalu», vēlāk tomēr atzīstas,
ka šeit dzīvo jau kādu mēnesi – «Vaļai ir brūtgāns, tāpēc viņa šeit ir reti».
«Šo sievieti šeit sastapām arī kādā no iepriekšējām apsekošanas reizēm,
un, tā kā viņas uzturēšanās šajā dzīvoklī bija nelikumīga, divu nedēļu laikā
to vajadzēja atbrīvot. To viņa nav izdarījusi,» situāciju skaidro pašvaldības
Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka. Pasi Dobeles ielā sastaptā sieviete uzrādīt nevarēja – tā esot ieķīlāta, taču, policijai pārbaudot
personas datus, atklājās, ka viņa ir meklēšanā, tāpēc sieviete nodota Valsts
policijai. Jāpiebilst, ka tikai pagājušā gada jūnijā Ineta atbrīvota no cietuma.
Atšķirībā no daudziem citiem pašvaldības dzīvokļiem, par šo parāda nav:
tas ir bez ērtībām, ar malkas apkuri, kuru kā sociālo palīdzību nodrošina
pašvaldība, bet par elektrību īrniece norēķinās ar «Latvenergo» dāvanu
karti, kas piešķirta kā trūcīgajai personai.

Dzīvokļu rinda neatspoguļo reālo situāciju
 Sintija Čepanone

Pašlaik rindā uz sociālo palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā kopumā gaida 127
personas, tostarp 32, kas jau
pašlaik dzīvo pašvaldības dzīvoklī, taču reģistrējušās to
mainīt uz platības ziņā mazāku
vai mazāk labiekārtotu. «Līdz ar
to reālais pieprasījums ir 95 dzīvokļi, un, jāatzīst, pilsētā, kurā ir
ap 64 000 iedzīvotāju, šī rinda
nav uzskatāma par lielu. Taču
arī pašlaik darām visu iespējamo, lai cilvēki, kas pretendē uz
šo palīdzību, to varētu saņemt
pēc iespējas ātrāk,» saka Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks un Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētājs Aigars Rublis,
norādot, ka šobrīd brīvi ir deviņi
pašvaldības dzīvokļi, kuros pašlaik notiek remontdarbi.
Tiesa gan – lielākais akcents šogad likts
uz to, lai apzinātu tās dzīvojamās platības,
kuras īrnieki, iepriekš nebrīdinot, kaut
kādu iemeslu dēļ atstājuši. Un, kā apliecina
pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes
veiktās apsekošanas, tādu pilsētā pašlaik ir
ne mazums. Taču, ņemot vērā faktu, ka no
dzīvokļa persona oficiāli nav atteikusies,
tas liedz iespēju to piešķirt citam. A.Rublis
norāda, ka dzīvokļu politikas jautājumu
risināšanai šogad pilsētas budžetā rezervēti
80 000 latu – galvenokārt tie paredzēti, lai
pirms piešķiršanas nākamajam īrniekam

kārtības noteikumus. Pašlaik uz sociālajiem
dzīvokļiem pretendē 19 jelgavnieku.
«Ļoti reti ir gadījumi, kad persona no
pašvaldības dzīvokļa pēc laika atsakās.
Piemēram, apprecas un pārceļas uz laulātā
dzīvesvietu; pārceļas uz dzīvi citur; cenšas
dzīvē kaut ko sasniegt un atrod citu dzīvokli, ko īrēt vai iegādāties. Jāatzīst gan,
ka šādu gadījumu nav daudz,» runājot par
situāciju ar pašvaldības dzīvokļiem, norāda
Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja
Sigita Beļaka, piebilstot, ka toties netrūkst
tādu, kuri iespēju dzīvot pašvaldības dzīvoklī nolēmuši izmantot, kaut arī reālas
vajadzības pēc tā pašlaik nav.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks un Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs Aigars Rublis
dzīvokli savestu kārtībā, veicot nepieciešamākos remontdarbus.

Pašvaldības palīdzību izmanto

Pašlaik Jelgavas pašvaldības īpašumā ir
1154 dzīvokļi un 108 sociālie dzīvokļi, taču
atbilstoši pieprasījumam dzīvokļiem statusu var mainīt. A.Rublis norāda, ka pieprasījums pēc sociālajiem dzīvokļiem ir liels, jo
saskaņā ar saistošajiem noteikumiem īrniekam jāmaksā tikai trešdaļa no īres maksas,
kas pielīdzināta apsaimniekošanas maksai,
taču jāņem arī vērā, ka ir strikti kritēriji,
kas nosaka, kuras personu grupas var uz to
pretendēt, un sociālā dzīvokļa īre personai
paredz arī virkni ierobežojumu. Pieredze
apliecinājusi, ka ne visiem īrniekiem ir
pa spēkam ievērot sociālās mājas iekšējos

Lūdz atlikt dzīvokļa piešķiršanu

«Mums ir ļoti daudz iesniegumu, kuros
persona lūdz atlikt dzīvokļa piešķiršanu.
Tā, piemēram, bāreņiem uz palīdzību jāpiesakās sešu mēnešu laikā pēc pilngadības
sasniegšanas. Iesniegumā 2008. gadā norādīts, ka pašlaik mācās, tāpēc dzīvojamās
platības jautājuma izskatīšanu lūdz atlikt
līdz 2011. gadam; persona strādā Anglijā,
kad atgriezīsies, mums piezvanīšot; kāds
cits dzīvokļa piešķiršanu lūdza atlikt līdz
2010. gada jūnijam, bet jūnijā no piedāvātā dzīvokļa K.Barona ielā 12 atteicās...
Šādu gadījumu nav mazums, līdz ar to
iznāk, ka dzīvokļu rindas apjoms neatbilst
reālajai situācijai, proti, šis cilvēks rindā
ir, taču dzīvoklis pašlaik viņam vajadzīgs
nav. Acīmredzot tas, ka persona reģistrējusies rindā, sniedz tai drošības sajūtu,
ka nepieciešamības gadījumā pašvaldībai
dzīvojamā platība viņam ir jānodrošina,»
situāciju raksturo A.Rublis. Tieši bāreņi un

bez vecāku gādības palikušie veido lielāko
dzīvokļu rindas daļu – uz dzīvojamo platību
pašlaik pretendē 51 persona no šīs grupas.
Pēc soda izciešanas ieslodzījuma vietā dzīvojamās platības piešķiršanu gaida 11 cilvēki,
septiņi ir denacionalizēto māju īrnieki un
tikpat to, kam kopš uzņemšanas rindā ir
mainījies statuss, tas ir, cilvēki, kuri uz šo
pašvaldības palīdzību saskaņā ar pēdējiem
grozījumiem saistošajos noteikumos vairs
nevar pretendēt, tomēr savulaik pieņemtais
lēmums ir spēkā.

Pieprasītākie – bez ērtībām

«Pieprasītākie ir nelieli dzīvokļi, vēlams,
ar daļējām ērtībām vai bez tām, jo tā
īrniekiem ir iespēja ietaupīt līdzekļus par
komunālajiem pakalpojumiem. 32 personas, kuras no pašvaldības jau īrē dzīvokli,
pretendē uz dzīvojamās platības maiņu.
Jāatzīst gan, ka turpmāk nelabiekārtotus
dzīvokļus piedāvāt varēsim aizvien mazāk,
jo lielākoties mājas, kurās tos varētu iegādāties, ir sliktā stāvoklī, un tas savukārt
nozīmē, ka pašvaldībai būtu nepieciešami
papildu līdzekļi, lai tos savestu pienācīgā
kārtībā,» spriež A.Rublis.
Pagājušajā gadā pašvaldība dzīvokli piešķīrusi 53 personām, 2009. un 2008. gadā
attiecīgi 86 un 81. Taču A.Rublis akcentē, ka
piešķirto dzīvokļu skaita sarukums jāvērtē
ekonomiskās situācijas kontekstā, proti,
pirms četriem pieciem gadiem pašvaldība
savā īpašumā vēl iegādājās papildu dzīvokļus, taču pēdējo gadu laikā finansiālu apstākļu dēļ tas diemžēl nav bijis iespējams.
Tieši tādēļ jo aktuālāks ir jautājums par
esošo dzīvokļu uzturēšanu labā stāvoklī,

kam uzmanība tiek pievērsta arī apsekošanu laikā. Jāatzīst gan – kaut arī īres līgumā
noteikts, ka īrnieks nedrīkst pasliktināt
dzīvokļa vērtību, praksē diemžēl nākas
sastapties ar īrnieku nolaidību. Pirms dzīvokli izīrēt nākamajai personai, pašvaldība
par saviem līdzekļiem veic nepieciešamos
darbus, lai dzīvoklis būtu derīgs dzīvošanai,
vajadzības gadījumā nomainot santehniku,
durvis, taču tas, cik apzinīgi dzīvoklis tiks
uzturēts turpmāk, atkarīgs no paša īrnieka
attieksmes, kas, jāatzīst, ne vienmēr ir
atbildīga. «Mēs apsekošanas laikā varam
tikai apelēt pie īrnieka sirdsapziņas, aicināt dzīvesvietu uzturēt kaut elementārā
kārtībā – citu tiesību mums nav,» stāsta
S.Beļaka.
Acīmredzot ne visi iedzīvotāji, kas var
pretendēt uz pašvaldības atbalstu dzīvokļa
jautājumu risināšanā, novērtē šo palīdzību.
Tiesa gan – uzrunātie īrnieki vārdos visi
kā viens apgalvo, ka novērtē šo palīdzību
un ir pateicīgi pašvaldībai par nodrošināto
mājvietu, sola atbildīgāk izturēties gan
pret izīrēto īpašumu, gan pret saistībām,
tomēr praksē, visticamāk, to īstenos tikai
retais no viņiem. «Tas tikai apliecina,
ka nepieciešami grozījumi pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.108 «Jelgavas
pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu
jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība»,
tos aktualizējot atbilstoši reālajai situācijai.
Visticamāk, tādējādi būs iespējams samazināt arī rindu uz pašvaldības dzīvokļiem
un nodrošināt to, ka pašvaldības palīdzība
netiks izmantota ļaunprātīgi, bet gan to
saņems cilvēki, kuriem tā patiesi nepieciešama,» spriež A.Rublis.

Ceturtdiena, 2011. gada 10. marts

Sacentīsies tautas bumbā

Piektdien, 11. martā, pulksten 10
Jelgavas Sporta hallē notiks Skolēnu
64. spartakiādes tautas bumbā fināls.
Tās ir valsts mēroga sacensības, kurās
piedalās pa divām labākajām zēnu un
meiteņu komandām (1999. – 2000.
gadā dzimušie skolēni) no katra reģiona. Šobrīd pieteikušās septiņas
zēnu un sešas meiteņu komandas. No
Jelgavas piedalīsies tikai viena komanda – 4. vidusskolas meitenes. Pavisam
nedaudz, lai iekļūtu finālā, pietrūka 6.
vidusskolas zēniem – viņi Zemgales
reģionā palika trešajā vietā. Jāpiebilst,
ka sacensības organizē Latvijas Skolu
sporta federācija sadarbībā ar Jelgavas
Sporta servisa centru un Bērnu un
jaunatnes sporta skolu.

Hokejistiem sezona
beigusies

Ar 5. vietu Latvijas atklātajā
čempionātā sezonu noslēgusi
Jelgavas hokeja
komanda «Zemgale/JLSS». «Šosezon startējām labi – spēles, kurās cīnījāmies ar līdzīgām
komandām, uzvarējām. Iekodām arī pāris
līderiem, dažas reizes nospēlējām zem sava
līmeņa, taču kopumā esmu apmierināts.
Prieks, ka vairākiem jaunajiem spēlētājiem ir
manāms progress – viņi ir sapratuši un, galvenais, pieņēmuši manu trenera redzējumu.
Bija arī tādi, ar kuriem nācās pacīnīties, kuri
to nepieņēma, tomēr jāsaprot, ka šis ir pieaugušo, nevis junioru hokejs,» tā komandas
galvenais treneris Ronalds Ozoliņš.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Lakross sievietēm

Sestdien, 12. martā, pulksten 11 LLU
sporta zālē Tērvetes ielā 91d notiks lakrosa sacensības sievietēm – «Ziemas kausa
2011» 2. posms. Sacensībās piedalās
pa divām komandām no trim klubiem.
Pēc pirmā posma, kas notika Liepājā, LK
«Mītava» komandas ierindojās 3. un 4.
vietā. 2. posma spēļu kalendārs: pulksten
11 – «Rīga 1» : «Mītava 2»; 12 – «Mītava
1» : «Libava 1»; 13 – «Rīga 2» : «Libava 2»;
14 – «Rīga 1» : «Libava 1»; 15 – «Mītava
2» : «Rīga 2»; pulksten 16 – «Mītava 1»
: «Libava 2». Pavisam notiks trīs posmi,
pēc kuriem tiks apbalvotas godalgoto
vietu ieguvējas. Tāpat pēc katra posma
tiek apkopota spēlētāju statistika, un šobrīd no jelgavniecēm visaugstāk atrodas
Baiba Buškevica – viņai 4. vieta.

Uzvar lietuviešus

Vienu no pēdējām pārbaudes spēlēm
pirms 20. martā plānotās Latvijas Kausa ceturtdaļfināla spēles pret SK «Liepājas metalurgs» aizvadīja FK «Jelgava» futbolisti, kuri
ZOC mākslīgā seguma laukumā tikās ar
Lietuvas klubu FK «Tauras». Mūsējie uzvarēja ar 4:1 (2:0), trīs vārtus guva Oļegs Malašenoks, vienus – Māris Savinovs. Galvenais
treneris Dainis Kazakevičs ar komandas
sniegumu ir apmierināts, īpaši ar spēlētāju
darbībām uzbrukuma noslēguma posmā.
Nākamā FK
«Jelgava» pārbaudes spēle
ir 13. martā
pulksten 12.30
pret FK «Spartaks» ZOC.

«Apoloniešiem» astoņas
medaļas Latvijas čempionātā
 Ilze Knusle-Jankevica

Vieni no pirmajiem, kas izmēģināja atjaunoto Jelgavas
Sporta halles grīdu, ir pauerliftinga kluba «Apolons»
sportisti – nedēļas nogalē
hallē notika Jelgavas un Latvijas atklātais čempionāts
pauerliftingā. Jelgavas kluba
komanda izcīnīja pārliecinošu
uzvaru, ar 110 punktiem apsteidzot tuvākos sekotājus,
savukārt individuālajās sacensībās astoņiem «apoloniešiem» – čempiona tituls.
Šīs bija pirmās sacensības, kuras
notika pēc jaunajiem noteikumiem,
kas pietuvināti olimpisko sporta veidu
prasībām. «Vairākas svara kategorijas
tika izņemtas, tāpēc sportistiem bija vai
nu jānomet svars, vai jāstartē lielākā
svara kategorijā. Tas nozīmē ne tikai
sīvāku konkurenci, bet arī spriedzi,» tā
«Apolona» vadītājs Edmunds Jansons.
Jau iepriekš viņš laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» stāstīja, ka jaunās izmaiņas
ir saistītas gan ar ekipējumu, dopinga
kontroli, gan sacensību noteikumiem,
kuri kļuvuši stingrāki.

Tomēr, neskatoties uz to, sacensībās
piedalījās 121 dalībnieks, tostarp viesi
no Lietuvas, 12 no tiem bija sievietes,
vietējo klubu pārstāvēja 46 sportisti. 21
komandas konkurencē Jelgavas kluba
«Apolons» komanda kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu, ar ievērojamu pārsvaru
apsteidzot sīvāko konkurentu «Spēka
pasaule». «Šim Valmieras klubam ir
astoņas filiāles dažādās Latvijas pilsētās,
un šo pilsētu spēcīgākie sportisti startē
zem kluba nosaukuma, bet mēs esam
viens klubs ar saviem cilvēkiem, tāpēc
ir ļoti liels gandarījums apsteigt «Spēka
pasauli»,» tā E.Jansons. Viņaprāt, lielu
ieguldījumu devuši jaunieši, kuri pēdējā
laikā izrāda arvien lielāku interesi par šo
sporta veidu. «Viņi grib būt stipri, aizstāvēt sevi un savus tuviniekus. Tomēr
jāsaka, ka fiziskais spēks nav atraujams
no garīgā spēka un personības, trenējoties jaunieši kļūst pašpārliecinātāki un
drosmīgāki, kas viņiem noder gan skolā,
gan darbā, prezentējot sevi. Jaunieši ir
spēcīgi, nedzer un nesmēķē, narkotikas
nelieto, klubā viņi iemācās disciplīnu,»
uz jautājumu par jauniešu motivāciju
atbild «Apolona» vadītājs.
Latvijas čempiona titulu izcīnīja deviņi «apolonieši»: Jana Jansone, Arturs
Stepaņenko, Ritvars Ganulevičs, Gints

Celtnieks. Veicu sīkus visu veidu remontdarbus. Tālrunis 29987357.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Jelgavas un Latvijas atklātajā čempionātā piedalījās arī viens no kluba «Apolons» veterāniem Aldis Sproģis, kurš klubā trenējas kopš tā dibināšanas. Lai
gan šoreiz viņš godalgotas vietas neieguva un rekordu neuzstādīja, kluba
«Apolons» vadītājs Edmunds Jansons norāda, ka bieži sacensībās tieši veterāni, sievietes un jaunieši nodrošina lielāko punktu pienesumu komandai
Foto: Ivars Veiliņš
un palīdz izcīnīt pirmo vietu.
Reinholds, Maksims Gordējevs, Jānis
Lasmanis, Ēriks Dumārovs, Aleksandrs Smelovs.
Jāpiebilst, ka aprīļa beigās Ungārijā

Sieviete (50) – vecu cilvēku aprūpē, kopēja.
Pieredze. Ir medicīniskā izglītība.
Tālrunis 22007328.
Pensionēta skolotāja – privāti. Varu
pasniegt latviešu valodu 9. – 12. klases
skolēniem. Tālrunis 29403315.

notiks Eiropas čempionāts pauerliftin- Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
gā un arī jelgavnieki plāno uz to doties
četru piecu cilvēku sastāvā. Kuri tie būs, Auklīte (39) ar pieredzi pieskatīs bērniņu
jūsu mājās. Var piedāvāt arī veca cilvēka,
noteiks federācija.
slimnieka aprūpētājas vai citu darbu.
Tālrunis 26974284.

Piedāvā darbu
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
27.01.2011. lēmumu Nr.1/6

Ervīna Reča
(no kreisās) un
rīdzinieka Alekseja Povulana
cīņa pēc MMA
noteikumiem
bija ekspresīva
un skatāma, bet
īsa – jelgavnieks
savu pretinieku
pieveica jau
pirmajā raundā, izmantojot
žņaugšanas
paņēmienu.
Foto: Ivars
Veiliņš
savus pretiniekus «samala miltos» – Ervīns pretinieku pieveica
ar žņaugšanas paņēmienu jau 1.
raundā, bet Pāvels savu pretinieku
nokautēja otrajā.
Jāpiebilst, ka sākotnēji pasākumā
plānoja piedalīties septiņi jelgavnieki, bet JCSVC pārstāvja Viestura
Zātiņa pretinieks saslima un organizatori nevarēja atrast citu viņa svara
kategorijai atbilstošu pretinieku.
Zemgales Olimpiskā centra pārstāvji lēš, ka pasākumu apmeklēja
ap 400 cilvēku. Savukārt organizators, federācija «WFCA-Baltic», bija
padomājis gan par gaismu šovu, gan
muzikālo noformējumu.

 11. martā pulksten 10 – Skolēnu
64. spartakiāde tautas bumbā (Jelgavas
Sporta hallē).
 12. martā pulksten 10 – galda spēļu
triāde skolu jaunatnei «NO-DO-MO»:
priekšsacīkstes monopolā. Reģistrācija no
pulksten 9 (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 12. martā pulksten 10 – LJBL spēles
zēniem (Jelgavas Sporta hallē).
 12. martā pulksten 10 – Sporta servisa
centra 2011. gada kausa izcīņa basketbolā
(Jelgavas Sporta hallē).
 12. martā pulksten 11 – «Ziemas
kauss 2011» lakrosā sievietēm: 2. posms
(LLU sporta zālē Tērvetes ielā 91d).
 12. martā pulksten 12.30 – LBJHL
U-12 spēle: JLSS – HS «Rīga I»/«Skudras
2000» (Krājbankas ledus hallē).
 12. un 13. martā pulksten 19 – Zemgales čempionāts futbolā (Jelgavas Sporta
hallē).
 13. martā pulksten 10 – LJBL spēles
zēniem (Jelgavas Sporta hallē).
 13. martā pulksten 10 – Jelgavas
atklātās sacensības galda tenisā «Veselības
dienas 2011», 3. kārta (Jelgavas Sporta
hallē).
 13. martā pulksten 12.15 – LBJHL
spēle: JLSS – HS «Rīga I» (Krājbankas
ledus hallē).
 13. martā pulksten 12.30 – FK «Jelgava» pārbaudes spēle pret FK «Spartaks»
(ZOC).
 13. martā pulksten 14 – LBJHL U-18
spēle: JLSS – HS «Rīga 94/95» (Krājbankas
ledus hallē).
 15. martā pulksten 18 – LBL 2. divīzijas
spēle: «Zemgale/LLU» – «Ogre» (ZOC).
 16. martā pulksten 18 – JSBL spēle:
«Jelgava» – «RTU/Merks 2» (ZOC).
Skolotājs. Varu veikt sīktulkojumus
vācu/krievu valodā. Varu mācīt vācu/krievu
valodu. Tūrisma gids – tulks. Vācu, krievu
valodā ekskursijas pa Jelgavu, Rīgu, Zemgali. Tālrunis 26872900.

 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgava Fight Club» cīņas tika
aizvadītas pēc boksa, MMA un K1
noteikumiem. Jelgavu sacensībās
pārstāvēja seši sportisti, no kuriem
vairākums – četri – ir JCSVC audzēkņi. Divi šī sporta centra debitanti profesionālajās cīņās J.Petkuns
un I.Kozars savus pretiniekus uzveica ar nokautu, bokseris Kristaps
Zuļģis boksējās neizšķirti, bet MMA
cīkstonis profesionālis Mārtiņš Sabulis bija spiests atzīt pretinieka
pārākumu.
Vēl Jelgavu pārstāvēja cīkstonis
Ervīns Rečs un smagsvara bokseris
Pāvels Dolgovs. Arī šie abi puiši

Sporta pasākumi

Meklē darbu

Jelgavniekiem ir iekšā
Sestdien pirmo reizi Jelgavā notika cīņas sporta
pasākums «Jelgava Fight
Club». Tajā piedalījās seši
jelgavnieki, no kuriem
četri savus pretiniekus
uzvarēja, vēl viens cīnījās
neizšķirti. «Pasākums izdevās lielisks. Mūsu puiši
nostartēja godam, it īpaši
debitanti – Jevgeņijs Petkuns un Igors Kozars,» tā
par Zemgales Olimpiskajā
centrā notikušo pasākumu
saka Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra (JCSVC) vadītājs Andris Vasiļjevs.
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Kristaps Zuļģis (no kreisās) bija vienīgais bokseris, kurš pārstāvēja Jelgavas Cīņas sporta veidu centru. Lai kā
arī Kristaps centās, uzveikt rīdzinieku
Raimondu Sniedzi viņam neizdevās,
tomēr cīņa beidzās ar neizšķirtu.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011.
GADA 27. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.11-1 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 25. NOVEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.1019 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
AĢENTŪRAS «ZEMGALES INFO» MAKSAS
PAKALPOJUMI»»
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 17. panta otro un
ceturto daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.10-19 «Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» maksas
pakalpojumi» grozījumus un saistošo noteikumu pielikumā «Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūras «Zemgales INFO» sniegto maksas
pakalpojumu cenrādis» izslēgt kolonnu «PVN
21% (Ls)» un kolonnu «Cena ar PVN (Ls)».
Jelgavas novada pašvaldība
atkārtoti izsludina konkursu
uz reorganizētās kapitālsabiedrības SIA «Glūdas
komunālā saimniecība»
vadītāja amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem
un konkursa nolikumu var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājas lapā www.
jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada
pašvaldības Kancelejas personāla speciālista Jelgavā, Pasta ielā 37, 304. kabinetā,
darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni
63012256.

SIA «EK Auce» pieņem darbā kvalificētas(-us)
šuvējas(-us). Tālrunis 29226133.
Šūšanas uzņēmums SIA «ANA» aicina darbā
kvalificētas(-us) šuvējas(-us) darbam ar overlokiem un universālām mašīnām.
Tālrunis 26733645.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Malka – 16 Ls/berkubs vai 22 Ls/
sterā. Briketes – 1,25 Ls/iep. (10 kg). Pirts
slotas. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677
Klavieres. T. 28847930

Pērk
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.28642044

Aizsaulē aizgājuši
SIDORS KALAŠŅIKOVS (dz. 1950. g.)
REGĪNA BORZOVA (dz. 1929. g.)
DINA ROMANOVA (dz. 1931. g.)
ĻUBOVA GERASIMČUKA (dz. 1934. g.)
HARIJS DUDARS (dz. 1952. g.)
EDUARDS MEZAKS (dz. 1937. g.)
ĻUBOVA GERASIMČUKA (dz. 1934. g.)
JĀNIS HARITONOVS (dz. 1936. g.)
VERONIKA BORŠČENKOVA (dz. 1920. g.)
VIKTORS KOMAROVS (dz. 1936. g.)
KLAVDIJA ASTAFIČEVA (dz. 1941. g.)
SKAIDRĪTE MUIŽNIECE (dz. 1940. g.)
BROŅISLAVS BEITĀNS (dz. 1922. g.).
Izvadīšana 10.03. plkst.13 Meža kapsētā.
GAĻINA RAHOVA (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 11.03. plkst.15 Zanderu kapsētā.
VILHELMS SLIŠANS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 10.03. plkst.13 Bērzu kapos.
LEOPOLDS SPROSTS (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 12.03. plkst.14 Baložu kapsētā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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14. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1167.sērija.
9.25 «Dievišķā smarža». Vācijas melodrāma. 2009.g.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Indija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.20 «Munks un Lemijs. Orhidejas». Animācijas filma.
15.25 «Munks un Lemijs. Ragi». Animācijas filma.
15.30 «Munks un Lemijs. Rieksts». Animācijas filma.
15.40 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 10.sērija.
16.05 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
16.35 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 68.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1167.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 28.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var!
varoni www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 29.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 150. un 151.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 50.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Masu starts sievietēm.*
14.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Masu starts vīriešiem.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 29.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 150. un 151.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
20.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 50.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 7.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
10.05 «Kāzas par katru cenu». Liriska komēdija. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 6.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 31.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 73.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 16.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 189.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 190.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Romeo ir jāmirst». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
23.20 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 20.sērija.
0.15 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 12.sērija.
1.10 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Pusnakts labā un ļaunā dārzā». Detektīvfilma. 1997.g.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 179. un 180.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 34.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 4.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 22.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 2.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 63. un 64.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 303.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.05 «Garšu laboratorija».
10.50 «Māmiņu klubs».
11.25 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 2.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 10». 17.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 95.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 43.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 10.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 230.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 65.sērija.
18.45 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 1.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas». Vada E.Bošs, Ģ.Ģelzis, K.Anže, A.Vārpiņa.
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 304.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 20.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 237.sērija.

23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.40 «Nekā personīga».
0.15 «Taras piecas personības». ASV seriāls. 12.sērija.
0.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 14.sērija.
1.40 «Kobra 6». Seriāls. 95.sērija.
2.30 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 34.sērija.
3.20 «Specvienība 3». Seriāls. 4.sērija.
4.05 «Bīstamās mājsaimnieces 5». Seriāls. 2.sērija.
4.50 «Nakts joki».

15. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1168.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 41.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.55 «Nenotveramais». Francijas trilleris. 2005.g.
12.30 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.00 «Viss notiek».*
13.30 «Latvija var!»*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 28.sērija.
14.50 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 6.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 10.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 18.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1168.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 29.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 TV pirmizrāde! «Pretrunīgā vēsture».
Latvijas dokumentāla filma. 2010.g.
23.15 «Naudas zīmes».
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un RSU Stomatoloģijas institūta Miega laboratorijas vadītājs
Juris Svaža. Tiešraide.
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 30.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 152. un 153.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 51.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4 x 6 km
stafete sievietēm.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 30.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 152. un 153.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05 «Mīlestības vārdā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 51.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
10.05 «Saldā šokolāde». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 32.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 74.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 21.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 17.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 191.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 192.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Tālruņa numurs». Melodrāma. 2009.g.
23.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 21.sērija.
24.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 13.sērija.
0.55 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
1.45 «Romeo ir jāmirst». Spraiga sižeta filma. 2001.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 191. un 192.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 35.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 5.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 23.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 3.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 65.(sez. nosl.) sērija.
8.30 «Voroņini» (ar subt.). 1.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 304.sērija.
9.35 «Kāsla metode 2». 20.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 3.sērija.

tv programma
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 28.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 18. un 19.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 95.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 44.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 11.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 231.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 305.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 21.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 191.sērija.
23.00 «Hārpera sala». ASV seriāls. 3.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls.
1.35 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 46.sērija.
2.25 «Kobra 7». Seriāls. 95.sērija.
3.20 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 35.sērija.
4.00 «Specvienība 3». Seriāls. 5.sērija.
4.45 «Nakts joki».

16. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1169.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 42.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 29.sērija.
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 19.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1169.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 30.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «LTV portretu izlase». Aktrise Baiba Broka. 2007.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 31.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 154. un 155.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 52.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 31.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 154. un 155.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 1.finālspēle.
23.00 «Krasta apsardze». Seriāls. 52.sērija.
23.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
10.05 «Šokolādes sirds». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 33.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 75.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 18.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 193.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 194.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 11.sērija.
23.00 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 22.sērija.
23.55 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 14.sērija.
0.50 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
1.40 «Izpirkuma maksa». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 193. un 194.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 10. marts

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 36.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 6.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 24.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 4.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 2. un 3.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 305.sērija.
9.35 «Doktors Hauss 6». 21.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 4.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 29.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 20. un 21.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 96.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 45.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 12.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 232.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 306.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 8.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
24.00 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
1.00 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.40 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.
4.25 «Nakts joki».

17. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1170.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 43.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Cilvēku planēta. Kanādas ziemeļos». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 30.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 18.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1170.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 31.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 4.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un RSU Stomatoloģijas institūta Miega laboratorijas vadītājs
Juris Svaža. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 32.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 156. un 157.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 53.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 32.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 156.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.05 «Ar makšķeri».
20.35 «Zebra».*
21.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 2.finālspēle.
23.00 «Krasta apsardze». Seriāls. 53.sērija.
23.50 «Troksnis».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 59. un 60.sērija.
10.05 «Dvīņu darījums». Vācijas komēdija. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 34.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 76.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 19.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 195.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 196.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.

22.10 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
23.10 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 1.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 15.sērija.
1.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
1.50 «Žandarmi Ņujorkā». Piedzīvojumu komēdija. 1965.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 195. un 196.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 37.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 7.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 25.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 5.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 4. un 5.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 306.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 5.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 30.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 22. un 23.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 97.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 46.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 13.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 233.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 307.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 9.sērija.
22.00 «Četri brāļi». ASV krimināldrāma. 2005.g.
0.10 «Kinomānija».
0.40 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 8.sērija.
1.35 «Kobra 7». Seriāls. 97.sērija.
2.25 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 37.sērija.
3.15 «Specvienība 3». Seriāls. 7.sērija.
4.00 «Bīstamās mājsaimnieces 5». Seriāls. 5.sērija.
4.45 «Nakts joki».

18. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere».
Seriāls. 39.(noslēguma) sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 44.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 10.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Zeme no putna lidojuma». Speciālizlaidums. 1.daļa.
13.05 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Dundaga.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 «Atklātā ceturtdiena». *
14.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 31.sērija.
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Kaimiņu būšana». Animācijas filma.
15.25 «Avārijas brigāde. Medības». Animācijas filma.
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 19.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere».
Seriāls. 39.(noslēguma) sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 19.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Mafijas klans». Seriāls. 20.sērija.
0.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 4.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «Eiropas neskartā daba». Dok. f.
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 33.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 158. un 159.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 54.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 33.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 158. un 159.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 19. un 20.sērija.
21.00 «Zveja» (ar subt.).
21.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 54.sērija.
23.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
23.45 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 61. un 62.sērija.
10.05 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 77.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 2.sērija.

8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 18.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.50 Kora «Kamēr...» 20 gadu jubilejas koncerts.
15.00 «LTV portretu izlase». Diriģents Māris Sirmais.*
15.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.30 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Valmiera.*
16.35 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Jūrmala.*
16.45 «Cilvēku planēta. Kanādas ziemeļos». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas grumā». Indriķa, Olīvu un Grobiņas ielas.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.25 Agata Kristi. «Mazie noziegumi. Neesmu vainīga».
Francijas detektīvfilma. 2009.g.
23.15 Nakts ziņas.
23.25 «Brikleina». Lielbritānijas un Indijas drāma. 2007.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē: 19.30 – 20.00
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
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 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Bordertauna». Seriāls. 55.sērija.
13.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 3.finālspēle. Tiešraide.
15.20 Sporta balvas Laureus pasniegšanas ceremonija, 2011.gads.
17.10 «Lielo meiteņu rotaļas» (ar subt.). Drāma. 2004.g.
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.45 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.(noslēguma) sērija.
21.15 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 1.daļa.
22.15 «Aģents Juhans Falks». Zviedrijas daudzsēriju
krimināldrāma. 2009.g. 3.sērija.
23.55 Red Bull Crashed Ice sacensības. Pārraide no Maskavas.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.10 «Trakie Tūņi brīvībā». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 4.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Skubijs Dū un Lohnesa briesmonis».
Animācijas filma. 2004.g.
12.40 «Mazo dziesmas Latvijai».*
15.05 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
17.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.30 «Jūrmala 2010» (ar subt.). Krievijas humora šovs.

20. marts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 19.sērija.
9.50 «Kam ir visskaistākās ūsas?»
Studijas Dauka animācijas filma.
9.55 «Ko tu teici?» Studijas Dauka animācijas filma.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 11.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 11.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Indija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 Agata Kristi. «Mazie noziegumi. Neesmu vainīga».
Francijas detektīvfilma. 2009.g.
17.10 «Zeme no putna lidojuma». Speciālizlaidums. 1.daļa.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Vienas klapatas!» Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Maikls Kleitons». ASV trilleris. 2007.g.
23.45 «Nakts ziņas».
23.55 «Laiks vīriem?»*
0.25 «Mafijas klans». Seriāls. 19. un 20.sērija.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».
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 Red Bull Crashed Ice sacensības. Pārraide no Kanādas.
13.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 4.finālspēle. Tiešraide.
15.20 «Basketbola apskats».*
15.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4 x 6 km
stafete sievietēm.*
17.55 «Bordertauna». Seriāls. 56. un 57.sērija.
18.50 «Krējums... saldais».
19.20 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 20.sērija.
19.50 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
20.40 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 7.sērija.
21.30 «Mežonīgā meitene». Lielbritānijas drāma. 2010.g.
23.00 Red Bull Crashed Ice sacensības. Pārraide no Kanādas.*
0.05 «Aģents Juhans Falks».
Zviedrijas daudzsēriju krimināldrāma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 14.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 1.sērija.
11.10 «Vīramāte – vellamāte». Romantiska komēdija. 2005.g.
13.10 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
15.10 «Žandarms precas». Piedzīvojumu komēdija. 1968.g.
Režisors Ž.Žiro. Lomās: L.de Finess, M.Galabrū,
Ž.Grada. Izturējis pārbaudi, Krušo kļūst par lielu
priekšnieku. Taču viņam pamatīgi “sakāpj galvā”,
un jaunajā amatā Krušo iedomājas kā nākas
atspēlēties savam agrākajam priekšniekam.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 40.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 10.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 4.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 21.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
7.50 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gūfija brīvdienas». ASV animācijas filma. 1995.g.
12.30 «Anguss, stringi un ciešais skūpsts». Komēdija.
2008.g. ASV, Lielbritānijas un Vācijas komēdija.
2008.g. Lomās: Dž.Grīma, Ā.Džonsons, K.Teilore
u.c. 14 gadu vecā Džordžija dzīvo kopā ar apnicīgiem vecākiem, kuri meiteni nemaz nesaprot. Arī
mazā trīsgadniece māsa viņai krīt uz nerviem. Vadot savas dienas starp skolu, ģimeni un draugiem,
Džordžija raksta dienasgrāmatu un sapņo kļūt par
blondīni, kā arī iegūt mazāku degunu un puisi.
14.35 «Galaktikas meklējumos». ASV komēdija. 1999.g.
16.45 «Neiedomājamā cietsirdība».
ASV romantiska komēdija. 2003.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 11.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 TV pirmizrāde! «Mierinājuma kvants». ASV, Lielbritānijas spraiga sižeta spiegu trilleris. 2008.g.
23.40 «Aplaupīšana». Krimināltrilleris. 2001.g.
1.05 «Nepiedzimsti skaists» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
2.55 «Ņujorkas ielās 2». ASV seriāls. 40.sērija.
3.40 «Specvienība 3». ASV seriāls. 10.sērija.
4.25 «Nakts joki».

Uzņēmumiem un iedzīvotājiem!
Darba piedāvājumu un darba meklēšanas
sludinājumus, kā arī licencētas izglītības
iestādes savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis»

bez maksas

var iesniegt pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» birojā Pasta ielā 47 – 214 pirmdienās no plkst.8 līdz 17, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no plkst.8 līdz 16,
piektdienās no plkst.8 līdz 13.

Piedāvā darbu frizierim(-ei)
ar pieredzi.
Tālrunis 29128186.

1
2
3

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

4
5

www.geometrs.lv

Visu veidu mērniecības darbi par labu cenu!

6

Laipni gaidīti mūsu Klientu
Pakalpojumi: topogrāfija,
apkalpošanas centrā
zemes robežu plāni,
Jelgavā, Akadēmijas ielā 19 – 127,
būvasis, izpildshēmas,
8
zemes sadales
tālrunis 63021434, 29397477;
9
projekti
e-pasts: geometrs@geometrs.lv
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SIA «INTRANSSERVISS» piedāvā darbu:

Vieglo automobiļu autoservisā
• automehāniķim(-ei).
Prasības – datordiagnostikas prasmes un
vismaz 5 gadu pieredze atbilstošā amatā;

10
11
12

Automazgātavā

13

• automazgātavas brigadierim(-ei).

14

Prasības – vismaz 3 gadu pieredze
atbilstošā amatā.
CV sūtīt uz e-pastu: i.birojs@itsauto.lv

Logi
Zemo
cenu līderis.

Meiju ceļš 2, Jelgava.
Tālrunis 25917171,
63083373;
fakss 63083373.
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19. marts, sestdiena
LTV1

5.00 «Ņujorkas ielās 2». 39.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 9.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 3.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 20.sērija.
7.20 «Ragi un nagi». Anim. ser. 26.sērija.
7.45 «Mazie kloni». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
8.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 8.sērija.
9.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 22.sērija.
9.30 «Simpsoni 16». Anim. ser. 1.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.30 «Dinozauru mednieki 2». 3.sērija.
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.00 «Kinomānija».
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vīrietis uz paklāja».*
13.25 «Ievas pārvērtības».*
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.25 «Doktors Dūlitls 3». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
18.20 «Gūfija brīvdienas». ASV animācijas filma. 1995.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dullais desmitnieks».
21.25 «Godzilla». ASV trilleris. 1998.g.
0.05 «Piezīmes par kādu skandālu». Drāma. 2006.g.
1.50 «Pilns aptumsums». ASV spriedzes filma. 2008.g.
3.20 «Ņujorkas ielās 2». ASV seriāls. 39.sērija.
4.05 «Specvienība 3». ASV seriāls. 9.sērija.
4.50 «Nakts joki».

id
e*

5.00 «Ņujorkas ielās 2». 38.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 8.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 26.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 6.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 6. un 7.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 307.sērija.
9.35 «Nozieguma skelets 5». 9.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 6.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 31.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 24. un 25.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 98.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 47.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 14.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 234.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 308.sērija.
21.00 «Doktors Dūlitls 3». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.15 «Sāras sestais prāts». ASV mistikas trilleris. 2005.g.
2.55 «Kobra 7». Seriāls. 98.sērija.
3.45 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 38.sērija.
4.30 «Nakts joki».

TV3

Bet viņa paša dzīvi nu sarežģī jaunā sieva, kura
izrādās daudz prasīgāka, nekā viņš to varēja
iedomāties.
17.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt».
Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
22.45 «Izšķirošā balss». ASV liriska komēdija. 2008.g.
1.10 «Skaistule un neglītene».
Romantiska komēdija. 2008.g.
2.35 «Policisti». ASV krimināldrāma. 1997.g.
4.15 «Pirms saulrieta». ASV liriska komēdija. 2004.g.
5.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

10 GRĀ
la % FI

TV3

19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Vīramāte – vellamāte».
ASV romantiska komēdija. 2005.g.
22.35 «Policisti». ASV krimināldrāma. 1997.g.
0.35 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.05 «Pirms saulrieta». ASV liriska komēdija. 2004.g.
2.25 «Atriebējs». ASV trilleris. 2008.g.
4.00 «Atnācēji». Francijas fantastikas komēdija. 1993.g.
5.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
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15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 20.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 197.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 198.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.05 «Skaistule un neglītene». Romantiska komēdija. 2008.g.
24.00 «Atriebējs». ASV trilleris. 2008.g.
1.40 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
2.35 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 197. un 198.sērija.

TV programma

TO
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Ceturtdiena, 2011. gada 10. marts

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

* atlaide līdz 01.07.2011.

AKTUĀLI JAUNUMI! 2011. gada 11. martā plkst.10
durvis vērs SIA «Saldus gaļas kombināts» gaļas veikals
tirdzniecības centra «Valdeka» telpās («Āzijas» pusē).
Plašā sortimentā piedāvāsim kūpinājumus, gaļas kulināriju,
desas, svaigās gaļas izstrādājumus un gaļas un zivju konservus.
Mūsu tirdzniecības vietas Zemgalē: Lielā iela 16, Jelgava
(«Bauskas putni» telpās), Skolas iela 26a, Dobele («Bauskas
putni» telpās), Brīvības iela 9, Dobele (gaļas veikals).
Būsiet vienmēr laipni gaidīti mūsu firmas vaikalos gan ikdienā, gan svētkos!

Izmanto Jelgavas pilsētas slimnīcas
piedāvāto iespēju un piesaki bērnu bezmaksas
zobārstniecības pakalpojumiem (līdz 18 gadiem)!
Stomatologa pakalpojumi pieaugušajiem –
ievērojami lētāki nekā citur!
Pieteikšanas pa tālruni 63021871.
Adrese: Brīvības bulvāris 6, Jelgava.
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Skolēni pēta
Pagājušās nedēļas nogalē notika 14. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konference, kurā aizstāvēti 77 darbi. Tēmu klāsts plašs – sākot ar «Jelgavas budžets un tā
pielietojums pilsētas attīstībā laika posmā no 2007. līdz 2009. gadam», «Vēja siltumģenerators» un līdz pat «Vidusskolēnu un skolotāju saskarsme mācību procesā», «Apreibinošo vielu lietošana jauniešu ballītēs». Par labākajiem žūrija atzina un tālāk uz Zemgales
reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kas norisināsies 17. martā,
nosūtīja 37 darbus. «Jelgavas Vēstnesis» turpmākās nedēļas lasītājus iepazīstinās ar interesantākajiem skolēnu darbiem. Šoreiz – Jelgavas 1. ģimnāzijas skolnieces Andas Dreižas
darbs «Valodas tēlainība Latvijas Republikas prezidenta Valda Zatlera runās», kas arī tika
izvirzīts Zemgales reģionālajai skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei.

«Valsts prezidenta
runas neizceļas ar oriģinalitāti»
Anda Dreiža, 1. ģimnāzijas skolniece:
«Mani vienmēr interesējušas pazīstamu
cilvēku publiskas uzstāšanās, tālab nolēmu,
ka savā zinātniskajā darbā analizēšu valsts
pirmās personas – prezidenta Valda Zatlera
– runu atbilstību publiskās runas pamatprincipiem, izvērtējot tēlainību. Politiķu
viens no galvenajiem uzdevumiem ir tautu
vadīt, rosināt, mudināt, iedvesmot, izskaidrot mums reālo situāciju, tādēļ viņu runām
jābūt saturīgām, iedvesmojošām, tādām, lai
tauta saņemtos, sasparotos darbam. Tāpēc
arī vēlējos izzināt, kādas ir mūsu prezidenta
runas – saturīgas, tēlainas vai tomēr tukšu
vārdu pilnas. Par pētījuma bāzi ņēmu trīs
prezidenta runas – uzrunu Latvijas Televīzijā un Latvijas Radio dienu pirms 10.
Saeimas vēlēšanām, uzrunu tautiešiem
Latvijas Republikas 92. gadadienā un uzrunu starptautiskajā konferencē «Dziesmotā
revolūcija. Latvija 20. gadsimta krustceļos».
Rezultāti liecina, ka prezidenta runas ir
mērķtiecīgas, akcentējot šodienas valsts un
tautas aktualitātes, taču tajā pašā laikā neoriģinālas. Viņš savās runās nepasaka neko
jaunu un nezināmu, lielākoties tajās var
dzirdēt stereotipiskus un visiem jau sen zināmus viedokļus, kas dzirdēti arī no citiem
politiķiem, dažkārt pasniegtus pat interesantāk. Piemēram, «esmu pārliecināts, ka
jums nav vienaldzīga Latvija», «mūsu visu
prātos bija sapnis par brīvību». Nezūdoša
vērtība visās trijās runās: apgalvojums, ka
pilsoņiem jābūt vienotiem. Runās jūtams,
ka oratoram nav vēlme saasināt klausītā-

ja uzmanību,
nav oriģinālu,
spārnotu un
spilgtu teicienu. Viņa
runās trūkst
uzmanību piesaistošu frāžu,
līdz ar to runu
fragmentiem
būtu grūti
iekļūt tautā
iecienīto vai
nīstāko spārnoto teicienu krājumā. Toties
viņš diezgan interesanti vēršas pie attiecīgās
cilvēku grupas, piemēram, «Latvijas vīri
un sievas spēka gados». Vēl viņš parasti
uzrunā visas paaudzes, un tas runu padara
mazliet personiskāku. Runas ir svinīgas un
ļoti oficiālas, taču tajā pašā laikā optimistiskas. V.Zatlers savās runās izmanto vidēji
daudz mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu.
Izvēlētās metaforas galvenokārt rosina
katram sabiedrības loceklim apzināties
savu līdzatbildību tautas liktenī, pašreizējā vēsturiskajā situācijā un uzņemties
atbildību. Piemēram, «sirdī esat patrioti»,
«nākotne ir mūsu rokās». Taču kopumā
tās nerosina dialogu, tās nav spilgtas, pietiekami iedarbīgas uz auditoriju, tās mudina
aizdomāties, bet ne aktīvi līdzdarboties,
tāpēc nav vērtējamas kā īpaši efektīvas.
Mans ieteikums ir V.Zatlera runas sacerēt
emocionālākas un piestrādāt pie oriģinalitātes, citādi tautai sāks šķist, ka tiek «malts»
Foto: Ivars Veiliņš
viens un tas pats.»

Kultūras pasākumi
 10. martā pulksten 16.30 – klavierkoncerts. Pianiste Diāna Zandberga (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 11. martā pulksten 19 – vokālā ansambļa «Rūta» 20 gadu jubilejas koncerts
«Ceļojums». Mākslinieciskā vadītāja B.Deruma. Piedalās: V.Pinne, V.Paulāne, I.Ortmane
(balss, kokle), A.Altmanis (klarnete, saksofons), G.Grasbergs (kontrabass, balss), G.Lintiņš
(sitamie instrumenti), D.Treimane (flauta) un I.Sarkane (taustiņinstrumenti). Koncertu
vada E.Apsīte. Ieeja – bez maksas (kultūras nama pirmā stāva Lielajā foajē).
 12. martā pulksten 16 – «Gavēņa laika Vesperes». Piedalās mācītājs A.Gusevs, Svētās
Annas draudzes koris un solisti, diriģents A.Jansons (Svētās Annas katedrālē).
 13. martā pulksten 14 – N.Bumbieres piemiņas koncerts «Nopietni – pa jokam»,
kas izskanēs kā dziesmu spēle. Piedalās: latviešu estrādes vecmeistari, Jelgavas Tirkīzzilais
koris, Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieri un dejotāji. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3,50 (kultūras
namā).
 13. martā pulksten 17 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde «Muzikanti» pēc brāļu
Grimmu pasakas «Brēmenes muzikanti» un I.Krilova fabulu motīviem. Muzikāla pasaka
bērniem un viņu vecākiem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras nama
Mazajā zālē).
 15. martā pulksten 18 – aicina Danču klubs kopā ar folkloras kopu «Dimzēns» un
LLU jauniešu deju kolektīvu «Skalbe». Ieejas maksa – Ls 0,50 (kultūras namā).
 16. martā pulksten 11 – stīgu instrumentu spēles festivāls «Meistari un mācekļi».
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolas Mazajā zālē).
 17. martā pulksten 19 – starptautiskā teātra kompānija «Domino teātris» piedāvā izrādi «Kailie brieži». Lomās: L.Reiniks, A.Daņiļevičs, R.Meloni, J.Jarāns, J.Vimba,
A.Krūzkops un A.Kurusova. Aktieri iejutīsies kādas mazpilsētiņas bezdarbnieku ādā un
meklēs savu izeju no valsts krīzes, izveidojot striptīza grupu. Biļešu cena – Ls 10; 8; 7;
6; 5 (kultūras namā).
 18. martā pulksten 15 – instrumentālistu koncerts «Pavasari gaidot». Ieeja – bez
maksas (4. vidusskolas koncertzālē).
 19. martā pulksten 16 – Ventspils teātra viesizrāde M.Zālīte «Dzīvais ūdens». Režisors
A.Krūmiņš. Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 19. martā pulksten 17 – TDA «Kalve» koncerts «Polka pilī». Biļešu cena – Ls 0,50
(Jelgavas pils aulā).

Izstādes
 Līdz 10. aprīlim – izstāde «Sveiciens no Mītavas: vecais ģimenes albums» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 2. aprīlim – izstāde «PUPart III» jeb erotika mākslā. Piedalās Jāzeps Pīgoznis,
Edmunds Lūcis, Roberts Koļcovs, Ieva Markēviča-Caruka, Sanda Skujiņa, Aigars Zemītis
(galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 31. martam – mākslinieces Baņutas Ancānes Šekspīra sonetu ilustrāciju izstāde
(Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 30. martam – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» tekstiliju izstāde «Ar
smaidu...» (kultūras nama Lielajā foajē).
 Līdz 30. martam – fotogrāfiju izstāde «Zaļš gar acīm». Daba un dzīvnieki Ķemeru
Nacionālajā parkā (kultūras nama Mazajā foajē).
 Līdz 30. martam – Lindas Rasnačas darbu izstāde «Klusās dabas» (kultūras nama
2. stāvā).
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«Ir laiks Jaunajam
teātrim atgriezties»
 Ritma Gaidamoviča

Kārtējās pārmaiņas piedzīvojis
Jelgavas Jaunais teātris, kas
pēdējo reizi skatītājiem jaunu izrādi nodeva pērn februārī. Teātrim jau atkal mainījies režisors,
un Ģirta Šoļa, kas teātrim pievienojās tikai 2008. gadā, vietā
stājies režisors no Rīgas Rihards
Svjatskis, kurš nesen beidzis
Latvijas Kultūras koledžu. Jau
svētdien, 13. martā, pulksten
17 kultūras nama Mazajā zālē
teātris piedāvā savu jaunāko
izrādi ģimenēm – muzikālu
iestudējumu «Muzikanti», kas
veidots pēc brāļu Grimmu pasakas «Brēmenes muzikanti» un
Ivana Krilova fabulu motīviem.
Šoreiz saruna ar jauno režisoru
par teātri, aktieriem un to, ko
skatītāji var gaidīt no teātra
jaunā vadītāja.
Nav noslēpums, ka pēdējos gados Jelgavas Jaunā teātra vārds pilsētā dzirdams reti.
Ja ir, tad ar ziņu, ka atkal mainījies režisors.
Dažus gadus to vadīja Agris Krūmiņš, kas
pārgāja uz Ventspils teātri un Jaunajam
teātrim palīdzēja vien atsevišķos projektos,
un līdz ar to teātris, kuram nebija pastāvīga
režisora, mazliet pazuda no redzesloka.
2008. gadā teātri vadīt uzņēmās jauns
entuziasts radošās apvienības «Umka.lv»
dibinātājs Ģ.Šolis, un teātris «piecēlās»,
taču arī viņš pieņēmis citu izaicinājumu
galvaspilsētā. Taču teātrinieki nenolaida
rokas – viņi iesniedza projektu, lai saņemtu
naudu jaunas izrādes iestudēšanai, un līdz
ar apstiprinājumu atrada arī jaunu režisoru. Jau no pērnā gada nogales teātri vada
Rihards, kuru uz Jelgavu atvilinājusi bijusī
teātra aktrise viņa pasniedzēja Anna Jansone. «Man nav svarīgi, kur teātris atrodas,
galvenais, ka varu izpausties un man līdzās
ir līdzīgi domājoši cilvēki. Un tādi ir jelgavnieki – mani aktieri,» saka Rihards.

Nav runa par teātra ēku,
bet cilvēkiem

Līdz darbam Jelgavā viņš par mūsu pilsētu zinājis vien to, ka šeit kultūra ir augstā
līmenī un daudz iespēju, kur jaunajiem
izpausties. «Vēl pirmā doma: o, jābrauc ar
vilcienu, forši! Šodien varu teikt – šeit ir visi
apstākļi, lai strādātu ar pilnu atdevi. Skatuve, teātrim sava vieta, cilvēki, kuri grib
strādāt,» tā Rihards, atzīstot, ka, protams,
viņam kā jaunam režisoram nesalīdzināmi
vieglāk bijis «ielēkt vilcienā, kas jau gatavs».
Viņš neslēpj, ka zina par biežo režisoru maiņu, to, ka teātris ik pa brīdim pazudis, tad
atkal uzradies. Arī to, ka Jelgavā ir teātris
ar lielu vārdu – Ādolfa Alunāna teātris.
«Iespējams, sabiedrībai rodas jautājums, vai

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavai maz otru teātri vajag?! Taču vajag!
Kāpēc? Ja ir cilvēki, kas saauguši ar šo teātri, vēlas darboties, mēs nevaram viņiem to
liegt. Te jau nav runa par monolītu teātra
ēku, bet par cilvēkiem, kuri grib dalīties,
runāt, piepildīt sapņus. Teātris ir komanda.
Protams, ja kapteinis to pamet, komandai ir
grūti izdzīvot, taču šī komanda, manuprāt,
ir norūdījusies. Nevar pārmest, ja režisors
pieņem citu izaicinājumu,» spriež Rihards,
piebilstot, ka tas viss, protams, nodara
zināmu skādi kolektīvam, uzticībai.

«Neesmu diktators,
man patīk darbs komandā»

Režisors atzīst, ka amatierteātrī nenoliedzami svarīgākās ir savstarpējās attiecības.
«Kā sadzīvot, kā uzticēties, ne tik daudz
lielā māksla, jo šeit jau ir sapulcējušies domubiedri, kas darbojas pēc pašu iniciatīvas.
Galvenais ir iemācīties sadarboties, lai radītu uz jūtām balstītu kolektīvu. Aktieriem
jābūt lielai uzticībai režisoram, cits jautājums – vai tas ir patiesi,» tā Rihards. Viņam
pašam šķiet, ka, neskatoties uz īso laiku,
kopš strādā šeit, viņam tomēr ir izdevies
iegūt aktieru uzticību. «Aktieri sagaida, ka
režisors būs diktators, kurš pateiks, kā tieši
jābūt, novedīs līdz asarām, ko jutu arī šajā
kolektīvā. Taču es strādāju citādāk – man
patīk darbs komandā. Es atnāku ar vīziju,
parādu virzienu, plānoju, bet uz skatuves
mēs esam vienādās pozīcijās, bīdot izrādi,
kā mēs vēlamies. Gribu, lai aktieri ieliek arī
savu domu, ne tikai atražo manis iztēloto.
Šī maģija rodas uzticībā, un pamazām uz to
ejam. Man jau te pārmet, ka es esot pārāk
labs,» smaidot saka Rihards. Viņš piebilst,
ka sākumā Jaunā teātra aktieri apmulsuši
no režisora vairākiem piedāvātajiem variantiem, kā spēlēt, taču nu jau saraduši.

galvaspilsētā veido jaunu radošo apvienību
– «Crevent Studio» teātri. Salīdzinot tur
esošo un šo aktieru komandu, režisors
saka: «Šeit cilvēki ir mierīgāki un atvērtāki.
Nezinu, vai tas tāpēc, ka jelgavniekiem jau
ir liela pieredze, jo daļa aktieru ir krietni
vecāki par mani, kas mani sākumā biedēja,
vai kas cits, taču darbs ar jelgavniekiem
ir viegls,» tā Rihards. Viņš atklāj, ka arī
jelgavnieki šajā īsajā laikā ko iemācījuši
viņam, proti, būt lakoniskam. Runājot par
nākotnes plāniem, jaunais režisors atzīst,
ka viņa mērķis ir Jauno teātri izveidot par
vienotu ansambli, attīstīt aktieros lielāku
radošumu, lai var skatītājiem nododot izrādi un «parakstīties» ne tikai ar savu vārdu,
bet Jelgavas Jaunā teātra vārdu. «Ir laiks
Jaunajam teātrim atgriezties,» tā Rihards,
aicinot teātrim pievienoties jaunus biedrus,
kuri ir vecumā no 16 gadiem un vēlas spēlēt
teātri. Pieteikties var pa e-pastu: jaunaisteatris@inbox.lv.

Muzikāls piedzīvojums

Jau svētdien, 13. martā, pulksten
17 kultūras nama Mazajā zālē jaunais
režisors kopā ar savu komandu skatītājiem piedāvā muzikālu iestudējumu
«Muzikanti», kurā skanēs arī «dzīvā»
mūzika. «Runāsim par mūžam senām
tēmām – draudzību, uzticību un atbalstu.
Šodien ir svarīgi ģimenēm dot pozitīvu
vēstījumu, lai mēs pārāk neaizskatāmies
uz to vardarbību, ko rāda TV ekrānos, ko
diemžēl redzam arī apkārt,» tā režisors.
Ar šo izrādi aktieri centīsies parādīt, ka
cilvēks nav vientuļa sala. Uzticīga drauga
plecs ir kā lietussargs lietainā dienā. «Jā,
tas nenovērsīs lietu, taču tu vismaz tik ļoti
neizmirksi,» spriež Rihards. Jaunā teātra
trupa kopā ar Bērnu un jauniešu mūzikas
kluba mūziķiem radījusi šo izrādi kā muJelgavnieki – mierīgāki un atvērtāki zikālu piedzīvojumu pašiem mazākajiem,
Rihards ir režisors arī vienam Rīgas viņu vecākiem un ikvienam, kurš novērtē
kolektīvam un kopā ar domubiedriem īstu draudzību.

Mūzikas vidusskolā
marts – stīgu instrumentu mēnesis
 Ritma Gaidamoviča

festivāls «Meistari un mācekļi»», kura
laikā stīgu instrumentu (vijoles , čella,
Martā Jelgavas Mūzikas vialta) spēlētājiem ir iespēja mācīties
dusskolā topošie vijolnieki,
pie atzītiem meistariem un iegūtās
čellisti un altisti jelgavniezināšanas, prasmes pasniegt koncertos
kiem piedāvā vairākus stīne tikai Jelgavā, bet arī citviet Zemgu instrumentu koncertus.
galē. Skolas direktora vietniece Ināra
Tuvākais koncerts būs 16.
Puķīte stāsta, ka festivāla laikā jau
martā pulksten 11 – stīgu
ir notikušas meistarklases, ko vadīja
instrumentu spēles festivāls
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
«Meistari un mācekļi», kam
mākslinieki, un tajās piedalās ne tikai
sekos stīgu kamerorķestra
mūsu Mūzikas vidusskolas, bet vairāku
koncerts 23. martā pulksten
Zemgales reģiona mūzikas skolu au17.30 un stīgu instrumentu
dzēkņi. 16. martā Mūzikas vidusskolā
spēles koncerts 31. martā
paredzēts labāko audzēkņu koncerts.
pulksten 13. Ieeja visos konKoncertā piedalīsies Jelgavas Mūzikas
certos ir bez maksas.
vidusskolas un vairāku citu Zemgales
mūzikas skolu audzēkņi, kuri spēlē
Jau kādu laiku Jelgavas Mūzikas vijoli, čellu vai altu. «Skatītājiem šajā
vidusskolā tiek īstenots projekts «Stīgu koncertā būs iespēja redzēt audzēkņu
instrumentu spēles Zemgales mūzikas slēptākās talantu rezerves. Koncerta

laikā izskanēs dažādu laikmetu komponistu darbi, īpaši akcents likts uz
tiem komponistiem, kuriem 2010. un
2011. gadā ir nozīmīgas jubilejas,» tā
I.Puķīte.
Bet 23. martā skatītājus uz Mūzikas
skolu aicina stīgu kamerorķestris, ko
vada Aigars Meri. I.Puķīte piebilst – ja
iepriekšējā koncertā galvenokārt būs bijusi iespēja klausīties solo numurus, tad
šajā vakarā klausītāji varēs dzirdēt, kā
skan vairāki stīgu instrumenti kopā.
Bet pēdējā mēneša dienā, 31. martā,
jau atkal stīgu instrumentu solo koncerts. «Skanēs gan stīgu instrumentu
solo, gan ansambļu kvarteti un kvinteti. Skaņdarbu klāsts ļoti plašs un
daudzkrāsains. Domāju, ka ikviens šeit
varēs smelties pozitīvas emocijas,» tā
I.Puķīte. Uz visiem trim koncertiem
ieeja ir bez maksas.

