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Drīz sāks darboties jaunā
Cukurfabrikas stacija

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Var pretendēt uz
pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošanai
 Kristīne Langenfelde

Turpinot pagājušajā
gadā uzsākto iniciatīvu, arī šogad Jelgavas
dome piešķīrusi līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanai. Pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai
var iesniegt līdz 31.
maijam.
Jelgavas pilsētas dome 2016.
gada 18. februārī izdeva saistošos noteikumus Nr.16-7 «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai»,
kas nosaka, ka daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopība, kura vēlas
veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai
mājai piesaistītā zemesgabaFoto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

attiecību vadītājs Māris Ozols
skaidro, ka tehniskie darbi
Jau marta vidū pastacijas ēkā jau ir pabeigti,
sažieriem varētu būt
bet vēl tiek gaidīti nepieciepieejama jaunā Cušamie ekspertu atzinumi, lai
kurfabrikas stacija.
objekta dokumentāciju varētu
Līdz ar to pārvietoiesniegt Būvvaldē un lai tas
šanās ar vilcienu kļūs
tiktu pieņemts ekspluatācijā.
ērtāka, jo jaunajā
Viņš prognozē, ka tas prasīs
stacijas ēkā būs gan
apmēram nedēļu. «Tiklīdz ēka
biļešu kase, gan netiks nodota ekspluatācijā, to
liela uzgaidāmā telvarēs izmantot arī pasažieri,»
pa, gan labierīcības.
tā viņš.
Vienlaikus vēl notiek pē«Latvijas dzelzceļa» mediju dējie – sarežģītākie – peronu

izbūves darbi. Lai gan peroni
pagaidu ekspluatācijā tika
nodoti janvārī, nodrošinot
vilcienu apstāšanos un pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, perona galā, kas atrodas
pretī stacijas ēkai, vēl tika
sakārtota caurteka. M.Ozols
skaidro, ka darbus sarežģīja
grunts vājā nestspēja. Viņš
lēš, ka arī peroni ekspluatācijā
tiks nodoti marta otrajā pusē.
Jāatgādina, ka «Latvijas
dzelzceļš», realizējot ES Kohēzijas fonda finansētu projektu,

veica uzlabojumus 16 Jūrmalas un Jelgavas virziena stacijās. Jelgavas un Cukurfabrikas stacijās tika pārbūvēti
peroni, tos paaugstinot, un
sakārtota infrastruktūra: uzstādītas nojumes un soliņi, apgaismojums, atkritumu urnas,
norādes zīmes, nodrošināta
piekļuve cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, uzstādīti moderni tablo, kas informē par
vilcienu kustību un rāda laiku,
kā arī «Cukurfabrikā» uzcelta
jauna stacijas ēka.

No 1. jūlija suņiem jābūt čipotiem
un reģistrētiem datu bāzē
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc četriem mēnešiem spēkā stāsies
norma, kas nosaka:
suņiem, kuri vecāki par sešiem mēnešiem, jābūt čipotiem
un reģistrētiem centralizētā datu bāzē.
Pēdējā laikā suņu
īpašnieki Jelgavā ir
aktivizējušies, tomēr
daudzi joprojām to
vēl nav izdarījuši.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka
saskaņā ar Lauksaimniecības
datu centra (LDC) datiem uz
23. februāri vienotajā datu
bāzē Jelgavā bija reģistrēti

789 suņi, bet pilsētā dzīvnieku
ir krietni vairāk. «Pilsētsaimniecība» atgādina, ka suni reģistrēt var LDC Dobeles ielā 41
(maksa par pakalpojumu – 7,11
eiro) vai pie veterinārārstiem,
kam ir noslēgts līgums ar LDC
(maksa par pakalpojumu var
būt lielāka). To var izdarīt arī
elektroniski LDC mājas lapā
www.ldc.gov.lv. Suņa apzīmēšanu ar čipu veic veterinārārsti.
Jaunā suņu reģistrācijas
kārtība palīdzēs uzraugošajām
institūcijām atrast suņa saimnieku, tāpat saimnieks varēs
pierādīt sava suņa identitāti,
ja tas būs nepieciešams, piemēram, ja dzīvnieks izkļuvis no
teritorijas, pamests, uzbrucis
kādam. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko

attiecību speciāliste Sandra
Reksce norāda, ka joprojām ik
gadu pilsētas ielās tiek izķerti
klaiņojoši suņi un ne vienmēr
izdodas atrast to saimniekus.
Piemēram, 2015. gadā patversmē nogādāti 47 suņi.
Tāpat Pašvaldības policija
kontrolē, vai suņu saimnieki
pilda savus pienākumus. Pērn
par dažādiem pārkāpumiem
(skaļa riešana, suns izvests
ārā bez pavadas, nav savākti
dzīvnieka izkārnījumi utt.)
suņu saimniekiem sastādīti
64 administratīvā pārkāpuma
protokoli. Sešos gadījumos,
konstatējot pārkāpumu, uz vietas uzlikts naudas sods. Šogad
sastādīti divi administratīvā
pārkāpuma protokoli par suņa
skaļu riešanu un izkārnījumu

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

nesavākšanu un izteikti pieci
mutiski aizrādījumi. Uz vietas
sods uzlikts vienu reizi.
Arī to, vai suns ir čipots un
reģistrēts datu bāzē, pārbaudīs
Pašvaldības policija, un jau
drīzumā plānots iegādāties
nepieciešamo aparatūru, kas
ļaus nolasīt informāciju no
čipa. S.Reksce norāda, ka paredzēts iegādāties divas trīs
ierīces un šobrīd tiek apzināts
piedāvājums.
Sods par to, ka suns nav
atbilstoši reģistrēts, fiziskai
personai ir 7 – 210 eiro (ja
pārkāpums konstatēts atkārtoti gada laikā, tad 210 – 350
eiro), bet juridiskai personai
– 15 – 350 eiro (ja pārkāpums
konstatēts atkārtoti gada laikā,
tad 350 – 700 eiro).

63048800

la labiekārtošanu, iesniedz
Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība»
pieteikumu.
Kopējais pašvaldības šajā
budžeta gadā piešķirtais līdz
finansējums ir 25 000 eiro,
tajā skaitā PVN 21 procents.
Viena pieteikuma maksimālais
atbalsta apjoms ir 50 procenti
no kopējām darbu izmaksām.
Informāciju par pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu
var saņemt, zvanot pa tālruni
63084475 vai sūtot jautājumus
elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
Ar saistošajiem noteikumiem
var iepazīties laikraksta 2. lpp.,
kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājas lapā www.
jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» interneta mājas
lapā www.pilsetsaimnieciba.lv.

LLU būs Atvērto durvju diena;
varēs iegūt budžeta vietu
 Sintija Čepanone

18. martā no pulksten
10 līdz 16 Jelgavas
pilī notiks LLU Atvērto
durvju diena.
LLU īsteno vairāk nekā 60
studiju programmas biozinātnēs,
inženierzinātnēs un sociālajās
zinātnēs. Atvērto durvju dienā
ikvienam interesentam būs iespēja
klātienē satikt visu fakultāšu pārstāvjus un uzzināt aktuālo par studiju piedāvājumu vai pārliecināties
par izvēlēto nākotnes profesiju.
Studenti un mācībspēki atbildēs
uz jautājumiem par uzņemšanas
prasībām, vienoto uzņemšanas
sistēmu, valsts finansētajām studiju vietām un studiju maksu,
stipendijām un kredītiem, kā arī
sadzīvi dienesta viesnīcās, brīvā
laika pavadīšanas iespējām un
citiem ārpusstudiju jautājumiem.
Savukārt divas no astoņām
LLU fakultātēm piedāvās iespēju
piedalīties zināšanu pārbaudēs
un jau Atvērto durvju dienā iegūt
valsts finansētu studiju vietu.
LLU informē, ka Vides un
būvzinātņu fakultātē notiks konkursi, kur skolēniem būs iespēja
iegūt valsts finansētu studiju vietu programmās «Zemes ierīcība
un mērniecība», «Būvniecība»,
«Vide un ūdenssaimniecība»,
kārtojot pārbaudījuma testu, bet
programmas «Ainavu arhitektūra
un plānošana» interesentiem
notiks zīmēšanas olimpiāde.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā

studiju programmā iegūs valsts
finansētu studiju vietu. Savukārt
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte,
kas piedāvā apgūt pamatstudiju
programmas «Pārtikas produktu
tehnoloģija», «Ēdināšanas un
viesnīcu uzņēmējdarbība» un
«Pārtikas zinības», dos iespēju
skolēniem piedalīties ķīmijas
konkursā un pretendēt uz kādu
no trīs budžeta vietām katrā no
programmām. Detalizēta informācija par konkursu norisi pieejama LLU mājas lapā www.llu.lv.
Paralēli notiks fakultāšu prezentācijas, kur varēs iegūt informāciju par studiju saturu, izmaiņām studiju procesā, karjeras
iespējām un absolventu veiksmes
stāstiem. Fakultāšu prezentācijas
Jelgavas pilī: no pulksten 10.30
līdz 11 Pārtikas tehnoloģijas fakultāte; no pulksten 11 līdz 11.30
Vides un būvzinātņu fakultāte;
no pulksten 11.30 līdz 12 Meža
fakultāte; no pulksten 12.30 līdz
13 Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultāte; no pulksten
13 līdz 13.30 Informācijas tehnoloģiju fakultāte; no pulksten 13.30
līdz 14 Lauksaimniecības fakultāte; no pulksten 14 līdz 14.30
Veterinārmedicīnas fakultāte; no
pulksten 14.30 līdz 15 Tehniskā
fakultāte.
Tāpat ikvienam būs iespēja
doties studiju vides ekskursijā
gidu – pieredzējušu LLU studentu
– pavadībā un apmeklēt interesējošo fakultāti vai arī izmēģināt
savu laimi karjeras izvēles testā
spēlē «Atklāj sevi!».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu);
13.6. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16-7 «PAR JELGAVAS PILSĒTAS labiekārtošanas darbu veikšanai, ja piesaistītais zemesgabals nav iesniedzēja īpašumā;
PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM 13.7. līgumu vai tam pielīdzināmu dokumentu, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI» īpašnieku kopības vienojušās par piesaistīto zemesgabalu kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu, ja iesniedzējs ir divas vai vairāku daudzdzīvokļu
Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 27.2 panta piekto daļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
13.8. plānoto izmaksu tāmi, kas sagatavota atbilstoši veidlapai «Plānoto izmaksu tāme» un
saskaņota ar pārvaldnieka paraksttiesīgo personu (šo veidlapu iestāde «Pilsētsaimniecība»
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas pašvaldība publicē interneta mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv vienlaicīgi ar paziņojumu par pieteikumu
(turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekār- iesniegšanu). Plānotajai izmaksu tāmei jābūt («Excel» formātā) pievienotai iesniegumam arī
tošanai (turpmāk – labiekārtošanas darbi), līdzfinansēšanas apmēru un piešķiršanas nosacījumus. elektroniskā datu nesējā.
14. Pieteikumu iesniedz iestādē «Pilsētsaimniecība» (Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava,
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. piesaistītais zemesgabals – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais LV-3001). Ja pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku uzskatāms minētajā iestādē
zemesgabals, kurš ir publiski pieejams un ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku reģistrētais datums un laiks.
īpašumā, valdījumā vai lietojumā;
2.2. iesniedzējs – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai vairāku V PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras ir noslēgušas vienošanos par 15. Pašvaldības komisija izvērtē pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām prasībām.
kopīga pieteikuma iesniegšanu, ja daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali 16. Ja komisija pieteikumā konstatē nepilnības, tai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam 10 darba
dienu laikā iesniegt precizējumus vai paskaidrojumus par pieteikumā iesniegtajiem dokumentiem.
savstarpēji robežojas.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 17. Komisija noraida pieteikumu, ja konstatē, ka tas neatbilst noteikumos noteiktajām prasībām.
labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika 18. Atbilstošie pieteikumi pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu šādā prioritārā
secībā:
pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību.
4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam pašvaldības budžetā šim 18.1. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. apakšpunktā norādītie labiekārtošanas darbi un
iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
18.2. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. apakšpunktā norādītie labiekārtošanas darbi un
iesniedzējs ir vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība;
II LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN PAZIŅOJUMA PUBLICĒŠANA
5. Pašvaldības līdzfinansējums ir ne vairāk kā 50% no labiekārtošanas darbu kopējām izmaksām: 18.3. pieteikumi, kuros paredzēti pārējie noteikumu 6. punktā norādītie labiekārtošanas darbi un
5.1. nepārsniedzot 5000,00 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešama būvatļauja; 18.4. pieteikumi, kuros paredzēti pārējie noteikumu 6. punktā norādītie labiekārtošanas darbi un
5.2. nepārsniedzot 2000,00 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniedzējs ir viena daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība.
kopībai par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams 19. Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā
gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu līdzekļus, tad pieteikumi, ņemot vērā to
paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.
prioritāti atbilstoši noteikumu 19. punktā norādītajai secībai, pretendē uz pašvaldības līdzfinansē6. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt šādiem labiekārtošanas darbiem:
juma saņemšanu pēc šādiem kritērijiem:
6.1. lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
19.1. pieteikumā pieprasītais vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms procentuālā
6.2. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
izteiksmē;
6.3. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
6.4. citiem labiekārtošanas darbiem (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, zālienu un apstādījumu, sporta 19.2. pašvaldībā agrāk iesniegtais pieteikums, ja vairākos pieteikumos pieprasīts vienāds pašvaldības
līdzfinansējuma apmērs procentuālā izteiksmē.
laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai);
20. Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu iesniedzējam, ņemot
6.5. būvuzraudzības veikšanai.
7. Noteikumu 6. punktā norādītajos labiekārtošanas darbos iesniedzējs var iekļaut preču iegādes vērā noteikumu 18. un 19. punkta nosacījumus, un uzaicina iesniedzēja pilnvaroto personu un
pārvaldnieku noslēgt trīspusēju līgumu ar iestādi «Pilsētsaimniecība», nosūtot uzaicinājumu uz
izmaksas.
8. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts 6. punktā noteikto labiekārtošanas darbu pro- iesniegumā norādīto korespondences adresi.
21. Iesniedzēja pilnvarotā persona un pārvaldnieks ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no uzaicinājuma
jektēšanas izmaksām.
9. Paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecī- nosūtīšanas dienas noslēdz ar iestādi «Pilsētsaimniecība» trīspusēju līgumu. Iesniedzējs 10 darba
ba» (turpmāk – iestāde «Pilsētsaimniecība») publicē laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», pašvaldības dienu laikā no trīspusējā līguma noslēgšanas dienas pārskaita pārvaldnieka kontā līgumā noteiktos
interneta mājas lapā www.jelgava.lv un iestādes «Pilsētsaimniecība» interneta mājas lapā www. naudas līdzekļus, ja pārvaldnieka rīcībā esošais iesniedzēja naudas līdzekļu uzkrājums plānoto
labiekārtošanas darbu veikšanai nav pietiekams.
pilsetsaimnieciba.lv.
22. Ja pārvaldnieks ir fiziska persona, tā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no noteikumu 20. pun10. Paziņojumā par pieteikumu iesniegšanu norāda:
ktā paredzētā līguma noslēgšanas dienas atver atsevišķu norēķinu kontu bankā līgumā noteikto
10.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;
maksājumu veikšanai.
10.2. līdzfinansējuma apmēru.
23. Komisija izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja:
23.1. iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas;
III PRASĪBAS IESNIEDZĒJAM
23.2. iesniedzējs nav izpildījis jebkuru no noteikumu 21. punkta nosacījumiem.
11. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt, ja:
11.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala VI LABIEKĀRTOŠANAS DARBU VEIKŠANA UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANA
24. Pārvaldnieks ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc noteikumu 21. punkta nosacījumu izpildes
labiekārtošanu;
11.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo telpu, kurās notiek komercdarbība, platība nepārsniedz 25% organizē iepirkuma procedūru vai tirgus izpēti par labiekārtošanas darbu veikšanu, komisijas
sastāvā iekļaujot pašvaldības un iesniedzēja pārstāvi.
no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības;
11.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no tajā esošajiem dzīvokļu 25. Pārvaldnieks ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc labiekārtošanas darbu līguma noslēgšanas par to rakstveidā informē iestādi «Pilsētsaimniecība», norādot līguma izpildītāju, izpildes
īpašumiem, izņemot dzīvokļu īpašumus, kuri ir valsts vai pašvaldības īpašumā.
termiņu un līguma summu.
12. Pieteikumu iesniedzēja vārdā paraksta un iesniedz iesniedzēja pilnvarotā persona.
26. Pārvaldniekam pēc visu labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada
1. decembrim, jāiesniedz iestādē «Pilsētsaimniecība» šādi dokumenti:
IV PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
13. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs ne vēlāk kā līdz paziņojumā 26.1. pārvaldnieka un būvdarbu veicēja abpusēji parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts
un akta par izpildītajiem darbiem kopija (uzrādot oriģinālu);
par pieteikuma iesniegšanu norādītajam beigu termiņam pašvaldībā iesniedz:
26.2. pārvaldnieka rēķins par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanu.
13.1. iesniegumu (pielikums);
13.2. pilnvaru, ja pieteikumu iesniedzēja vārdā iesniedz juridiskas personas pilnvarota persona; 27. Iestāde «Pilsētsaimniecība» pašvaldības līdzfinansējumu ieskaita pārvaldnieka kontā pēc
noteikumu 26. punktā noteikto dokumentu saņemšanas.
13.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);
13.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopiju (uzrādot 28. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā labiekārtošanas darbu izmaksas
ir augstākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms netiek
oriģinālu), kurā:
13.4.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemts lēmums par piesaistītā zemesgabala labie- palielināts. Cenu starpību apmaksā iesniedzējs.
29. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā labiekārtošanas darbu izmaksas
kārtošanu;
13.4.2. norādīti labiekārtošanas darbi atbilstoši noteikumu 6. punkta nosacījumiem un to kopējās ir zemākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības līdzfinansējuma apjoms tiek samaizmaksas atbilstoši iesniegumam pievienotajai plānoto izmaksu tāmei, kā arī norādīts vēlamais zināts atbilstoši iesniegumā pieprasītajam pašvaldības līdzfinansējumam procentuālā izteiksmē.
Iestāde «Pilsētsaimniecība» veic pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu.
pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos;
13.4.3. norādīta pilnvarotā persona, kura iesniedzēja vārdā ir tiesīga iesniegt pieteikumu un slēgt
trīspusēju līgumu «Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
30. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 26.03.2015. saistošos noteikumus
dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai» (turpmāk – trīspusējs līgums);
13.4.4. dots pilnvarojums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam (turpmāk – pārvald- Nr.15-9 «Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas kārtība daudznieks) slēgt trīspusēju līgumu un veikt visas nepieciešamās darbības, taijā skaitā maksājumus, dzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai».
iesniedzēja pieteikumā norādīto labiekārtošanas darbu izpildei;
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
13.5. labiekārtošanas darbu būvprojekta vai būvvaldē akceptēta paskaidrojuma raksta vai
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Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2016. gada 18. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-7

Jelgavā, 2016. gada 18. februārī (prot. Nr.2/3)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2016. GADA 18. FEBRUĀRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.16-7 «PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI»
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts
1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma «Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 27.2 panta piekto
daļu, kas noteic, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos
nosaka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā
palīdzība, un palīdzības apmēru.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, līdzfinansēšanas
apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
2. Projekta nepieciešamības
2.1. Jelgavas pilsēta pašvaldības 2015. gada 26. marta
pamatojums
saistošajos noteikumos Nr.15-9 «Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai»
nepieciešams pilnveidot kārtību, kādā Jelgavas pilsētas
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu,
lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu
brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību.
3. Informācija par plānoto projekta Pašvaldība katram kalendārajam gadam budžetā nosaka
ietekmi uz pašvaldības budžetu
finanšu līdzekļus līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
4. Informācija par plānoto projekta Nav.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Pašvaldības komisija izvērtē pieteikumus par pašvaldības
administratīvajām procedūrām
līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanai.
6. Informācija par konsultācijām
Nav notikušas.
ar privātpersonām
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

IESNIEGUMS
Informācija par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un iesniedzēju
Iesniegumu iesniedz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
_______________________________________________, Jelgavā,
(adrese)

LV-_________, dzīvokļu īpašnieku kopība(s).

Plānotie labiekārtošanas darbi Atbilstošo atzīmēt ar “x”
saskaņā ar noteikumu 6. punktu
o 6.1. lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai;
o 6.2. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei,
		 pārbūvei vai atjaunošanai;
o 6.3. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
o 6.4. citi labiekārtošanas darbi (bērnu rotaļu laukuma,
soliņu, zālienu un apstādījumu, sporta laukumu
		 izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai);
o 6.5. būvuzraudzības veikšanai
Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas kopējā platība
(norādīt kvadrātmetros):
Dzīvojamo telpu platība
(norādīt kvadrātmetros):
Nedzīvojamo telpu platība
(norādīt kvadrātmetros):
Dzīvokļu īpašumu skaits
(norādīt skaitu):
Informācija par iesniedzēja pilnvaroto personu
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds
(fiziskai personai) vai nosaukums
(juridiskai personai)
Personas kods (fiziskai personai)
vai vienotais reģistrācijas numurs
(juridiskai personai)
Juridiskā adrese (juridiskai personai)
vai deklarētā dzīvesvieta
(fiziskai personai)
Korespondences adrese:
PVN maksātājs
(norādīt “jā” vai “nē”)
Kontaktpersonas vārds, uzvārds,
telefona numurs
Darbu izmaksas un tā ieviešana
Plānotais īstenošanas laiks
(norādīt pilnos mēnešos):
Izmaksu aprēķins:

Iesniedzēja
finansējums

Pašvaldības
līdzfinansējums

Kopā

(norādīt
(norādīt summu euro) (norādīt summu euro) summu euro)

Kopējās izmaksas:
Lietus ūdens novadīšanas
sistēmas izbūves, pārbūves vai
atjaunošanas izmaksas:
Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūves,
pārbūves vai atjaunošanas izmaksas:
Apgaismojuma izbūves, pārbūves
vai atjaunošanas izmaksas:
Citas labiekārtošanas darbu
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu, zālienu
un apstādījumu, sporta laukumu izbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai) izmaksas:
Būvuzraudzības veikšanas izmaksas:
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos:

Iesniedzamie dokumenti
Lapu skaits
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopija
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopija
Labiekārtošanas darbu būvprojekta vai būvvaldē akceptēta
paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopija
Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala īpašnieka
rakstiska piekrišana labiekārtošanas darbu veikšanai, ja piesaistītais
zemesgabals nav iesniedzēja īpašumā
Līgums vai tam pielīdzināms dokuments, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistīto zemesgabalu
kopīgu labiekārtošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu
un saglabāšanu, ja iesniedzējs ir divas vai vairāku daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības
Plānoto izmaksu tāme
Projekta pieteikuma iesniegšanas datums 201__. gada ___.________
Projekta iesniedzēja pilnvarotā persona
___________________________________________________________
________________________________________
(Juridiskai personai – nosaukums un paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds,
fiziskai personai – vārds, uzvārds)
Personas paraksts _____________________________
«Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.
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Svētdienās Procedūru
kabinets poliklīnikā būs slēgts
 Sintija Čepanone

Saistībā ar izmaiņām
normatīvajos aktos no
aprīļa apmeklētājiem
svētdienās būs slēgts
Procedūru kabinets
Jelgavas poliklīnikā.
Šobrīd svētdienās Procedūru
kabinets atvērts no pulksten 9
līdz 13, taču, sākot ar 3. aprīli, tas pacientiem svētdienās
vairs nebūs pieejams. «Līdz ar
izmaiņām normatīvajos aktos
kabineta speciālistiem vairs
nav iespēju izrakstīt kvītis
ārpus poliklīnikas kases darba

laika,» skaidro uzņēmuma valdes locekle Gunta Arnīte, piebilstot, ka Jelgavas poliklīnikas
kase darbadienās strādā no
pulksten 7.30 līdz 19, savukārt
sestdienās – no pulksten 8 līdz
12, līdz ar to šāds darba laiks
turpmāk būs arī Procedūru
kabinetam. Poliklīnikā norāda,
ka līdz šim Procedūru kabinetu
svētdienās vidēji apmeklējuši
30 cilvēki, galvenokārt jelgavnieki, kuri ikdienā strādā
Rīgā, un liela daļa izmantojuši
tieši vakcinācijas pakalpojumu.
Jāuzsver, ka darbdienās Procedūru kabinets ir atvērts līdz
pulksten 19.

Aicina atsaukties kritušo
karavīru piederīgos
 Sintija Čepanone

2015. gadā pirmo reizi pēc Otrā pasaules
kara Latvijas vēsturē
radās unikāla iespēja
no Krievijas dzimtenē
pārvest 236 latviešu
karavīru, kas bija karojuši Vācijas armijas sastāvā Latviešu leģiona
vienībās, mirstīgās
atliekas. Leģionāru
identifikācijas process
tuvojas noslēgumam,
un biedrība «Brāļu
kapu komiteja» līdz
15. martam aicina atsaukties karavīru piederīgos.
«Apzinoties, ka daudzi piederīgie līdz šim nav zinājuši par
savu tuvinieku likteni kara laikā
un nezina konkrētas karavīru
apbedījumu vietas, Brāļu kapu
komiteja vēlas noskaidrot karavīru piederīgos, lai aicinātu
viņus uz svinīgo ceremoniju
Lestenē,» informē Brāļu kapu
komitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Arnis Āboltiņš.
Uz Latviju pārvesto 236 latviešu karavīru vārdi un zināmie apkopotie personas dati
publicēti Brāļu kapu komitejas
mājas lapā bkkomiteja.lv, sadaļā
«Jaunumi», «Publicēti 2015.
gada decembrī uz Latviju pārvesto latviešu karavīru vārdi
un zināmie apkopotie personas

ZIŅAS
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Īsi

Skolēni
rada pat
robotus

 4. martā ap pulksten 19 Pašvaldības policija aizturēja vīrieti, kurš
Jāņa Asara ielā bija demontējis
bruģi un grasījās to aizvest ratos.
Policijas darbinieki 30 gadus veco
vīrieti nogādāja Valsts policijā. Kā
norāda pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība», pašvaldībai bruģa
atjaunošana izmaksās 226 eiro ar
PVN. Radītie zaudējumi būs jāsedz
vainīgajam. Pašvaldības policija saka
paldies iedzīvotājai, kura aizdomīgo
rosīšanos bija pamanījusi.
 11. martā pulksten 10 ZRKAC
Svētes ielā 33 notiks Jelgavas Pensionāru biedrības biedru pilnsapulce.
Uz tikšanos uzaicināta Nacionālā
veselības dienesta Zemgales nodaļas
vadītāja Daiga Vulfa. Biedriem ierašanās – obligāta. Pasākumā piedalīties
var arī interesenti, kas nav Pensionāru
biedrības biedri.

23. martā notiks 7. Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā Jelgavu
pārstāvēs 40 mūsu pilsētas skolēnu izstrādātie darbi. Pētījumi, kas izvirzīti uz reģionālo konferenci,
noskaidroti pagājušajā nedēļā, kad Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā aizvadīta 19. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā kopumā aizstāvēti 74 darbi, kurus
izstrādājuši 95 skolēni 19 zinātņu sekcijās. Visvairāk darbu – 35 – aizstāvēti dabaszinātņu cikla sekcijā,
humanitāro zinātņu cikla sekcijā prezentēti 22, savukārt sociālo zinātņu cikla sekcijā – 17 darbi. Savu
pētījumu «Pusvadītāju materiālu izmantošana robota izveidē» reģiona mērogā prezentēs arī Endijs
Koškins (attēlā) no Valsts ģimnāzijas 11.m klases, kurš darbā ietvēris savu aizraušanos – robotiku –,
izveidojot robotu, kas ilgstoši spēj balansēt uz diviem riteņiem. Tiesa, brīdī, kad Endijs robotu prezentēja ekspertiem, tas nestrādāja. «Kļūdas dēļ pievienoju nepareizo vadu, un nosvila robota galvenā
detaļa,» saka Endijs. Viņš savulaik ar robotiku nodarbojies «Jundas» pulciņā, bet vēlāk visu turpinājis
apgūt pašmācības ceļā. «Es turpinu pašizglītoties, bet vēlāk plānoju studēt Datorzinātņu fakultātē,»
tā viņš. Kā norāda zinātniski pētniecisko darbu inženierzinātņu sekcijas ekspertu komisijas vadītājs
Andrejs Sālzirnis, tas, ka jaunieši paši visam izgājuši cauri, ka paši pētījuši, izpratuši un izveidojuši, ir
vislielākais ieguvums. Eksperti atzīst, ka darbi visās sekcijās ar katru gadu kļūst mūsdienīgāki, tajos
skartas sabiedrībai aktuālas tēmas, kā arī teorētiskajām zināšanām meklēts un veiksmīgi atrasts
praktisks pielietojums. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzrunājot jauniešus, kuri pilsētas
mērogā aizstāvējuši zinātniski pētnieciskos darbus, norādīja, ka ar šo konferenci pirmām kārtām jau
paši sev esam apliecinājuši, kāpēc Jelgava kļuvusi par Latvijas vēsturē pirmo Jauniešu galvaspilsētu.
«Bet mums visiem kopā vēl ir ļoti daudz jādara, lai mēs ne tikai kāpinātu mūsu pilsētas un valsts izaugsmi, bet arī lai izvirzītos un sasniegtu augstu labklājības līmeni,» tā viņš, jauniešiem sakot paldies
par ieguldīto darbu.
Foto: Raitis Supe

dati». «Pēc mūsu rīcībā esošajām
ziņām, vismaz trīs personas saistītas ar Jelgavu: Ansis Horsts
(dzimis 1922. gada 15. jūnijā
Jelgavā, kritis 1944. gada 27.
martā) – viņa māte Dore dzīvojusi Jelgavā, Ludvika ielā 1 – 11,
Aleksandrs Jaščerskis (dzimis
1909. gada 9. novembrī Jelgavā,
kritis 1944. gada 11. aprīlī) un
Leopolds Baldiņš (dzimis 1924.
gada 19. oktobrī Jelgavā, kritis
1944. gada 16. martā). Mēs vēlamies noskaidrot, vai Jelgavā
dzīvo šo karavīru tuvinieki,»
tā A.Āboltiņš, atklājot, ka līdz
šim komitejā jau pieteikušies
apmēram 50 kritušo karavīru
radinieki, kuri ne tikai uzzinājuši par tuvinieku likteni, bet arī
palīdzējuši precizēt nezināmos
personu datus.
15. martā piederīgo meklēšana noslēgsies un tiks izveidots
galīgais saraksts, kurā iekļautie  Sintija Čepanone
karavīru vārdi tiks iegravēti uz
Jau zināms, ka mūsu
kapu plāksnēm. Tās tiks uzpilsētā elastīgo bērnu
stādītas uz Latviju atvesto un
uzraudzības pakalpopārapbedīto karavīru atdusas
jumu saņems mazumvietā Lestenes Brāļu kapos.
tirdzniecības veikalu
«Lestenes Brāļu kapos Tukutīkla «Rimi Latvia» un
ma novadā piemiņas plākšņu
«Maxima» darbinieki,
iesvētīšana un svinīgā atklāšana
taču pieteikumu piepārapbedīto karavīru piemiņai
ņemšana no uzņēmuparedzēta šogad 8. maijā,» inmiem ar nestandarta
formē A.Āboltiņš.
darba laiku turpināsies
Karavīru piederīgie aicināti
līdz marta beigām, tāpieteikties Brāļu kapu komitejā
dēļ interesentiem no
pa e-pastu birojs@bkkomiteja.lv
Jelgavas vēl ir iespēja
vai pa tālruni 67611640 (darba
pieteikties elastīga bērdienās no pulksten 10 līdz 17).

Pieteikumus par aukles pakalpojuma
nodrošināšanu gaida līdz marta beigām

nu uzraudzības pakalpojuma ieviešanai savā
uzņēmumā.

«Ja esi nestandarta darba laikā
strādājošs vecāks bērnam vecumā
līdz septiņiem gadiem un tev ir
aktuāls jautājums, kam atstāt
bērnu šajā laikā, tad vari ierosināt
savu darba devēju pieteikties šim
projektam un saņemt bērnu uzraudzības pakalpojumu,» Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes
politikas departamenta projekta

vadītājs Maksims Ivanovs informē,
ka uzņēmumiem ar nestandarta
darba laika grafiku tiek piedāvāta
iespēja piedalīties pilotprojektā
«Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta
darba laiku», kuru sadarbībā
ar Labklājības ministriju īsteno
Jelgavas, Rīgas un Valmieras pašvaldība. Lai pieteiktos, uzņēmumi
aicināti sūtīt pieteikumu pa e-pastu Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv
vai zvanīt pa tālruni 67782961.
Projektā var piedalīties visu veidu
organizācijas ar nestandarta darba
laiku neatkarīgi no nodarbināto
skaita, akcentē ministrija.
Kaut arī pieteikumu pieņemšana dalībai projektā turpināsies vēl
visu martu, šobrīd jau ir izvēlēti
vairāki uzņēmumi, kas saņems
elastīgo bērnu uzraudzības pakalpojumu, un Jelgavas pilsētas
teritorijā tie būs «Rimi Latvia»
un «Maxima». Projekta gaitā
notiks arī pētījums par uzņēmumu darbinieku apmierinātību ar
darba apstākļiem, darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, un no
Jelgavas tajā piedalīsies Jelgavas

pilsētas Pašvaldības policija. Pētījuma rezultātā eksperti piedāvās
modeli darbinieku bērnu aprūpes organizācijai, kā arī vērtēs,
kādu iespaidu subsidētais bērnu
aprūpes pakalpojums atstāj uz
produktivitāti uzņēmumā, kadru
mainību, darbnespēju un citiem
parametriem.
Vecākiem, kuru darba devējs
startēs projektā, tiks nodrošināts
subsidētais aukles pakalpojums
ārpus standarta darbalaika – no
pulksten 18 līdz 8 darba dienās,
kā arī brīvdienās. Pakalpojumu varēs saņemt kopumā 150
darbinieki desmit mēnešus 20
stundas nedēļā jebkurā iepriekš
saskaņotā laikā, kas «pārklājas»
ar vecāka darba laiku. Plānots, ka
bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzēji sāks darboties no šī gada
aprīļa, pakāpeniski pārejot uz
privāto – darba devēja un darba
ņēmēja – finansējumu, kā arī,
iespējams, valsts un pašvaldības
līdzfinansējumu.
Detalizētu informāciju par projektu var uzzināt Labklājības
ministrijas māja lapā (www.lm.gov.
lv/text/3152).

 Jelgavas pašvaldības
iestādes
« Ku l tūra»
vadītāja
vietniece
Inta Englande 2. martā saņēmusi
Kultūras ministrijas Atzinības rakstu.
Tas I.Englandei pasniegts par nozīmīgu
ieguldījumu kultūrizglītības procesā,
radošu un aktīvu darbību Jelgavas
kultūrvides veidošanā un sakopšanā.
 Sestdien, 12. martā, no pulksten
10 līdz 15 pie tirdzniecības centra
«Valdeka» Rīgas ielā 11a notiks zemnieku, amatnieku un mājražotāju
Brāļu tirgus.
 16. martā pulksten 14 Sabiedrības
integrācijas pārvaldes telpās Sarmas
ielā 4 notiks Latvijas kaulu, locītavu
un saistaudu slimnieku biedrības
Jelgavas nodaļas pilnsapulce, kurā
tiks ievēlēta jauna biedrības valde.
Biedriem ierašanās obligāta, informē
biedrības pārstāve Ilga Fišere.
 17. martā pulksten 18 modes
nama «Tēma» telpās Elektrības
ielā 5a notiks bezmaksas seminārs
sievietēm «E-komercija mazajiem
uzņēmumiem», kas ir Jelgavas Zonta
kluba dāvana. To vadīs kluba dalībniece Ina Gudele, RISEBA programmas
«E-bizness» direktore, starptautiska
eksperte e-biznesa attīstības jomā, LLU
doktorante, bijusī īpašu uzdevumu
ministre elektroniskās pārvaldes lietās.
Interesentes aicinātas pieteikties līdz 16.
martam, pa e-pastu ina.gudele@gmail.
com sūtot pieteikumu un īsu aprakstu,
kāpēc nepieciešamas un ko dos iegūtās
zināšanas.
 18. martā ZRKAC Svētes ielā 33
notiks pasākums «Ceļojums finanšu pratībā». Pasākums tiks atklāts
pulksten 12 ar Iedvesmas lekciju. Tajā
par savu pieredzi finanšu plānošanā
stāstīs mūziķis Goran Gora, pasaules
apceļotāja Zane Eniņa (www.mugursoma.lv) un FK «Jelgava» direktors Jānis
Vuguls. Savukārt pulksten 14 sāksies
ekspertu diskusija «Ko darīt, lai uzlabotu
iedzīvotāju finanšu pratību Jelgavā», ko
rīko Finanšu kapitāla un tirgus komisija.
Tāpat no pulksten 12 līdz 15 ikvienam
būs iespēja noskaidrot savu finanšu
pratības līmeni.

Sintija Čepanone

Valsts daļēji kompensēs atskurbtuves darbību
 Ilze Knusle-Jankevica

Arī šogad valsts pašvaldībām kompensēs
atskurbtuves pakalpojuma nodrošināšanu,
un Jelgavas pašvaldībai
tiks izmaksāta kompensācija 33 585 eiro apmērā par atskurbtuves
darbību 2015. gadā.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas, kas nodrošina atskurbtuves darbu, sabiedrisko attiecību
speciāliste Sandra Reksce norāda,
ka pērn atskurbtuvē tika ievietotas 2336 personas, kas ir par 60

mazāk nekā 2014. gadā. «Kopējās
tendences rāda, ka pēdējos gados
samazinās atskurbtuvē ievietoto
personu skaits. Tomēr šī atšķirība
gadu no gada ir tik maza, ka drīzāk jāsaka: atskurbtuves klientu
skaits nostabilizējas – atskurbtuvē
ievietojam personas, kas nespēj
pārvietoties, kuru dzīvesvietu neizdodas noskaidrot vai kuras ir ļoti
agresīvas. Tas, vai persona tiešām
jānogādā atskurbtuvē vai tomēr
to var vest uz mājām, tiek rūpīgi
izvērtēts,» uzsver Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andris Lakstīgala.
Jāpiebilst, ka atskurbtuvē tiek
ievietotas personas ne tikai no

Jelgavas – Pašvaldības policijai
jau vairākus gadus ir sadarbības
līgums ar Dobeles un Tērvetes
novada pašvaldībām, un šogad
tāds noslēgts arī ar Ozolnieku novada pašvaldību. Pērn no Dobeles
novada atskurbtuvē ievietotas 97
personas, 2014. gadā – 98 personas, savukārt no Tērvetes novada
pēdējos divus gadus nav atvesta
neviena persona.
Arī šogad kompensācija nenosedz atskurbtuves izmaksas
– tā ir summa par 2239 personu
atskurbināšanu. Jāatgādina, ka,
aprēķinot kompensāciju, tiek
maksāti 15 eiro par vienu atskurbtuvē ievietoto personu. Vēl jāuztur

telpas, jānodrošina darbiniekiem
algas, jāiegādājas nepieciešamais
aprīkojums un medikamenti.
«Pagājušajā gadā atskurbtuves
darbības nodrošināšanai bija nepieciešami 215 202 eiro,» norāda
S.Reksce. Valsts kompensācija ir
nepilni 16 procenti no šīs summas.
Šogad iecerēts veikt remontdarbus
četrās no sešām palātām, izremontējot gan telpas, gan nomainot
gultasvietas.
Pirmo reizi valsts pašvaldībām
kompensāciju par atskurbtuves
pakalpojuma nodrošināšanu piešķīra pērn par 2014. gadu. Tad
kompensācija Jelgavas pašvaldībai
bija 34 470 eiro.
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Vēl 90. gados aizsāktās zemes reformas rezultātā Latvijā izveidojās dalītie īpašumi – situācijas, kad daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem nepieder zeme, uz
kuras atrodas dzīvojamā māja. Rezultātā zemes īpašnieku ar dzīvokļu īpašniekiem saista piespiedu nomas attiecības un dzīvokļu īpašniekiem jārēķinās, ka papildus
jāparedz arī līdzekļi zemes nomai. Šobrīd likumā noteikts, ka zemes īpašniekam un dzīvokļu īpašniekiem par zemes nomas maksu ir rakstveidā jāvienojas, bet, ja to
nevar izdarīt, tad nomas maksa ir 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības. Iespējams, 2020. gada 1. janvāris būs tā robežšķirtne, kad tomēr varētu sākties
dalītā īpašuma izbeigšanas process – to paredz Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts «Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums». Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšana balstīties uz vienpusējas, daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem piešķirtas izpirkuma tiesības pamata, un izpirkuma tiesības izmantošanai nebūs nepieciešama zemes īpašnieka piekrišana, skaidro ministrijas Civiltiesību departamenta juriskonsults Toms Dreika.

Jau drīz vairāki tūkstoši dzīvokļu
īpašnieku varēs izpirkt nomāto zemi
 Sintija Čepanone

Februārī zemes un ēku īpašniekiem pašvaldība izsūtījusi
maksāšanas paziņojumus
par aprēķināto nekustamā
īpašuma nodokli (NĪN) 2016.
gadam, līdz ar to arī liela daļa
dzīvokļu īpašnieku, kuru māja
atrodas uz citam īpašniekam
piederošas zemes, sāk saņemt
rēķinus par zemes nomu.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidro, cik aktuāla dalīto īpašumu problēma ir Jelgavā,
kā iesaistītās puses sadzīvo ar piespiedu
nomas attiecībām, un kādu risinājumu
paredz likumprojekts par piespiedu dalītā
īpašuma izbeigšanu.

Līgums par zemes
nomu jāslēdz obligāti

Dalītie īpašumi galvenokārt izveidojušies teritorijās, kur pēc Otrā pasaules kara
nebija intensīvas apbūves – pēc lietošanas
mērķa tās bija lauksaimniecībā izmantojamās zemes, uz kurām vēlāk uzceltas
daudzdzīvokļu mājas. Tāds ir, piemēram,
Meiju ceļa, Asteru, Aspazijas, Māras ielas
kvartāls, taču atsevišķas mājas uz citam
īpašniekam piederošas zemes sastopamas
visā pilsētas teritorijā – arī centrā.
Tā kā Valsts zemes dienesta (VZD) Kadastra informācijas sistēmā nereģistrē un
neuzkrāj informāciju par piespiedu nomu,
apjausmu par to, cik daudzdzīvokļu māju
atrodas uz citam piederošas zemes, var
gūt vien pēc pilsētas apsaimniekošanas
uzņēmumu sniegtās informācijas, un
kopumā Jelgavā tādas varētu būt apmēram 100 daudzdzīvokļu mājas (tostarp 81,
kuru pārvalda SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP), astoņas SIA
«Nebruk» mājas, septiņas – SIA «RimidalV»), kurās kopumā varētu būt ap
4000 dzīvokļu īpašumu. Turklāt situāciju
sarežģītāku padara fakts, ka viena māja
daudzos gadījumos pilnībā vai daļēji atrodas uz diviem un pat trim īpašniekiem
piederošas zemes, un līgums par zemes
nomu dzīvokļu īpašniekiem jāslēdz ar
visiem, ja vien zemes īpašnieki savā starpā
nav vienojušies par vienu līgumu.
Atbilstoši likumam dzīvokļa īpašnieka
pienākums ir slēgt zemes nomas līgumu
vai pilnvarot mājas pārvaldītāju slēgt
zemes nomas līgumu, tādējādi tikai no dzīvokļu īpašniekiem ir atkarīgs, kādā veidā
šo jautājumu risināt ar zemes īpašnieku
– pašiem vai ar pārvaldnieka starpniecību.
Pagājušajā gadā JNĪP zemes nomas līguma slēgšanu deleģējuši 45 māju dzīvokļu
īpašnieki un kopumā par zemes nomu
bija noslēgti 48 līgumi. Līgumu par zemes
nomu pēc dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma vairumā gadījumu slēdz arī «Nebruk»
un «RimidalV», taču, kā norāda Aspazijas
ielas 29 mājas vecākais Ēriks Indriksons,
arī tad iedzīvotājiem pašiem jāizrāda
iniciatīva: «Mūsu māja ar 90 dzīvokļiem
atrodas uz diviem īpašniekiem piederošas
zemes, un kopumā nomas maksa jāmaksā
par apmēram 6000 kvadrātmetriem.
Uzticot līgumu slēgt pārvaldniekam, jārēķinās, ka viņš nav īsti ieinteresēts cīnīties
par zemāku nomas maksu, jo maksās jau
dzīvokļu īpašnieki, tādēļ es pats personīgi
kontaktējos ar zemes īpašniekiem, lai
nosistu cenu. Rezultātā esam panākuši
vidēji 5 procentus. Ja zemes īpašnieki tam
nepiekristu, paši varētu klauvēt pie katra
dzīvokļa durvīm, lai rakstiski vienotos ar
katru, un tie kopumā būtu jau 300 dzīvokļi, jo arī apkārtējās mājas uzbūvētas
uz viņiem piederošas zemes.»

Piecstāvu māja Aspazijas ielā 29 atrodas uz diviem īpašniekiem piederošas zemes, un, kaut arī galīgā vienošanās par zemes nomas maksas apmēru šogad ar abiem īpašniekiem vēl nav panākta, mājas vecākais
Ēriks Indriksons, kuram pieder 64 kvadrātmetrus plašs dzīvoklis, lēš, ka viņš par zemes nomu šogad maksās
2,67 eiro mēnesī. «Vienam īpašniekam pieder 5558 kvadrātmetri zemes zem mūsu mājas, un viņa zemes
kadastrālā vērtība ir 7,10 eiro kvadrātmetrā; otram – 1101 kvadrātmetri zemes, kuras kadastrālā vērtība
kvadrātmetrā ir 9,96 eiro. Kopējā summa, ar kuru rēķināmies par zemes nomu, ir 2668 eiro uz visiem 90
dzīvokļiem ar kopējo platību 5111,1 kvadrātmetrs,» Ē.Indriksons piebilst, ka pēdējos gados par zemes nomu
Foto: Raitis Supe
īpašniekiem iedzīvotāji maksā apmēram 5 procentus no zemes kadastrālās vērtības.

Ar peļņu par savu
īpašumu nerēķinās

Jelgavā zemes īpašnieki lielākoties ir
fiziskas personas, kas zemi mantojušas
vai savulaik iegādājušās, cerot no tā
gūt peļņu. Kaut arī šobrīd likums atļauj
zemes nomas maksu noteikt 6 procentu
apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
vidēji Jelgavā tā ir zemāka. «Manā īpašumā ir no krustmātes mantotā zeme
1600 kvadrātmetri zem daudzdzīvokļu
mājas Čakstes bulvārī 11. Neesmu pret
šīs zemes pārdošanu, jo finansiāls ieguvums man no šīs zemes ir labi ja seši eiro
kvartālā – par zemes nomu prasu 1,88
procentus, lai tikai varētu nomaksāt
NĪN par savu zemi. Varētu jau prasīt
vairāk, bet tad cilvēki to vienkārši nespēs
samaksāt, un man būs lieki kreņķi,»
saka zemes īpašniece. Savukārt līgums
par 4,4 procentiem noslēgts par zemes
nomu zem mājas Stacijas ielā 5c. Zemes
īpašniece Tatjana Terentjeva neslēpj,
ka 90. gados zemi iegādājusies ar domu
par biznesu. «Domājām, ka dzīvokļus
izpirksim, māju nolīdzināsim, ierīkosim
stāvlaukumu… No tā nekas nesanāca.»
Mājai piesaistītā teritorija ir 1100 kvadrātmetri, kadastrālā vērtība – nedaudz
vairāk par 11 000 eiro. «Principā izejam
pa nullēm, jo ir dzīvokļu īpašnieki, kuri
par zemi diemžēl nesamaksā.»
Taču arī viens no Jelgavā lielākajiem
zemes zem daudzdzīvokļu mājām īpašniekiem Aldis Masteiko, kuram pieder
2,8 hektāri zemes zem deviņām daudzstāvu mājām Meiju ceļā un kurš nomas
maksu prasa 6 procentu apmērā, norāda:
«Tie 6 procenti nav mani ienākumi: no
šīs naudas jānoņem nost 1,5 procenti,
kas jāmaksā pašvaldībai par NĪN, un tā
ir ceturtā daļa summas, vēl 23 procenti
jāsamaksā ienākuma nodoklis.»
Namu pārvaldnieku pieredzē ir gadījumi, kad 6 procentu zemes nomas apmēru
noteikusi tiesa. Proti, ja zemes īpašnieku

ar dzīvokļu īpašniekiem saista piespiedu
nomas attiecības, tad tas ir veids, kā
zemes īpašnieks var gūt likumā noteikto
labumu no viņam piederošā īpašuma.
Atsakoties slēgt zemes nomas līgumu ar
zemes īpašnieku vai atsakoties pilnvarot
to darīt pārvaldniekam, dzīvokļu īpašnieki ierobežo zemes īpašnieka tiesības.
Ja viņi neparaksta līgumu par zemes
nomas maksu, zemes īpašniekiem pret
dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības vērsties
tiesā. Savukārt dzīvokļu īpašniekiem
jāņem vērā, ka, lietai nonākot tiesā, būs
jārēķinās ar papildu izdevumiem, ja tiesa
lems par labu zemes īpašniekam.

Ķīlnieki vai sadarbības partneri?

Jautājums par zemes nomas maksas apmēru aktualizējās līdz ar zemes
kadastrālās vērtības pieaugumu 2008.
gadā, jo, kamēr kadastrālās vērtības zemei bija salīdzinoši zemas, mazs bija arī
maksājums par zemes nomu, ko dzīvokļu
īpašnieki nesajuta kā papildu slogu.
Šobrīd Jelgavā vidējā zemes zem
daudzdzīvokļu mājām, kur zemes nomas
maksa noteikta 6 procenti, kadastrālā
vērtība ir 10,53 eiro kvadrātmetrā, bet
dzīvokļu īpašnieki šajās mājās par zemes
nomu maksā vidēji 0,82 eiro par kvadrātmetru atbilstoši dzīvojamai platībai,
liecina JNĪP aprēķini.
Tas, cik gadā dzīvokļa īpašniekam
jāmaksā par zemes nomu, atkarīgs no
mājai piesaistītās zemes platības, mājas
stāvu skaita, zemes kadastrālās vērtības
un nomas maksas procentuālā apmēra,
par kuru vienojušies zemes un dzīvokļu
īpašnieki. Tieši tādēļ katra situācija ir
individuāla, jo ir mājas, kuru iedzīvotāji
par zemes nomu maksā padsmit centus
kvadrātmetrā atbilstoši dzīvokļa platībai,
savukārt citās mājās šī summa pietuvojas
pat diviem eiro kvadrātmetrā.
Piemēram, par 50 kvadrātmetru plašu
dzīvokli Meiju ceļā 14, kur zemes nomas

maksa ir 6 procenti, šogad jāmaksā 14,76
eiro, ieskaitot 2,24 eiro par zemes īpašnieka izrakstītā rēķina sagatavošanu, nupat
saņemto rēķinu komentē Meiju ceļa 14
iedzīvotājs Pauls Freimanis, precizējot,
ka funkcionālā zemes platība 75 dzīvokļu mājai ir 3529 kvadrātmetri, zemes
kadastrālā vērtība – 15 181 eiro. Bet par
nomas maksu 5 procentu apmērā vienojušies Sarmas ielas 21 dzīvokļu īpašnieki,
un par apmēram 900 kvadrātmetriem
zemes katrs rēķinās ar 18 – 20 eiro gadā.
Sarunās ar dzīvokļu un zemes īpašniekiem izkristalizējas, ka abas puses sevi
uzskata par situācijas ķīlniekiem – no
vienas puses, zemes īpašnieki vēlas gūt
finansiālu labumu par savu īpašumu, no
otras – dzīvokļu īpašnieki nevēlas maksāt
«astronomiskas summas par svešu zemi,
kuras īpašnieks nemaz nerūpējas par tās
sakārtošanu».
Taču, ja vien dzīvokļu īpašniekiem un
zemes īpašniekiem izdodas atrast kopīgu
valodu, summa, kas gadā jāmaksā par
zemes nomu vienam dzīvoklim, lielākoties nemaz tik astronomiska nav, jo
Jelgavā vairumā gadījumu vienošanās
starp zemes un dzīvokļu īpašniekiem
nomas maksu paredz zemāku nekā 6
procenti, vidēji tā varētu būt 3 – 4 procentu robežās.

Iespēja, nevis pienākums

Tā kā zemes nomas maksu ietekmē
mājai piesaistītā zemesgabala platība,
vairāku māju kontaktpersonas apsver
domu pašvaldībai lūgt izskatīt jautājumu par ēkai funkcionāli nepieciešamās
zemes platību – dzīvokļu īpašnieki
nevēlas maksāt par tādas zemes nomu,
kas ēkas vajadzībām nav nepieciešama.
Funkcionālās zemes platība ir aktuāla arī
saistībā ar Tieslietu ministrijas izstrādāto
likumprojektu, kas dzīvokļu īpašniekiem
paredzēs iespēju – nevis pienākumu –
izpirkt zemi zem daudzdzīvokļu mājas.

Lai varētu izmantot izpirkuma tiesības,
par lēmumu izpirkt zemi jānobalso 51
procentam dzīvokļu īpašnieku mājā,
tādējādi, ja vairums dzīvokļu īpašnieku
lemj par labu zemes iegādei, šis lēmums
automātiski ir saistošs pārējiem dzīvokļu
īpašniekiem; ja kaut vienas balss pietrūkst, turpinās piespiedu zemes nomas
attiecības.
Kā skaidro ministrija, izpirkuma cena
saskaņā ar likumprojektu būs izpērkamās zemes kadastrālā vērtība, reizināta
ar koeficientu 1,18. Izpirkuma cena tiks
aprēķināta pēc tam, kad VZD tiks iesniegti
dati par funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu un, pamatojoties uz šiem datiem,
noteikts izpērkamās zemes lielums.
«Likumprojekta piemērošana paredzēta
no 2020. gada 1. janvāra. Šāda termiņa
izvēle ir saistīta ar to, ka ar likumprojektu
«Grozījumi likumā «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju»»
paredzēts noteikt, ka līdz 2019. gada 31.
decembrim pašvaldībām ir jānodrošina
funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu
noteikšana vai pārskatīšana, tajā skaitā
kvartāla ietvaros, bet funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu pārskatīšanu
pašvaldībās varēs ierosināt līdz 2016.
gada 31. decembrim,» skaidro ministrijas
Civiltiesību departamenta juriskonsults
Toms Dreika. Saskaņā ar likumprojektu
dzīvokļu īpašniekiem būs jāsedz tikai
izpirkuma cenas daļa atbilstoši dzīvokļa
īpašumā ietilpstošajai kopīpašuma daļai –
administratīvos izdevumus, kas saistīti ar
piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību
izbeigšanu, segs valsts.

Jelgavā zemi varēs
izpirkt par 400 – 600 eiro

Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis spriež, ka caurmērā Latvijā zemes īpašnieki izmanto
iespēju par nomu iekasēt likumā noteikto
maksimālo summu, un tas ir tikai saprotami, jo tas ir viņu īpašums, no kura
citu peļņu gūt nav iespējams. «Arī mēs
piedalījāmies darba grupās likumprojekta izstrādes procesā, un, manuprāt,
šī tomēr ir iespēja, gana konstruktīva,
kā atrisināt šo problēmu,» Ģ.Beikmanis
lēš, ka dzīvokļu īpašnieki, kuri neizpirks
zemi, bet turpinās maksāt 6 procentus
gadā par nomu, zemes izpirkuma summu samaksās 15 gadu laikā.
Liela daļa zemes īpašnieku mūsu
pilsētā ir gatavi pārdot savu zemi, taču
uzrunātie dzīvokļu īpašnieki, kuriem šī
iespēja varētu būt aktuāla, vismaz pagaidām uz to raugās skeptiski, akcentējot,
ka līdz 2020. gadam zemes kadastrālā
vērtība var būtiski pieaugt: ja jau šobrīd
daļa iedzīvotāju nevar pavilkt rēķinus, ja
pensija ir ap 300 eiro, tad kuram būs lieka
nauda zemes iegādei, kurš būs gatavs
uzņemties kredītsaistības?!
Jāņem vērā, ka no brīža, kad īpašuma
tiesības uz zemi tiks reģistrētas zemesgrāmatā dzīvokļa īpašniekam, uz viņu
attieksies arī normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi kā zemes
īpašniekam, tajā skaitā pienākums maksāt NĪN. «Tomēr nodokļa likme zemei,
ja tā tiek uzturēta normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, ir 0,2 – 1,5 procenti no
kadastrālās vērtības, savukārt, ja zemes
nomas maksājums šobrīd ir 6 procenti
no zemes kadastrālās vērtības, tad tas
ievērojami pārsniedz NĪN apmēru,»
piebilst T.Dreika.
Pēc pašreizējām aplēsēm, Jelgavā
zemes izpirkuma cena vienam dzīvoklim
vidēji varētu būt 400 – 600 eiro.

Ceturtdiena, 2016. gada 10. marts

«Jelgava/LU» Baltijas līgā pie
medaļām netiek

Sieviešu volejbola klubs
«Jelgava/LU»
6. martā aizvadīja Baltijas
līgas bronzas
maču, kurā ar
0:3 (18:25, 23:25 un 14:25) piekāpās
Igaunijas klubam «TTU/Tradehouse».
Jelgavnieču rindās deviņus punktus guva
Inese Jursone, bet septiņus punktus
sakrāja Līva Sola. Jāatgādina, ka «Jelgava/LU» sacensību ceturtdaļfinālā trīs
setos pieveica citu Latvijas komandu –
«Zeltaleja/MSĢ», bet pusfinālā četros
setos zaudēja regulārā čempionāta uzvarētājām «Kohila» volejbolistēm.

BK «Jelgava»
piedzīvo zaudējumu

5. martā zaudējumu «Aldara» Latvijas
Basketbola līgas mačā piedzīvoja BK «Jelgava», kas ar rezultātu 70:93 atzina «Liepāja/Triobet» pārākumu. Rezultatīvākais
jelgavnieku rindās bija Andris Justovičs,
kurš guva 17 punktus. Spēli jau no tās sākuma kontrolēja viesi, vienubrīd izvirzoties
vadībā pat ar 30 punktu starpību. Spēlei
noslēdzoties, mājiniekiem gan izdevās
to nedaudz samazināt, taču apdraudēt
liepājnieku uzvaru viņi nespēja. Šobrīd
«Jelgava» turnīra tabulā ar 27 spēlēs izcīnītām astoņām uzvarām atrodas devītajā
pozīcijā un cīņā par iekļūšanu izslēgšanas
spēlēs nepiedalās. Nākamā BK «Jelgava»
spēle – 13. martā pulksten 14 pret BK
«Valmiera/ORDO».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
«Biolars/Jelgava»
tiek Baltijas līgas «Final4»

Volejbola klubs «Biolars/Jelgava» pēc
6. martā izcīnītās uzvaras pār Lietuvas
komandu «Flamingo Volley-SM Tauras»
tomēr spēja nodrošināt dalību Baltijas
līgas pusfinālā. Pirmo spēli ceturtdaļfināla sērijā līdz divām uzvarām jelgavnieki aizvadīja viesos un tur uzvarēja itin
pārliecinoši četru setu spēlē. Atbildes
spēlē Jelgavā piedzīvots zaudējums piecu
setu cīņā, arī izšķirošajā cīņā tika spēlēti
pieci seti – mūsējie spēja vairākas reizes
atspēlēties, un piektajā setā tika izcīnīta
uzvara ar 18:16. Jelgavas vienības pretiniece pusfinālā būs «Poliurs/Ozolnieki»
komanda, ar kuru spēle tiks aizvadīta
12. martā Igaunijas pilsētā Pērnavā. Šī
mača uzvarētājs dienu vēlāk spēlēs finālā.

Jelgavnieki kļūst par
čempioniem jauktajos
pāros kērlingā

27. februārī noslēdzās Latvijas jaukto
pāru čempionāts
kērlingā, kurā triumfēja Jelgavas Kērlinga kluba spēlētāji
Ieva Rudzīte un Artis
Zentelis, izcīnot tiesības pārstāvēt Latviju pasaules jaukto
pāru čempionātā Kārlstadē, Zviedrijā, no
16. līdz 23. aprīlim, kur tiks dalīti pirmie
punkti cīņā par dalību olimpiskajās spēlēs.
Jelgavas pāris pusfinālā ar rezultātu 8:3
uzvarēja OB/D.Regža, A.Regža, bet finālā
ar tādu pašu rezultātu uzvarēti LKK/I.Linde,
A.Veidemanis.

FK «Jelgava» mērķē uz
Virslīgas čempiontitulu
 Ģirts Pommers

Futbola klubs «Jelgava»
savu septīto sezonu Latvijas Virslīgā uzsāks 12.
martā, kad Olainē aizvadīs
pirmās kārtas spēli pret
Virslīgas jaunpienācēju –
Rīgas Futbola skolu. Mūsējiem šī starpsezona bija
īpaša, jo pirmo reizi viens
no gatavošanās posmiem
notika ārpus Latvijas – Kiprā, arī konkurence par vietu sastāvā palielinājusies.
«2016. gads īpašs ar to, ka
faktiski ir uzbūvēta jauna
komanda. Arī pagājušajā gadā mēs profesionāli
trenējāmies, gatavojāmies
spēlēm, taču šogad augstākajām prasībām atbilst
gan gatavošanās sezonai,
gan komplektācija. Tādēļ
arī loģiski, ka šogad mērķis
ir izcīnīt čempionu titulu,»
stāsta kluba direktors Jānis
Vuguls, piebilstot, ka kluba
budžets šogad sasniegs
600 – 700 tūkstošus eiro.
Iepriekšējo sezonu jelgavnieki noslēdza 4. vietā, tikai nedaudz atpaliekot no 2014. gadā izcīnītajām bronzas
medaļām. Sezonas kopējo atmosfēru
krietni uzlaboja uzvara Latvijas kausa izcīņā, kā arī Eiropas līgas spēles,
kur jelgavnieki pārspēja Lovečas
«Litex» un tika līdz otrajai kārtai,
piekāpjoties Skopjes «Rabotnički»
no Maķedonijas. «Pēc neveiksmīgās
sezonas pēdējās spēles pret «Ventspili» (0:0 – red.) vēl divas nedēļas bijām
tādā kā šoka stāvoklī, jo izcīnītais
Latvijas kauss, kā arī sekmīgais starts
Eirokausos mums deva pamatotas
cerības attiecībā uz Virslīgas čempionātu, taču beigās palikām ceturtie.
Pēc tam gan, izanalizējot sīkāk visu
sezonu, secinājām, ka tā bija mūsu
objektīvā vieta,» tā J.Vuguls.
Arī komandas galvenais treneris Vitālijs Astafjevs norāda, ka pagājušās
sezonas veiksmes un neveiksmes ir
ņemtas vērā, gatavojoties šai sezonai:
«Mums bija pietiekami daudz laika, lai
izvērtētu pagājušās sezonas kļūdas.
Šogad pamainījām gatavošanās
plānu, pievēršot uzmanību treniņiem
uz mākslīgā seguma laukuma. Ja
atceramies pagājušo gadu, tad ļoti
daudz svarīgu punktu zaudējām sezonas sākumā, kad spēles notiek uz
šiem laukumiem.»

Pirmo reizi – treniņnometne Kiprā

Futbolistiem ierastais starpsezonas atvaļinājums beidzās 21.
decembrī, kad uzsākti intensīvi
treniņi. Kā nākamais atskaites
punkts 2016. gada sezonas gatavošanās plānā bija dalība Ziemas
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Sporta pasākumi
12. martā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts basketbolā vīriešiem
(Sporta hallē).
13. martā pulksten 17 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā (ZOC).
13. martā pulksten 14 – basketbols:
«Jelgava» – «Valmiera/ORDO» (ZOC).
14. – 15. martā pulksten 10 – sacensības skolēniem «Lielā balva» (Sporta
hallē).
16. martā pulksten 21 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts telpu futbolā (ZOC).
19. – 20. martā pulksten 13 – Baltijas
līga sēdvolejbolā vīriešiem (ZOC).

Meklē darbu
Elektromontieris meklē darbu.
Tālrunis 26998884.
Vīrietis meklē darbu. Var būt arī vienas
dienas darbs. Tālrunis 26990895.

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). Izdevīgi nosacījumi.
Tālrunis 29607937.

Pērk
Garāžu Dambja ielas rajonā. T.29850040
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9, t.22182220
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
1-ist. dzīvokli. T.29558600
2-ist. dzīvokli centrā. T.25853933
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
Tel.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Dažādi
Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Visu
veidu juridiskā palīdzība. T.27106096
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez
maksas. T.28262407

«Jelgavas» komandas 2016. gada modeļa līderi jau ir zināmi – Abdulajs Diallo (no kreisās), Artis Lazdiņš, Kaspars Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Foto: Mārtiņš Tamisārs Tel.25904905
Ikstens, komandas kapteinis Gints Freimanis, Valērijs Redjko un Gļebs Kļuškins.
kausa izcīņā, kurā šogad V.Astafjeva
vadītā komanda izcīnīja trešo vietu.
21. februārī jelgavnieki pirmo reizi
kluba pastāvēšanas vēsturē devās uz
treniņnometni ārpus Latvijas – uz
Kipru, kur aizvadītas trīs pārbaudes
spēles ar Krievijas klubiem. «Ideja
par nometni kādā siltākā valstī bija
jau pagājušajā gadā, taču neatradām
nevienu mūsu iespējām atbilstošu
piedāvājumu. Arī šogad bija līdzīga
aina, līdz parādījās variants Kiprā.
Pirms lēmuma pieņemšanas uz treniņnometnes vietu devās galvenais
treneris, kurš novērtēja apstākļus.
Tie atbilda mūsu prasībām,» atklāj
J.Vuguls.

Liela konkurence
par vietu sastāvā

Jau uzsākot gatavošanos 2016.
gada sezonai, komandas galvenais
treneris V.Astafjevs norādīja, ka
konkurence par vietu sastāvā krietni palielināsies, tāpat viņš solīja
lielu uzmanību pievērst uzbrukuma
potenciāla palielināšanai. «Priecē,
kā sevi pierāda vairāki jaunie spēlētāji – Sorokins, Litvinskis, Zalaks,
Davidenkovs. Liels palīgs nākamajā
sezonā būs japāņu pussargs Rjotaro
Nakano, kurš mūsu spēles modelī ieņem svarīgu lomu. Noteikti jāpiemin
uzbrūkošo spēlētāju grupa – Turkovs,
Kovaļovs, Kaubers, Siličs, Klimovičs,
kuri ir ļoti meistarīgi futbolisti un
spēj gūt vārtus,» šī gada sastāva
jaunpienācējus raksturo V.Astafjevs.
Jāuzsver, ka šis gads FK «Jelgava»
īpašs arī ar to, ka atsevišķi spēlētāji
tiek izīrēti citiem klubiem. «Lai no-

drošinātu regulāru spēļu praksi, divi
mūsu uzbrucēji šobrīd ir izīrēti citiem
klubiem – Kenedijs Eriba sezonu
sāks «Stumbras» vienībā Lietuvā,
bet Ismails Musa paliks tepat Latvijā – 1. līgas klubā «Auda»,» komentē
J.Vuguls.
Ja atzīmē spēlētājus, kuri klubu pametuši, tad par vislielāko zaudējumu
var uzskatīt centra aizsarga Mārča
Oša pāreju uz Polijas ekstraklases
klubu «Gornik», kā arī poļu leģionāra
Dariuša Latkas profesionālā futbolista gaitu beigšanu. Vēl komandu
pametuši Aleksandrs Gubins un
Andrejs Kiriļins.

Mērķi arī ārpus futbola laukuma

«Jelgavas» radošais direktors
Ainārs Tamisārs, kurš ir atbildīgs
par kluba mārketinga un reklāmas aktivitātēm, informē, ka jau
tuvākajā laikā jaunas aprises iegūs
kluba mājas lapa. «Kā viens no
galvenajiem mērķiem šajā sezonā ir
palielināt mājas spēļu apmeklētāju
skaitu. Pagājušajā sezonā mūsu
spēles Zemgales Olimpiskajā centrā
apmeklēja vidēji 951 skatītājs, šogad
vēlamies pārsniegt 1000 apmeklētāju
robežu. Tāpat kā iepriekš, piedalīsimies pilsētas publiskajos pasākumos
un centīsimies būt maksimāli aktīvi,»
tā A.Tamisārs. Interesentiem tiks
piedāvāti arī sezonas abonementi,
kas īpašniekiem dos dažādas privilēģijas. Mājas spēļu biļešu cenas paliks
nemainīgas – 2 eiro, bet jaunieši līdz
14 gadu vecumam un pensionāri, uzrādot apliecību, spēles varēs apmeklēt
bez maksas.

Edmunds Novickis,
sportacentrs.com
futbola apskatnieks:
«Biedrības «Latvijas
futbola Virslīga» organizētajā ikgadējā
žurnālistu prognožu
konkursā FK «Jelgava» atvēlēju 1. vietu.
Kāpēc? Tāpēc, ka «Jelgava» savā profesionalitātē aug straujos tempos, un
galvenokārt to var attiecināt uz gatavošanos sezonai (nometne siltajās zemēs,
spēles ar Krievijas divu stiprāko līgu pārstāvēm) un sastāva komplektāciju. Uzskatu, ka lielākais «Jelgavas» dārgums ir
treneris Vitālijs Astafjevs, kuram trenera
karjeras sākumposmā ir ne tikai milzu
motivācija sevi pierādīt, liels entuziasms
un sportiskais niknums, bet arī izkopta
taktiskā domāšana. Viņš, kā jau Latvijas
futbola leģenda, ir arī nozīmīga autoritāte spēlētāju acīs, kas palīdz sasniegt
augstu disciplīnas līmeni.»
Iļja Poļakovs, laikraksta «Diena» sporta žurnālists:
«Vitālija Astafjeva rīcībā atkal sapulcēti vairāki cīnītāji. Sastāvs ir
konkurētspējīgs, līdz
ar to, domājams, regulāri tiks ņemti
punkti pret čempionāta galvenajiem favorītiem no Kurzemes. Cīņā par 3. vietu
un Eirokausu ceļazīmi nāksies pasvīst,
jo solīdu sastāvu nokomplektējusi RFS,
spēcīgāks kļuvis gan «Spartaks», gan BFC
«Daugavpils», taču sezonas griezumā
Jelgavas komandai vajadzētu būt stabilākai par konkurentiem. Interesanti būs
pavērot, vai un kā tiks atrisināts snaipera
jautājums. Daniils Turkovs spēj tāds būt,
ja vien jutīs uzbrucējiem tik ļoti nepieciešamo uzticību no treneru korpusa.»

Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu
eiro. Raiņa 14, t.29179847
Ēku siltināšana un telpu remonts. Kvalitatīvs darbs un labas cenas T.26881773
Kravu pārvadājumi. Tālrunis: 25446667.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Līdzjūtība
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāts.
Skumstam, Tamāru Prosvetovu
zaudējot, un izsakām līdzjūtību
piederīgajiem.
Jelgavas 6. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ANDRIS UPE (1951. g.)
RASMA DUMPE (1940. g.)
OJĀRS LIEPIŅŠ (1938. g.)
ILMĀRS ANDERSONS (1929. g.)
ERNESTS KAULIŅŠ (1977. g.)
TAMĀRA PROSVETOVA (1937. g.)
STEPANS MIKUCKIS (1947. g.)
ALKSANDRS ZAGDAJS (1939. g.)
OLGA KUZMINOVA (1941. g.)
PĒTERIS VISOCKIS (1939. g.)
ĒRIKA LIELJUKSE (1954. g.)
GUNĀRS BOGDANS (1937. g.).
Izvadīšana 10.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.
IRĒNA BRESE (1935. g.).
Izvadīšana 12.03. plkst.12 Baložu kapsētā.
ALLA PISMENNAJA (1944. g.). Izvadīšana
12.03. plkst.14.45 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 14. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2190.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 38.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Vasara Grieķijā». Vācijas drāma. 2015.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 37.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2190.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Aculiecinieks».*
7.20 «Balss pavēlnieks».*
8.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 29.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 520.sērija.
11.50 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls. 14.sērija.
12.25 «Starptautiskais sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2013»».*
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā».*
1.brauciens vīriešiem. Pārraide no Īglsas Austrijā.
14.25 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā».*
2.brauciens vīriešiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 521.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei».
Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
19.10 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
20.10 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 9.sērija.
21.05 «Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts
«Paldies, kolosāli!»».*
23.00 «Inspektors Džordžs Džentlijs».
Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.40 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2015»
dienasgrāmata». 6. un 7.raidījums.
9.30 «Bernards». Animācijas seriāls.
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 89.sērija.
11.55 «Iespēja iemīlēties». ASV komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 4.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Detektīvseriāls. 25.sērija.
23.25 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.55 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.30 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kā radīt ideālu puisi».
ASV ģimenes filma. 2014.g.
10.55 «Gatavo 3».
11.30 «Māmiņu klubs».
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 24. un 25.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 101. un 102.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 25.sērija.
21.00 «Kāzu gūstā». TV šovs.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 11.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
1.30 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 101. un 102.sērija.
2.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.40 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 25.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 15. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2191.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 39.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 1. un 2.sērija.
13.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Province».*
14.05 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 38.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2191.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Sandis Prūsis.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «No mazas sēklas līdz lielam biznesam».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Karš un miers». Daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
1.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.45 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 30.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 521.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 9.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā».* 3.brauciens vīriešiem.
14.25 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā».* 4.brauciens vīriešiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 522.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Britu dārza slepenā vēsture». Dok.filmu cikls. 2.sērija.
20.10 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 10.sērija.
21.05 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
22.00 «Rīgas svētku lielkoncerts «Rīgas sirds»».* Svētku uguņošana.
0.25 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2015»
dienasgrāmata». 8. un 9.raidījums.
9.30 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 90.sērija.
11.50 «Garmišas šokolāde». Vācijas komēdija. 2010.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 5.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Mūzikas ierakstu gada balva. Zelta mikrofons 2015».
Apbalvošanas ceremonija.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 4.sērija.
2.05 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.30 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 «Iesper un iekliedzies!» ASV komēdija visai ģimenei.
11.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 5.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 103. un 104.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 4.sērija.
0.10 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.35 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
1.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 5.sērija.
1.50 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 11.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 16. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2192.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 40.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

TV PROGRAMMA
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Vides fakti».*
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 39.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2192.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Mīli mani». Dokumentāla filma.
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 31.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 522.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 10.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Aculiecinieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 523.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 1.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Nezināmie brīnumi. Japāna».
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
22.00 «Latviešu leģions». Dokumentāla filma.
22.50 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
23.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
0.50 «100 g kultūras. Personība».*
1.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 91.sērija.
11.50 «Dora Helta. Bez mīlestības». Romantiska komēdija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 6.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
22.15 «Rokijs 5». ASV sporta drāma. 1990.g.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Nikita 3». ASV seriāls. 14.sērija.
1.30 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
2.15 «Dzīves krustcelēs 5».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.30 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 «Atdodiet Bīveram divriteni!» ASV komēdija. 1997.g.
11.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 6.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 26. un 27.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 105. un 106.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
0.35 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
1.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 6.sērija.
1.50 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 17. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2193.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 41.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Zebra».*
13.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2016. gada 10. marts
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 40.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2193.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Pica» Itālijā.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «No mazas sēklas līdz lielam biznesam».
Dokumentāla filma (ar subt.).
1.25 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.35 «Jaunie ārsti». Seriāls. 32.sērija.
10.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 523.sērija.
11.25 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 1.sērija.
12.15 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».* 1.brauciens četriniekiem.
13.10 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».* 2.brauciens četriniekiem.
14.10 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 524.sērija.
15.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm. Pārraide no Hantimansijskas.
16.25 «Izzināt Japānu». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
20.05 TV PIRMIZRĀDE. «Mēness noslēpumi».
Dokumentāla filma. 1.daļa.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
23.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 1.sērija.
23.55 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2015»
dienasgrāmata». 10.raidījums.
9.20 «Karamba!» Humora raidījums.
9.35 «Dzīves krustcelēs 5».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 92.sērija.
11.50 «Pati pilnība». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 7.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 10.sērija.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
1.55 «Dzīves krustcelēs 5».
2.40 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 7.sērija.
3.20 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.30 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 «Labs puika!» ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2003.g.
11.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 7.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 107. un 108.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
22.00 «Diena, kad apstājās Zeme». Fantastikas trilleris. 2008.g.
0.10 «Kinomānija».
0.45 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.45 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
2.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 18. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 2.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 42.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 41.sērija.
17.00 «Sirds likums 2». Kanādas daudzsēriju filma. 2.sērija.

18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Skutelis ir studijā».*
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.25 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.25 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
2.15 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvseriāls. 2.sērija.
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «Sporta studijas diskusija».*
9.25 «Anekdošu šovs».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 33.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 524.sērija.
11.55 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».* 3.brauciens četriniekiem.
12.55 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».* 4.brauciens četriniekiem.
14.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 525.sērija.
15.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km sprints vīriešiem.
16.25 «Nezināmie brīnumi. Japāna». Dok.filmu cikls. 1.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Aculiecinieks».*
19.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
0.15 «Mēness noslēpumi». Dokumentāla filma. 1.daļa.
1.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.10 «Aculiecinieks».*
2.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.25 «Anekdošu šovs».*
3.55 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 93.sērija.
11.50 «Mīlestības sastāvdaļas». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 4». ASV seriāls. 8.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 11.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
2.05 «Dzīves krustcelēs 5».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.30 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls.
9.00 «Rodeo eņģelis». ASV ģimenes filma. 2012.g.
11.00 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 2013.g. 8.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Seriāls. 8.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
15.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.25 «Komisārs Reksis 11». Seriāls. 8.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 6.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 5». ASV komēdijseriāls. 109. un 110.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
23.15 «Amerikāņu pīrāgs 4». ASV komēdija. 2005.g.
1.10 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
2.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
2.50 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 19. marts
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Sniega māte». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.40 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
12.45 «100 g kultūras. Personība».*
13.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* Misija «Pica» Itālijā.
14.30 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Skarbā kontrastu zeme Patagonija».
Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». K.Valdemāra iela. 1.daļa.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 6.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Ceremonija».
ASV romantiska komēdija. 2010.g.
0.10 «R.Paula un LNSO Jaungada koncerts».*

Ceturtdiena, 2016. gada 10. marts
2.10 «Lielā mūzikas balva 2015».*
5.10 «Talanta formula. Dzimuši Rīgā». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Province».* (ar subt.).
7.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Kapteinis 13».*
10.30 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
13.35 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
14.25 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
15.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
16.10 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
17.00 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
17.55 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
19.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
23.30 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.15 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls. 3.sērija.
2.55 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
3.50 «Latviešu leģions». Dokumentāla filma.
4.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 8.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
7.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 13.sērija.
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.15 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 9.sērija.
12.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.50 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
15.50 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 4. un 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 6. un 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ķeza kaimiņos». Vācijas komēdija. 2014.g.
0.40 «Detektīvs Valanders». Lielbritānijas filma. 3.sērija.
2.10 «Garmišas šokolāde». Vācijas komēdija. 2010.g.
3.40 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
5.40 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 7.sērija.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.30 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.35 «Rokija un Bulvinkla piedzīvojumi». Animācijas filma. 2000.g.
13.30 «Kāzu gūstā». TV šovs.
14.30 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
16.40 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 7.sērija.
20.10 «Megamainds». ASV animācijas filma. 2010.g.

Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
Jelgavas Mākslas skola uzņem 12 – 25 gadus vecus
audzēkņus jaunā interešu izglītības programmā

«MĀKSLAS STILI».

Tā ir iespēja apgūt dažādus mākslas vēstures stilus
un virzienus gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās, kas notiks reizi nedēļā.
Pieteikšanās pa tālruni 28807694.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».
Kursu tēma martā:

Ziedi vāzēs un vāzes interjerā.
Formas darbi, veģetatīvais stils.
Lieldienas.
Dienas grupai nodarbības –
14., 15., 16. martā,
vakara grupai –
otrdienu un trešdienu vakari.

Pieteikšanās pa tālruni 26189613
vai e-pastu info@ziedipuke.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
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TV PROGRAMMA

22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ātrs un bez žēlastības 5».
ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
0.45 «Diena, kad apstājās Zeme». Fantastikas trilleris. 2008.g.
2.40 «Rokija un Bulvinkla piedzīvojumi». Animācijas filma. 2000.g.
4.00 «TV3 ziņas».
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Svētdiena, 20. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.15 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.50 «Britu dārza slepenā vēsture». Dok.filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Vasara Amsterdamā».
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2014.g.

20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 «Karš un miers». Daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
23.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.10 «Skarbā kontrastu zeme Patagonija». Dokumentāla filma.
1.10 «Ceremonija». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
2.45 «Dailes teātra svētku koncerts».*
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 14.sērija.
6.35 «Sniega māte». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.10 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
12.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
13.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
14.40 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
16.40 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 3. un 4.sērija.
18.40 «Iznīcinātājs F-104». Vācijas drāma. 2015.g.
21.00 «Teātris.zip».
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Biedre Zariņa». Dailes teātra izrāde.
22.50 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
1.25 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».

3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.10 «Latvijas futbolam – 100 gadu». Dokumentāla filma.
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 9.sērija.
7.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 14.sērija.
8.00 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
12.50 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
14.30 «Suņu slepenā dzīve». Lielbritānijas raidījums.
15.35 «Dzintara dziesmas».
16.40 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 11.sērija.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Priekpilnais troksnis».
ASV muzikāla komēdija. 2012.g.
23.20 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.20 «Dora Helta. Bez mīlestības». Romantiska komēdija. 2013.g.
1.50 «Policists no pagātnes 2». Seriāls. 15. un 16.sērija.
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3.20 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 14.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
5.40 «Kings un Maksvela». ASV detektīvseriāls. 8.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.45 «Ātrs un bez žēlastības 5».
ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
15.25 «Megamainds». ASV animācijas filma. 2010.g.
17.20 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Šakālis». Spraiga sižeta trilleris. 1997.g.
0.50 «Slidenais ceļš». ASV krimināltrilleris. 2001.g.
2.45 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
3.30 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
4.10 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
4.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
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Pasākumi pilsētā
10. martā pulksten 14 – XX Integratīvā mākslas festivāla reģionālais konkurss
koncerts «Nāc līdzās! Zemgale» (kultūras namā).
10. martā pulksten 18 – lekcija «Tautas tērps Zemgalē». Lektore – LU Latvijas
Vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece Anete Karlsone (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
11. martā pulksten 19 – grupas «Opus pro» 30 gadu jubilejas koncerts «Rozā
lietus». Piedalās: A.Zemnieks, J.Retenais, J.Valters, J.Veremejs un solists ALEX, kā
arī viesmūziķi O.Upenieks, U.Krūmiņš, Muravejs, A.Ieviņš, K.Pļavnieks, R.Majors,
H.Zariņš, A.Andrejeva. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
12. martā pulksten 14 un 18 – teatrāls koncertuzvedums «Spraud man puķi».
Dziesmas no 25 izrādēm, kuru vārdu autors ir J.Peters. Izpilda: A.Ērglis, L.Šomase,
N.Rutulis, Anmary, D.Skutelis, A.Stafecka un instrumentālā grupa J.Strazda vadībā.
Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
12. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Nāc nākdama, Liela diena»: Lieldienu tradīcijas un svētku dekoru darināšana (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
13. martā pulksten 12 – «Fiksi šovs: Kā Dims Dimičs kļuva par fiksiku». Izrāde
ar krāsainām dekorācijām, superreālistiskām liela auguma lellēm, jautrām fiksidziesmiņām un neskaitāmiem pārsteigumiem. Bērniem līdz 5 gadu vecumam
ieeja bez maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Ilgums – 1 h bez pārtraukuma.
Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
13. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
13. martā – slāvu svētki Masļeņica. Pulksten 12 – jautrības pilnie, atraktīvie
svētki Masļeņica Jelgavas Sporta halles zālē; pulksten 13 – stadionā pie halles.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a).
14. martā pulksten 17 – nodarbība ar fizioterapeiti Klaudiju Hēlu «Hendlinga
metode jeb zīdaiņa pareiza aprūpe». Pasākums tapis sadarbībā ar Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldi. Pieteikšanās pa tālruni 29222737, 26055591 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv vai karolina.lankovska@soc.jelgava.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).
14. martā pulksten 12 – spēlfilma «Ausma» (2015. gads, Latvija/Polija/Igaunija).
Režisore Laila Pakalniņa. Lomās: V.Zborovskis, V.Daudziņš, A.Keišs, A.G.Grauds,
L.Šmukste un citi. Filma vēsta par vērtībās apjukušu pasauli nesenā pagātnē –
padomju laikā, kad tā saucamo ideālu vārdā pieaugušie un arī bērni zaudēja
orientierus. Dēls nodeva tēvu, bet tēvs – dēlu. Filmas garums – 1h 32 min. Biļešu
cena – € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras namā).
14. martā pulksten 15, 17. martā pulksten 12 un 20. martā pulksten 19
– spēlfilma «Pelnu sanatorija» (2016. gads, Latvija, Lietuva). Režisors D.Sīmanis.
Lomās: U.Mattes, A.Cīrule, D.Jaldovs, L.Lencs, T.Liepājnieks. Filmas darbība norisinās 1917. gadā Kurzemē. Kara pēdējās dienās atvaļināts vācu kara ārsts Ulrihs
tiek nosūtīts uz nomaļu sanatoriju, kur ārstējas kontuzēti un mentāli traumēti
kareivji. Ulriham atklājas dīvaina sapņaina pasaule, kurā valda miers un aizmirstība. Filmas garums – 1h 40 min. Biļešu cena – € 3; 2 (skolēniem, studentiem,
pensionāriem) (kultūras namā).
15. martā pulksten 18 – Latvijas leļļu teātra viesizrāde: Ē.Kestners «Emīls un
Berlīnes zēni» (izrāde 2 cēlienos). Režisors Ģ.Šolis. Lomās: P.Galviņš, D.Lāce, K.Varša,
S.Didžus, M.Žideļūns, A.Putniņš, E.Kaufelds, R.Kuzmins, V.Svoboda, N.Bārbals,
D.Anusāns. Mūsdienīga muzikāla izrāde dzīvā komiksa stilā, kurā būs iespēja
dzīvot līdzi slavenā zēna Emīla Tišbeina dēkām lielpilsētā. Ilgums – 1 h 50 min.
Biļešu cena – € 4 – 7 (kultūras namā).
16. martā pulksten 10 un 12 – «Valmieras kinostudija» piedāvā izrādi «Kung
Fu Panda». Režisors I.Strads. Aicinām kopīgi pavadīt aizraujošu stundu ar Pandu,
zināmu kā senās cīņu mākslas meistaru. Šoreiz tā būs cīņa ar šķietami nekaitīgiem
pretiniekiem – Pīli un Peli. Garlaicīgi nebūs – izrāde mudinās domāt, nedaudz
satraukties un atcerēties pašu svarīgāko – taisnība beigu beigās vienmēr uzvar!
Biļešu cena – € 4; 3 (kultūras namā).
16. martā pulksten 10 – konference sākumskolu skolotājiem «Lasītprasmes
tendences tehnoloģiju laikmetā» (ZRKAC Svētes ielā 33).
18. martā pulksten 12 – «Ceļojums finanšu pratībā 2016»: pasākums notiek
4. Finanšu izglītības nedēļas Latvijā ietvaros. Informācija par pasākumiem – www.
zrkac.lv, www.fktk.lv, www.finansunedela.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).
17. martā pulksten 15 un 20. martā pulksten 16 – spēlfilma «Ausma». Biļešu
cena – € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras namā).
17. martā – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
19. martā pulksten 18 – Jelgavas pilsētas tautas deju kolektīvu skate (kultūras
namā).
19. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Nu atnāca Liela diena ar raibām
oliņām». Lieldienu zaķa veidošana no salmiem un siena (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
20. martā pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Brigadere «Sprīdītis». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3; 2 (kultūras namā).
20. martā pulksten 15 – muzicēs Evita Zālīte (soprāns) un Ilona Birģele (ērģeles)
(Sv.Annas baznīcā).
23. martā pulksten 14 – mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss, 2. kārta
(kultūras namā).
23. martā pulksten 19 – VEF teātra viesizrāde: Albērs Kamī «Pārpratums»,
režisors Agris Krūmiņš. Biļešu cena – € 3 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes
bulvārī 5a).

Izstādes
Līdz 24. aprīlim – starptautiska lietišķās mākslas izstāde «Daudzveidība vienotībā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 5. aprīlim – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» izstāde «Māju
sajūta». Studijas vadītāja I.Ozolniece (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
Līdz 4. aprīlim – fotoizstāde «Jelgavnieki teātra pasaulē». Izstāde veltīta Teātra
svētkiem un jelgavniekiem, kas strādā Latvijas profesionālajos teātros (kultūras
nama 1. stāva garderobes foajē).
Līdz 10. martam – XX Integratīvā mākslas festivāla «Nāc līdzās! Zemgale»
dalībnieku darbu izstāde (kultūras nama 2. stāva foajē).
No 10. līdz 31. martam – Zīles Ziemeles darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
No 11. marta līdz 10. aprīlim – Eduards Rjabikins «Varavīksne stiklā»: vitrāžas
(kultūras nama 2. stāva foajē).
14. martā pulksten 17 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» piecu gadu jubilejai veltītās izstādes atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 18. martam (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
21. martā pulksten 17 – Silvijas Aijas Petersones gleznu izstādes «Nomoda
sapņi» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 15. aprīlim (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 27. martam – izstāde «Silva Linarte. Gleznas» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 27. martam – izstāde «Kurzemes albums». Unikāla izstāde, kurā skatāmi 90
darbi (18. gs. beigas – 19. gs. pirmā puse), kas reiz bijuši kādas ģimenes piemiņas
albums un saglabājušies cauri gadu desmitiem, izpētes gaitā gūstot nosaukumu
«Kurzemes albums» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
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Rada māju sajūtu
Foto: Raitis Supe

 Sintija Čepanone

«Pie kamīna ar pīrāgiem paš
austā lakatā, pie kājām – grīd
celiņš…» par to, kas ir māju
sajūta, aizdomājas tautas
lietišķās mākslas studijas
«Dardedze» dalībniece Velga
Miķelsone. Viņas un pārējo
«Dardedzes» meiteņu darbi
līdz 5. aprīlim skatāmi izstādē
«Māju sajūta» kultūras namā.
Sākotnēji izstāde bija plānota ar nosaukumu «Dizaina priekšmeti», taču, kā
norāda organizatori, darot sirdsdarbu,
lakoniskais nosaukums pārauga skaistās izjūtās un ieguva apveidu «Māju
sajūta». Puzuri, mezglojumi, austi lakati, grīdceliņi, sienas dekori un gultas
pārklāji… «Mēs jau visu radām mājai.

Savai, citu, bērnu, bet viss ir mājai. Tās
ir mīļlietiņas, ko veikalā nevar nopirkt,
kurās ielikta sirds,» saka V.Miķelsone,
kura «Dardedzē» darbojas jau 38 gadus
un šoreiz izstādei sarūpējusi divus lakatus un divus grīdceliņus, kas tapuši
pēdējā pusgada laikā.
Savukārt Ligita Čukure skatītāju
vērtējumam piedāvā divus lakatus un
trīs lupatdeķus – gan standartizmēra,
gan izstādē garāko – pieci metri. «Māja
liela, un lupatdeķis – cauri visam!» saka
viņa, atzīstot, ka darbi galvenokārt top
uz stellēm mājās, taču nozīmīga darbu
tapšanas procesa daļa saistās ar nodarbībām studijā: «Mūsu veiksmes stāsts
ir studijas vadītāja Ingrīda Ozolniece –
viņa ir Māksliniece un Skolotāja ar lielo
burtu. Apbrīno un mācies!»
I.Ozolniece bilst, ka ikviena šāda
izstāde top ar domu apmeklētājiem

ļaut smelties iedvesmu un idejas, jo, ja
nedaudz papūlas, piemēram, mezglot
var katrs. «Vai tas sienas dekors – uz
meldriem krāsaini linu diedziņi – skaisti!» savu meiteņu paveikto vērtē studijas
vadītāja, sakot «paldies Dievam un dabai, ko viņš radījis un kurā smeļamies
iedvesmu».
Jāpiebilst, ka tautas lietišķās mākslas
studijas «Dardedze» izstāde «Māju sajūta» Jelgavas kultūras nama 1. stāva
lielajā foajē skatāma līdz 5. aprīlim.
«Ar gadiem «Dardedze» mūs pieradinājusi pie daudzveidības – ne tikai
krāsu, bet arī darbu daudzveidības. Un
šajā izstādē līdztekus lakatiem, grīdas
un sienas dekoriem ir pat žalūzijas ar
mehānismu – mēs redzam arī mākslas
funkcionalitāti,» apmeklēt izstādi aicina
pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs
Mintauts Buškevics.

Svētdien – slāvu svētki Masļeņica
 Sintija Čepanone

Atvadīsimies no ziemas un
sagaidīsim pavasara atnākšanu, svinot slāvu svētkus
Masļeņica! Jautrības pilnie
un atraktīvie svētki Jelgavā
notiks 13. martā pulksten
12 Jelgavas Sporta hallē un
stadionā pie tās.
Kā uzsver Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldē, Masļeņica ir seni
slāvu svētki ar daudzveidīgām paražām
un tradīcijām, kas saglabājušās cauri
gadsimtiem, nododot svētku svinēšanas
tradīcijas no paaudzes paaudzei.

Svētdien, 13. martā, svētku pirmā
daļa Sporta hallē vairāk domāta
bērniem, kad mazos jelgavniekus ar
jaunu programmu priecēs jau gadu
gaitā iecienītā teātra studija «Poteha»
Vladimira Astapenko vadībā. Savukārt svētku turpinājums pulksten 13
stadionā pie Sporta halles paredzēts
ikvienam interesentam, kad ar jautrām spēlēm, vizināšanos zirga pajūgā un garšīgu pankūku baudīšanu
tiks sagaidīts pavasaris. «Pasākuma
dalībnieki varēs klausīties dažādas
tautasdziesmas ar humora pieskaņu,
dziedāt līdzi un piedalīties rotaļās, kā
arī nogaršot pankūkas, kas ir viens
no būtiskākajiem Masļeņicas svētku

elementiem ar rituāla nozīmi. Apaļās
pankūkas simbolizē sauli, kas spoži
spīd, padarot dienas siltākas, gaišākas
un garākas. Masļeņica aiziet, kopā ar
to aiziet arī ziema, lai dotu vietu pavasarim. Visi interesenti, īpaši ģimenes
ar bērniem, tiek laipni aicināti līksmi
pavadīt ziemu un sagaidīt pavasari!»
ielūdz pasākuma organizatori.
Svētkus organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde un Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācija,
kā arī Jelgavas Sporta servisa centrs,
«Pilsētsaimniecība», «Kultūra» un
apvienības «Brīvprātīgie Jelgavai»
jaunieši.
Ieeja pasākumā – bez maksas.

Fotogrāfijās iemūžināti Pils salas zirgi
 Sintija Čepanone

Līdz 1. aprīlim Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Izstāžu galerijā var aplūkot fotogrāfiju
izstādi «Ar vējiem krēpēs».
Šī fotogrāfu radošās grupas
ceļojošā izstāde atklāj Jelgavas Pils salā mītošos savvaļas
zirgus dažādos gadalaikos
un dzīves posmos.
Kā informē Zinātniskajā bibliotēkā,
izstādes fotogrāfiju autori ir Svetlana
Petrova (Sanktpēterburga), Aleksandra
Hruščova (Jūrmala), Jana Kovaļova
(Rīga), Einārs Nordmanis (Jelgava) un
Dzintars Malkauss (Jūrmala).
Pils salā mītošie ‘Konik Polski’ savvaļas zirgi ļoti līdzinās izmirušajiem
savvaļas tarpāniem. Šīs šķirnes zirgi
spēj izturēt nelabvēlīgus laika apstākļus,

iztikt ar trūcīgu barību, tiem ir labi organizēta bara struktūra, izstrādājušies
visi savvaļas dzīvnieku instinkti. Mūsdienās Eiropā šīs šķirnes zirgus izmanto
zālāju noganīšanai aizsargājamās dabas
teritorijās. Tie lieliski veic izzudušo savvaļas tarpānu «ekoloģisko uzdevumu».
Latvijā lielo zālēdāju atjaunošanas pro
grammu uzsāka Pasaules dabas fonds
1996. gadā. Savvaļas zirgi apdzīvo pamestas un aizaugošas lauksaimniecības

zemes. Tā rezultātā lēnām atjaunojas
mozaīkveida ainava un palielinās sugu
daudzveidība.
Pils sala Jelgavas pilsētas teritorijā ir
viena no pēdējām vietām Latvijā, kur
saglabājušās neskartas dabiskās palieņu
pļavas, tādēļ tās iekļautas Eiropas nozīmes dabas liegumā «Lielupes palienes
pļavas». Pils salā 2007. gadā tika palaisti
pirmie 16 savvaļas zirgi. Patlaban uz
salas to jau ir vairāk nekā 40.

