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Mācās aizpildīt gada
deklarāciju

«Saimniecisko darbību uzsāku tikai pagājušajā gadā un šādu deklarāciju sniedzu pirmo reizi, tāpēc ir svarīgi, lai man visu
paskaidro un nākamgad jau es to prastu pati,» norāda Sintija Tilinde, piebilstot, ka iespēja iesniegt deklarāciju elektroniski
ļauj ietaupīt laiku un tas ir ērti. Kā pozitīvu jaunievedumu VID pakalpojumu klāstā viņa min iespēju ar mobilās aplikācijas
Foto: Ivars Veiliņš
palīdzību iesniegt čekus par attaisnotajiem izdevumiem.
 Ilze Knusle-Jankevica

1. martā sākās gada
deklarāciju iesniegšana Valsts ieņēmumu
dienestā (VID). Pirmajā stundā vien Jelgavas VID tika pieņemts
ap 100 deklarāciju,
un joprojām veidojas
rindas. Ņemot to vērā,
pašvaldības un VID rīkotā bezmaksas semināra tēma martā bija
iedzīvotāju ienākuma
nodokļa deklarācijas
aizpildīšana saimnieciskās darbības veicējiem.
«Personām, kas veic saimniecisko darbību, deklarācija
jāiesniedz obligāti – tas jāizdara līdz 1. jūnijam, tāpēc šis

jautājums šobrīd daudziem ir
aktuāls,» semināra tēmas izvēli
pamato VID Nodokļu pārvaldes
Fizisko personu nodokļu daļas
Zemgales otrās apkalpošanas
nodaļas vadītāja Arta Segliņa.
Semināru 7. martā Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā apmeklēja apmēram 50
cilvēki, un tā laikā katrs pie
datora aizpildīja deklarāciju,
VID darbinieki paskaidroja,
kas darāms, un atbildēja uz
jautājumiem.
«Kā pašnodarbinātā deklarāciju sniedzu pirmo reizi, jo
saimniecisko darbību – sniegt
juridiskos pakalpojumus – sāku
pagājušajā gadā. Nolēmu, ka
labāk apmeklēt semināru un iemācīties to darīt pašai VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā,
lai nākamajos gados varētu to
darīt patstāvīgi,» stāsta Sintija

Tilinde, piebilstot, ka vienlaikus
viņa vēlas iesniegt čekus par
attaisnotajiem izdevumiem –
bērnu interešu izglītību, kas arī
ir jaunums un ko var darīt vien
par 2016. gadu.
Pašnodarbinātā persona Inta
Bērziņa stāsta, ka viņai ir jautājumi par autobusa biļešu pievienošanu deklarācijai kā attaisnoto izdevumu dokumentiem.
«Pagājušajā gadā strādāju pie
projekta Rīgā un divus mēnešus
diendienā braucu uz darbu.
Divos mēnešos nobraukāju 108
eiro. Plus vēl man ir arī čeki par
ārstēšanās izdevumiem,» stāsta
I.Bērziņa, norādot: cik runājusi
ar paziņām, daudzi nevis atgūs
nodokļu pārmaksu no valsts,
bet viņiem vēl nāksies piemaksāt, jo no 2016. gada ir ieviests
diferencētais neapliekamais
minimums.

bijuši 16 129. Visvairāk pēc
tūrisma informācijas vērsuJelgavas reģionālā Tūrisma centra (JRTC) apkopošies interesenti no dažādām
tie dati par 2016. gadu liecina, ka pērn visvairāk
Latvijas vietām – 6834 jeb 42
tūristu Jelgavā bijis no Lietuvas, bet vislielākais
procenti, bet 6050 pieprasījutūristu skaita pieaugums procentuāli – no Baltmi jeb 38 procenti bijuši no
krievijas, Lielbritānijas un Krievijas. Tāpat zināmi
ārzemniekiem. Informācijas
pērn apmeklētākie Jelgavas tūrisma objekti – jau
pieprasījumi saņemti arī no
sesto gadu pēc kārtas 1. vietu ieņem Jelgavas
jelgavniekiem – 3245 jeb 20
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis.
procenti no kopējā informācijas
pieprasījumu skaita.
Pērn, salīdzinot ar 2015. dzis tūrisma informācijas
JRTC speciālisti vērtē, ka
gadu, par 11 procentiem au- pieprasījumu skaits – tādi salīdzinājumā ar 2015. gadu

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

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Jaunieši var saņemt
pašvaldības atbalstu
savu ideju realizēšanai
 Ģirts Pommers

Jau otro gadu pēc kārtas Jelgavas pašvaldība izsludina jauniešu iniciatīvu projektu
konkursu «Jaunieši
var!», kurā var piedalīties Jelgavas pilsētas
neformālās jauniešu
iniciatīvu grupas –
vismaz divi jaunieši
vecumā no 13 līdz 25
gadiem – un iegūt finansiālu atbalstu līdz
350 eiro sava projekta
realizācijai. Kopējais
projektā paredzētais
finansējums ir 3500
eiro.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvu, kas veicina Jelgavas
jauniešu iekļaušanos pilsētas
attīstības procesos, sekmē
viņu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes,
vērtīborientāciju un pašattīstības procesus, informē Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldē (SIP).
Iniciatīvu konkursa projekti
jāiesniedz SIP (Sarmas iela 4,
Jelgava, LV-3001) no 13. marta
līdz 13. aprīļa pulksten 14.30.
Vienlaikus projekta elektroniskā kopija jānosūta pa e-pastu
linda.vovere@dome.jelgava.lv.
Konkursa nolikums pieejams
mājaslapā www.sip.jelgava.lv.
Konkursā tiks atbalstītas
šādas aktivitātes: neformālās
mācīšanās aktivitātes un pasākumi; jauniešu saliedētības

Lai nebūtu jāstāv rindās, VID
aicina deklarācijas iesniegt elektroniski un atgādina: personām,
kam gada deklarācija jāiesniedz
obligāti, termiņš ir līdz 1. jūnijam, bet personas, kas deklarāciju iesniedz brīvprātīgi, to var
darīt līdz gada beigām. Tāpat
jāatceras, ka no 1. februāra
VID klientus apkalpo pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās.
Tomēr A.Segliņa norāda, ka
iespēju robežās klienti tiks
apkalpoti arī pārējās dienās, jo
darbiniekiem tā ir darbdiena.
Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības un VID iniciatīva rīkot bezmaksas seminārus
nodokļu maksātājiem par nodokļu sistēmas aktualitātēm
aizsākās pagājušā gada rudenī.
Semināri notiek mēneša pirmajā otrdienā. Šis bija piektais  Ilze Knusle-Jankevica
seminārs.

veicināšanas un līdzdalības
pasākumi; jauniešu iesaiste
brīvprātīgajā darbā; fiziskās
aktivitātes, kas neprasa mērķ
tiecīgu, ilglaicīgu iepriekšēju
sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātie
treniņi, amatierturnīri, nepieciešamā sporta aprīkojuma
iegāde); radošā pašizpausme
(piemēram, radošās darbnīcas,
improvizācijas teātra nodarbības, izstāžu veidošana).
Konsultācijas iespējams saņemt pie SIP jaunatnes lietu
speciālistēm L.Voveres (linda.
vovere@dome.jelgava.lv) un
Jeļenas Grīsles (jelena.grisle@
dome.jelgava.lv).
Pagājušajā gadā šajā konkursā tika realizēti astoņi projekti
– pie Jelgavas 2. pamatskolas
aktīvi jaunieši uzstādīja divus
basketbola grozus, kas tagad
ļauj brīvā brīdī uzspēlēt bumbu, savukārt katoļu baznīcas
teritorijā uzstādīti saliekamie
futbola vārti, kā arī iegādātas futbola bumbas un tīkls
vārtiem. Tāpat aktīvās atpūtas laukums ierīkots Elejas
ielas mikrorajonā, organizēta
mākslas izstāde tirdzniecības
centrā «Pilsētas pasāža». Jaunieši īstenoja arī divus sociālus
projektus – «Zīmē Jelgavu»,
kurā sociālās aprūpes centra
bērniem bija iespēja zīmēt pilsētu, tādējādi apgūstot krāsu
mācību, kā arī projekts «Būsim
kopā», kas paredzēja Jelgavas
skolēniem, studentiem un
mazturīgo ģimeņu bērniem
organizēt kopīgu pasākumu ar
sportiskām aktivitātēm.

No aprīļa nedaudz
samazinās atkritumu
izvešanas tarifs

Interese par Jelgavu palielinās tūristiem
no Baltkrievijas, Lielbritānijas un Krievijas
 Ilze Knusle-Jankevica

kas 31. martā
pulksten 19 notiks
Jelgavas kultūras namā.

Sākot ar 1. aprīli,
samazinās atkritumu izvešanas maksa
daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem – līdzšinējo 2,35 eiro vietā viens iedzīvotājs
turpmāk maksās 2,33
eiro mēnesī. To paredz februāra domes
sēdē deputātu apstiprinātās izmaiņas
atkritumu apsaimniekošanas tarifā.

tūrisma informācijas pieprasījuma sadalījumā pēc izcelsmes
nedaudz pieaudzis ārvalstu tūristu īpatsvars. Pērn saņemtie
6050 pieprasījumi ir par 15
procentiem vairāk nekā 2015.
gadā. Visvairāk interesentu,
tāpat kā 2015. gadā, pie mums
ieradās no kaimiņvalsts LietuLīdz ar faktisko izmaksu
vas – 2674, bet, rēķinot pieaugumu procentuāli, tas ir vien samazinājumu saruks arī apsaimniekošanas tarifs – turp6,5 procenti.
māk par atkritumiem mazāk
Turpinājums 3.lpp.

63048800

maksās kā daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji, kuriem sadzīves
atkritumu normatīvais daudzums gadā noteikts 1,5 kubikmetri, tā arī tie klienti,
kuri par atkritumiem norēķinās atbilstoši faktiskajam
atkritumu apjomam, tostarp
privātmāju īpašnieki. Iepriekš
privātmāju īpašnieki par kubikmetru izvesto atkritumu
maksāja 18,80 eiro, savukārt
no 1. aprīļa maksa būs 18,66
eiro, ieskaitot PVN, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido to
savākšana un pārvadāšana,
apglabāšana, dabas resursu nodoklis un dīzeļdegvielas cena.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Māja ir viens
veselums – tāpat
kā viens veselums
ir zeme, uz kuras
tā atrodas
«Dzīvoju vienā no tām «nelaimīgajām» daudzdzīvokļu
mājām, kas atrodas uz dalītā
zemes īpašuma. Proti, mājas
Raiņa ielā 21 un 23, ko apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvā sabiedrība «Draudzība», atrodas uz zemes, no
kuras daļa pieder Jelgavas
pašvaldībai, bet daļa – privātīpašniekam. Es dzīvoju
Raiņa ielā 21 – tieši puse
no mūsu mājas atrodas uz
pašvaldības zemes, bet otra
puse – uz privātīpašnieka
zemes. Līdz pat 2012. gadam,
maksājot par zemes nomu,
puse mājas dzīvokļu īpašnieku
apmaksāja rēķinu privātajam
zemes īpašniekam, bet otra
puse – pašvaldībai. Nezinu,
kas mainījās un kāpēc, bet
jau kopš 2012. gada man ir
jāmaksā zemes noma gan
pašvaldībai, gan privātajam
zemes īpašniekam. Kāpēc?! Es
taču dzīvoju tajā mājas pusē,
kas atrodas tikai uz pašvaldības zemes! Man neviens tā arī
nav spējis to izskaidrot, tieši
tāpēc es principa pēc turpinu
apmaksāt tikai to rēķinu,
kas ir par pašvaldības zemes
nomu, bet rēķinu par zemes
nomu privātīpašniekam jau
vairākus gadus nemaksāju, jo
nesaprotu, kāpēc man tas būtu
jādara. Šeit pat nav runas par
to, ka tā būtu neadekvāti liela
summa, ko nevarētu atļauties
samaksāt, – man vienkārši
nav skaidrības. Jāpiebilst, ka
situācija mainījās 2012. gadā,
kad mūsu kooperatīvā sāka
strādāt jauna grāmatvede. Vai
ir iespējams noskaidrot, kāpēc
situācija mainījās?» jautā
dzīvokļa īpašniece Ruta.
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības «Draudzība» grāmatvede saka vienkārši: «Cilvēki radušos situāciju
nesaprot tāpēc, ka negrib saprast. Esam gan skaidrojuši,
gan informējuši par zemes
nomas maksu, bet joprojām
ir dzīvokļu īpašnieki, kuriem
vieglāk ir pateikt, ka viņi situāciju neizprot. Ļoti svarīgi ir
apzināties, ka nevienu daudzdzīvokļu māju nav iespējams
sadalīt, tāpat nav iespējams
sadalīt domājamo zemes daļu,
kas proporcionāli ir aprēķināta katram dzīvoklim. Māja
ir viens veselums – tāpat kā
viens veselums ir zeme, uz kuras tā atrodas, un visi dzīvokļu
īpašnieki vienlīdz ir atbildīgi
par šīm saistībām.»
Skaidrojumu tam, kāpēc
situācija agrāk bijusi citādāka, grāmatvede nesniedz, jo
negrib iedziļināties iepriekšējā
darbinieka veiktajās operācijās. «Stājoties darbā, šo
situāciju pārrunāju gan ar
Jelgavas pašvaldību, gan konsultējos ar juristiem, tāpat arī
Civillikums nosaka, kāda ir
dzīvokļa īpašnieka atbildība
pret kopīpašumu. Līdz ar to
pašreizējā norēķinu kārtība
atbilst likumam un ir saistoša ikvienam mājas dzīvokļa
īpašniekam.»
Viņa arī skaidro, ka šobrīd
zemes nomas maksa, kas

jāmaksā Raiņa ielas 21 un
23 dzīvokļu īpašniekiem, nav
augsta. Lielākā daļa zemes
pieder pašvaldībai, kas nomas
maksu noteikusi 1,5 procentu
apmērā no zemes kadastrālās
vērtības, rēķinā iekļauts arī
nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi, kas arī ir 1,5 procenti no zemes kadastrālās
vērtības. Savukārt privātīpašnieka, kura zeme tiek nomāta
nedaudz mazākā apmērā,
noteiktā nomas maksa ir seši
procenti no kadastrālās vērtības, kā to paredz likums, bet
papildus nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par šo
zemesgabalu. Naudas izteiksmē zemes nomas maksa un nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi, piemēram, vienistabas
dzīvokļa īpašniekam gadā šajās mājās ir ap 18 eiro, divistabu dzīvokļa saimniekam – 22
eiro. «Šis maksājums noteikti
nav tas lielākais no visiem
komunālajiem izdevumiem,
taču ir tikpat svarīgs kā, piemēram, atkritumu izvešana
vai elektrība koplietošanas
telpās. Mēs izmantojam sveša
īpašnieka pakalpojumu, un saprotams, ka par to jāmaksā,»
saka grāmatvede.
Viņa ir dzīvokļa īpašniece
vienā no šīm mājām un atzīst,
ka pati interesējusies, kāpēc
savulaik dzīvokļu īpašnieki
nav izvēlējušies privatizēt
vismaz pašvaldības zemi zem
mājas. Izrādās, tolaik tas it
kā neesot bijis iespējams, jo
zeme zem mājas piederējusi
gan pašvaldībai, gan privātpersonai. «Tagad ir iespēja
privatizēt vismaz pašvaldības zemi, taču nedomāju, ka
tas varētu interesēt dzīvokļu
īpašnieku vairākumu. Šobrīd,
privatizējot pašvaldības zemi,
norēķini būtu jāveic, maksājot
naudā, nevis, kā tas bija agrāk,
privatizācijas sertifikātos,
tātad tas būtu reāls naudas
ieguldījums katram dzīvokļa īpašniekam. Šobrīd, zemi
nomājot, mēs maksājam salīdzinoši nelielu summu gadā,
bet, zemi izpērkot, mums būtu
jāmaksā ievērojama summa,
turklāt – uzreiz. Nedomāju,
ka šobrīd dzīvokļu īpašniekiem
tas ir prioritārs jautājums,»
spriež grāmatvede, piebilstot,
ka apstiprinājums tam ir arī
fakts, ka līdz šim neviens dzīvokļu īpašnieks «Draudzībā»
pat nav vērsies ar ierosinājumu apsvērt šādu variantu.
Grāmatvede arī uzsver, ka to
cilvēku skaits, kas principiālu
iemeslu dēļ nevēlas maksāt
zemes nomu, ir divi trīs cilvēki no kopumā 140 dzīvokļu
īpašniekiem – pārējie likumīgi
pilda savas saistības. «Tiem,
kuri ignorē rēķinus, vēlreiz
gribu uzsvērt, ka zemes noma
ir tāds pats komunālais pakalpojums kā jebkurš cits un
par to ir jānorēķinās – pretējā
gadījumā parādi krājas, un
dzīvokļu īpašnieki var lemt
par nemaksātāju iesūdzēšanu
tiesā.»

ATBILDAM
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Prohorova ielu
plānots rekonstruēt

Foto: Ivars Veiliņš
«Mūsu depo rajonā ielas ir
tādā stāvoklī, ka tur drīzāk var
kaklu nolauzt, nevis līdz mājai
tikt – ielas netīra, neremontē,
autobusi izbraukt nevar. Atbrauciet paskatīties, kādā stāvoklī ir
Prohorova, Birzes, Cepļu iela!
Vai mēs tiešām neesam pelnījuši
cilvēcīgāku attieksmi – mēs taču
arī esam nodokļu maksātāji!
Zvanām, rakstām pašvaldībai,
bet joprojām nekāda darbība neseko. Cik ilgi mums vēl jāciešas?»
«Jelgavas Vēstnesim» jautā depo
mikrorajona iedzīvotāja.
Jelgavas domes sēdē februārī
apstiprināts 2017. gada pilsētas
budžets, kurā 4,9 miljoni eiro
iezīmēti projekta «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā
teritorijā» realizācijai. To īstenojot, plānots sakārtot degradēto

vidi depo mikrorajonā, tostarp
rekonstruēt Neretas, Prohorova
un Garozas ielu. Tiesa, šajā gadā
noritēs projektēšanas darbi, bet
reāla būvniecība varētu sākties
2018. vai 2019. gadā.
Runājot par pašreizējo situāciju, pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vecākais ielu ekspluatācijas inženieris Dzintars Stepiņš
informē, ka Prohorova ielas
seguma stāvoklis tiek regulāri apsekots un atbilstoši laika
apstākļiem arī veikts bedrīšu
remonts. «No 2016. gada sākuma
līdz šā gada februārim Prohorova
ielā bedrīšu remonts kopumā
veikts 326 kvadrātmetru platībā,» skaidro viņš.
Tāpat regulāri tiek apsekotas
grants seguma ielas, tostarp
«Jelgavas Vēstneša» lasītājas
minētā Birzes un Cepļu iela.

«Prohorova ielas mikrorajona
grants seguma ielās, tajā skaitā
Birzes un Cepļu ielā, greiderēšana ir veikta piecas reizes 84
kilometru kopgarumā, kā arī 44
kubikmetru apjomā veikts seguma virskārtas remonts,» vecākais
ielu ekspluatācijas inženieris uzsver, ka grantēto ielu segums tiek
uzturēts atbilstoši noteiktajām
ielu uzturēšanas klasēm.
Saskaņā ar Jelgavas ielu un
to posmu klasifikācijas sarakstu Prohorova iela ir C klases
iela, savukārt Birzes un Cepļu
iela – D klases ielas. Ceļu uzturēšanas prasības noteiktas
Ministru kabineta noteikumos
Nr.224 «Noteikumi par valsts
un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli».
Sagatavoja Sintija Čepanone

Atbalsts paredzēts arī privātajiem
dārziņiem citās pašvaldībās
«Vai Jelgavas pašvaldība finansē pilsētā deklarētu bērnu,
kas apmeklē privātu pirmsskolas
izglītības iestādi citā pašvaldībā?»
portālā www.jelgavasvestnesis.
lv iepazīstoties ar ziņu «Mainās
pašvaldības atbalsta apmērs privātajiem bērnudārziem», vaicā Rita.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Sarmīte Joma
skaidro, ka atbilstoši 2016. gada
28. janvāra Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16-3 «Jelgavas pilsētas
pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība» Jelgavas pašvaldības
atbalsts par Jelgavā deklarētu
bērnu paredzēts arī privātajiem
bērnudārziem citās pašvaldībās,
taču ar nosacījumu, ja konkrētā
situācija atbilst visiem noteikumos

minētajiem kritērijiem.
Saskaņā ar tiem pašvaldības
atbalstu piešķir, ja bērns apgūst
pirmsskolas izglītības programmu citas pašvaldības teritorijā
reģistrētā privātā izglītības iestādē un bērna un vismaz viena no
vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta
Jelgavā, ja bērns ir sasniedzis
pusotra gada vecumu, ir reģistrēts
Jelgavas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu rindā, bet viņam
vēl nav nodrošināts pašvaldības
finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums jeb piešķirta vieta pašvaldības dārziņā, ja bērns apgūst
licencētu izglītības programmu
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē. «Ja
ģimene atbilst šiem nosacījumiem,
vecākiem ar attiecīgu iesniegumu
jāvēršas Izglītības pārvaldē, un pēc
tā izvērtēšanas tiek slēgts sadarbī-

bas līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu
starp Jelgavas Izglītības pārvaldi
un privāto izglītības iestādi, kā arī
līgums starp bērna vecāku, Izglītības pārvaldi un privāto izglītības
iestādi,» kārtību skaidro S.Joma.
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece informē, ka atbilstoši
datiem uz 1. janvāri pirmsskolas
izglītības programmu privātā izglītības iestādē Jelgavā, Ozolnieku
novadā vai Rīgā apgūst 770 bērni,
kuru dzīvesvieta ir deklarēta
Jelgavas pilsētā. «Par četriem
bērniem Izglītības pārvalde ir
noslēgusi līgumu ar četrām privātajām izglītības iestādēm Rīgā,
savukārt 20 jelgavnieki privāto
bērnudārzu šobrīd apmeklē Ozolniekos,» piebilst S.Joma.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Suņiem nav vietas bērnu rotaļu laukumos

«Jelgavā jau labu laiku ir aizliegts ar suņiem pastaigāties lab
iekārtotajā Pasta salā, pludmalēs,
arī pils parkā un, iespējams, citviet,
kur izvietotas atbilstošas aizlieguma zīmes. Taču man nav saprotams, kāpēc pa Pasta salu ar suni
staigāt nedrīkst, bet bērnu rotaļu
laukumos suņi var atrasties. Diezgan bēdīgi ir skatīties, kā turpat,
kur spēlējas bērni, suņa saimnieks
mierīgi pastaigājas ar savu mīluli.
Vai tiešām nebūtu prātīgi vismaz
lielākajos pašvaldības ierīkotajos
bērnu rotaļu laukumos arī izvietot
aizlieguma zīmes, kas nosaka, ka
Sagatavoja ar mājdzīvniekiem tur atrasties
Kristīne Langenfelde nav atļauts? «Jelgavas Vēstnesis»,

rakstot par šāgada pašvaldības
budžetu, jau informēja, ka viens
no šogad paredzamajiem darbiem
ir rotaļu laukuma rekonstrukcija
Ozolskvērā. Negribētos, ka, ieguldot naudu kāda objekta sakārtošanā, tur pēc tam pastaigātos sunīši,
nevis spēlētos bērni,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta Anna.

Šobrīd tiešām pašvaldības saistošajos noteikumos nav iekļauts
aizliegums ar suņiem uzturēties
pilsētas bērnu rotaļu laukumos,
līdz ar to šobrīd par atrašanos ar
suni bērnu rotaļu laukumā sodīt
nevar. «Man gribētos teikt, ka
tas ir attieksmes un domāšanas

veida jautājums: kas nav aizliegts,
ir atļauts. Tam vajadzētu būt
pašsaprotami, ka laukumos, kur
rotaļājas mazi bērni, suņiem nav
vietas. Bet, ja jau šāds jautājums
tiek aktualizēts, tad acīmredzot ne
visiem tas ir pašsaprotami, tāpēc
gribas teikt paldies jelgavniecei,
kura šo jautājumu aktualizējusi.
Kopā ar speciālistiem noteikti
apspriedīsim nepieciešamību veikt
izmaiņas attiecīgajos pašvaldības
saistošajos noteikumos,» norāda
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Pilsētnieks vērtē

Vai izmantojat
iespēju no valsts atgūt
pārmaksātos nodokļus?
Nadežda,
pensionāre:
– Jā, es izmantoju šo
iespēju, lai
saņemtu naudas atmaksu
par ārstniecības izdevumiem.
Slimoju, un ārstniecības izdevumu
man ir gana daudz, tāpēc deklarāciju iesniedzu vairākus gadus.
Šogad jau biju VID, taču tur bija ļoti
liela rinda, tādēļ aiziešu vēlāk – nav
kur steigties.
Artūrs, strādā:
– Ienākumu
deklarāciju
VID iesniedzu
katru gadu,
lai atgūtu no
algas pārmaksātos nodokļus. To
veicu elektroniskajā vidē, jo tas
ir ērti un vienkārši – deklarācijas
aizpildīšana man prasa vien dažas
minūtes. Vienreiz man parādīja, kā
to izdarīt, un tagad man ar to nav
nekādu problēmu.
Gita, apmeklē kursus:
– Šogad noteikti to darīšu. Esmu
mēģinājusi
iesniegt ienākumu deklarāciju arī iepriekš, bet
toreiz nodokļu atmaksa bija ļoti
neliela – īsti nebija nozīmes to darīt.
Šogad man būs jādodas uz VID,
jo nepieciešams nokārtot dažas
formalitātes klātienē, tāpēc tur
arī iesniegšu deklarāciju, bet zinu,
ka to aizpildīt var arī elektroniski
– tas ir ļoti vienkārši, jo pieejama
pamācība.
Aina, pensionāre:
– Vairs to
nedaru – pēdējo reizi iespēju atgūt
pārmaksātos
nodokļus izmantoju pirms trim četriem gadiem. Agrāk iesniedzu čekus par zobārsta pakalpojumiem,
bet šobrīd esmu pensionāre, tāpēc
man tādu izdevumu nav daudz.
Kaut arī šīs formalitātes veicu klātienē, man tas šķita gana sarežģīti
un laikietilpīgi, bet interneta vidē es
vispār neorientējos.
Einārs, administrators:
– Jau iesniedzu deklarāciju, lai saņemtu pārmaksātos nodokļus
no darba algas. Šo iespēju izmantoju jau otro gadu – pērn saņēmu
nodokļu atmaksu arī par periodu,
kad strādāju Holandē. Deklarāciju
iesniedzu EDS, un, manuprāt, tas
ir ļoti vienkārši un ērti, jo internetā
ir pieejama arī pamācība. Summa,
ko saņemu nodokļu atmaksā, ir
pietiekami liela, lai būtu vērts šo
iespēju izmantot.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Pieaug tūristu interese
No 1.lpp.

Vēl topa augšgalā ir Krievija –
635, Igaunija – 566 un Vācija – 466.
Krievijas tūristu skaits, salīdzinot
ar 2015. gadu, pieaudzis par 36
procentiem, Igaunijas un Vācijas
– par 25 procentiem. Procentuāli
vislielākais kāpums ir tūristu
skaitam no Baltkrievijas – tas
palielinājies gandrīz divas reizes.
Lielbritānijas tūristu skaits palielinājies par 48 procentiem.
Apmeklētākais tūrisma objekts
Jelgavā joprojām ir Svētās Trīsvienības baznīcas tornis. JRTC
vadītāja Anda Iljina norāda, ka
tas ir netipiski, jo parasti jaunus
tūrisma objektus vislabāk apmeklē
pirmos divus gadus pēc atklāšanas
vai izveides, bet vēlāk apmeklējums krītas. Pērn torni apmeklēja
vairāk nekā 38 000 cilvēku, un
visvairāk interesentu bijis lielo
pasākumu un svētku laikā – Ledus
skulptūru festivālā, Muzeju naktī,

Pilsētas svētkos, Smilšu skulptūru
festivālā. Lielāko torņa apmeklētāju skaitu veido Latvijas iedzīvotāji.
Ārzemnieku skaits 2016. gadā bija
18 procenti no kopējā apmeklētāju
skaita (salīdzinot ar 2015. gadu,
ārzemnieku skaits palielinājies par
1563 cilvēkiem jeb 29 procentiem).
Visbiežāk tornī ieradušies tūristi
no Lietuvas (3265), Krievijas (654),
Igaunijas (541), Vācijas (409),
Polijas (225).
Apmeklētāko Jelgavas tūrisma
objektu topa otrajā vietā – 30 420
cilvēki – ierindojas uzņēmums
«Karameļu darbnīca», kas ir jauns
tūrisma objekts. To apmeklē interesentu grupas no visas Latvijas
un arī Lietuvas. Trešajā vietā ir
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, ko pērn apmeklēja gandrīz 18 000 cilvēku.
Salīdzinot ar 2015. gadu, muzeja
apmeklētāju skaits pieaudzis par
diviem procentiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ZIŅAS

Vainago kokus

Apmeklētāko Jelgavas tūrisma objektu tops 2016. gadā
Vieta Tūrisma objekts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apmeklētāju Izmaiņas pret
skaits, 2016. g.
2015. g.
Jelgavas Svētās Trīsvienības 38 344
+1%
baznīcas tornis
«Karameļu darbnīca»
30 420
Jauns!
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs- 17 854
+2%
tures un mākslas muzejs
LLU muzejs Jelgavas pilī
14 841
+20%
Latvijas Dzelzceļa muzeja 5047
+23%
Jelgavas ekspozīcija
Rundāles pils filiāle «Kurzemes 4180
-4%
hercogu kapenes» Jelgavas pilī
Ādolfa Alunāna memoriālais 3975
-9%
muzejs
Ugunsdzēsības ekspozīcija 1586
+34%
Avots: Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs

Foto: Ivars Veiliņš

arī retāk. «Ir koki, kuriem nepieciešama vainaga pazemināšana,
Pilsētā uzsākta apstādīlai tas netraucētu elektrolīnijām, –
jumos augošo koku vaitad cenšamies to veikt, maksimāli
nagošana, lai veidotu
saglabājot vienmērīgu zarojumu,»
vienmērīgu zarojumu
stāsta M.Krūmiņš. Līdzīgi kā
un biezu lapotni, kā arī
pērn, arī šogad lielākoties tiek
novērstu zaru saskari ar
vainagotas liepas, dažviet arī oši
elektrolīnijām. «Darbi
un ošlapu kļavas.
sākās Pionieru ielā, bet
Šopavasar koku vainagu veivisus koku vainagu veidošanu plānots veikt šādās ielās:
došanas darbus plānots
Mātera ielas posmā no Ūdensvapabeigt līdz mēneša
da ielas līdz Zirgu ielai (liepas);
beigām,» informē pašZirgu ielas posmā no Tērvetes
valdības iestādes «Pilielas līdz Pulkveža O.Kalpaka
sētsaimniecība» mežielai (liepas); Lielās ielas posmā
zinis Mārtiņš Krūmiņš.
no Katoļu ielas līdz Mātera ielai
(liepas); Svētes ielas posmā no
Koku vainagošanas cikliskums Pasta ielas līdz Mātera ielai (oši);
atkarīgs no konkrētās ielas – darbi Svētes ielas posmā no Pētera ielas
darbinieki mājputnu saimnie- tiek veikti reizi 3 – 5 gados, citviet līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai
cībā, tie ir jānodrošina ar darba
vai maiņas apģērbu un apaviem,
kurus var lietot tikai mājputnu
turēšanas vietā.
 Ilze Knusle-Jankevica
saskaitot visas atskurbtuvē pavaPVD Dienvidzemgales pārvaldītās stundas, tajā pavadījis jau
des vadītājs Jānis Grosbārdis at2016. gadā medicīnismēnesi. Likumdošana paredz, ka
gādina, ka PVD speciālisti primāri
kajā atskurbtuvē ievieatskurbtuvē personu var ievietot
uzmanību pievērš biodrošības pratotas 2502 personas,
maksimums līdz 12 stundām.
sību ievērošanai lielajās mājputnu
kas ir par 7,1 procentu
Pērn atskurbtuvē sastādīti
saimniecībās, kādu Jelgavā nav,
vairāk nekā 2015. gadā,
872 administratīvā pārkāpuma
bet mazos mājputnu audzētājus
kad atskurbtuvē ievieprotokoli (2015. gadā – 858, 2014.
aicina būt īpaši uzmanīgiem un
totas 2336 personas,
gadā – 806). Visvairāk – 499 –
drošības noteikumus ievērot pas
un par 4,4 procentiem
protokolu sastādīti par alkohola
tāvīgi. «Jāsaprot, ka šo noteikumu
vairāk salīdzinājumā ar
lietošanu sabiedriskā vietā vai
ievērošana ir paša mājputnu turē2014. gadu, kad tajā
atrašanos sabiedriskā vietā tādā
tāja interesēs. Tāpat mēs aicinām
tika ievietotas 2396 perstāvoklī, kas aizskar cilvēka cieziņot, ja ir aizdomas par mājputnu
sonas. Pagājušajā gadā
ņu, 359 – ja tas izdarīts atkārtoti
saslimšanu, piemēram, samazinās
Jelgavas atskurbtuves
gada laikā. 11 protokoli sastādīti
barības un ūdens patēriņš, tiek
pakalpojumus izmantopar dzīvošanu bez deklarētas dzīnovērota mājputnu masveida
ja arī citas pašvaldības,
vesvietas, viens – par dzīvošanu
bojāeja, smakšana, putniem parāar kurām ir noslēgts
bez derīga personu apliecinoša
dās respiratoras (elpošanas ceļu)
sadarbības līgums.
dokumenta.
infekcijas slimības pazīmes. Par to
Februāra domes sēdē noteikta
nekavējoties jāziņo praktizējošam
Jelgavas pilsētas Pašvaldības maksa par uzturēšanos atskurb
veterinārārstam vai PVD teritoriā- policija, kuras pakļautībā darbojas tuvē – 20 eiro. Līdz šim par atlajai struktūrvienībai.»
atskurbtuve, informē, ka pērn at- skurbšanu personai bija jāmaksā
Izmaiņas noteikumos attiecas skurbtuvē ievietotas astoņas per- 14,23 eiro. V.Auza skaidro, ka
uz dzīvnieku īpašniekiem vai sonas no Ozolnieku novada, 184 pēdējo reizi šī maksa bija noteikta
turētājiem, kas audzē vai tur – no Dobeles novada, kas ir divreiz 2000. gadā (toreiz – 10 lati). Ņemot
šādus mājputnus: vistas, tītarus, vairāk nekā 2015. gadā, viena – no vērā augošās izmaksas, tā tika
pērļu vistiņas, zosis, pīles, paipalas, Tērvetes novada. Līgumi ar šīm pārskatīta. «Uzturēšanās maksa,
baložus, fazānus, irbes un citus pašvaldībām par atskurbtuves kas jāsedz personai, ir visnotaļ
nožogotās platībās turētus putnus. izmantošanu ir spēkā jau vairākus simboliska, jo pēdējos divus gadus
 Ilze Knusle-Jankevica

Mājputnu turētājiem
jāievēro papildu drošība
 Ģirts Pommers

Atskurbšana maksās dārgāk

Lai samazinātu putnu
gripas izplatību Latvijā
un pēc iespējas efektīvāk pasargātu mājputnus no putnu gripas
uzliesmojuma, Ministru
kabinets pieņēmis noteikumus, kas paredz
– no marta līdz pat 31.
maijam īpašniekam ir
jānodrošina visu mājputnu turēšana slēgtās
telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem
un dzīvniekiem. Jelgavā
ir trīs oficiāli reģistrētas
mājsaimniecības, kurās audzē vistas, taču
Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD) pieļauj,
ka realitātē to skaits
varētu būt lielāks.
Noteiktajā termiņā aizliegta ir
arī izbraukuma tirdzniecība ar
mājputniem un inkubējamām
olām, kā arī mājputnu tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi.
Mājputnu turētājiem jāņem vērā,
ka putnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes ūdenskrātuvēs
iegūtu ūdeni; ja tiek nodarbināti

Adrese: «Šarlotes», Grēnes,
Olaines pag., Olaines novads, LV-2127

Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika» (reģ.Nr.40103168500)

piedāvā darbu preču marķēšanas operatoram(-ei).
Darba apraksts:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības:
• latviešu un krievu valodas zināšanas
(sarunvalodas līmenī);
• vēlama pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga
attieksme pret darbu.

(oši); Aspazijas ielas posmā no
Bebru ceļa līdz Draudzības ielai
(liepas); Namdaru ielas posmā
no Pionieru ielas līdz Lidotāju
ielai (liepas); Vasaras ielas posmā
no Lidotāju ielas līdz Celtnieku
ielai (liepas); Pionieru ielas posmā
no Meiju ceļa līdz Ganību ielai
(liepas); Lidotāju ielas posmā no
Namdaru ielas līdz Ganību ielai
(liepas); Traktoristu ielas posmā
no Namdaru ielas līdz Pionieru
ielai (ošlapu kļava); Stadiona ielas
posmā no Lauksaimnieku ielas
līdz Lazdu ielai (liepas); Gaismas
ielas posmā no Pūpolu ielas līdz
Indrānu ielai (liepas); Staļģenes
ielas posmā no Bauskas ielas
līdz Veselības ielai (liepas); pie
dzīvojamās mājas Meiju ceļā 33
(ošlapu kļava).

Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā.
Darbiniekus pieņem darbā
uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas
uz/no darba maršrutā
Lietuva–Eleja–Jelgava–Ozolnieki–Olaine).
Papildu informācija – pa tālruni 22720722
(Jeļena), 27755010 (Vilhelms). Lūgums
zvanīt darba dienās no plkst.9 līdz 17.

gadus, un šogad sadarbības līgums
noslēgts arī ar Auces novadu.
Visticamāk, no citām pašvaldībām
ievietoto personu skaits audzis, jo
arī tās var pretendēt uz kompensāciju no valsts.
«Personu, kas kādā noteiktā
laika periodā tiks ievietotas atskurbtuvē, skaitu prognozēt nav
iespējams. Agrāk bija tā – tuvojas
svētki, pensijas izmaksas diena,
algas diena, pilnmēness, un var
gaidīt klientu pieplūdumu. Bet
tagad svin visu laiku,» spriež
atskurbtuves priekšnieks Vilnis
Auza. Viņš skaidro, ka ir personas, kas gada laikā atskurbtuvē
tiek ievietotas ļoti bieži, piemēram, ir cilvēks, kurš šogad vien,

reālās izmaksas par vienu personu
ir ap 100 eiro,» tā viņš.
Šis būs trešais gads, kad valsts
pašvaldībām izmaksās kompensāciju par atskurbtuves darbības
nodrošināšanu, kas tiek aprēķināta pēc speciālas formulas.
Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrija iesniegusi izskatīšanai Ministru kabineta sēdē
rīkojuma projektu «Par finanšu
līdzekļu piešķiršanu no valsts
budžeta programmas «Līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem»»,
kurā Jelgavas pilsētas pašvaldībai,
lai segtu faktiskos izdevumus,
kas radušies, sniedzot atskurbināšanas pakalpojumus diennakts
režīmā personām, kuras alkohola
reibumā atradušās bezpalīdzības
stāvoklī, par 2016. gadu plānots
piešķirt 34 635 eiro. Rīkojums
gan vēl nav izskatīts. Kopumā
pašvaldībai atskurbtuves uzturēšana pērn izmaksāja 247 951 eiro.
Savukārt 2015. gadā pašvaldība
atskurbtuves darbības nodrošināšanai tērēja 215 202 eiro un
valsts kā kompensāciju izmaksāja
33 585 eiro.
Jāpiebilst, ka pašvaldība arī iespēju robežās uzlabo atskurbtuves
tehnisko stāvokli. Atskurbtuves
priekšnieks norāda, ka pagājušajā gadā tika veikti remontdarbi
četrās tā sauktajās palātās, līdz
ar to šobrīd ir izremontētas visas
palātas – grīdas segums nomainīts,
sienas nokrāsotas, guļamlāvas
nomainītas. Jelgavas atskurbtuvē vienlaikus var ievietot 18
personas – tajā ir sešas palātas pa
trim vietām katrā, bet sievietes
un vīrieši tiek izvietoti atsevišķi.
Šogad atskurbtuvē remontdarbi
nav paredzēti.

SIA «ISTATE» (reģ.Nr.53603069281) piedāvā darbu klientu

menedžerim(-ei) ar obligātu iepriekšēju pieredzi.

Darba pienākumi:
• veikt zvanus jauniem un esošajiem klientiem;
• jaunu klientu piesaiste;
• konsultēšana par preču sortimentu;
• pārdošanas apjomu paaugstināšana;
• darbs ar esošajiem klientiem;
• pārdošanas darījumu organizēšana;
• mārketinga aktivitāšu plānošana un realizēšana.

Prasības:
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas (rakstiski un mutiski);
• mērķtiecība, uz rezultātu vērsts darbs;
• vēlme mācīties un spēja viegli komunicēt
ar cilvēkiem.
Tālrunis 26042728, e-pasts info@efiltri.lv.
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Īsi
  Lai uzlabotu satiksmes drošību, luksoforiem Rīgas un
Strazdu ielas krustojumā ir
uzstādītas jaunas gājēju izsaukuma pogas. Kā ziņo pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība», gājēju pogas ražotas vācu uzņēmumā
«Langmatz» un atbilst jaunākajām drošības un lietošanas ērtuma prasībām. Pogas ir dzeltenas
un aprīkotas ar skārienjutīgu
izsaukuma sensoru, gaismas indikāciju, neredzīgo rakstu un
skaņas signālu. 2016. gadā šādas gājēju pogas tika uzstādītas
luksoforiem pie Pasta ielas gājēju
pārejas pretim «Pilsētas pasāžai».
  Pavasarīgo laikapstākļu ietekmē uz grants seguma ceļiem
iestājies šķīdonis. Izvērtējot katra
konkrētā ceļa faktisko stāvokli
un iespējamos bojājumus, tiek
ieviesti transporta masas ierobežojumi. Šobrīd pagaidu ceļa
zīmes ir uzstādītas Romas ielā
un Bērzu ceļā, aizliedzot smagajam transportam, kura ass
noslodze ir lielāka par piecām
tonnām, pārvietoties pa grants
seguma ceļu. Satiksmes ierobežojumi ieviesti, līdz ceļu segums
apžūs un atjaunosies tā nestspēja, informē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība».
  No 13. līdz 17. martam vairāk nekā 150 zvērinātu advokātu Advokatūras dienās iedzīvotājiem sniegs bezmaksas
juridiskās konsultācijas visā
Latvijā, šogad īpašu uzmanību
veltot bērnu interešu aizstāvībai. 15. un 16. martā konsultācijas notiks Jelgavā. Interesenti aicināti pieteikties iepriekš.
«Septiņu gadu laikā bezmaksas
konsultācijas cilvēki visvairāk ir
izmantojuši ģimenes problēmu
risināšanai. Īpaši aktuāli ir ar
bērnu aprūpi saistītie jautājumi,
kas kļūst arvien sarežģītāki. Nereti aizbildnības, uzturlīdzekļu
jeb alimentu un saskarsmes tiesību jautājumi vecākiem jārisina
starptautiskā līmenī, piemēram,
nepilngadīga bērna aizvešana
uz dzīvi ārvalstīs vai bērna aizgādības tiesības, šķiroties ar
citas valsts pilsoni. Tāpēc šī gada
konsultāciju vadmotīvs ir bērnu
tiesības, lai iedrošinātu vecākus
būt informētiem un vēl aktīvāk
gādāt par savu bērnu interesēm,»
piedalīties aicina zvērināta advokāte Tatjana Rancāne. 15. martā
par civiltiesībām un administratīvajām tiesībām Jelgavā, Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16 – 223, no
pulksten 14 līdz 17 konsultēs
Linda Vzenkovska, bet 16. martā
par krimināltiesībām Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16 – 223 no
pulksten 14 līdz 17 konsultācijas
sniegs Jānis Ernstsons. Latvijas
Zvērinātu advokātu padomes
mājaslapas www.advokatura.
lv sadaļā «Bezmaksas juridiskā
palīdzība – 13. līdz 17. marts» ir
pieejams saraksts ar to zvērināto
advokātu kontaktinformāciju,
kuri Advokatūras dienās sniedz
bezmaksas juridiskās konsultācijas, aicinot iedzīvotājus pieteikties jau tagad.
  Skolēnu pavasara brīvlaikā, no 14. līdz 19. martam,
Jelgavas pilsētas bibliotēkā
notiks spēļu pēcpusdienas –
interesenti aktivitātes aicināti
apmeklēt no pulksten 13 līdz
15. Spēļu pēcpusdienu dalībnieki
varēs spēlēt galda spēles, minēt
mīklas, apgūt origami mākslu un
piedalīties citās radošās aktivitātēs, informē Jelgavas pilsētas
bibliotēkas pārstāve Klinta Kalnēja. Visi aktivitātēm nepieciešamie
materiāli tiks sarūpēti. Spēļu
pēcpusdienas notiks bibliotēkas
daiļliteratūras abonementā, 1.
stāvā. Aktivitātes bez maksas
aicināts apmeklēt ikviens interesents.
  19. martā pulksten 13 kultūras namā «Rota» notiks klubiņa
«Sendienas» biedru saiets ar
groziņiem, informē JLB valdes
loceklis un klubiņa «Sendienas»
vadītājs Vilis Azevičs.
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K.BARONA IELA 50

TĒMA

VECPILSĒTAS IELA 14

Ceturtdiena, 2017. gada 9. marts

VECPILSĒTAS IELA 2

J.ASARA IELA 1A

Vecpilsētas ielā taps radošais kvartāls
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā nav daudz ēku, kas
būtu saglabājušās pēc Otrā
pasaules kara, kad pilsēta
gandrīz pilnībā tika nopostīta. Viena no retajām, kas izturējusi laika pārbaudījumu,
ir ēka Vecpilsētas ielā 14,
kas ir vecākā saglabājusies
koka ēka – celta 18. gadsimtā – mūsu pilsētā. Jelgavas
pašvaldība ir izstrādājusi
koncepciju, kas paredz ap
šo ēku atjaunot kvartālu ar
vēsturisku elpu, izveidojot
Baltijā unikālu restaurācijas
centru un amatu sētu.

restaurācijas meistardarbnīca. «Tā
nebūs klasiska meistardarbnīca, jo restaurācijas process ir ilgs un skrupulozs,
tāpēc tā vērošana no malas varētu būt
pat garlaicīga. Plānojam piedāvāt digitālu meistardarbnīcu, rādot objektus
pirms un pēc restaurācijas, atsevišķus
darba momentus,» skaidro Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda
Iljina, piebilstot, ka plānots sagatavot
arī videoprezentāciju par restaurācijas
iespējām, lai cilvēki,
kuriem pieder seni
priekšmeti, zina, ka
tos var atjaunot un
saglabāt. Trešajā
stāvā atrodas ēkas
bēniņi, kas ir unikāli, tāpēc tie tiks
atjaunoti, izveidojot
vasaras izstāžu zāli,
jo bēniņu telpa nav
apkurināma. «Šī ēka
būs interesanta arī
ar to, ka nemēģināsim to pārveidot, bet
plānojam saglabāt
daudzas tās deformācijas un trūkumus, kas mūsdienu arhitektūras
praksē ir neierasti,» norāda arhitekts
Ē.Cērpiņš, piebilstot, ka būvniekiem
tas nebūs viegli izdarāms. Viņš akcentē, ka ēkā atklāti arī fragmentāri
sienu gleznojumi, kas iespēju robežās
tiks saglabāti.

centra izveidi Jelgavā iespējas atjaunot
senlietas būs lielākas.
Jelgavas restaurācijas centrs būs
īpašs arī ar to, ka paredzēts iegādāties
unikālu iekārtu – rentgenu, kas novērtē priekšmeta stāvokli un sniedz
precīzu nepieciešamo restaurācijas
darbu aprakstu.

Neparastais – parastajā

Kā intereses cienīgu objektu arhitekts Ē.Cērpiņš min
arī Barona ielas 50
mūra ēkai piegulošo
pagalmu. «Pagalms
ir tikpat svarīgs kā
ēkas ielu fasādes,» viņš
norāda. Pēc arhitekta teiktā, šis pagalms
ir raksturīgs Jelgavai
– tādu nav ne Rīgā,
ne Ventspilī, ne citās
pilsētās. «No vienas
puses, nekā tāda jau
tur nav, bet ieklāsim
bruģi, uzbērsim granti,
iesēsim zālienu, un
stāsts par Jelgavas vecpilsētai reiz raksturīgajiem pagalmiem varēs sākties,»
tā Ē.Cērpiņš.
Viņaprāt, cilvēki pierasto reizēm nenovērtē, un tikai tad, kad tas vairs nav
saglabājies, rodas interese, tāpēc arī
daudz šādu vietu izzūd. «Šis pagalms
nav tik kārtīgs un ideāli skaists, tas
ir ģeometriski neprecīzs,» raksturo
arhitekts, uzsverot: interesanti ir tas,
ka pagalmā tiks atjaunots laukakmeņu bruģis, kāds savulaik tur bijis. Tas
mūsdienās ir netipiski, jo pārsvarā
tiek izmantots kaltais bruģis vai citi
materiāli.

Ēkas Vecpilsētas ielā 14
(datēta ar 18. gadsimta
sākumu) un Vecpilsētas
ielā 2 (datēta ar 18.
gadsimta otro pusi –
19. gadsimta sākumu)
ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi.

«Vecpilsētas ielas apkārtni perspektīvā saskatām kā radošu kvartālu,
kurā ir vieta arī inovācijām, zinātnei
un izglītībai,» pašvaldības ieceri ieskicē
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece
Rita Vectirāne. Lai īstenotu šo vīziju,
pašvaldība ir iegādājusies četras ēkas –
vienā ielas galā līdzās esošās Vecpilsētas
ielā 14 un K.Barona ielā 50 un otrā ielas
galā blakus esošās ēkas Vecpilsētas ielā
2 (daļu īpašuma pašvaldība atguva no
valsts) un J.Asara ielā 1A. Par pēdējā
īpašuma iegādi (par 31 500 eiro) tika
nolemts februāra domes sēdē – 881
kvadrātmetra lielais zemesgabals un
uz tā esošā ēka nepieciešama, lai varētu
paplašināt amatu sētu, ko plānots ierīkot
šajā vietā. Savukārt Vecpilsētas iela 14 un Muzejs pērn restaurēja
K.Barona iela 50 kļūs par Baltijā unikālu 52 priekšmetus
Līdzās esošajā mūra ēkā K.Barona
restaurācijas centru.
ielā 50 plānots izveidot trīs restaurāPar vēsturi stāstīs arī pati ēka
cijas darbnīcas, kas būs gan apvienoIeceres īstenošana sāksies ar restau- jamas, gan nodalāmas cita no citas.
rācijas centra izveidi. Centra projekts Šobrīd iecerēts izveidot tekstila, stikla,
ir gandrīz pabeigts, un to izstrādā porcelāna un keramikas, kā arī metāla
arhitekts Ēriks Cērpiņš. «Jelgava līdz restaurācijas darbnīcas. Tās darbotos
Otrajam pasaules karam bija izcila patstāvīgi, un šos pakalpojumus varētu
pilsētbūvniecības pērle ar dziļu vēs- izmantot kā pašvaldība un mūsu muturi, bet diemžēl pilsēta joprojām nav zeji, tā arī privātpersonas un juridiskas
pilnībā atkopusies no kara iesistajiem personas, kam nepieciešams restaurēt
robiem. Domāju, ka lielai daļai jelgav- kādu senlietu.
nieku nemaz nav priekšstata par savas
«Latvijā restauratoru darbnīcas ir
pilsētas vēsturi, jo gandrīz nekas nav vien pie atsevišķiem muzejiem, bet tās
saglabājies. Ēka Vecpilsētas ielā 14 at- praktiski nepiedāvā ārpakalpojumus,
rodas zonā, kur no vēsturiskās apbūves tāpēc seno priekšmetu atjaunošana
palikušas vismaz drupatas. Šī ēka ir ir problemātiska un ļoti aktuāla visā
ļoti nozīmīga Jelgavas vēsturē un arī valstī,» stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas
vērtīga Latvijas vēstures kontekstā, un Vēstures un mākslas muzeja direktore
tā tiks atgūta pilsētas veidolā kā spē- Gita Grase. Viņa norāda, ka muzeja
cīgs akcents,» par ēku stāsta arhitekts. krājumā ir 93 331 artefakts un nepieViņa uzdevums bija izdomāt, kā šajā ciešamība restaurēt dažādu materiālu
ēkā ievietot restaurācijas centru, mak- priekšmetus – metāla, koka, stikla,
simāli saglabājot no vēsturiskā. Vēlāk keramikas, grāmatas, gleznas – ir
sākotnējā iecere tika paplašināta un, ļoti liela. «Restaurācija ir ļoti dārgs
apzinoties, ka viena ēka to nespēs no- process, un pagājušajā gadā, piesaistot
drošināt, projektā iekļauta arī blakus dažādu fondu finansējumu – nedaudz
esošā mūra ēka K.Barona ielā 50 un tai vairāk par 10 000 eiro –, varējām
piegulošais pagalms. Ēkas Vecpilsētas restaurēt 52 priekšmetus: 20 gleznas,
ielā 14 pirmajā stāvā atradīsies konfe- septiņus lietiskos priekšmetus un 25
renču telpa un izstāžu zāle, kas piemē- arheoloģiskās senlietas. Lai gan būtībā
rota arī dažādu pasākumu rīkošanai, ikviens muzejā nonākušais priekšmets
kā arī suvenīru veikals. Otrajā stāvā pirms eksponēšanas būtu jārestaurē,
paredzēta Jelgavas pilsētas vēstures no mūsu muzeja ekspozīcijā esošajiem
ekspozīcija – par zudušo koka apbūvi priekšmetiem restaurēti tikai apmēJelgavā, Vecpilsētas ielas kvartāla ram pieci procenti. Ja mēs eksponētu
ēkām, kas šeit kādreiz bijušas, tostarp tikai restaurētās lietas, tad mūsu
Vecpilsētas ielas 2. un 14. namu un to apmeklētājiem gandrīz neko nevarētu
restaurācijas procesu, par notikumiem, parādīt,» situāciju skaidro G.Grase,
kas šajā kvartālā risinājušies, – un paužot cerību, ka līdz ar restaurācijas

Amatu prasmes grib pacelt
augstākā līmenī

Ēkās Vecpilsētas ielā 2 un J.Asara
ielā 1A plānots izveidot amatu sētu,
kurā ar dažādu amatniecības prasmju
palīdzību tiktu popularizēti latvju godi
un tradīcijas. Tur amatnieki varēs
iznomāt telpas savām darbnīcām.
Par iespējamo telpu apdzīvošanu
pašvaldība jau uzrunājusi SIA «Austras
raksti» – pārliecinājis
uzņēmuma darbs pie
tautastērpu izveides
un iesaiste izzinoši
radošās aktivitātēs,
kas piedāvā interesentiem apgūt aušanas un citas prasmes.
«Mēs ļoti gaidām
mirkli, kad varēsim
tur ieiet,» saka SIA
«Austras raksti» vadītāja Aija Mālkalna,
neslēpjot, ka tas būtu
viņas sapņa piepildījums un sakristu
ar vīziju, kāda viņai
bija par tautastērpu darināšanu un
popularizēšanu, dibinot uzņēmumu.
Viņa stāsta, ka pēdējos gados tautiskais
ir modē un arvien vairāk interesentu
arī paši vēlas iemācīties aust brunčus,
izšūt kreklus un apgūt citas prasmes.
Tāpēc svarīgi, lai ir vieta, kur izvietot

AMATU SĒTA – Vecpilsētas iela 2 un J.Asara iela 1A. Ēkās
amatnieki varēs iznomāt telpas savām darbnīcām, kur ar dažādu amatniecības prasmju palīdzību tiktu popularizēti latvju
godi un tradīcijas.
RESTAURĀCIJAS CENTRS – Vecpilsētas iela 14 un K.Barona
iela 50: konferenču zāle, izstāžu zāle, suvenīru veikals, Jelgavas
vēstures ekspozīcija, restaurācijas meistardarbnīca, vasaras
ekspozīcijas zāle bēniņos, trīs restaurācijas darbnīcas – metāla;
stikla, porcelāna un keramikas; tekstila.
sētu projektu «Jelgavas vecpilsētas
atjaunošana un pielāgošana tūrisma
attīstībai», kas bija vērsts uz infrastruktūras sakārtošanu: tika rekonstruēta Vecpilsētas iela un ietve, J.Asara
iela posmā no Vecpilsētas ielas līdz
K.Barona ielai, K.Barona ielas posms
no J.Asara ielas līdz Vecpilsētas ielai un
izbūvēts ielu izgaismojums. Pateicoties
senlaicīgajām laternām un koka apbūvei, Vecpilsētas iela pēc rekonstrukcijas
kļuva par vienu no fotogrāfijās visbiežāk iemūžināto Jelgavas vietu.
Tas bija stimuls, un Vecpilsētas iela
pamazām atdzīvojās un kļuva arvien
apdzīvotāka. Jau vairākus gadus
darbojas biedrība «Vecpilsētas ielas
kvartāls», kurai R.Vectirāne Jelgavas
pašvaldības vārdā saka paldies par
uzņēmību un ieguldīto darbu kvartāla sakārtošanā. «Mēs pašvaldības
iniciatīvu vērtējam ļoti pozitīvi, un,
manuprāt, abi šie objekti iederas
Vecpilsētas ielas kvartālā. Turklāt
– jo sakārtotāka būs vide, jo mazāk
deklasētu elementu te apgrozīsies un
jo lielākas iespējas pavērsies privātajam biznesam,» vērtē biedrības valdes
priekšsēdētājs Ivars Grantiņš. Biedrība ar pašvaldības atbalstu vairākus
gadus ir organizējusi Vecpilsētas ielas
svētkus, panākusi, ka vasarā laternu
stabus rotā puķupodi, un nākotnē
par savu galveno uzdevumu uzskata
panākt, lai visi Vecpilsētas ielas iemītnieki būtu saliedēti.
Nu šo kvartālu gaida jauns attīstības posms. Kā stāsta Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece, amatu mājas
un restaurācijas centra izveide nav
vienīgā iecere šī kvartāla attīstībā
– kā skaists un simbolisks akcents
būs vides objekts «Laika rats», kas
atradīsies zaļajā zonā starp J.Asara
ielu un Mazā Dambja ielu. To plānots
uzstādīt līdz nākamā gada 4. maijam.
Vides objekta skice jau ir izstrādāta,
un šogad plānots izbūvēt tā pamatni.
Jelgavas pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldē norāda, ka
līdz maijam tiks izstrādāts restaurācijas centra projekts un vēl šogad tiks
uzsākta arī amatu sētas projektēšana.
«80. gados, kad sāku strādāt šajā
jomā, arhitekta Lūša-Grīnberga birojs
izstrādāja Jelgavas pilsētas centra
detālplānojumu. Tad uzzināju, ka ir
arī tādi rajoni, kuros ir vecās ēkas.
Es biju tas, kurš veidoja ēku maketus,
arī abas šīs Vecpilsētas ielas mājas
izgriezu kā mazus kubiciņus. Tātad
jau 80. gados šīs ēkas bija atzīmētas
Pagātne – tagadne – nākotne
kā vērtīgas,» rezumē arhitekts Ē.CērJelgavas pilsētas pašvaldība 2009. piņš, uzsverot: savas zemes vēsture
gadā beidza realizēt ERAF līdzfinan- ir jātaupa.
darbarīkus, un, ja tā ir kā pastāvīga
darbnīca, ir ērtāk arī organizēt dažādas
lekcijas, meistarklases.
Aija kopā ar aušanas studiju «Dardedze», kurā arī pati darbojas, ir uzņēmusies izaicinājumu izveidot 21. gadsimta
Jelgavas tautastērpu. Viņa jau veikusi
izpēti, apmeklējusi vairākus muzejus
un secinājusi, ka Jelgavai nav pašai
sava tautastērpa. «Jelgavā jau agri
ienāca pilsētas mode, bet tautastērps
tomēr bija zemnieku apģērbs,» par
iemeslu, kāpēc tā, spriež A.Mālkalna.
«Mani ļoti iespaidoja brunču paraudziņš, ko atradām, pētot Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
materiālus. Tādi brunči austi un nēsāti
19. gadsimta beigās Vilcē. Man ir iecere
pēc šī parauga noaust brunčus un uzdāvināt muzejam,» stāsta Aija.
Neskatoties uz to, aušanas studija
jau sākusi darbu pie Jelgavas tautastērpa izveides, 21. gadsimtā ienesot
19. gadsimta ornamentus un krāsas,
kas bija raksturīgas Jelgavas apkaimes
pagastos – Zaļeniekos, Svētē, Vilcē.
Plānots, ka plašāka publika ar paveikto
varēs iepazīties tradicionālajā «Dardedzes» izstādē oktobrī. A.Mālkalna
spriež, ka etnogrāfiskie elementi jāienes arī mūsdienu apģērbā, piemēram,
varētu veidot Jelgavai raksturīgus
rakstus un ornamentus, ko interesentiem būtu iespēja apskatīt amatu sētā
un pārnest uz šodienas tērpu detaļām
vai pat integrēt pašos tērpos.
Savukārt šī Aijas vīzija sasaucas ar
pašvaldības ieceri amatu prasmes pacelt augstākā līmenī, amatu mājā piedāvājot ne tikai roku
darbu, bet augstvērtīgus dizaina produktus. «Amatniecība nav
tikai zeķu adīšana. Ja
tu ko proti, ir jāiet tālāk, jāizstrādā dizains
un jārada tādi produkti, kas vienlaikus ir arī
produkti ar augstu
pievienoto vērtību un
eksporta potenciālu,»
pašvaldības redzējumu skaidro Jelgavas
domes priekšsēdētāja
vietniece R.Vectirāne,
norādot, ka vecpilsētas kvartāla objektu
galvenā panākumu
atslēga būs dažādu nozaru sinerģija,
kas veicinās inovatīvu ideju un produktu rašanos.

«Ticu, ka objekts
sanāks interesants
un rezultāts būs iespaidīgs,» uzsver
restaurācijas centra
Vecpilsētas ielā 14
un K.Barona ielā 50
projekta izstrādātājs arhitekts Ēriks
Cērpiņš.

Ceturtdiena, 2017. gada 9. marts

«Jelgava/LU» Baltijas līgā
izcīna 4. vietu

VK «Jelgava/LU» 5. martā Lietuvā
Baltijas līgas spēlē par 3. vietu
piedzīvoja zaudējumu piecos setos
Tartu «TU/Eeden» vienībai un izcīnīja
4. vietu. «Dāmām neko nevaru pārmest – visas cīnījās. Mums vajadzēja
nedaudz agresīvāk servēt, jo pretinieces spēja labi uzbrukt no centra
zonas, kam mēs nebijām gatavi,»
vērtē Jelgavas komandas galvenais
treneris Jānis Leitis. Jāpiebilst, ka
Baltijas līgas ceturtdaļfinālā jelgavnieces ar 3:0 uzvarēja «TU/Trade
house» komandu, bet pusfinālā
ar 1:3 zaudēja «TK Kaunas-ASU».
Latvijas čempionātā spēles notiks
18. un 19. martā.

Hokejisti iesāk ar divām
uzvarām

HK «Zemgale/
LLU» veiksmīgi uzsācis Latvijas hokeja
čempionāta
ceturtdaļfinālu, kurā pirmajās divās
spēlēs izcīnītas pārliecinošas uzvaras
pār HK «Prizma» hokejistiem. 4. martā
jelgavnieki uzvarēja ar rezultātu 5:2
(vārtus guva Nekļudovs (2), Birovs, Ogorodņikovs un Ribčiks), bet dienu vēlāk
pretinieki tika sagrauti ar 10:2 (vārtus
guva Ozollapa (2), Ribčiks (2), Millers
(2), Birovs, Aploks, Jansons, Nekļudovs).
Ceturtdaļfināls norisinās līdz kādas
komandas trim uzvarām – trešā spēle
notika 8. marta vakarā.
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SPORTS
«Baltijas puķē» –
bez godalgām

Pagājušās nedēļas nogalē ZOC jau
astoto reizi notika mākslas vingrošanas sacensības «Baltijas puķe»,
kurās piedalījās apmēram 350
sportistes, pārstāvot deviņas valstis.
No Jelgavas vingrotājām visaugstākie rezultāti ir Valērijai Kuzmenko
(klubs «Baltic Flower») un Karolīnai
Mizūnei (BJSS), kuras savā grupā
izcīnīja attiecīgi 4. un 5. vietu. Vēl
savā grupā pirmajā desmitniekā
no jelgavniecēm iekļuva Eleonora
Brice («Baltic Flower», 8. vieta),
Sofija Poļakova (BJSS, 8. vieta) un
Alisa Ponomorenko (BJSS, 8. vieta),
bet 10. vietu izcīnīja BJSS sportiste
Jeļizaveta Belozuba.

«Biolars/Jelgava» – ārpus
izslēgšanas spēlēm

VK «Biolars/Jelgava» 5.
martā
aizvadīja
pēdējo
Baltijas līgas spēli, kurā četros setos spēja uzvarēt Tallinas Tehnisko universitāti,
taču ar to bija par maz, lai kvalificētos
turnīra izslēgšanas spēlēm. Jelgavnieki 26
aizvadītajās spēlēs izcīnīja 11 uzvaras un
piedzīvoja 15 zaudējumus, ierindojoties
9. vietā. Pēc izstāšanās pusfinālā Latvijas
kausa izcīņā un neiekļūšanas Baltijas
līgas izslēgšanas turnīrā «Biolars/Jelgava»
reabilitēties vēl varēs Latvijas čempionātā,
kas sāksies 25. martā.

Cīņu par medaļām
uzsāk ar 12 uzvaru sēriju
 Ģirts Pommers

Neapšaubāms BK «Jelgava/BJSS» līderis ir komandas kapteinis Edgars Krūmiņš (Nr.21), kurš februārī
atzīts par līgas vērtīgāko spēlētāju. Viņš nospēlēja
vidēji 31 minūti, guva 20,1 punktu, izcīnīja 5,9 atlecošās bumbas un atdeva 5,4 rezultatīvas piespēles.

Lai gan basketbola klubs «Jelgava/BJSS» sezonu Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas
(LBL2) turnīrā iesāka ar zaudējumu ķekavniekiem, Vara
Krūmiņa trenētā komanda
pavasari sagaida kā 3. spēcīgākā vienība. «Bija nepieciešams laiks, lai komanda
saspēlētos. Ja šobrīd rezultāts
ir apmierinošs, tad spēles
kvalitātes ziņā mums vēl ir
daudz vietas progresam,»
pirms izslēgšanas spēlēm saka
komandas galvenais treneris
V.Krūmiņš.

Sporta pasākumi
11. martā pulksten 19.30 – «OlyBet» Latvijas Basketbola līgas spēle:
«Barons kvartāls» – «BK Ventspils»
(ZOC).
14. martā pulksten 16.15 – Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-14 vecuma grupas
jauniešiem: «Jelgavas LSS I» – «Jūrmalas SS/EVHS» (ledus hallē).
14. martā pulksten 18 – Latvijas
bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-14 vecuma grupas jauniešiem: «Jelgavas LSS II» – «Brocēnu
NBJSS» (ledus hallē).
16. martā pulksten 16.30 – Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-14 vecuma grupas
jauniešiem: «Jelgavas LSS I» – «Daugavpils BJSS» (ledus hallē).
18. martā pulksten 9 – Jelgavas
Ledus sporta skolas sacensības šorttrekā, 1. posms (ledus hallē).
18. martā pulksten 18.15 – Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-14 vecuma grupas
jauniešiem: «Jelgavas LSS I» – «Dinamo 03» (ledus hallē).

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un manikīra meistaram(-ei). Var uz nepilnu darba laiku.
Izskatīti tiks visi piedāvājumi. T.29607937.

Meklē darbu
Virpotājs/metinātājs. T.29957066.
Vīrietis meklē darbu. T.24869534.
Elektromontieris. T.26077810, 22163952.

Pateicības

Jelgavnieki LBL2 regulārās sezonas 2.
posmu noslēdza ar 22 spēlēs izcīnītām 18
uzvarām un četriem zaudējumiem, kas
komandu turnīra tabulā pirms čempionāta izslēgšanas spēlēm ierindo 3. vietā.
Izslēgšanas spēļu pretinieks pirmajā Foto: Austris Auziņš
kārtā pagaidām nav zināms, jo potenciālie
pretinieki vēl nav aizvadījuši visas spēles. punktus nevarēs,» jelgavnieku spēcīgākās līgas līmenī. Februārī jelgavnieks atzīts
par līgas vērtīgāko spēlētāju, jo palīdzēja
Cīņa par godalgām sāksies pēc 19. marta. un vājākās puses vērtē V.Krūmiņš.
komandai uzvarēt visās septiņās aizvaVienīgais leģionārs – garajā galā
dītajās spēlēs. Viņš nospēlēja vidēji 31
Darbs un basketbols
Sezonu jelgavnieki iesāka tikai ar vie- minūti, guva 20,1 punktu, izcīnīja 5,9
Kopš sezonas sākuma BK «Jelgava/
BJSS» treniņu grafikā nekas būtiski nav tējiem spēlētājiem, taču vēlāk, apzinoties atlecošās bumbas un atdeva 5,4 rezultamainījies. Basketbolu vīri spēlē vismaz trūkumus, sastāvs papildināts ar 203 tīvas piespēles.
četrus vakarus nedēļā, treniņu skaits ir centimetrus garo gulbenieti Ronaldu
atkarīgs no spēļu skaita. «Lielākā daļa Elksni. Tāpat jāatzīmē pieredzējušā sa- Jaunajiem vēl jāpagaida
Kaut arī jelgavnieki basketbola pavaspēlētāju strādā, tāpēc pilnā sastāvā spēles vadītāja Gata Justoviča atgriešanās
trenējamies samērā reti. Es gan nevaru Jelgavas sastāvā, jo sezonas pirmajā pusē sari sagaida ar pamatoti augstām ambīpārmest kādam attieksmes trūkumu, viņš bija LBL3 līmenī startējošās Iecavas cijām, cīņa par godalgām ir ietekmējusi
komandas jaunāko basketbolistu spēles
jo neviens treniņus neizlaiž ļaunprā- komandas «Dartija» līderis.
«Bez Ronalda un Gata šobrīd tur- laiku un lomu komandā. Šo problēmu
tīgi – tādā ziņā esam apzinīgi,» vērtē
V.Krūmiņš. Treneris gan atzīst, ka dažos nīra tabulā mēs noteikti būtu kādas atzīst gan BK «Jelgava/BJSS» prezitreniņos nedēļā ir grūti atrast vietu vi- trīs pozīcijas zemāk – katrai komandai dents Dins Ušvils, gan Jelgavas Bērnu
siem nepieciešamajiem basketbola spēles nepieciešams vismaz viens garais spēlē- un jaunatnes sporta skolas direktors
komponentiem – metieniem, taktikai, tājs. Jāatzīst gan, ka pret spēcīgākajām Jānis Leitis. «Neslēpšu, ka sākotnēji
ātrā uzbrukuma slīpēšanai un fiziskās komandām, kurās ir meistarīgi centra mūsu vēlme bija, lai jaunie spēlē vairāk,
uzbrucēji, pat ar Ronaldu mums iet grūti, taču šobrīd klubs ir izvirzījis augstus
formas uzlabošanai.
Basketbola spēle jelgavniekiem pagai- taču vismaz ir figūra, ko likt pretī. Ar mērķus, kurus ar jaunajiem spēlētājiem
dām padodas itin veiksmīgi, jo neuzma- Gata pievienošanos esam kļuvuši krietni acīmredzot nevar sasniegt. Jāpiebilst,
nības aizsardzībā lieliski kompensē re- mobilāki un agresīvāki uzbrukumā – to ka šiem jauniešiem jau tāpat ir gana
zultatīvais uzbrukums – «Jelgava/BJSS» pierāda statistika: jau kopš 10. janvāra liela slodze jaunatnes čempionātos un
šobrīd ir otra rezultatīvākā komanda visā komandai ir nepārtraukta uzvaru sērija, citās sacensībās,» savu viedokli pauž
LBL2 turnīrā, vidēji mačā gūstot vairāk vinnējot 12 spēles pēc kārtas,» nelielās J.Leitis. Komandas sastāvā šobrīd ir
seši Latvijas Jaunatnes basketbola līgā
nekā 91 punktu, kas ir ļoti labs rādītājs. sastāva korekcijas komentē treneris.
Jāuzsver, ka par BK «Jelgava/BJSS» (LJBL) spēlējošie 1998./1999. gadā dzi«Mūsu sastāvā vairākiem spēlētājiem ir
ļoti labs metiens. Ja spēle iet no rokas, tad līderi var saukt komandas kapteini mušie basketbolisti, tomēr būtisku lomu
varam gūt daudz punktu, taču nedaudz Edgaru Krūmiņu, kurš ir viens no tiem gūtajos panākumos šie jaunieši nespēlē –
uztrauc darbības aizsardzībā, jo izšķiro- spēlētājiem, kuram ir vērā ņemama laukumā katrs vidēji pavada mazāk par
šajās spēlēs pretiniekam dāvināt vieglus pieredze Latvijas augstākās basketbola 10 minūtēm.

Pateicos Jelgavas Pensionēto skolotāju
kluba biedriem par noorganizēto
pasākumu manu ilgo dzīves
un darba gadu atcerei.
Paldies arī Aizupes skolas direktorei,
skolotāju un bērnu kolektīvam,
Jelgavas novada domei, Jelgavas Izglītības
pārvaldei, Jelgavas bērnu un jauniešu
centram «Junda», draugiem un radiem,
kas mani sveica 90 gadu jubilejā.
Mirdza Blūma

Jāpiebilst, ka V.Krūmiņš šobrīd šos
jauniešus trenē arī LJBL sacensībās un
uzskata, ka LBL2 līmenis šiem basketbolistiem vēl ir par augstu. «Ja mēs LBL2
spēlētu tikai ar jaunajiem spēlētājiem,
prognozēju, ka mēs būtu turnīra tabulas
pēdējā ailītē. Varu salīdzināt, jo jaunatnes
sacensībās tikko zaudējām «Rīdzenei»,
kas LBL2 atrodas priekšpēdējā vietā,
izcīnot divas uzvaras. Domāju, ka šiem
spēlētājiem noderīgāk būtu spēlēt līmeni
zemāk, lai viņi tiktu gan pie uzvarām,
gan vērtīgas pieredzes,» rezumē treneris.

Mērķis – godalgas

Jelgavnieki jau sezonas sākumā definēja savu mērķi – cīņu par godalgām. Šobrīd
mūsu basketbolisti atrodas ļoti labās
pozīcijās, lai to sasniegtu. Par sīvākajiem
«Jelgava/BJSS» konkurentiem var uzskatīt ambiciozo BK «Ķekava», pret kuru
mūsu basketbolisti piedzīvoja divus zaudējumus, kā arī profesionālā vidē treniņus
aizvadošos biznesa augstskolas «Turība»
basketbolistus. V.Krūmiņš gan atzīmē arī
BK «Saldus» komandas sastāva izmaiņas
pirms izšķirošajām spēlēm, uzsverot, ka
šī pieredzējusī komanda vēl var pārsteigt.
Ir arī zināmas nākamās sezonas aprises
– BK «Jelgava/BJSS» plāno atgriezties
LBL1 turnīrā, bet BJSS jaunie sportisti
varētu startēt LBL2 līmenī.

Latvijas atklātajā čempionātā «apolonieši» izcīna 16 godalgas
 Ģirts Pommers

4. martā Jelgavas sporta hallē notika Jelgavas un Latvijas atklātais
čempionāts svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu, ko organizēja
sporta klubs «Apolons». Jelgavas atlētiem starts sacensībās padevās
labs – izcīnītas 16 godalgas un laboti trīs Latvijas rekordi.
Sieviešu grupā, labojot savu personīgo
rekordu, zelta medaļu izcīnīja un par
absolūto čempioni kļuva Jana Jansone,
sudrabu katra savā svara kategorijā

5

izcīnīja Liene Šķēle un Edīte Ķeņģe, bet
bronzu – Olga Sobačevska. Komandu
ieskaitē «Apolona» sieviešu komandai 1.
vieta. Jauniešu grupā sudraba medaļu

izcīnīja Anatolijs Lingo, bronzu – Andrejs
Sobačevskis. Komandu cīņā «Apolona»
jauniešiem 2. vieta. Savukārt junioru
grupā 1. vietu, labojot savu personīgo rekordu, ieguva Artūrs Rudjs. Pie sudraba
medaļas tika Vladislavs Konderko, bet
bronzas godalgu izcīnīja Olafs Krastiņš.
Komandu cīņā jelgavniekiem 2. vieta.
Open grupā par čempionu kļuva Renārs Dronga, bet sudraba godalga un
kauss par absolūto vērtējumu – Maksi-

mam Gordejevam. Šajā grupā «Apolona»
komandai 2. vieta. Veterānu ieskaitē
zelta medaļu, labojot divus Latvijas
rekordus, ieguva Jānis Lasmanis, tāpat
zelta godalga un viens labots Latvijas
rekords Aleksandram Smelovam. 1.
vietu izcīnīja arī Māris Neidars, savukārt
sudraba godalgu – Aldis Sproģis. Ivans
Raukenas ieguva bronzu. Komandu
ieskaitē «Apolona» veterāni izcīnīja pārliecinošu 1. vietu.

Izsaku pateicību
Jelgavas 1. internātpamatskolas
darbiniekiem par palīdzību
dēla bēru organizēšanā.
Taisija Žjurle

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
kolēģim Uldim Ozoliņam,
mammu mūžībā aizvadot.
Jelgavas pilsētas
domes administrācija
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
kolēģei Andrai Behmanei,
tēti mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas
domes administrācija
Klusa paliek tēva sēta,
Klusa tēva istabiņa,
Nav vairs tēva mīļo soļu,
Nav vairs tēva padomiņa.
/L.t.dz./
Skumju brīdī esam kopā ar Andru Behmani,
tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Būvvaldes kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ROMANS ZARECKIS (1977. g.)
PĀVELS KUZŅECOVS (1933. g.)
BORISS MIRONČUKS (1949. g.)
JĀNIS BRENČS (1951. g.).
Izvadīšana 09.03. plkst.16 no Baložu
kapsētas Sēru nama.
ANDRIS BEĶERIS (1946. g.).
Izvadīšana 09.03. plkst.16 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
MARIJA TABUNOVA (1919. g.).
Izvadīšana 10.03. plkst.14 Meža kapsētā.
SEMJONS JUROITS (1942. g.).
Izvadīšana 10.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.
AUSTRA GOBA (1923. g.).
Izvadīšana 10.03. plkst.16 Meža kapsētā.
MAIGA BROKĀNE (1936. g.).
Izvadīšana 11.03. plkst.13 no Meža
kapsētas Sēru nama.
IRMA ĶIRPE (1933. g.).
Izvadīšana 14.03. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 13. marts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 9.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2396.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 130.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Rezerves līgavainis.
Kanādas romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 10.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 129.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2396.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Melu laboratorija.*
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 2.sērija.
7.00 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
7.10 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.40 1000 jūdzes Mjanmā. 6.sērija.
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 9.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 699.sērija.
11.55 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Kontiolahti Somijā.*
13.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 700.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
20.10  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 118.sērija.
22.00  Hanibāla dārgumu meklētāji.
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei (ar subt.). 2011.g.
23.45  Midsomeras slepkavības 3. Seriāls. 1.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.30 Karamba! Humora raidījums.
11.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 94. un 95.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 3.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
23.20 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.25 Čikāgas sardzē. Seriāls. 11.sērija.
1.10 Dzīvīte.
1.30 LNT ziņu «Top 10».
2.15 Attīstības kods 3.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 11.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 20.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. Melis, melis, kartupelis. Komēdija. 2014.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Gatavo 3.
11.45 Māmiņu klubs.
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 21.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 15. un 16.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 26. un 27.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 3.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 81. un 82.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 27.sērija.
21.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.35 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
23.35 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.30 Nekā personīga.
1.25 Sveika, Rīga!
2.00 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
2.50 Mindijas projekts 4. Seriāls. 15.sērija.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 27.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 14. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 10.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2397.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 131.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 Sporta studija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 11.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 130.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2397.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Elīna Vaska.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Ukraiņu šerifi. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Sulainis. ASV vēsturiska drāma (ar subt.). 2013.g.
1.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 3.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
9.05 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
9.35 1000 jūdzes Mjanmā. 7.sērija.
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 10.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 700.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.*
14.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 118.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 701.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 119.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 43.sērija.
23.50  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.50  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 96. un 97.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Inga Lindstrēma. Kāzas Hārdingsholmā.
Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 Dzīvīte.
0.25 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 28. un 29.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 12.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 21.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
9.00 Akvamarīna. ASV un Austrālijas ģimenes komēdija. 2006.g.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Motīvs? 3. Seriāls. 4.sērija.
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 22.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 17. un 18.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 27. un 28.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 4.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 83. un 84.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 28.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 14.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
24.00 Bruklinas taksis. Seriāls. 12.sērija.
1.00 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.50 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
3.05 Mindijas projekts 4. Seriāls. 17.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 28.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Trešdiena, 15. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 1.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2398.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 132.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 9. marts

13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 12.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 131.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2398.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Īstās latvju saimnieces.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
1.20  Ukraiņu šerifi. Dokumentāla filma.

15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 1.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 132.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2399.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Tālā zeme – Sibīrija. Tomskas apgabals,
1949. Novonikolajevka un Baturina (ar subt.).*
20.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNA SEZONA. Karaliste.
21.45 Latvijas kods. Rīgas kungi. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.15  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 5.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
9.35 1000 jūdzes Mjanmā. 9.sērija.
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 12.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 120.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 703.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 121.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.30  Robotu ēra. Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 4.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Adreses.*
9.05 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
9.35 1000 jūdzes Mjanmā. 8.sērija.
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 11.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Balss pavēlnieks.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta.
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 119.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 702.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Robotu ēra. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 120.sērija.
22.10  Galapagu salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
23.10  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
0.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Kāzas Hārdingsholmā.
Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 5.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 15.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Laupīšana. ASV spraiga sižeta filma.
0.05 Dzīvīte.
0.25 Košākai dzīvei 4.
1.00 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.40 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 30.sērija.
2.25 Galileo 3.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 13.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 22.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. Mērkaķošanās. Kanādas komēdija. 2016.g.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kobra 12. Seriāls. 5.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. Seriāls. 19. un 20.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 28. un 29.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 85. un 86.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 29.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 15.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 7.sērija.
0.10 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.10 Kobra 12. Seriāls. 2. un 3.sērija.
2.55 Mindijas projekts 4. Seriāls. 19.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 29.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 16. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 2.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2399.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 133.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

LTV7

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
11.45 Mīlestības sastāvdaļas. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 6.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 2.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs.
0.15 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 11.sērija.
1.00 Dzīvīte.
1.20 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 31.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 14.sērija.
5.45 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
9.00 Viss, ko viņa vēlas. ASV komēdija. 2015.g.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 14.sērija.
12.20 Atriebība 4. Seriāls. 1.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 21. un 22.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 29. un 30.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 87. un 88.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 30.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
22.00 Cietākais rieksts 5. ASV spraiga sižeta trilleris. 2013.g.
24.00 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.00 Kobra 12. Seriāls. 4. un 5.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 30.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Piektdiena, 17. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Persijā. 3.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 8.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 134.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 2.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 2.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 133.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.

1.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 2.sērija.
2.05  Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
3.55 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 6.sērija.
7.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
Pārraide no Phjončhanas.
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens sievietēm.
Pārraide no Phjončhanas.
9.35 1000 jūdzes Mjanmā. 10.sērija.
10.05 Sirds likums 2. Kanādas daudzsēriju filma. 1.sērija.
11.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
Pārraide no Phjončhanas.
12.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
12.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
Pārraide no Phjončhanas.
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Aculiecinieks.*
14.50 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.
Pārraide no Oslo Norvēģijā.
16.15  Maklauda meitas. Seriāls. 121.sērija.
17.10 Spilgtie ekrāni. Dokumentāla filma.
17.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.
Pārraide no Oslo Norvēģijā.
18.40 Aculiecinieks.*
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Placebo efekts. Dokumentāla filma.
21.05 Leģendārie albumi. «Rush: 2112». Dokumentāla filma
22.15  TV PIRMIZRĀDE. Denijs Kolinss.
ASV muzikāla drāma (ar subt.). 2015.g.
0.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.50 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
2.35  Galapagu salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
3.30 Brigitas Vīnšteines noslēpums.*
4.30 Pietura – Kuldīga. 3.daļa.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
11.45 Līgavas vecāki. Vācijas romantiska komēdija. 2003.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 7.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 3.sērija.
21.50 Dāvana vientuļai sievietei.
Rīgas kinostudijas detektīvkomēdija. 1973.g.
23.25 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.15 Dzīvīte.
1.35 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 32.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 15.sērija.
5.45 Atriebība 4. Seriāls. 1.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
8.00 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
9.00 Lampūnu brīvdienas. ASV komēdija. 2003.g.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 3.sērija.
12.20 Atriebība 4. Seriāls. 2.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Spēka reindžeri: megaspēks. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. Seriāls. 23. un 24.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 30. un 31.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 89. un 90.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 31.sērija.
21.00 Brīnumainā aukle. ASV, Lielbritānijas un
Francijas ģimenes komēdija. 2005.g.
23.00 Ņem mani līdzi. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
1.00 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.50 Kobra 12. Seriāls. 6.sērija.
2.45 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 87. un 88.sērija.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 31.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Sestdiena, 18. marts
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Caurās kurpes. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
11.45 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 10. un 11.sērija.
12.45 Ziedoņa «Kurzemīte»: «Kā tur dzīvo!». LTV videofilma. 2.daļa.
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Īstās latvju saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Dabas arhitekti. Dzīvnieku pilsētas.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Džutas, Viskaļu un Krustabaznīcas ielas.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  Bellas salas maģija. ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
23.25  Denijs Kolinss. ASV muzikāla drāma (ar subt.). 2015.g.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 9. marts
1.20 Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva
«Kilograms kultūras 2016».*
3.40 Maģiskā horoskopu nakts.*
4.35 Skaņusaite.*
5.00 Mūsu atbildība. Dokumentāls raidījums.
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

23.05 Karaliste.*
23.35  Dabas arhitekti. Dzīvnieku pilsētas.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
0.35  Bellas salas maģija. ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
2.35 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī 2012.*
5.05 Melu laboratorija (ar subt.).*

LTV7

LTV7

5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 100 līdz 100.*
7.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
Pārraide no Phjončhanas.
12.00 Karaliste.*
12.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
Pārraide no Phjončhanas.
13.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km iedzīšanas sprints
sievietēm. Pārraide no Oslo Norvēģijā.
14.25 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
15.15 Latvijas sporta varoņi. Dukuru mezgls.*
15.50 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 12,5 km iedzīšanas
sprints vīriešiem. Pārraide no Oslo Norvēģijā.
16.40  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10  Placebo efekts. Dokumentāla filma.
19.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
21.00  Midsomeras slepkavības 3. Seriāls. 2.sērija.
22.55  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
1.25 «Mikrofona» dziesmas.*
3.00 100 līdz 100.*
3.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.

5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 100 līdz 100.*
7.00 Momentuzņēmums.*
7.15 Aculiecinieks.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
Pārraide no Phjončhanas.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
Pārraide no Phjončhanas.
11.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
11.30 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
12.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 12,5 km ar kopīgu startu
sievietēm. Pārraide no Oslo Norvēģijā.
13.05  Caurās kurpes. Vācijas pasaku filma. 2011.g.
14.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 15 km ar kopīgu startu
vīriešiem. Pārraide no Oslo Norvēģijā.
15.25  Futbolā sīkumu nav. Dokumentāla filma.
16.25 Latvijas sporta varoņi. Bronzas komanda.*
17.00  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.35 Leģendārie albumi. «Rush: 2112». Dokumentāla filma
18.45 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
19.15 Taisnības eņģelis. Nauda vai dzīvība. Tiesu drāma.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 44.sērija.
22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.40 Karamba! Humora raidījums.
6.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 66.sērija.
7.25 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 2.sērija.
11.15 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 3.–5.sērija.
14.30 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2011.g. 1.sērija.
15.30 Karamba! Humora raidījums.
15.45 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi. Austrālijas seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 98. un 99.sērija.
23.35 Karaoke. ASV komiska drāma. 2000.g.
1.40 Fantoms. ASV fantastikas filma. 2011.g.
3.00 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
3.40 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
4.00 LNT brokastis.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Legendas. Seriāls. 1.sērija.
5.40 Mindijas projekts 4. Seriāls. 23. un 24.sērija.
6.20 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 15.sērija.
11.55 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 4.sērija.
13.35 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
14.50 Es mīlu tevi, Latvija!
17.00 Brīnumainā aukle. ASV, Lielbritānijas un Francijas
ģimenes komēdija. 2005.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Lidmašīnas. ASV animācijas filma. 2013.g.
21.15 Ātrs un bez žēlastības. ASV spraiga sižeta filma. 2001.g.
23.25 Čakija atlase. ASV šausmu komēdija. 2004.g.
1.10 Cietākais rieksts 5. ASV spraiga sižeta trilleris. 2013.g.
2.45 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 15.sērija.
3.25 Pirmo reizi ārzemēs. Latvijas raidījums. 11.sērija.
4.10 TV3 ziņas.

23.50 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
0.40 Sporta studija.*
1.30 Dzimis Eiropā.*
2.00 Viss sākās Liepājā. Dokumentāla filma.
2.30 100 līdz 100.*
3.00 Uzvelc tautastērpu!*
3.30 Piezīmes uz albuma lapām.
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 67.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Karamba! Humora raidījums.
7.30 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 2.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 6. un 7.sērija.
12.35 Derības. Krievijas liriska komēdija. 2015.g.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers. Vācijas kriminālkomēdija. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 100. un 101.sērija.
23.30 NCIS: Losandželosa. ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
1.10 Amerikāņi 3. Seriāls. 10.sērija.
1.55 Hūberts un Štallers.
Vācijas kriminālkomēdija. 3. un 4.sērija.
3.30 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 2.sērija.
3.55 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
4.15 LNT brokastis.

SIA «JELGAVAS ŪDENS»
PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI
KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2017. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.16-8 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» (turpmāk – saistošie noteikumi) dzīvojamo māju īpašnieki var iesniegt SIA «Jelgavas ūdens»
(Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2017. gada 6. jūnijam (ieskaitot).
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2017. gadā ir 30 000 euro (trīsdesmit tūkstoši euro).
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta
mājaslapā www.jelgava.lv vai SIA «Jelgavas ūdens» interneta mājaslapā www.ju.lv.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
16. martā no pulksten 10 līdz 18

Martā bibliotēkas krājumu papildina gandrīz 200 jaunu izdevumu – gan
augstvērtīga daiļliteratūra, gan jaunākie nozaru pētījumi, piemēram:
• Arnalds Indridasons «Purvs». Populārais islandiešu detektīvromāns
2002. gadā saņēma Ziemeļvalstu detektīvu balvu, tulkots vairāk nekā
divdesmit valodās, pēc tā motīviem tapusi arī filma;
• Ilgonis Bērsons «Segvārdi un segburti. Noslēpumi un meklējumi» –
pētniecisks trilleris par mūsu kultūrvēstures aizkulisēm;
• Rihards Poļaks «Tiesības uz nāvi» – jau kopš antīkajiem laikiem tik
aktuālo dzīvības un nāves jautājumu dziļā un vispusīgā pētījumā aplūkojis tiesību zinātņu doktors R.Poļaks.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv

Svētdiena, 19. marts
LTV1

ATVĒRTO DURVJU NEDĒĻA –
no 13. līdz 17. martam.
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JELGAVAS TEHNIKUMS
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6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Āfrika no putna lidojuma.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Aktrise Elīna Vāne.*
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla filma. 4.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Māris Melgalvs.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50  TV PIRMIZRĀDE. Klausi savai sirdij.
Kanādas melodrāma. 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Pagājusī nakts. ASV romantiska drāma (ar subt.). 2010.g.

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava, LV-3001. Tālrunis 63025605;
www.jelgavastehnikums.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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TV3
5.00 Legendas. Seriāls. 2.sērija.
5.40 Kobra 12. Seriāls. 7.sērija.
6.30 Auniņa Šona piedzīvojumi. Animācijas filma.
7.00 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.20 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
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11.00 Karalienes izmērā. ASV drāma. 2008.g.
12.55 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
13.25 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 2017.g. 7.sērija.
15.05 Ātrs un bez žēlastības. ASV spraiga sižeta filma. 2001.g.
17.10 Lidmašīnas. ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.10 Transcendence. ASV fantastikas drāma. 2014.g.
0.35 Devītais. ASV animācijas filma. 2009.g.
2.00 Legendas. Seriāls. 1.sērija.
2.45 Pirmo reizi ārzemēs. 12.sērija.
3.30 Mūsdienu Latvijas garša. 1.–3.sērija.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
9. martā pulksten 18 – lekcija «Latviskie godi – vedības»: iepazīsti senlatviešu kāzu
tradīcijas kopā ar folkloras kopu «Dimzēns». Vakara lektore – Velta Leja. Pieteikšanās
pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
11. martā pulksten 18 – koncerts «Sapnis un mīlestība». Teātra dziesmas ar M.Zālītes dzeju. Režisors – V.Pavlovskis. Piedalās A.Ērglis, N.Rutulis, A.Stafecka, D.Skutelis,
Anmary, Oranžā kora meiteņu trio un J.Strazda instrumentālā grupa. Biļešu cena –
€ 10 – 18 (kultūras namā).
12. martā pulksten 16 – koncerts «Tepat, starp Jums», veltīts Noras Bumbieres
jubilejai. Īpašie viesi – maestro R.Pauls un jubilāri V.Lapčenoks un Ž.Siksna. Piedalās
Z.Muktupāvels, E.Balceris, R.Dūduma, I.Krauja-Dūduma, S.Berezina, N.Jakušonoks,
D.Petkeviča, Tirkīza kora ansamblis, popgrupa «Noslēpums», Jubilejas ansamblis E.Jasa
vadībā u.c. Režisors – S.Kalniņš. Biļešu cena – € 7 – 15 (kultūras namā).
13. martā pulksten 15 un 18 – KINO. Dokumentālā filma «Inteliģentie huligāni»
(Latvija, 2016). Jauniešus ekstrēmajā un ielas sporta kultūrā vairs neuzskata par
huligāniem, bet pilntiesīgiem sportistiem. Inteliģentie huligāni ir tie, kas vēlas radīt
un dzīvot dzīvi bez tiesnešiem. Režisors – R.Rekke. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
14. martā pulksten 18 – Valmieras kinostudijas viesizrāde «Smurfiņi un meža
olimpiāde». Biļešu cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
15. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele «Koridors».
Pilsētas nomales stāsts divos cēlienos. Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – € 3 – 5
(kultūras namā).
16. martā pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
16. martā pulksten 15 – tikšanās ar izstādes «Vecās mežģīnes» autori Edīti
Pauls-Vīgneri (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
16. martā pulksten 15, 18, 21 – KINO. Komēdija «Svingeri» (Latvija, 2016). Viegla
komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli. Režisors – A.Ēķis. Lomās –
I.Rešetins, K.Nevarauska, J.Jubalts, E.Vāne, Ģ.Ķesteris, K.Belicka, J.Djakonovs. Biļešu
cena – € 3 (kultūras namā).
16. martā pulksten 18 – stila konsultantes Žannas Dubskas lekcija «Harmonija
un individuālais stils». Pieteikšanās līdz 13. martam pa tālruni 63012159, 29222737,
63082101 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalības maksa – € 2 (ZRKAC
Svētes ielā 33).
17. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Brēmenes
muzikanti» pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem. Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena
– € 2 (kultūras namā).
19. martā pulksten 14 – R.Pauls un Z.Muktupāvels «Krāsu balāde. Vārds mūzikā»:
literāri muzikāls J.Petera dzejas lasījums un dziesmu atskaņojums. Biļešu cena –
€ 15 – 22 (kultūras namā).
19. martā pulksten 14 – tikšanās ar dzejnieci Veltu Kaltiņu un rakstnieku, tulkotāju
un publicistu Roaldu Dobrovenski. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
21. martā pulksten 18 – Fiksi šovs: «Fiksiki spēlē cirku» (krievu val.). Biļešu cena –
€ 8 – 15 (kultūras namā).

Teātra svētki 2017 Jelgavā
23. martā pulksten 15 – ciemos pie bijušā Jelgavas profesionālā teātra. Ieeja – bez
maksas (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
24. martā pulksten 19 – muzikāls uzvedums «Vēlreiz kā pirmoreiz». Piedalās Jelgavas spēlējošie un dziedošie aktieri. Populāras latviešu un ārzemju melodijas par teātri
«Rampa band» izpildījumā. Režisore D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
26. martā pulksten 12, 15 – izglītojoši izklaidējoša izrāde bērniem ar rotaļām un
radošām darbnīcām «Teātra spēle». Piedalās Jelgavas Jaunais teātris. Biļešu cena –
€ 1 (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).

Izstādes
No 10. marta – M.Stumbra (1941 – 2014) piemiņas gleznu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 12. martam – izstāde «Muzejnieks tuvplānā». Izstādē eksponētas gleznas,
zīmējumi, fotogrāfijas, rokdarbi un citi muzeja darbinieku brīvā laika darinājumi
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
Līdz 16. martam – mākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres tekstiliju izstāde «Vecās
mežģīnes» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 22. martam – izstāde «Miniatūrtekstilijas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 1. aprīlim – Voldemāra Kokareviča gleznu izstāde «Dabas mirkļi» (pilsētas
bibliotēkā).

Mūzika, kas stāv pāri nemieriem
 Jana Bahmane

Mūzika stāv pāri nemieriem – raksturojot koncertu
«Cilvēks. Pulenks», kas 18.
martā pulksten 18 notiks
Jelgavas Svētās Annas baznīcā, saka Jelgavas Svētku
kora mākslinieciskais vadītājs Guntis Pavilons. Koncertprogrammā izskanēs
franču komponista Fransisa Pulenka mūzika.
«Pulenks pārstāv humānisma virzienu franču 20. gadsimta mūzikā,
tādēļ sākotnēji šo koncertprogrammu vēlējāmies atskaņot pēc Parīzē
notikušajiem teroraktiem. Toreiz
mums šo ieceri īstenot neizdevās,
taču tēma aktualitāti nav zaudējusi
– mūzika stāv augstāk par pasaules
nemieriem,» norāda G.Pavilons. Viņš
stāsta, ka nošu raksta ziņā šī ir ļoti
sarežģīta programma – dziedātājiem
nākas daudz strādāt ne vien mēģinājumos, bet arī patstāvīgi. «Mūzika
ir ļoti skaista – to klausoties, nemaz
nevar pateikt, ka tā prasa tik smagu
darbu,» vērtē Svētku kora mākslinieciskais vadītājs, papildinot, ka
koncertā izskanēs skaņdarbi franču
un latīņu valodā. Tā kā franču mūzika

nav iedomājama bez šansona, varēs
dzirdēt arī franču šansonu akordeona
pavadījumā.
Jelgavas Svētku koris apvieno labākos dziedātājus no gandrīz visiem
pilsētas koriem. «Tas mums sniedz
iespēju sagatavot sarežģītākas koncertprogrammas, ko, iespējams, nevar
izpildīt katrs koris,» vērtē Svētku
kora vadītājs. Viņš norāda, ka šajā
programmā pirmo reizi ar kori sadarbosies arī diriģents Mārtiņš Klišāns.
Koncertā savāktie ziedojumi tiks
novirzīti Svētās Annas baznīcas
ērģeļu uzturēšanai. «Instruments
ir ļoti vērtīgs un prasa arī attiecīgu
uzturēšanu. Cenšos vismaz reizi gadā
sarīkot koncertu Annas baznīcā, lai
palīdzētu saglabāt šo vēsturisko instrumentu,» stāsta G.Pavilons.
Koncertā piedalīsies Jelgavas Svētku koris, Aigars Reinis (ērģeles),
Jolanta Strikaite-Lapiņa (soprāns),
Edīte Ziemele-Kivila (klavieres), Elīza
Sestule (čells), Sofija Čerņavska un
Aleksandra Kolodinska (flauta), Anta
Puķīte (akordeons), Anna Berkmane
(timpāni), Tīna Bērziņa (arfa). Diriģenti – M.Klišāns un G.Pavilons.
Koncerts «Cilvēks. Pulenks» Svētās Annas baznīcā notiks sestdien,
18. martā, pulksten 18. Ieeja – par
ziedojumiem.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 9. marts

Diskutēs par Latvijas
okupāciju vēsturei veltīto
literatūru

Jelgava, Lielā iela. 1941. gads
Foto: no Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja arhīva
 Jana Bahmane

«Latviešu lasītājiem ir ļoti
liela interese par okupāciju
vēsturei veltīto literatūru,
tādēļ jādomā, ka vēlme
saprast mītiem un pretrunīgiem viedokļiem apvīto
padomju un vācu okupāciju
vēstures posmus, par laimi,
nav apsīkusi,» vērtē Latvijas
Okupācijas muzeja reģionālo aktivitāšu koordinatore
Elīna Kalniņa, aicinot uz
okupāciju vēsturei veltīto
diskusiju, kas 11. martā
pulksten 12 notiks Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā.
Latvijas Okupācijas muzejs sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku
rīko diskusiju ar mērķi runāt par
vēsturiskās daiļliteratūras un vēsturiskās patiesības mijiedarbību. «Ideja

par šādas diskusijas rīkošanu radās,
lasot pēdējos gados Latvijā publicēto
literatūru par okupāciju vēsturei veltīto tematiku, piemēram, ciklā «Mēs.
Latvija, XX gadsimts» un citus darbus.
Līdzās izciliem un okupāciju vēsturi
korekti izgaismojošiem literāriem darbiem diemžēl nereti rodas tādi, kuros
vēsturiskā patiesība ir neprecīza. Tas
veido nepatiesu izpratni par Latvijas
okupāciju vēsturi, kas ir visnotaļ
nevēlama,» norāda E.Kalniņa. Viņa
papildina, ka okupāciju traumas un to
atstātais mantojums mums neļauj būt
vienaldzīgiem un paviršiem pret savu
pagātni – lai saprastu šodienas Latviju
un veiksmīgi veidotu rītdienu, jāsaprot, kāda Latvija bija 20. gadsimtā un
kas noteica iepriekšējo paaudžu rīcību.
«Mūsu stāsti par pagātni veido mūsu
šodienu un rītdienu,» tā Okupācijas
muzeja pārstāve.
Diskusijā piedalīsies rakstnieki
Gundega Repše, Inese Zandere,
Māris Rungulis un vēsturnieki Ine-

se Dreimane, Ilgvars Butulis un
Mārtiņš Mintaurs. Sarunu vadīs
Latvijas Radio komentētājs Eduards
Liniņš. «Arī Latvijas profesionālie
vēsturnieki rosīgi publicē rakstus
un grāmatas, kas skaidro okupāciju
perioda vēsturi. Rakstnieku un vēsturnieku veikums papildina cits citu,
tādēļ esam aicinājuši trīs rakstniekus
un trīs vēsturniekus, kas pēta un
raksta par okupāciju vēsturi, diskutēt par jautājumiem, kas izriet no
šīs sadarbības,» skaidro diskusijas
organizatore. Sarunas mērķauditorija ir okupāciju vēsturei veltītās
literatūras lasītāji, kā arī rakstnieki
un vēsturnieki, kas pēta un raksta
par šo vēstures posmu.
Diskusiju par Latvijas okupāciju
vēsturei veltīto daiļliteratūru, kas 11.
martā pulksten 12 notiks Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā, aicināts apmeklēt ikviens interesents. Pasākums tapis ar Kultūras
ministrijas finansiālu atbalstu.

LLU dejotāju kalvei – 70
 Jana Bahmane

««Kalve» ir tā smēde, kurā
kaldina dejotāju meistarību, un šie 70 kolektīva darbības gadi ir bijuši
bagātīgām tradīcijām un
skaistu pieredzi piesātināti,» saka LLU tautas deju
ansambļa «Kalve» mākslinieciskā vadītāja Gunta
Skuja. 18. martā pulksten
17 ansamblis ar koncertu
«Kalvē «Kalvi» kaldināja»
Jelgavas kultūras namā
atzīmēs savu 70 gadu jubileju, uz kopā būšanu
aicinot visu laiku «Kalves»
dejotājus.
Jubilejas koncertā piedalīsies tautas deju ansamblis «Kalve» un vidējās
paaudzes deju kolektīvs «Kalve».
«Koncerta pirmajā daļā izdejosim
mūsu ansambļa zelta fonda cienīgas
dejas, ko izvēlējās paši dejotāji. Protams, neiztikt arī bez Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku repertuāra
dejām un tām, kuru horeogrāfiju
veidojuši iepriekšējie kolektīva vadītāji,» stāsta G.Skuja. Savukārt otrajā
daļā dejotāji atklās ko neredzētu un
skatuvei neraksturīgu – latviešu
danču apdares. «Šie ir Latvijā pierakstīti danči, kuros savijas ne vien

latviešu, bet arī citu tautu iezīmes.
Danči vairāk piemēroti, piemēram,
folkmūzikas vakariem, uz skatuves
tos dejo mazāk,» skaidro «Kalves»
mākslinieciskā vadītāja. G.Skujas
horeogrāfiskajā apdarē un danču muzikantes Amandas Jātnieces mūzikas
apdarē iedzīvinātos dančus «Kalve»
izdejos «dzīvās» mūzikas pavadījumā.
«Šo programmu esam izlolojuši īpaši
šim jubilejas koncertam,» stāsta kolektīva vadītāja.
Kopumā koncertā piedalīsies aptuveni 70 vairāku paaudžu «Kalves»
dejotāji. «Gribas, lai šajā jubilejas
reizē mūs sadzird arī bijušie kalvēni
no visām Latvijas malām un svin šos
svētkus kopā ar mums. Esam uzrunājuši dejotājus, un tad jau redzēsim,
cik daudzi no viņiem atsauksies,» tā
G.Skuja. Viņa norāda, ka «Kalves»
kodols ir aktīvi studenti, kas palīdz
saglabāt kolektīva tradīcijas – dejotāji
regulāri tiekas «Kalves» salidojumos.
«Man prieks, ka uz mūsu salidojumiem nāk arī tie dejotāji, kuri nav
dejojuši pie manis,» vērtē G.Skuja.
Viņa stāsta, ka lielākoties, absolvējot
universitāti, studenti kolektīvu pamet, tādēļ īpašs prieks, ka ansambļa
pulkā ir arī ilggadēji dejotāji. «2008.
gadā izveidojām arī vidējās paaudzes
kolektīvu, kas apvieno dejotājus,
kuri pēc vairākiem gadiem atgriezušies «Kalvē»,» tā G.Skuja. Kolektīva

mākslinieciskā vadītāja piebilst, ka
ilggadējo un aktīvo dejotāju pulks ir
gana liels – to vidū Armands Priedols,
Santa Gūtmane, Žanete Sālzirne,
Lauris Galejs, Mārtiņš Kūkojs, Ieva
Heinrihsone, Kristīne Zelča, Barba
Eglīte un Mārtiņš Ruduks. «Šo sarakstu varētu turpināt, un man ir
patiess prieks, ka «Kalvei» ir bagātīgas tradīcijas, kas notur mūs kopā,»
tā G.Skuja.
Tautas deju ansambli «Kalve» 1947.
gadā izveidoja tautā mīlētā skatuves
māksliniece Vera Singajevska. «Tolaik
universitāte atradās Rīgā, un V.Singajevska bija tā, kas sapulcēja pirmos
deju pārus, lai pārstāvētu augstskolu kādā no pasākumiem,» skaidro
G.Skuja. Viņa papildina, ka tajā laikā
māksliniece vēl bija sava radošā ceļa
meklējumos, un droši vien viņas
uzņēmība un radošais gars kalpoja
par pamatu šai iniciatīvai. Kolektīvu
vadījuši arī horeogrāfi Harijs Sūna,
Vilis Ozols, Maija Sālzirne, bet šobrīd
jau 28. sezonu «Kalvi» vada G.Skuja.
Kolektīva repetitors – L.Galejs, koncertmeistars – Uģis Muzikants.
LLU tautas deju ansambļa «Kalve»
70 gadu jubilejas koncerts Jelgavas
kultūras namā notiks nākamsestdien,
18. martā, pulksten 17. Biļetes var
iegādāties Jelgavas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā.
Cena – 3 – 5 eiro.

