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Šodien sāk skaitīt!

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Par gāzes sistēmas stāvokli mājā
jāatbild dzīvokļu īpašniekiem
 Sintija Čepanone

Uzņēmums «Latvijas
gāze» kā operators ir
atbildīgs par daudzdzīvokļu māju gāzesvadu tehnisko stāvokli
līdz mājas noslēgierīcei, pārējais, izņemot gāzes skaitītājus,
ir dzīvokļu un māju
īpašnieku jeb lietotāju
atbildība, uzsver «Latvijas gāzes» Jelgavas
iecirkņa vadītājs Uldis
Auniņš.

Kā atpazīt skaitītāju?

«Pirmo plānoju saskaitīt savu darba kolēģi, kura dzīvo manā iecirknī – Satiksmes ielas rajonā. Iešu pie
viņas vakarā pēc darba. Tā arī plānoju mājas apmeklēt darba dienu vakaros un brīvdienās,» saka Jelgavas
tautas skaitītāja Zigrīda Tāse. Viņa visu mūžu ir strādājusi ar cilvēkiem – gan milicijā, gan autobusu parkā,
gan izpildkomitejā, gan VSAA –, ir droša par savām pārliecināšanas prasmēm, ar datoru apieties māk,
tautas skaitīšanas programmatūru ir apguvusi un no suņiem nebaidās. No šodienas tautas skaitītāji sāks
apmeklēt mājokļus un var ierasties pie iedzīvotājiem ik dienu laikā no pulksten 7 līdz 21. Jelgavas pilsētas
tautas skaitīšanas vadīšanas un koordinēšanas centra reģionālā vadītāja Ineta Žilvinska atgādina, ka tautas
skaitītāji iedzīvotājus dzīvesvietā apmeklēs laikā no 17. marta līdz 31. maijam. Gadījumā, ja iedzīvotājs
netiks sastapts mājās, viņam pastkastē tiks atstāta pavēste ar telefona numuru, pa kuru var sazināties ar
tautas skaitītāju. Jelgavā strādās ap 60 tautas skaitītāju.
Foto: Ivars Veiliņš

Tautas skaitītāja atpazīstamības
zīmes ir violetā lentē iekārta
apliecība (tajā ir fotogrāfija,
tautas skaitīšanas logo, personas vārds un uzvārds, iecirkņa
numurs) un datorsoma ar tautas skaitīšanas logo un iecirkņa
numuru. Tautas skaitītāja identitāti var pārbaudīt, zvanot uz
bezmaksas tālruni 80000777,
nosaucot viņa vārdu, uzvārdu,
savu dzīves vietu un uz datorsomas redzamo numuru.

Ūdens līmenis Lielupē kāpj pamazām

Trešdienas rītā ūdens līmenis
Lielupē Jelgavā bija 47 centimetri
virs jūras līmeņa. Kā stāsta F.Jasens,
ūdens līmenis Lielupē sācis celties
jau aizvadītajā nedēļas nogalē, bet,
kamēr laiks pieturas tāds – pa dienu
nelīst, pa nakti piesalst –, viņaprāt,
plūdu draudi nav gaidāmi. «Plūdi
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Lai gan pēdējā nedēļā
pieturas silts laiks un sāk
kust gan sniega sega,
gan ledus, atbildīgie dienesti situāciju raksturo
kā drošu un pagaidām
plūdus neprognozē. «Jā,
arī pērn šajā pašā laikā
ūdens līmenis Lielupē bija
apmēram tāds pats, bet
sniega sega bija četras
reizes biezāka,» norāda
pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Fēlikss
Jasens. Neskatoties uz
to, dienesti apzinājuši
esošos resursus, joprojām turpina informēt
applūstošajās teritorijās
dzīvojošos un ir gatavi
rīkoties.
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jau nesākas vienā dienā! Jelgavā
kritiskais ūdens līmenis ir 2,6 metri
virs jūras līmeņa, bet dienesti jau pie
divu metru atzīmes sāk darboties
pastiprinātā režīmā,» norāda civilās
aizsardzības speciālists.
Speciālisti uzskata, ka plūdi varētu iet secen tieši februārī piedzīvoto
dažu silto dienu dēļ. «To laikā pašvaldība jau varēja iztīrīt caurtekas
un tagad tās ir tīras, ūdenim ir,
kur palikt. Pašvaldība uzbērusi arī
zemos ceļus riska teritorijās,» tā
pēc pilsētas apsekošanas norāda

VUGD Zemgales reģiona brigādes
Jelgavas daļas komandieris Artūrs
Hroļenko. Tāpat arī citi rādītāji
liecina, ka no plūdiem varētu izbēgt:
ledus Lielupē pirms nedēļas bija
46 centimetrus biezs, sniega sega
nepārsniedz desmit centimetrus,
arī Rīgas jūras līcī ledus pamazām
sāk dreifēt. Tiesa, Svētes upē gan
ūdens līmenis ir kritiskāks un tā jau
iziet no krastiem. «Līdzīga situācija
bija 1996. gadā – pa ziemu sasniga
biezs sniegs, un visi gaidīja plūdus,
bet to nebija. Jo ūdens no mazajām
upītēm brīvi gāja pa ledus virsu,»
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns
pieļauj, ka šāds scenārijs varētu būt
arī šogad.
Lai gan laikapstākļi ir pateicīgi –
arī nedēļas nogalē solītais vējainais
laiks nāks tikai par labu, jo vējš
susina mitrumu –, pašvaldības policija turpina apzināt applūstošajās
teritorijās dzīvojošos. «Apmēram
pusi iedzīvotāju jau esam apzinājuši – Būriņu, Bāra un Miezītes
ceļā. Jāsaka, ka šogad iedzīvotāji
ir daudz informētāki par plūdiem
un rīcību tajos, bet no evakuācijas
tāpat atsakās – cer tikt galā pašu
spēkiem,» norāda pašvaldības poli-

cijas sabiedrisko attiecību speciāliste
– juriste Sandra Reksce. Tomēr,
lai nerastos pārpratumi, ikviens
iedzīvotājs parakstās par to, ka ir
saņēmis instruktāžu un atsakās
no evakuācijas, savukārt, ja domā,
ka tā būs nepieciešama, norāda,
cik ģimenes locekļu jāevakuē, vai ir
mājdzīvnieki.
Situāciju ievērojami uzlabot varētu arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības
iecere sākt Lielupes ledus laušanu
upes grīvā, lai nepieļautu pērnā
gada situāciju – tad ledu sāka lauzt
tikai tad, kad jau Jelgava, Kalnciems
un citas vietas bija applūdušas.
Pagaidām gan vēl nav zināms, vai
ledus tiešām tiks lauzts – Jūrmalas
pašvaldība savu ieceri darījusi zināmu valdībai, tālāk jāgaida lēmums.
«Jelgavas Vēstnesis» atgādina, ka
applūstošo vietu iedzīvotājiem jau
laikus jāsagatavo inventārs, piemēram, lukturīši, gumijas zābaki. Ja
sāksies plūdi un būs nepieciešama
palīdzība, jāinformē Pašvaldības
operatīvās informācijas centra diennakts dispečerdienests pa tālruni
8787, pašvaldības policija pa tālruni
63028550, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests pa tālruni 112
vai 01, Valsts policija pa tālruni 02.
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Kopš janvāra «Latvijas gāze»
veic sistemātiskus remontdarbus, lai nodrošinātu atbilstošu
gāzes pievadu tehnisko stāvokli
apvalkcaurulē, proti, apvalkcaurule pie daudzdzīvokļu mājām
tiek atrakta, pārgriezta, veikti
nepieciešamie remontdarbi un
caurule atbilstoši noizolēta.
«Laika apstākļu dēļ pēc remonta
vēl nevaram nobetonēt darbu
zonu, taču iedzīvotājiem nav
pamata uztraukties – to noteikti
izdarīsim un rakšanas vietas sa-

vedīsim kārtībā,» saka U.Auniņš,
atklājot, ka mūsu pilsētā ir ap
1000 māju, kurās pakāpeniski
tiek veikti šādi darbi, kopumā sakārtojot vairāk nekā 2000 gāzes
ievadu. «Taču mēs par saviem
līdzekļiem savedam kārtībā tikai
to gāzesvada daļu, kas ir mūsu,
dabasgāzes piegādātāja, īpašums
– līdz noslēgierīcei, un iedzīvotājus un īpašniekus aicinām
pievērst uzmanību arī gāzesvada
tehniskajam stāvoklim, kas ir
viņu īpašums,» uzsver Jelgavas
iecirkņa vadītājs, skaidrojot, ka
saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1048 «Dabasgāzes piegādes un lietošanas
noteikumi» lietotājs ir atbildīgs
par savas dabasgāzes apgādes
sistēmas drošību un viņam par
saviem līdzekļiem jānodrošina tā
īpašumā esošo dabasgāzes tīklu
un dabasgāzes iekārtu tehniskā
apkalpe, apkope un remonts.
U.Auniņš norāda, ka tieši tas,
ka iedzīvotāji neizprot «Latvijas gāzes» atbildības robežu,
ikdienas darbā rada vislielākās
problēmas.
Turpinājums 3.lpp.

Aicina pagarināt
sakņu dārzu nomas līgumus
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pašvaldībā jau saņemti
50 iesniegumi ar lūgumu pagarināt sakņu
dārzu nomas līgumus.
Arī citi interesenti var
noslēgt līgumu ar pašvaldību par iespēju
saņemt nomā sakņu
dārzu, informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektors.
Lai pagarinātu nomas līgumu
vai pieteiktos sakņu dārza nomai, iedzīvotājam jāuzraksta
iesniegums. To var izdarīt,
vēršoties pašvaldības Informācijas aģentūrā (Lielajā ielā 11,
tālrunis 63005522). Pēc tam
dārziņa pieprasītājs kopā ar
Īpašuma konversijas pārvaldes
speciālistu vienojas par iznomājamo platību.
2011. gadā līgumu par sakņu
dārza nomu slēdz uz sešiem
mēnešiem – laika periodam no

1. aprīļa līdz 30. septembrim.
Nomas līguma laiks noteikts uz
dārziņu izmantošanas sezonu,
lai nomniekam samazinātu nomas maksas apmēru. Nākamajā
gadā, ja iedzīvotājs vēlas turpināt apstrādāt iekopto dārziņu,
līgums jāpārslēdz.
Nomas maksu 2011. gadā
nosaka 1,5 procentu apmērā no
Valsts zemes dienesta noteiktās
zemesgabala kadastrālās vērtības. Piemēram, 600 kvadrātmetru liela sakņu dārza noma
uz sešiem mēnešiem ir 1,65 lati
ar PVN.
Sabiedrisko attiecību sektors
norāda, ka Jelgavas pilsētas
pašvaldība 2010. gadā ar iedzīvotājiem bija noslēgusi 167
sakņu dārzu nomas līgumus
par kopējo platību 19,8 hektāri, 2009. gadā – 141 sakņu
dārzu nomas līgumu par kopējo
platību 18,6 hektāri, bet 2008.
un 2007. gadā – attiecīgi 128
līgumus par 21,17 hektāriem
un 142 līgumus par 18,4 hektāriem.
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viedokļi

1. aprīlī jāstājas spēkā jaunajai AS «Latvenergo» elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas kārtībai. To jau izvērtējusi Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija un atzinusi, ka nav pamata
to noraidīt. Saskaņā ar jaunajiem tarifiem vairāk būs jāmaksā
mājsaimniecībām, kas tērē vairāk. Tarifs būs atkarīgs no patēriņa
apjoma gada garumā, un uzskaiti sāks no 1. aprīļa. Par pirmajām
1200 kilovatstundām būs jāmaksā pašreizējais tarifs – 8,25 santīmi
par kilovatstundu. Kad šis patēriņa apjoms tiks pārsniegts, tarifs
būs 10,74 santīmi par kilovatstundu. Pēc «Latvenergo» aprēķiniem,
apmēram 30 procentiem mājsaimniecību ikmēneša maksa par
elektrību gada griezumā pieaugs vidēji par latu, 16 procentiem
mājsaimniecību – par 4,36 latiem, bet 6 procentiem – par vairāk
nekā desmit latiem. Puse mājsaimniecību neizjutīs tarifu izmaiņas.
Tas ir tikai «Latvenergo» aprēķins, ko virkne patērētāju sauc par
spekulāciju ar skaitļiem un procentiem, jo realitātē ārkārtīgi niecīga
daļa mājsaimniecību mēnesī patērē līdz 100 kilovatstundām. Neapmierinātība ar «Latvenergo» jaunajiem tarifiem tikai pieaug – tie jau
pārsūdzēti tiesā, bet domubiedru grupa Rīgas domē jau pieteikusi
24. martā protesta akciju pret AS «Latvenergo» jaunajiem tarifiem,
informē ziņu aģentūra LETA. Domubiedru grupa vāc arī parakstus
pret jaunajiem «Latvenergo» tarifiem, kurus plānots iesniegt tiesā
papildu jau pieteiktajām prasībām.
Kamēr mājsaimniecībām vēl netiek piedāvāta iespēja elektrību pirkt
no cita piegādātāja, uzņēmumi Latvijā jau pāris gadus var izvēlēties
starp «Latvenergo» un igauņu kompānijas «Enefit» nodrošināto
elektrību. Izrādās, ka Jelgavā jau šobrīd ap desmit uzņēmumu
elektrību pērk no igauņiem, un visi kā viens atzīst, ka noteicošais
ir cena – «Enefit» elektrību piedāvā lētāk. Kā «Jelgavas Vēstnesim»
atzīst «Enefit» uzņēmumā, pēc «Latvenergo» jauno tarifu apstiprināšanas interese par alternatīvām elektroenerģijas iegādes iespējām, protams, ir pieaugusi. Pašlaik Jelgavā ir divi uzņēmumi – SIA
«Flora» un SIA «KKR» –, kuri jau ir noslēguši līgumu ar «Enefit», bet
pagaidām vēl nav uzsākuši elektroenerģijas iepirkšanu. Taču esot
arī tādi, kuru juridiskā adrese nav Jelgavā, bet uzņēmumi darbojas
mūsu pilsētā un arī patērē «Enefit» piegādāto elektrību.
«Jelgavas Vēstnesis» izzina vairāku uzņēmu viedokli par to, kā viņi
nonākuši līdz lēmumam elektrību pirkt nevis no Latvijas kompānijas, bet gan igauņu.

«Spuldzīte spīd tikpat spoži»
Alvils Grīnfelds, «Jelgavas
Komunālo pakalpojumu» valdes loceklis:
«Visu izšķir cena! Tiklīdz «Enefit» ienāca Latvijas tirgū, tā arī mēs
sākām izmantot viņu pakalpojumus. Nu jau būs vairāk nekā divi
gadi. Un ziniet – spuldzīte spīd tikpat spoži kā pirms tam! Ir taču tikai
saprotami, ka, ja pircējam tiek piedāvāts absolūti identisks produkts,
viņš izvēlēsies to, kas maksā lētāk
– cilvēks taču veikalā iepērkas tieši
pēc tāda paša principa. Pārējais jau
ir tikai detaļas. Šobrīd gan mūsu
uzņēmuma elektrības rēķins vairs
nav tik liels kā brīdī, kad pārgājām
uz igauņu elektrību. Pirms diviem
gadiem mēs vēl apsaimniekojām
atkritumu poligonu, mums bija arī
atkritumu šķirošanas līnijas, taču,
neraugoties uz to, tik un tā vidēji

mēnesī šobrīd «Enefit» elektrība
mums izmaksā dažus simtus latu
mazāk nekā būtu, ja to pirktu no
«Latvenergo». Bet pēc būtības jau
šiem cipariem nav nozīmes – nozīme ir attieksmei. Atcerieties, cik
pirms gadiem mēs maksājām par
mobilajiem sakariem. Jūs domājat,
ka šis pakalpojums bija dārgāks?!
Nē, vienkārši tirgū spēlētāju bija
mazāk, un loģiski, ka viņu apetīte
bija lielāka. Kam aiziet uzņēmuma
peļņa? Akcionāriem!
Pieļauju, ka tajā brīdī, kad izvēles iespēja būs arī mājsaimniecībām, cilvēki noteikti rēķinās,
vai izdevīgāk nav pirkt elektrību
no igauņu kompānijas. Un es to
saprotu – nav jau nozīmes, kā
līdzekļi tiek ietaupīti – vai tas ir
uzņēmums vai privāta māja, katrs
šodien skatās, kā lētāk izdzīvot.»

«Kad «KULK» startē iepirkumā,
neviens taču neskatās, vai
konkurents ir Latvijas uzņēmums»
Jāni s M e l b ā r di s , S I A
«KULK» valdes loceklis:
«Par ko domā katrs uzņēmums?
Kā minimalizēt sava pakalpojuma
cenu, lai tas būtu konkurētspējīgs
tirgū! Un, ja šo ietaupījumu var
iegūt uz elektrības rēķina, tad uzņēmums to arī darīs. Tieši tas bija
galvenais arguments, kāpēc mēs
jau pirms trīs gadiem pārgājām uz
Igaunijā ražoto elektrību. Noteikti
to nenožēlojam, jo elektrība mums
izmaksā lētāk nekā tad, ja to pirktu
no «Latvenergo». Es gan negribētu
saukt konkrētus ciparus – ietaupījumu un ikmēneša maksājumu, jo
tie ir konfidenciāli skaitļi –, taču
ietaupījums ir. Pieļauju, ka kādam
varbūt emocionāli ir grūti izšķirties
pāriet no latviešu kompānijas uz
igauņu, jo sanāk, ka tad Latvijas

firmas nauda aizplūst igauņu kabatās, bet es spriežu savādāk – ja kāds
šo emocionālo aspektu būtu ielicis
likumā, tad par to arī varētu runāt.
Mēs taču labi zinām, ka katram,
kurš veic kāda pakalpojuma vai
produkta iepirkumu, pēc likuma ir
jāizvēlas lētākais piedāvājums. Un
tieši to arī mēs darām – katru gadu
veicam cenu aptauju arī elektrības
piegādātājiem, ja kāds piedāvās
lētāk, mēs no «Enefit» atteiksimies.
Noslēgtais līgums beigsies gada
nogalē, tad veiksim jauno cenu
aptauju un arī redzēsim, ar kuru
kompāniju strādāsim nākamgad.
Princips ir tieši tāds pats kā tad,
kad «KULK» startē kādā cenu
aptaujā vai iepirkumā – arī tad
neviens neskatās, vai konkurents ir
vai nav Latvijas uzņēmums.»

11%
Skaitļi runā

Kurš no šiem projektiem,
jūsuprāt, pilsētā būtu
jāīsteno kā pirmais?

«Emocionāli gribētos
strādāt ar «Latvenergo»»
Juris Sīlis, «Jelgavas tipogrāfijas» valdes priekšsēdētājs:
«Nedomāju, ka igauņu firmas
piedāvātā elektrība dod milzīgus
ieguvumus, taču lētāk tas viennozīmīgi ir. Mūsu uzņēmums jau kādus
gadus divus trīs iepērk elektrību
no «Enefit» un finansiālā ziņā tas
ļauj ietaupīt tipogrāfijai vairākus
simtus latu mēnesī. Kopā ar «Sadales tīkla» rēķinu elektrība mums
mēnesī izmaksā ap 5000 latu, tā,
protams, ir ievērojama summa, un,
ja vien ir iespēja maksāt mazāk,
jebkurš uzņēmums to izmantos.
Pieļauju, ka mūsu «Latvenergo»
kā monopoluzņēmumam vienā
brīdī zuda tā modrība. Manuprāt,
«Latvenergo» sabiedrisko attiecību
speciālistiem pašiem būtu jāpārskata sava uzņēmuma tēls, jo citādi
sabiedrībai tiek radīts tāds negatīvs
fons – no vienas puses, milzīga
peļņa, bet, no otras, nemitīgs tarifu
kāpums. Iespējams, ka tieši tas
arī pamudina virkni uzņēmumu
šobrīd pārskatīt savas saistības ar
Latvijas kompāniju. Ir jāsaprot,
ka elektroenerģijas tirgus mums
ir atvērts un katrs var izvēlēties
savu piegādātāju. Tieši tāpēc arī
patērētājs var justies komfortablāk,
jo tirgū vairs nav viens spēlētājs,
kurš no savām varas pozīcijām
kādam kaut ko uzspiež. Atceros
to brīdi, kad tipogrāfija no pilsētas
centra pārcēlās uz jaunajām telpām
Langervaldes ielā – mums bija nepieciešams palielināt elektroenerģijas jaudas, process bija ļoti dārgs
un nesamērīgi ilgs – arī tas nerunā

par labu «Latvenergo». Patiesībā
tas būtu valstisks jautājums, jo tā
ir viena no pozīcijām, kur uzņēmējdarbībai varētu nākt pretī, neliekot
liekus birokrātiskus šķēršļus.
Protams, ka emocionāli kā latvietis es vēlētos strādāt ar «Latvenergo» – lai ikmēneša vairākus
tūkstošus latu lielais maksājums
nonāktu Latvijas kompānijā, taču
šobrīd apstākļi ir tādi, kādi tie ir...
Ja tā pus pa nopietnam runājam, es
jau nemaz nevaru būt drošs, ka šobrīd tipogrāfija saņem tieši Igaunijā
ražoto elektrību, jo tāda tiešā vada
no Igaunijas mums taču nav... Tāpat kā līdz šim elektrība pie mums
nonāk pa «Sadales tīkla» uzturēto
tīklu, un es varu tikai spriedelēt,
vai tā ir «Enefit» vai «Latvenergo».
Pieļauju, ka praksē vienkārši igauņu uzņēmums Latvijai kopējā tīklā
piegādā tik elektrības, cik to patērējuši uzņēmumi, kuriem noslēgts
līgums ar «Enefit», bet, pie kura
tieši nonāk igauņu elektrība, mēs

nemaz nevaram izskaitļot.
Vēl viena sāpīga tēma patērētājiem ir elektrības pārrāvumi. Arī
mēs esam piedzīvojuši, ka tieši
šādu pārrāvumu dēļ uzņēmumā
no ierindas iziet, piemēram, ļoti
smalkas mikroshēmas, ka mums
izmaksā vairākus tūkstošus latu,
un tad jau pierādīt, ka tā bijusi
piegādātāja vaina, ir ārkārtīgi grūti
vai pat neiespējami. Taču tas vairāk
attiecas uz mūsu pašu «Sadales
tīklu» – tātad atkal neelastīga pieeja
no Latvijas uzņēmuma. Lai gan
nevar noliegt, ka kopumā pēdējā
laikā «Latvenergo» ir sācis strādāt
elastīgāk un piedāvāt, vismaz
lielajiem patērētājiem, dažādotus
tarifus. Tomēr tipogrāfija vismaz
līdz 2012. gada beigām turpinās
iepirkt elektrību no «Enefit», jo
tieši tik ilgs ir mūsu noslēgtais
līgums – lielākais pluss ir tas, ka
līgumā noteiktais tarifs ir fiksēts un
mēs varam būt droši, ka elektrības
cena mums nemainīsies.»

Juhans Mats, «Rīgas miesnieka» un «Jelgavas gaļas kombināta» valdes priekšsēdētājs:
«Teikšu pavisam godīgi – tam,
ka pats esmu igaunis, nav nekādas
nozīmes faktā, ka mūsu kompānija
ir izvēlējusies Jelgavas ražotnei
elektrības piegādātāju no Igaunijas. Arī es esmu tikai uzņēmējs,
un mums visu nosaka cena. Patiesībā mūsu gadījumā situācija ir
duāla – šobrīd «Rīgas miesnieka»
ražotnē Rīgā elektrību pērkam no
«Latvenergo», bet Jelgavas ražotnē
– no «Enefit». Kā izveidojās šāda
situācija? Pavisam vienkārši – mēs
regulāri veicam iepirkumus, un
tieši pirms pusotra gada Rīgas
konkursā uzvarēja «Latvenergo»,
jo piedāvāja lētāko cenu. Savukārt
pagājušajā gadā konkursā Jelgavā
uzvarēja «Enefit», jo tajā brīdī viņi
piedāvāja lētāko cenu. No vienas
puses, jā – mums pagaidām ir
divas ražotnes un katrā savs elektrības piegādātājs, kas varētu ļaut
salīdzināt pakalpojuma kvalitāti,
taču, no otras – šīs lietas salīdzināt
nevar, jo ar «Latvenergo» noslēgtais
līgums ir jau spēkā otro gadu un
tad elektrības cenas bija pavisam
citas. Protams, ka šobrīd izdevīgāks
mums ir «Latvenergo» noslēgtais
līgums, bet tas tūlīt beigsies, un tad
jau iepirkumos parādīsies jaunās
cenas.

Mūsu ražotnēs elektrības patēriņš ir ļoti liels – tas ir vairāk nekā
5000 latu mēnesī, tāpēc ekonomēt
ir būtiski, un mūsu vienīgais kritērijs šajā aspektā ir cena – būs jauns
iepirkums, jaunas cenas, un mēs
izvēlēsimies lētāko – kā jebkurā citā
iepirkumā.
Protams, nākamais iepirkums
būs tikai viens, jo jau 1. maijā mēs
plānojam visu ražošanu pārcelt uz
Jelgavu, kas automātiski nozīmē,
ka par mūsu elektrības piegādātāju
uz laiku līdz jaunam konkursam
pilnībā kļūs «Enefit».
Taču gribu uzsvērt, ka šajā laikā, kopš esam strādājuši ar abām
kompānijām, nevaru teikt, ka kā-

dai no tām pakalpojuma kvalitāte
būtu zemāka – kā «Latvenergo»,
tā «Enefit» strādā ļoti profesionāli:
vienīgā nianse ir pakalpojuma cenu
atšķirība. Par laimi, pēdējā laikā
neesam saskārušies arī ar elektrības padeves traucējumiem, kas ir
«Sadales tīkla» kompetence. Tieši
tā būtu mūsu vislielākā problēma,
ja «Sadales tīkls» neprofesionāli
veiktu savu darbu un uzņēmumā
tiktu fiksēti elektrības padeves
pārrāvumi – iedomājieties, ko tas
nozīmētu gaļas pārstrādātājam. Tie
būtu milzīgi zaudējumi!»

«Tam, ka esmu igaunis, nav
nekādas nozīmes»

38%

17%

34%

Ceturtdiena, 2011. gada 17. marts

Pasta salas sakārtošana
Hercoga Jēkaba
laukuma pārbūve
Vienota satiksmes termināla
izveide pie dzelzceļa stacijas
Neviens no šiem

Sagatavoja Kristīne Langenfelde
foto Ivars Veiliņš

Vai jūs prognozējat,
ka Jelgavā šopavasar
plūdi būs?
Savu viedokli paud portālā

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs gatavojaties
plūdiem?
Helēna Smukuma no Elejas ielas:
- Mēs šeit, Romas ceļa rajonā, protams,
ceram, ka šis
pavasaris nenāks ar tik lieliem
plūdiem un ūdeņiem kā pērn.
Pagājušajā pavasarī mums, par
laimi, applūda tikai pagalms. Ja
arī šogad tā būs, vienkārši atbrīvosim mazu taciņu uz blakus
esošo artēzisko aku un ūdeņi
aiztecēs. Citādi jau neko.
Ina no Būriņu ceļa:
- Tagad pagalmā ir sanesti lieli
ledus gabali, ar bažām
gaidām, kas notiks, kad tie kusīs.
Ja būs plūdi, skaidri zinām, ka
pagalms kā katru gadu slīks.
Lai tā nebūtu, mums upes pusē
jāveido piecu līdz sešu metru
uzbērums, taču to nevaram
atļauties. Vienīgais, ko darām,
ņemot vērā pērnā gada pieredzi,
kad mašīna noslīka – jau tagad
to atstājam uz lielā ceļa.
Dima no Baraviku ielas:
- Mājās stāv
gumijas zābaki, lai varam tikt laukā pa Būriņu
ceļu, kas parasti applūst. Līdz ko
nevarēsim normāli tikt uz mājām
vai ārā no tām, dosimies pie
radiem, lai padzīvotu pie viņiem
kādu laiku. Citu risinājumu neredzam, kā gatavoties vai cīnīties
ar plūdiem. Tagad viss atkarīgs
no tā, kā Svētes upe uzvedīsies.
Ričards no 6.
līnijas:
- Mums šis
pavasaris būs
liels pārbaudījums, jo
šajā rajonā
sākām dzīvot tikai šogad, tāpēc nezinām, ko nozīmē plūdi
un kā tiem gatavoties. Kaimiņi
brīdināja, ka galvenais ceļš parasti applūst, tāpēc ar draugiem
esam sarunājuši, ka viņi aizdos
gumijas zābakus, ja būs nepieciešamība.
Veronika no
6. līnijas:
- Jau pēc pērnā gada pieredzes, kad
applūda pagrabs, visas
tajā atrodošās mantas esam pa
vasaru novietojuši uz podestiem.
Februārī, kad bija tas mazais
atkusnis, mazliet ūdens pagrabā
bija satecējis, bet pagaidām viss
sauss. Protams, ceram, ka plūdi
ies secen. Pagalmā sniegs labi
kūst, vēl nezinām, kas ar upi
notiks.
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Līdz 4. aprīlim
slēgts Higiēnas centrs
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde informē, ka no
šīs nedēļas līdz pat 4.
aprīlim apmeklētājiem
slēgts Higiēnas centrs
pārvaldes ēkas pagrabstāvā. Tur šobrīd notiek
remontdarbi, un tas nozīmē, ka nav iespējams
izmantot centra pakalpojumus – izmazgāt veļu
un apmeklēt dušas.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Saimniecības sektora vadītājs Raimonds Puišelis stāsta, ka centrs
slēgts, jo tiek veikts kapitālais
remonts dušu telpās. «Jā, tās ir izbūvētas pirms četriem gadiem, taču
diemžēl, tās izbūvējot, šķiet, celtnieki ir pieļāvuši tehniskus defektus,
kas šodien liek par sevi manīt.

Dušu starpsienas šobrīd ir gaužām
bēdīgā stāvoklī,» situāciju raksturo
R.Puišelis. Paredzēts, ka dušu
telpās tiks nomainītas pilnīgi visas
flīzes, izbūvētas jaunas starpsienas,
demontēta grīda, ielieta jauna un
noflīzēta. Celtnieki jau šonedēļ
sākuši darbu, un domājams, ka 31.
martā viss plānotais būs pabeigts,
lai jau 4. aprīlī Higiēnas centrs
varētu atsākt darbu. Saimniecības
sektora vadītājs atzīst, ka darbi jau
tika ieplānoti sen un tiem paredzēti
līdzekļi no Sociālo lietu pārvaldes
budžeta, kopā apmēram 1300 latu.
Darbus veic Jelgavas uzņēmuma
SIA «Bona MB» celtnieki.
Lai gan remonts notiek tikai dušu
telpās, šobrīd klientiem nav pieejama arī veļas mazgātava. «Lai varētu
notikt darbi, ūdens bija jāatslēdz
visā centrā, tāpēc nav iespējams piedāvāt nevienu no pakalpojumiem,»
tā R.Puišelis.

Skolēnu brīvlaika akcija
«Trīs dienas – labas dienas»
 Ritma Gaidamoviča

No 21. līdz 27. martam
ir skolēnu brīvlaiks, kurā
bērnu un jauniešu centrs
«Junda» 1. līdz 6. klašu
skolēniem piedāvā piedalīties pavasara brīvlaika
akcijā «Trīs dienas – labas
dienas». Uz dažādām
aktivitātēm skolēni aicināti no pirmdienas līdz
trešdienai, 21., 22. un 23.
martā, katru dienu no
pulksten 12 līdz 16.
«Jundas» direktores vietnieks
Māris Kalniņš stāsta, ka šajā gadā,
organizējot brīvlaika akciju, vērā
ņemti skolēnu ieteikumi un vēlmes.
«Līdz šim Skolas ielas «Jundā» esam
organizējuši skolēniem ballītes, taču
bērni atzīst, ka tā neesot īsta ballēšanās, jo šeit viņi nāk arī mācīties. Viņi
vēlas īstu dīdžeju, īstas disko gaismas. Tieši tāpēc esam nolēmuši, ka
pirmdien brīvlaika akciju iesāksim
ar disenīti «Jelgavas kreklos». Skolēniem būs iespēja gan padejot, gan
piedalīties dažādās atrakcijās kopā
ar pasākuma vadītāju. Viss sāksies
pulksten 12,» tā M.Kalniņš. Otrdien,
22. martā – peldēšanās diena. Skolēni dosies uz 6. vidusskolu, pusi no
atvēlētā laika pavadīs peldot, otru
pusi – sportojot skolas sporta zālē.

Jelgavas 1. speciālā
internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4,
paziņo, ka 2011. gada 11. maijā
skolā darbosies Valsts
pedagoģiski-medicīniskā komisija
izglītojamiem ar skoliozi un
kustību traucējumiem
uzņemšanai 1. – 9. klasē
2011./2012. m.g.
Uzziņas par nepieciešamajiem
dokumentiem un pierakstu uz
komisiju – līdz 20. aprīlim.
Tālrunis 67212227
(Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijas sekretāre).

«Šajā dienā skolēniem līdzi jāņem
peldpiederumi un maiņas apavi
sportošanai, kā arī treniņtērps,»
piebilst M.Kalniņš. Bet akcijas pēdējā dienā, trešdien, skolēni dosies uz
Lediņu nometni, lai aktīvi pavadītu
dienu svaigā gaisā, kāpjot klinšu
sienās, piedaloties dažādās tūrisma
pulciņa sagatavotās aktivitātēs. Šajā
dienā vecāki aicināti savas atvases
saģērbt atbilstoši laika apstākļiem.
Pasākumi katru dienu sāksies
pulksten 12 un beigsies pulksten
16. Dalībniekiem katru dienu pirms
pulksten 12 jāsatiekas pie «Jundas»
Pasta ielā 32, no kurienes visi kopīgi
dosies uz attiecīgās dienas pasākuma norises vietu. Bet pulksten 16
skolēni atgriezīsies pie «Jundas»
Pasta ielā 32.
Nometnes dalības maksa dienā –
1,50 lati. Otrdien organizatori sola
bērnus pacienāt ar našķiem, bet
trešdien skolēni varēs iestiprināties
ar zupu, kas būs vārīta uz ugunskura. Pieteikties akcijai un samaksāt
jau šobrīd var Pasta ielas «Jundā»,
taču tas iespējams arī akcijas norises
dienā. Tiesa, jāierodas laicīgi, lai
nokārtotu formalitātes un nekavētu
pārējos. Taču līdz tam dalībniekiem
jāiepazīstas ar kārtības noteikumiem, kas pieejami «Jundas» mājas
lapā: www.junda.lv.
Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš».
JAMAHAS mūzikas skolas klase
turpina uzņemt audzēkņus, aicinot
pieteikties bezmaksas prezentācijas
nodarbībām mazuļus no 4 mēnešu
vecuma un sintezatora spēles apmācībā no 6 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Tālrunis 26010105.
J.Asara iela 12, Jelgava.
Tālrunis 63023718 vai 26010105.

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
2011. gada 21. martā
no plkst. 16 līdz 19
aicina uz vecāku pēcpusdienu.
Plkst. 18 skolas aktu zālē
9. un 12. klašu vecāku sapulce
par valsts pārbaudes darbiem.
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Atbildība jāuzņemas
dzīvokļu īpašniekiem

Pašlaik uzņēmums «Latvijas gāze» Jelgavā atjaunojis jau vairāk nekā 250 gāzes ievadu. «Par
gāzesvadu tehnisko stāvokli līdz noslēgierīcei, to ieskaitot, esam atbildīgi mēs, bet pārējā
sistēma daudzdzīvokļu mājā ir dzīvokļu īpašnieku atbildība,» uzsver «Latvijas gāzes» Jelgavas
iecirkņa vadītājs Uldis Auniņš.
Foto: Ivars Veiliņš
No 1.lpp.

«Ja cilvēkam ir privātmāja,
tad jautājumu, kas atbildīgs
par situāciju tajā, nav, jo cilvēks
apzinās, ka tas ir viņa īpašums,
par ko pašam arī jāatbild. Un
līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājā
– tā ir visu dzīvokļu īpašnieku
kopīpašums, tādēļ atbildība
par visu jāuzņemas pašiem,
tostarp par lietotāja gāzapgādes
sistēmas tehnisko stāvokli. Tā
nav nedz «Latvijas gāzes», nedz
apsaimniekotāja kompetence, ja
vien apsaimniekotājs saskaņā
ar līgumu nav to uzņēmies,»
norāda U.Auniņš, piebilstot,
ka sen pagājuši laiki, kad gāzenieki staigāja pa dzīvokļiem
un pārbaudīja sistēmu, veica

remontdarbus, uzstādīja gāzesplītis, – atbilstoši pašlaik spēkā
esošajiem normatīviem par to
atbild katra konkrētā dzīvokļa
un mājas īpašnieks, bet «Latvijas gāzei» ne retāk kā reizi piecos gados jāpārbauda, vai gāzes
sistēma ir droša ekspluatācijā.
Jelgavas iecirkņa vadītājs
norāda, ka vēl nesen pat kādā
daudzdzīvokļu mājas daļā nācās pārtraukt gāzes piegādi, jo
dzīvoklī tika konstatēts izrūsējis
gāzesvads. «Tas notika saimnieka bezatbildīgās rīcības dēļ, jo
viņš tā posmam bija uzlicis lielu
plastmasas pudeli, kuru pēc tam
piepildījis ar būvniecības putām.
Rezultātā tika traucēta gaisa
cirkulācija, un tikai laimīgas

sagadīšanās dēļ izdevās izvairīties no nelaimes,» piemēru min
U.Auniņš. Šādā situācijā «Latvijas gāze» atbilstoši savām pilnvarām noslēdz gāzes padevi, taču
konstatētais bojājums par saviem līdzekļiem jānovērš pašam
dzīvokļa īpašniekam. «Turklāt
veikt remontdarbus drīkst tikai
specializēta organizācija, kurā ir
sertificēts speciālists, un mūsu
darbinieks pēc tam pārbauda,
vai bīstamā situācija novērsta,»
uzsver U.Auniņš, atgādinot, ka
gadījumos, ja lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmā ir bojājumi,
kas var izraisīt avāriju un nelaimes gadījumus, saskaņā ar MK
noteikumiem operators ir tiesīgs
pārtraukt dabasgāzes padevi.

Lūdz rūpīgāk pieskatīt savus suņus
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojoties pavasarim,
arvien aktuālāka pilsētā
kļūst klaiņojošo suņu
problēma. Pagājušajā
mēnesī vien Mazo dzīvnieku izolatorā nogādāti
50 suņi, no kuriem tikai 17 atrasti saimnieki.
Aģentūra «Pilsētsaimniecība» un izolators
aicina iedzīvotājus atbildīgāk izturēties pret
saviem mājdzīvniekiem.
«Būtiski ir pieaudzis pilsētā
izķerto klaiņojošo suņu skaits. Tie
klaiņo vieni, kā arī arvien biežāk
baros, radot paaugstinātu bīstamību. Nereti tie ir agresīvi, apdraud
cilvēkus un citus mājdzīvniekus.
Bēdīgs ir fakts, ka tie ir nevis
bezsaimnieka dzīvnieki, bet gan
saimnieku nepieskatīti,» uzsver
aģentūras «Pilsētsaimniecība»

dzīvnieku uzturēšanas uzraudzības speciāliste Rita Voicehoviča.
Viņa atgādina, ka būtiski ievērot:
ja cilvēks kļūst par dzīvnieka
īpašnieku, viņš uzņemas saistības
un atbildību arī likuma priekšā.
Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības
likumu par cietsirdīgu izturēšanos
pret dzīvnieku tiek atzīta arī tā
atstāšana bez aprūpes un bezpalīdzīgā stāvoklī – tātad par tādu
ir uzskatāma arī situācija, kad
dzīvnieks nepieskatīts klaiņo pa
pilsētu. «Aicinu aizdomāties tos
suņu saimniekus, kuri apgalvo,
ka viņa suns nevienu neapdraud.
Nekad nevar garantēt dzīvnieka
uzvedību neierastās situācijās.
Piemēram, uz ielas izskrējis suns
var izraisīt autoavāriju, kurā var
ciest gan suns, gan cilvēki, gan
transports. Tāpat klaiņojošo suni
var sakost citi tādi paši «miermīlīgie»,» tā R.Voicehoviča, aicinot
rūpīgāk pieskatīt savus četrkājainos mājas sargus.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» aicina darbā

sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem.

sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām.

Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā
darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• iepriekšēja pieredze sociālā darba jomā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā bērniem, vecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm krīzes situācijā.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: soc@soc.jelgava.lv
līdz 2011. gada 23. martam.
Tālrunis informācijai: 63007525.

Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā
darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• iepriekšēja pieredze sociālā darba jomā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar pilngadīgām personām (t.sk. ar prognozējamo
invaliditāti);
• izstrādāt individuālos rehabilitācijas plānus personām ar invaliditāti.
Motivētu pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: soc@soc.jelgava.lv
līdz 2011. gada 23. martam.
Tālrunis informācijai: 63007523.

Piemēram, februārī dzīvnieku
patversmē nogādāti 50 suņi, tai
skaitā vairāki negribētu kucēnu
metieni, kuri ir atstāti pie patversmes durvīm vai kāpņutelpās.
No tiem pie jauniem saimniekiem
tikuši tikai seši, 11 atgriezti īstajiem saimniekiem. «Pārējie gaida
bezatbildīgos saimniekus. Taču
gribu piebilst, ka patversme ir
iespēja dzīvniekiem, kuri patiešām
ir palikuši bez īpašniekiem, atrast
sev jaunus, gādīgus saimniekus,»
tā speciāliste. Atgādinām, ka,
ja suns ir noķerts un nokļuvis
patversmē, tā īpašniekam ir jārēķinās ar zināmām izmaksām:
viņam jāsedz sava dzīvnieka uzturēšanās izmaksas patversmē,
jānomaksā «Pilsētsaimniecībai»
sods par klaiņojošu dzīvnieku,
suns jāpiereģistrē (ja tas jau nav
izdarīts) un, ja nav vakcinācijas
pret trakumsērgu, jāveic arī tā.
Dzīvniekam jābūt kakla siksnai ar
tālruņa numuru. Suņu īpašnieki,
kuriem ir pazudis dzīvnieks, var
vērsties Mazo dzīvnieku izolatorā
K.Helmaņa ielā 8, kur tiek nogādāti pilsētā noķertie dzīvnieki, zvanot
pa tālruni 63021924 vai 63026513.
Informācija regulāri tiek izvietota
arī mājas lapā www.petnet.lv/shelters. Par agresīviem dzīvniekiem,
kuri apdraud citus dzīvniekus vai
cilvēkus, jāzvana Pašvaldības policijai pa tālruni 63028550, bet par
klaiņojošiem bezsaimnieka dzīvniekiem un atrastiem ievainotiem
vai mirušiem dzīvniekiem jāziņo
«Pilsētsaimniecībai» pa tālruni
63026513 vai 63084470.
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Īsi
 «Fortum Jelgava» šonedēļ
pirmajam klientam atslēdzis centrālo apkuri. Apkure atslēgta SIA
«Elšade» piederošai ēkai Raiņa
ielā, kurā atrodas skaistumkopšanas salons un veikals ar noliktavām.
«Sildīties jau grib visi, bet maksāt?»
retoriski jautā SIA «Elšade» valdes
locekle Jeļena Zaiceva. Viņa norāda,
ka līdzekļu taupības nolūkos uzņēmums arī rudenī apkuri pieslēdzis
vēlāk nekā citi un tagad atslēdz
ātrāk nekā citi. «Parēķinājām, ka tā
ir izdevīgāk. Telpas ir nosiltinātas un
izremontētas, tik, cik vajadzēs, piesildīsim ar elektrisko sildītāju – tāpat
darījām arī rudenī,» stāsta J.Zaiceva.
Jāpiebilst, ka martā, reaģējot uz
izmaiņām gāzes cenā, mainījusies
arī maksa par siltumu. «Fortum Jelgava» valdes locekle Aina Bataraga
informē, ka martā maksa par apkuri
ir 38,93 lati par megavatstundu (bez
PVN) – tas ir par 0,51 latu lētāk nekā
februārī.
 Pēdējās dienās, kad saule arvien
vairāk kausē sniegu un ledu, pamats zem kājām kļūst slidenāks un
arī Jelgavas slimnīcā nonāk cilvēki,
kuri guvuši traumas uz slidenajām
ielām un ietvēm. Slimnīcas Uzņemšanas nodaļas virsmāsa Māra Pudāne
informē, ka pēdējās dienās tieši šī
iemesla dēļ slimnīcā pēc palīdzības
vēršas vidēji divi cilvēki dienā. Visbiežāk tiek salauztas kājas, sasisti ceļi
vai sastieptas kāju saites. Traumas
gūst, paslīdot uz ielas vai izvēloties
taisnāko ceļu, lai nokļūtu galamērķī,
piemēram, ejot cauri pilsētas parkiem, kur mazās taciņas apledojušas
un nav nokaisītas. Jāpiebilst, ka šobrīd arī Jelgavas pašvaldības policija
pievērš īpašu uzmanību slidenajām
ietvēm un to apsaimniekotājiem.
Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste-juriste Sandra
Reksce informē, ka, atkusnim sākoties, nedēļas laikā Pašvaldības policijas inspektori apsekojuši un pilsētā
konstatējuši 46 slidenas ietves. Tās
apsaimnieko «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde», aģentūra «Pilsētsaimniecība» un privātpersonas.
«Ar visiem apsaimniekotājiem veiktas pārrunas, pēc kurām, atkārtoti
apsekojot slidenās gājēju ietves,
konstatēts, ka pārkāpumi ir novērsti
un ietves – nokaisītas,» tā S.Reksce.
 SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) savā mājas lapā www.jap.
lv publicējis sarakstu ar reisiem,
kurus 24. martā, kad notiks
pārvadātāju rīkotā brīdinājuma
protesta akcija pret iespējamo
valsts budžeta finansējuma samazinājumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem,
neizpildīs. Šajā dienā ievērojami
mazāk autobusu kursēs uz Rīgu un
atpakaļ un netiks izpildīti arī vairāki
reisi maršrutos Jelgava – Bauska,
Jelgava – Dobele, Jelgava – Auce,
Jelgava – Tukums un atpakaļ. Izmaiņas gaidāmas visas dienas garumā,
jau sākot no pulksten 4.55. JAP
samazinājis izpildīto reisu skaitu
reģionālajos starppilsētu pārvadājumos par 50 procentiem, tādējādi
protestējot pret iespējamo 2011.
gada valsts budžeta finansējuma
samazinājumu pasažieru pārvadātājiem. JAP valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs informē, ka izmaiņas
skars tikai reģionālos autobusu
reisus, pilsētas maršrutos 24. martā
visi autobusi kursēs bez izmaiņām.
Tiesa, pagājušajā nedēļā tika paziņots, ka Satiksmes ministrija
tomēr plāno nesamazināt dotācijas
pasažieru pārvadātājiem par trīs
miljoniem, kā piedāvāts iepriekš.
Tā vietā līdzekļi tiks samazināti
dzelzceļa infrastruktūras sakārtošanai, paziņojis satiksmes ministrs
Uldis Augulis. Tiesa gan – pasažieru
pārvadātāji no ieceres 24. martā
rīkot protesta akciju neatsakās,
jo «šie izteikumi pagaidām vēl ir
tikai versija». Komentējot ministra
izteikumus, P.Salkazanovs uzsver:
«Kamēr par šo soli nebūs panākta
oficiāla vienošanās ar Starptautisko
Valūtas fondu un nebūs pieņemti
budžeta grozījumi, tā ir tikai versija.
Līdz ar to pašlaik problēma vēl nav
atrisināta.»

Ritma Gaidamoviča
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Ziedojumu kastītēs
Jelgavā savākti ap 9000 latu
«Savu iespēju robežās vienmēr cenšos
iesaistīties dažādās labdarības akcijās, kas
tiek organizētas kā Jelgavas, tā Latvijas
mērogā. Atbalstu gan slimos bērniņus,
gan ģimenes, kurām pašlaik klājas grūti
un nav pat naudas, lai nopirktu pārtiku. Taču aizvien biežāk nākas dzirdēt
par krāpšanas gadījumiem dažādās
dzīves jomās, tāpēc man vairs nav īstas
pārliecības, ka līdzekļi, ko cilvēki tik nesavtīgi ziedojuši, tiešām sasniedz mērķi.
Piemēram, veikalos «Maxima» izvietotas
ziedojumu kastītes, lai iegādātos pārtikas
pakas trūkumā nonākušajiem, arī es tajās
iemetu pa kādam latiņam, taču par to, vai
mans ziedojums nenonāk kāda topošā
oligarha kabatā, pārliecināties nevaru.
Cik dzirdēts par saziedotajām pakām,
to skaits izklausās salīdzinoši niecīgs, ja
ņem vērā, cik daudz naudas var pamanīt
lielveikalu ziedojumu kastītēs,» «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta pensionāre. Viņa vēlas
zināt, cik tad līdzekļu jelgavnieki saziedo
šajās veikalos izvietotajās kastītēs Jelgavā,
cik paciņu par tiem tiek iegādātas un pie
kā galu galā tās nonāk.
Kā «Jelgavas Vēstnesim» norāda Ziedot.
lv vadītāja Rūta Dimanta, kopš ziedojumu
kastīšu izvietošanas «Maxima» veikalos
2009. gada oktobrī Jelgavā kopumā ir
saziedoti 9165 lati. «Par šo summu, kā
arī par ziedojumiem Ziedot.lv mājas
lapā kopumā ir iegādātas un izdalītas
2795 pārtikas pakas Jelgavas pilsētas un
novada krīzes skartajām ģimenēm,» tā
R.Dimanta, atgādinot, ka ziedojumu, kas
tiek vākti veikalos «Maxima», mērķis ir
iegūt līdzekļus pārtikas bankai «Paēdušai
Latvijai».
Jelgavas iedzīvotāji ir arī ziedojuši 251
glābējpaku palīdzībai savas pilsētas un

Kopš ziedojumu kastīšu izvietošanas «Maxima» veikalos 2009. gada oktobrī Jelgavā kopumā ir saziedoti 9165 lati – par šo summu izveidotas pārtikas pakas, kas
Foto: Ivars Veiliņš
nonākušas Jelgavas un apkārtnes trūcīgajās ģimenēs.
novada ģimenēm. «Tātad kopumā Jelgavas pilsētas un novada krīzes skartajām
ģimenēm ir palīdzēts par kopējo summu
23 757 lati. Visi ziedojumi – gan finansiālie, gan glābējpaku veidā –, kuri tiek
ziedoti Jelgavā, nonāk Jelgavas pilsētas
un novada krīzes skartajām ģimenēm,»
skaidro Ziedot.lv vadītāja.
Viņa norāda, ka nauda no ziedojumu
kastītēm «Maxima» veikalos tiek izņemta
vidēji reizi mēnesī un šajās inkasācijas reizēs kopumā tiek iegūti aptuveni 650 lati.
«Par šādu summu ir iespējams izveidot 76
pārtikas pakas, tomēr iegūtā summa no
ziedojumiem katru mēnesi mainās, līdz ar
to arī pārtikas paku skaits katrā mēnesī
ir atšķirīgs,» tā R.Dimanta, piebilstot, ka
Jelgavā par pārtikas paku nonākšanu pie

saņēmējiem gādā radošo domu un darbu
centrs «Svētelis», kur var pārliecināties
par to, ka saziedotā nauda tiešām ir
«pārvērsta» pārtikas pakās un tās nonāk
ģimenēs, kam ikdienā nepieciešama šāda
veida palīdzība.
Jāpiebilst, ka viena pārtikas paka izmaksā 8,50 latus un tajā iekļauti produkti,
kas dod iespēju ģimenēm nodrošināt
ikdienas maltīti: pa vienam kilogramam
putraimu vai grūbu, rīsu vai griķu, pelēko
zirņu un cukura, 1,5 kilogrami auzu pārslu, 0,5 kilogrami makaronu, 2 kilogrami
miltu, litrs eļļas, kārba gaļas vai kārba
zivju konservu, 0,4 kilogrami sausā piena,
120 grami sausā buljona un 30 grami tējas.

Ceturtdiena, 2011. gada 17. marts

Lāču ielu tuvāko gadu laikā
nav plānots noasfaltēt
«Ceļa stāvoklis Lāču ielā ir kritisks
– kāpēc citu ielu asfaltēšanai naudu
pašvaldība var atlicināt, bet Lāču ielai
– ne? Savulaik, kad uzcēla tos sešus
«stikla būrus», apmēram 300 metru
garā posmā šajā ielā uzlēja asfaltu –
laikam jau, lai jaunās mājas varētu
pārdot. Bet vai tad pārējie, kas dzīvo
šajā ielā, nav cilvēki?» kāds Lāču ielas iedzīvotājs vēlas noskaidrot, kad
plānots sakārtot šo ielu visā garumā.
Atbilstoši Jelgavas pašvaldības
ceļu un ielu sarakstam Lāču iela ir
zemākās kategorijas – D – iela, un
tās uzturēšanas prasības nosaka
Ministru kabineta noteikumi «Par
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas
uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontroli». «Tie paredz ielas greiderēšanu reizi 1,5 mēnešu laikā, to, ka
avārijas bedres, kas dziļākas par 100
milimetriem, jāpieber viena mēneša

laikā, asfalta bedrīšu remonts jāveic
pavasarī līdz 1. jūlijam, bet vēlāk
izveidojušās bedres jāaizpilda līdz
30. septembrim. Savukārt satiksmei
bīstamās bedres «jāaizlāpa» divu nedēļu laikā,» noteikumus atklāj pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
vietnieks Māris Mielavs.
Viņš informē, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas integrētās attīstības
programmas 2007. – 2013. gadam Investīciju plānu Lāču iela nav iekļauta
grants seguma ielu sakārtošanas plānā. «Taču jāprecizē, ka asfaltēšanas
darbi Lāču ielas posmā no Viskaļu
līdz Varavīksnes ielai 2007. gadā tika
veikti par privāta uzņēmēja līdzekļiem un šo Lāču ielas posmu Jelgavas
pašvaldība apsaimniekošanā pārņēma
2008. gadā,» skaidro speciālists.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Situāciju izskaidros JNĪP Klientu daļā

konkrēto situāciju, nepieciešams
zināt lasītājas adresi, tādēļ viņš
kundzi aicina vērsties JNĪP Klientu daļā, kur speciālisti izskaidros
situāciju un to, kāpēc maksājums
ir tieši tāds.
Jāatgādina, ka JNĪP Klientu daļa
atrodas Pulkveža Brieža ielā 26.
Klientu daļas speciālisti pieņem
visu darba dienu bez pusdienas pārtraukuma – pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
SIA «Jelgavas Nekustamā īpa- ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17,
š u m a p ā r v a l d e » ( J N Ī P ) v a l d e s savukārt piektdienās no pulksten 8
loceklis Juris Vidžis, iepazīstoties līdz 15. Tālrunis 63021828.
ar lasītājas jautājumu, norāda – lai
Sagatavoja Sintija Čepanone sniegtu detalizētu skaidrojumu par
Sagatavoja Sintija Čepanone
Jelgavniece Maiga ir neizpratnē,
kāpēc viņai, kuras dzīvokļa platība
ir tikai 11 kvadrātmetri un tajā
turklāt nav «ievilkts» ūdensvads,
jāmaksā par ūdeni. «Kāpēc man par
ūdeni jāmaksā fiksēta summa – 4,15
lati mēnesī –, ja, atšķirībā no citiem
dzīvokļiem mūsu mājā, manā dzīvoklī ūdens nemaz nav «ievilkts» un
es reāli patērēju tikai divus spaiņus
nedēļā!» grib noskaidrot kundze.

6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:
Nr. p.k.
1.
1.1.
1.2.
JELGAVAS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014. – 2020. GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANA
Saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta
ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13. pantu, Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/080 «Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana» īstenošanu
JELGAVAS PILSĒTAS DOME NOLEMJ:
1. Uzsākt Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam (turpmāk tekstā – Programma) izstrādi.
2. Atbildīgo par Programmas izstrādi noteikt Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāju Gunitu Osīti.
3. Izveidot Programmas izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
3.1. Andris Rāviņš – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs;
3.2. Vilis Ļevčenoks – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
3.3. Aigars Rublis – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
3.4. Irēna Škutāne – Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore;
3.5. Gunita Osīte – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja;
3.6. Ilga Muižniece – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas vietniece, Attīstības plānošanas sektora vadītāja.
4. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu.
5. Paziņojumu par Programmas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis».

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.

Pielikums 2011. gada 24. februāra lēmumam Nr.2/4 «Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādes
uzsākšana»
DARBA UZDEVUMS
Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādei
1. Izstrādāt Jelgavas pilsētas attīstības programmu 2014. – 2020. gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa
prioritāšu īstenošanai.

3.2.
4.
4.1.
4.2.

2. Attīstības programmas izstrādes pamatojums:
2.1. Likuma «Par pašvaldībām» 14. panta otrās daļas 1. punkts;
2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturtā daļa;
2.3. Reģionālās attīstības likuma 13. pants;
2.4. Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr.970 «Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā».

4.3.

3. Par lēmuma izpildi atbild attīstības programmas izstrādes vadītājs – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte.

5.
5.1.

4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas
Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī.

5.2.

5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:
5.1. definēt pilsētas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus
to īstenošanai;
5.2. izvērtēt un ņemt vērā Zemgales Plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Jelgavas
pilsētas teritorijas plānojumu 2009. – 2020. gadam un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas
dokumentus, ar kurām robežojas Jelgavas pilsēta;
5.3. izstrādājot Attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos Jelgavas plānošanas dokumentus, jau
uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;
5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot
darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

4.4.
4.5.
4.6.

5.3.
6.
6.1.

6.2.
6.3.
7.

Pasākums
Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei
Domes lēmums par pilsētas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Zemgales Plānošanas
reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu
grupu un viedokļu līderu identificēšana. Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības
līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā/darba grupā
Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze
(t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)
Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu
apkopošana
Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana
Attīstības programmas 1. redakcijas izstrāde
1. posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2. posms – Stratēģiskās daļas izstrāde
3. posms – Rīcības plāna izstrāde
4. posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde
Attīstības programmas 1. redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas
aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo
ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai
Vides pārskata 1. redakcijas izstrāde

Termiņš
2011. gada februāris
2011. gada marts
2011. gada marts – aprīlis
2011. gada aprīlis – maijs
2011. gada jūnijs – augusts
2011. gada augusts – novembris
2011. gada oktobris – decembris
2011. gada maijs – septembris
2011. gada septembris – decembris
2012. gada janvāris – aprīlis
2012. gada marts – aprīlis
2012. gada maijs
2011. gada aprīlis – maijs

2011. gada novembris –
2012. gada februāris

Publiskā apspriešana
Domes lēmums par pilsētas attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu
2012. gada jūlijs – augusts
publiskajai apspriešanai
Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana
2012. gada septembris
plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana. Vides pārskata projekta
2012. gada oktobris – decembris
saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana
2013. gada janvāris – februāris
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana
2013. gada februāris – marts
vadības grupā, rezultātu apkopošana
Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana,
2013. gada marts – aprīlis
kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus,
2013. gada aprīlis – maijs
kā arī publiskās apspriešanas rezultātus
Domes lēmums par Jelgavas pilsētas attīstības programmas gala redakcijas nodošanu plānošanas reģionam 2013. gada jūnijs
un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un
paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.jelgava.lv un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
Attīstības programmas gala redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam un vides pārskata gala
2013. gada jūnijs
redakcijas nodošana Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana
Plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā
2013. gada septembris
domes lēmums par pilsētas attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas
reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti
saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā)
Domes lēmuma par pilsētas attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā un
2013. gada oktobris
vietējā laikrakstā
Apstiprinātās attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana plānošanas reģionam
2013. gada oktobris
Nepieciešamības gadījumā aktualizēt izstrādes termiņus pēc attīstības programmas 1. redakcijas izstrādes

Ceturtdiena, 2011. gada 17. marts

Izpilda minimālo programmu

JLSS audzēkne Alīna
Fjodorova pasaules
čempionātā junioriem
pārvarēja pirmo kārtu
un kvalificējās īsajai
programmai, bet iekļūt labāko vidū un
cīnīties, lai Latvijas pārstāvei nākamgad
nebūtu jāiziet kvalifikācija, viņai neizdevās. «Alīnai neizdevās viena lēcienu kaskāde, bija kritiens, un tas varēja ietekmēt
gan punktu skaitu, gan vietu,» tā treneris
Andrejs Brovenko. Tomēr šajās sacensībās
Alīna pirmo reizi izpildījusi jaunu lēcienu
– trīskāršo ritbergeru –, ko līdz šim bija
lekusi tikai treniņos. Nu viņas arsenālā ir
jauns elements. Šobrīd meitenes prioritāte ir pabeigt Rīgas 55. vidusskolas 9. klasi.

5. komanda valstī

Aizvadīts Skolēnu 64. spartakiādes tautas
bumbā fināls 1999. – 2000. gadā dzimušajiem skolēniem. Jelgavu pārstāvēja 4. vidusskolas meitenes. Viņas nospēlēja neizšķirti ar
Liepājas 7. vidusskolu un Ezeres vidusskolu,
zaudēja Ventspils Centra pamatskolai, bet
cīņā par 5. vietu uzvarēja Lāču pamatskolu
no Daugavpils novada. 1. vieta Āgenskalna
sākumskolai (Rīga), 2. vieta Valles pamatskolai (Vecumnieku novads), bet 3. – Ezeres
vidusskolai (Saldus novads). Zēnu grupā uzvarēja Auces
vidusskola, 2.
vieta – Rīgas
28. vidusskolai, 3. – Siguldas 3. pamatskolai.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Roņi – čempioni

Latvijas čempionātā ziemas peldēšanā
labi nostartējuši jelgavnieki. 25 m brasā
sievietēm 1. vieta Raisai Petrovai un Ladai
Vrubļevskai no «Jelgavas roņiem» (Ladai
arī labākais rezultāts starp dāmām), Gintai
Kellei («Pārlielupes roņi»). Vīriešiem 1. vieta
Dmitrijam Žigunovam (arī labākais rezultāts) un Valērijam Kisļakovskim («Jelgavas
roņi»). 50 m brīvajā stilā vīriešiem labākais rezultāts D.Žigunovam, vēl 1. vieta
V.Kisļakovskim, Andim Bukontam un Vilim
Ķempelim («Pārlielupes roņi»). Jauktajā
stafetē 4x25 m brīvajā stilā 1. vieta «Jelgavas roņi I» – V.Kisļakovskim, L.Vrubļevskai,
Jānim Vīņodim, D.Žigunovam. 3. vieta –
«Jelgavas roņi II»: Valentīnam Ivanovam,
Natlaļjai Puzanovai, Aleksandram Mihailenko, Aleksandram Jakovļevam.

Sveikti februāra labākie

Jelgavas pilsētas domē
sveikti februāra labākie sportisti.
Sporta laureāti šoreiz
divi – JLSS audzēkne Alīna Fjodorova,
kurai 5. vieta Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē daiļslidošanā (treneris
Andrejs Brovenko) un «milonietis»
Edgars Batkovskis, kuram 1. vieta
starptautiskā brīvās cīņas turnīrā svara
kategorijā līdz 36 kg (treneris Vladimirs
Smirnovs). Par Latvijas čempioniem
kļuvuši peldētāji Andrejs Dūda, Viktors
Vovruško un Ilona Badune, kā arī vieglatlēts Ritvars Dombrovskis.

Futbols ir džentlmeņu spēle
 Ilze Knusle-Jankevica

«Komplektācijas process ir
noslēdzies, un varu teikt, ka no
savām iespējām esam izspieduši maksimumu. Protams, to,
cik izdevies uzlabot komandas
sniegumu, rādīs sezona, bet
kopumā sezonai esam gatavi,»
norāda FK «Jelgava» galvenais
treneris Dainis Kazakevičs. Pirmā šīs sezonas spēle futbolistiem ir šo svētdien, 20. martā
– Latvijas kausa ceturtdaļfināls
pret «Liepājas Metalurgu» Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC).
Savukārt regulārais čempionāts
sāksies 3. aprīlī ar izbraukuma
spēli pret FC «Jūrmala». Otrdien, pirms jaunās sezonas, FK
«Jelgava» prezentēja jauno komandas sastāvu un parakstīja
kluba Ētikas kodeksu.

FK «Jūrmala-VV», FK «Ventspils» un FC
«Daugava».

Jelgava – ciets rieksts

Šosezon pēc divu gadu pārtraukuma nomainīts arī komandas kapteinis – turpmāk
šos pienākumus pildīs Jurijs Ksenzovs.
«Tā ir liela atbildība, tomēr prieks, ka čaļi
ievēlēja mani,» neslēpj jaunais komandas
kapteinis. Viņš vēlas panākt, lai katrs
spēlētājs katrā spēlē cīnītos līdz galam un
jebkurā brīdī varētu parādīt pretiniekiem
savu raksturu. «Ir bieži dzirdēts, ka Jelgava
ir ciets rieksts, un to arī vēlos saglabāt,» tā
J.Ksenzovs. Viņš apstiprina arī trenera teikto, ka komandas galvenais ieguvums ir tas,
ka izdevies saglabāt kodolu, savukārt jaunie
spēlētāji to tikai pastiprina. Jāpiebilst, ka
pagājušā sezonā Jurijs spēlēja Baltkrievijā
un Azerbaidžānā, bet FK «Jelgava» sastāvā
aizvadīs pirmo sezonu. «Ar vairākiem spēlēParaugspēlē
futbolisti demonstrē ne vien
savas sportiskās
prasmes un
spējas, bet arī
jaunās formas:
centrā Vladislavs Kozlovs
(baltā kreklā)
un Dmitrijs
Daņilovs.

Kā lielāko ieguvumu D.Kazakevičs min
to, ka izdevies saglabāt pagājušās sezonas
līderus, kā arī piesaistīt jaunus, spēlēt gribošus, talantīgus futbolistus, kas ir gatavi
cīnīties par vietu sastāvā. Viens no tādiem
ir arī vietējās dublieru komandas spēlētājs
Aldis Trukšāns, kurš izsities līdz virslīgai.
«Viegli tas nebija, bet iespējams ir. Domāju,
ka tas ir pēdējo gadu sasniegums – it sevišķi pēdējā sezonā un pirmssezonas laikā
sevi pierādīju un ieguvu vietu virslīgas
komandā,» tā uzbrucējs. Viņaprāt, galvenā
panākumu atslēga ir attieksme un darbs
treniņos. Sev A.Trukšāns izvirzījis mērķi –
panākt pieklājīgu, vairāk nekā 20 minūtes,
spēles laiku, lai varētu izjust, kas ir virslīga,
un iesist vismaz vienus vārtus.

tājiem, piemēram, Gintu Freimani, Oļegu
Malašenoku, jau esmu iepriekš spēlējis kopā
citās komandās, tāpēc jau esam pazīstami,»
piebilst kapteinis.

No grūtībām nebaidās

Rādīs piemēru

Lai gan treneris prognozē, ka šis gads
komandai būs grūtāks divu iemeslu pēc
– debitantiem vienmēr otrais gads esot
grūtāks, jo viņi jau ir izpētīti un iepazīti, un
atkārtot reiz sasniegtu rezultātu ir sarežģīti
–, mērķis ir nosprausts un spēlētāji ir gatavi
cīnīties. «Mūsu mērķis šosezon ir 5. vieta
virslīgas čempionātā, savukārt Latvijas
kausā katra spēle ir svarīga, jo pretinieki
ir nopietni un jārāda augsta līmeņa spēle,»
tā D.Kazakevičs. Apņēmības pilns ir arī
bijušais komandas kapteinis Valērijs Redjko
– viņaprāt, komanda ir kļuvusi stiprāka, bet
tas ir tikai loģiski, jo komandai visu laiku ir
jāprogresē, un, kā minimums, cīnīsies par 5.
vietu. «Visas pozīcijas ir nostiprinātas, nav
kā pērn, kad vienā pozīcijā viens spēlētājs
un viss,» piebilst V.Redjko. Tāpat jaunais
sastāvs pārbaudes spēlēs jau ir iespēlējies
un gatavs sezonai.
Jāpiebilst, ka kādu brīdi klīda runas
par izmaiņām virslīgā un pat iespēju,
ka to veidos paši klubi, tomēr, kā stāsta
D.Kazakevičs, būtiskas izmaiņas nav notikušas. Turpmāk tā vairs nebūs «LMT»
virslīga, jo šis uzņēmums to vairs nesponsorēs, desmit komandu vietā būs deviņas
un čempionātā tiks aizvadīti četri, nevis trīs
riņķi – tas nozīmē, ka šosezon FK «Jelgava»
būs 32 spēles, par piecām vairāk nekā pērn.
Šogad Latvijas Virslīgas čempionātā futbolā
bez jelgavniekiem piedalīsies FC «Jūrmala», «Skonto» FC, JFK «Olimps/RFS», SK
«Liepājas metalurgs», FB «Gulbene-2005»,

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas futbola klubs domā ne tikai par
to, kā piesaistīt leģionārus, piemēram, no
ASV vai Japānas, bet arī par līdzjutējiem,
vienlaikus mēģinot ietekmēt sabiedrisko
domu, ka futbols ir jāapmeklē visai ģimenei.
Jaunās sezonas priekšvakarā FK «Jelgava»
ir izstrādājis Ētikas kodeksu, kas būs saistošs visiem komandas spēlētājiem – par tā
neievērošanu ir paredzētas arī sankcijas.
«Ar Ētikas kodeksu iestāsimies par godīgu
spēli un attieksmi pret līdzjutējiem. Īpaši
tas būtu attiecināms uz necenzētu vārdu
lietošanu spēles laikā. Mums jāapzinās, ka
spēles apmeklē arī ģimenes ar bērniem, un
lamāšanās laukumā nav labākais veids, kā
piesaistīt līdzjutējus. Ar šo soli aicinām arī
Latvijas Futbola federāciju un citus klubus
aktualizēt šo jautājumu un mainīt iesīkstējušās tradīcijas,» norāda kluba valdes
priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs. Spēlētāji
šo iniciatīvu uzskata par pašsaprotamu un
norāda, ka tā vajadzēja rīkoties jau daudz
ātrāk. «Ieskatoties vēsturē, redzam, ka
futbola saknes meklējamas Anglijā un tā
tomēr ir džentlmeņu spēle, kas jāspēlē ar
cieņu pret sevi, pret saviem partneriem, pretiniekiem, skatītājiem un atbalstītājiem,»
uzskata J.Ksenzovs.

«Abonementi iet uz urrā!»

Jau pērn FK «Jelgava» vadība sāka
strādāt, lai piesaistītu skatītājus un popularizētu sporta veidu, un, šķiet, darbs ir
atmaksājies. Spēles apmeklē arvien vairāk

Foto: Ivars
Veiliņš
skatītāju (cerams, ka jaunajās ZOC tribīnēs
skatītāju skaits vismaz dubultosies!), kā arī
izdevies uzstādīt savdabīgu rekordu – šobrīd
no visiem Latvijas futbola klubiem visvairāk abonementu izdevies pārdot tieši FK
«Jelgava». «Abonementi iet uz urrā! Esam
uzstādījuši Latvijas rekordu – ir jau pārdoti
vairāk nekā 30 abonementi, bet līdz šim
augstākais bija 15 «Skonto» FC un desmit
«Ventspilij»,» tā A.Tamisārs. Viņaprāt,
panākumu atslēga ir iespēja, iegādājoties
abonementu, laimēt divas biļetes uz Anglijas premjerlīgas spēli. Tāpat arī šogad
turpināsies jau uzsāktā sadarbība ar Bērnu
un jauniešu mūzikas klubu, kura audzēkņi
muzicēs pirms spēlēm. «Mūsu koncepcija ir
tā, ka katra spēle ir notikums, un darīsim
visu, lai tie, kuri nebūs ieradušies, justos
slikti, ka ir to palaiduši garām,» piebilst
kluba valdes priekšsēdētājs.
Vai vēsture atkārtosies?
Jau svētdien, 20. martā, FK «Jelgava»
aizvadīs Latvijas kausa ceturtdaļfināla
spēli un ZOC stadionā uzņems «Liepājas
metalurgu». Vai vēsture atkārtosies un arī
šoreiz jelgavniekiem izdosies izcīnīt uzvaru?
Veiksmes gadījumā FK «Jelgava» sagaida
pusfināla spēle jau 30. martā. Jāatgādina,
ka pērn ceturtdaļfinālā tieši pret liepājniekiem komandas nospēlēja neizšķirti 3:3, bet
pēcspēles soda sitienos pārāki bija mūsējie.
Šogad, lai uzkurinātu publiku un sakāpinātu intrigu, svētdienas rītā pulksten 11
vispirms «izvillosies» abu komandu fani.
Tiesa, cīņa notiks civilizēti un pēc futbola
noteikumiem. Ieeja – bez maksas. Jāpiebilst,
ka šosezon ieeja uz spēlēm, kas notiks sintētiskā seguma laukumā, būs bez maksas, bet
uz spēlēm dabīgā seguma laukumā – Ls 1.

Jaunajā sezonā FK «Jelgava» izvirzījusi ne
tikai sportiskus mērķus – 5. vietu Latvijas
Virslīgā un kvalitatīvu sniegumu ikvienā
Latvijas kausa spēlē –, bet arī sociālus. Lai
izskaustu spēlētāju iespējamu nepieklājīgu uzvedību, izstrādāts Ētikas kodekss,
kas saistošs visiem kluba spēlētājam – to
viņi apliecinājuši ar parakstu.

FK «Jelgava» spēlētāji:
Nr. Vārds
Uzvārds Augums, Svars,
			
cm
kg
81
16
4
77
11
3
6
5
24
25
32
18
19
8
14
7
17
85
55
21
10
23
9
22
2

Marks
Edgars
Jevgeņijs
Aleksandrs
Mārcis
Jurijs
Valdis
Dmitrijs
Harijs
Mārcis
Boriss
Aleksandrs
Aivars
Artis
Artjoms
Valērijs
Igors
Gints
Māris
Vladislavs
Oļegs
Aldis
Aleksejs
Niks
Deniss

Bogdanovs
Andrejevs
Kazura
Gubins
Savinovs
Ksenzovs
Kaļva
Daņilovs
Cepurītis
Ošs
Bogdaškins
Kļimovs
Ķeris
Lazdiņš
Lonščakovs
Redjko
Lapkovskis
Freimanis
Savinovs
Kozlovs
Malašenoks
Trukšāns
Bespalovs
Rubezis
Petrenko

196
192
186
184
190
174
181
183
178
192
181
169
170
180
179
189
175
184
190
186
184
183
177
196
190

95
79
90
71
85
70
79
78
74
88
78
59
67
76
69
80
64
78
86
81
81
77
77
94
74

FK «Jelgava» Ētikas kodekss
FK «Jelgava» ētikas kodekss ietver profesionālās ētikas
principus, normas un ieteikumus visiem kluba biedriem un
spēlētājiem. Kodekss satur uzvedības principus un normas,
kas jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē,
kā arī attiecībās ar citu klubu spēlētājiem un līdzjutējiem.
FK «Jelgava» biedri un spēlētāji ar savu parakstu apliecina, ka:
• nekādā veidā neietekmēs godīgas spēles principus;
• ar cieņu un izpratni attieksies pret pretinieku komandas
spēlētājiem un līdzjutējiem;
• nelietos necenzētus vārdus spēļu laikā;
• iestāsies pret rasisma un huligānisma izpausmēm futbolā;
• ar savu piemēru rādīs priekšzīmi jaunajiem futbolistiem;
• ievēros spēles reglamentu un noteikumus;
• ar cieņu izturēsies pret tiesnešu lēmumiem;
• arī ārpus futbola laukuma ar savu uzvedību negraus
kluba reputāciju.
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Sporta pasākumi
 19. martā pulksten 10 – galda spēļu
triāde «NO-DO-MO»: pusfināls, «play off»
fināls monopolā (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 19. martā pulksten 11 – cīņu sporta
kluba «Jelgavas džudo» kausa izcīņa (6.
vidusskolā).
 19. un 20. martā – Latvijas atklātais
čempionāts volejbolā sievietēm (Jelgavas
novada Sporta centrā). Pulksten 11 – «Jelgava/LU» : «Ropaži/MSĢ»; 13 – Latvijas JI
: «Ezerzeme»; 15 – «Jelgava/LU» : Latvijas
JI; 17 – «Ropaži/MSĢ» : «Ezerzeme». 20.
martā pulksten 10 – «Jelgava/LU» : «Ezerzeme»; 12 – «Ropaži/MSĢ» : Latvijas JI.
 19. martā pulksten 10 – Sporta servisa
centra 2011. gada kausa izcīņa basketbolā
(Jelgavas Sporta hallē).
 19. martā – «Ziemas kauss 2011»
lakrosā sievietēm: 2. posms (LLU Sporta
zālē Tērvetes ielā 91d). Pulksten 11 – «Rīga
1» : «Mītava 2»; 12 – «Mītava 1» : «Lībava
1»; 13 – «Rīga 2» : «Lībava 2»; 14 – «Rīga
1» : «Lībava 1»; 15 – «Mītava 2» : «Rīga 2»;
16 – «Mītava 1» : «Lībava 2».
 20. martā pulksten 11 – Sporta servisa
centra 2011. gada kausa izcīņa basketbolā
(Jelgavas Sporta hallē).
 20. martā pulksten 12.15 – Latvijas
čempionāts hokejā sievietēm: SHK «Zemgale» – «Sāga» (Krājbankas ledus hallē).
 20. martā pulksten 15 – Latvijas kauss
futbolā, ¼ fināls: FK «Jelgava» – SK «Liepājas metalurgs» (ZOC).
 23. martā pulksten 11 – «Lielā balva
2011» skolām (Jelgavas Sporta hallē).
 24. martā pulksten 10 – «Lielā balva
2011» Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēm (Jelgavas Sporta hallē).
 24. martā pulksten 19.30 – LBL 1. divīzijas spēle: «Zemgale» – «Valmiera» (ZOC).

Meklē darbu
Skolotāja. Varu palīdzēt matemātikas zināšanu
uzlabošanā pamatskolā. Tālrunis 29817860.
Pensionēta skolotāja – privāti. Varu
pasniegt latviešu valodu 9. – 12. klases
skolēniem. Tālrunis 29403315.
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
Celtnieks. Tālrunis 26190019.
Sieviete meklē darbu. Ir augstākā izglītība.
Tālrunis 29258050.
Sieviete (60) auklītes, veca cilvēka vai
slimnieka aprūpētājas vai arī citu darbu.
Tālrunis 29788771.
Vīrietis. Varu veikt dažādus darbus.
Tālrunis 29675752.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 20333489.
Skolotāja. Varu palīdzēt sagatavoties 9. un 12.
klašu skolēniem latviešu valodas/literatūras
eksāmenam. Tālrunis 26636641, 63021031.

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

Pērk
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.28642044

Līdzjūtība
Lai mātes mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
(I.Mežnora)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
kolēģim, Jelgavas pilsētas domes
deputātam Andrejam Eihvaldam,
māti mūžībā pavadot.

		

Jelgavas pilsētas dome
un pašvaldības administrācija

Aizsaulē aizgājuši
ZINA RUDOMINA (dz. 1921. g.)
LEOPOLDS SPROSTS (dz. 1927. g.)
ARTŪRS LAZDIŅŠ (dz. 1934. g.)
VASILIJS LUKJAŅENKO (dz. 1927. g.)
VLADIMIRS RIBČINSKIS (dz. 1928. g.)
DZIDRA ŠĒRA (dz. 1933. g.)
KONSTANTĪNS MURĀNS (dz. 1935. g.)
VALĒRIJS DUDUJEVS (dz. 1944. g.)
DZIDRA VARŅECKA (dz. 1936. g.)
VIKTORS KRASNOJARSKIS (dz. 1951. g.)
VLADIMIRS GERASIMOVS (dz. 1934. g.)
LAIMA RUMBA (dz. 1936. g.)
MAKSIMS KRIŠILOVIČS (dz. 1986. g.)
MARIJA SAMOHVALA (dz. 1929. g.)
IVANS PADALKO (dz. 1921. g.).
Izvadīšana 17.03. plkst. 14 Bērzu kapsētā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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21. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1171.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 1. un 2.sērija.
10.25 «Mēs – visi bērni no Trokšņu ciema». Filma bērniem.
12.00 «Elfu dejas». Dokumentāla filma.
12.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.50 «Ielas garumā».*
13.20 «Eirobusiņš»*.
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
14.05 «Discovery atlants: Indija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Avārijas brigāde. Rekets». Animācijas filma.
15.30 «Avārijas brigāde. Auto». Animācijas filma.
15.40 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 11.sērija.
16.05 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
16.35 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 69.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1171.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 32.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var!
varoni www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 34.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 160. un 161.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 55.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 3.finālspēle.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 34.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 160. un 161.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 25.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
20.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.(noslēguma) sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 55.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Mežonīgā meitene». Lielbritānijas drāma. 2010.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 63. un 64.sērija.
10.05 «Spiegu bērni». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 78.sērija.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 21.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 199.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 200.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Veiksmes kareivji». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
23.15 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 2.sērija.
0.05 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 16.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
1.50 «Izšķirošā balss». ASV liriska komēdija. 2008.g.
3.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 199. un 200.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 41.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 11.(nosl.) sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 1.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 7.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 8. un 9.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 308.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.05 «Garšu laboratorija».
10.50 «Māmiņu klubs».
11.25 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 7.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 10». 26.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 99.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 48.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 15.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 235.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 309.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 21.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 238.sērija.

23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.40 «Nekā personīga».
0.15 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 13.sērija.
0.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 17.sērija.
1.40 «Kobra 7». Seriāls. 99.sērija.
2.30 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 41.sērija.
3.20 «Specvienība 3». Seriāls. 11.sērija.
4.00 «Bīstamās mājsaimnieces 5». Seriāls. 7.sērija.
4.45 «Nakts joki».

22. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1172.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 3.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Vēl par mums – bērniem no Trokšņu ciema». Filma bērniem.
12.35 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.00 «Viss notiek».*
13.30 «Latvija var!»*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 32.sērija.
14.50 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 7.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 11.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 21.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1172.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 33.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 TV pirmizrāde! «Gaismas ceļā».
Latvijas dokumentāla filma. 2010.g.
23.05 «Naudas zīmes».
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 23.00–23.45.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attītība Latvijā. Agro
2011».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 35.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 162. un 163.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 56.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 4.finālspēle.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 35.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 162. un 163.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 26.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 5.finālspēle.
23.00 «Krasta apsardze». Seriāls. 56.sērija.
23.50 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
0.35 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 65. un 66.sērija.
10.05 «Spiegu bērni 2». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 79.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 22.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 201.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 202.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mīlestības pēdas».Melodrāma. 2009.g.
23.05 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 17.sērija.
0.55 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
1.40 «Veiksmes kareivji». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 201. un 202.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 42.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 1.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 2.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 8.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 10. un 11.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 309.sērija.
9.35 «Visi skolas noslēpumi». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
11.20 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 8.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Precējies. Ir bērni 11». 1.sērija.

tv programma
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 100.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 49.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 16.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 236.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 310.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 22.
(sezonas noslēguma) sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». ASV seriāls. 192.sērija.
23.00 «Hārpera sala». ASV seriāls. 4.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls.
1.35 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 47.sērija.
2.25 «Kobra 7». Seriāls. 100.sērija.
3.15 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 42.sērija.
4.00 «Katrīnvilla». Seriāls. 1.sērija.
4.45 «Nakts joki».

23. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1173.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 4.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 33.sērija.
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1173.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 34.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «LTV portretu izlase». Maija Kovaļevska. 2007.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 36.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 164. un 165.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 57.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Īslande. 2006.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 36.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 164. un 165.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».  
20.30 «Ātruma cilts».
21.05 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 6.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 57.sērija.
23.00 «Mongolijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 2006.g.
24.00 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 67. un 68.sērija.
10.05 «Misters Aukle». Piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 13.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 80.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 12.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 23.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 203.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 204.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 12.sērija.
23.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 4.sērija.
23.55 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 18.sērija.
0.50 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
1.40 «Ja es būtu zinājis, ka esmu ģēnijs». Komēdija. 2007.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

Ceturtdiena, 2011. gada 17. marts
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 203. un 204.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 43.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 2.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 3.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 9.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 12. un 13.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 310.sērija.
9.35 «Resnīši». ASV komēdija. 1995.g.
11.35 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 9.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 16.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 101.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 50.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 17.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 237.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 14. un 15.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 311.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 9.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
0.05 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
1.05 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.45 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 14. un 15.sērija.
4.30 «Nakts joki».

24. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1174.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 5.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Cilvēku planēta. Čūsku zveja Kambodžā».
Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 34.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1174.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 35.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 5.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 37.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 166. un 167.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 58.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Lihtenšteina. 2007.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 37.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 166.sērija.
17.10 «Troksnis».
18.15 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
18.30 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 6.finālspēle.
20.50 «Ar makšķeri».
21.20 «Zebra».*
21.35 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 5.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 58.sērija.
23.00 «Leģenda par Jūrzemi». ASV un Kanādas fantāzijas
piedzīvojumu drāma. 2004.g. 1.sērija.
0.35 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 69. un 70.sērija.
10.05 «Priekšpilsētas desantnieks». Komēdija. 1991.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 14.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 81.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 24.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 205.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 206.sērija.
19.15 «Tautas balss».

20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sērija.
22.10 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
23.10 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 5.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 19.sērija.
1.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
1.50 «Žandarms precas». Piedzīvojumu komēdija. 1968.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 205. un 206.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 44.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 3.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 4.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 10.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 14. un 15.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 311.sērija.
9.35 «Roka nometne». ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
11.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 10.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 17.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 102.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 51.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 18.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 238.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 312.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 10.sērija.
22.00 «Karaliste». Spraiga sižeta drāma. 2007.g.
0.15 «Kinomānija».
0.50 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 9.sērija.
1.40 «Kobra 7». Seriāls. 102.sērija.
2.35 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 44.sērija.
3.20 «Katrīnvilla». Seriāls. 3.sērija.
4.00 «Bīstamās mājsaimnieces 5». Seriāls. 10.sērija.
4.45 «Nakts joki».

25. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 1.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 6.sērija.
9.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.15 «Rokas nost no Misisipi». Filma bērniem.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Zeme no putna lidojuma». Speciālizlaidums. 2.daļa.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 «Atklātā ceturtdiena». *
14.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 35.sērija.
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Burvju mākslinieks». Animācijas filma.
15.25 «Klucānija». Animācijas filma.
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 21.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.15 «Laiks vīriem?»
18.45 «Eirobusiņš».
19.15 «Sveiciens no Sibīrijas».
Latvijas dokumentāla filma. 2004.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Pateikt un pateikties. Anda Līce». LTV videofilma.
22.10 Top Latvijas Likteņdārzs!
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 1.sērija.
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 38.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 168. un 169.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 59.sērija.
13.20 «Joka pēc». Seriāls. 167.sērija.
13.50 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Izraēla. 2008.g.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 38.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 168. un 169.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 FIBA Izaicinājuma kausa izcīņa. BK Ventspils – Oostende.
21.30 «Zveja» (ar subt.).  
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 59.sērija.
23.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
23.45 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
0.30 «Taisons». ASV dokumentāla filma. 2008.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 71. un 72.sērija.
10.05 «Toms un Džerijs. Ātrs un briesmīgs». Animācijas filma.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 15.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 82.sērija.
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14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 3». ASV seriāls. 1.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 207.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 208.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Karaliskais anekdošu turnīrs».
22.05 «Mans sapņu randiņš». Romantiska komēdija. 2006.g.
0.20 «Piedzimšana». Mistikas drāma. 2004.g.
2.05 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
3.00 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sērija.
3.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 207. un 208.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 45.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 4.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 5.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 11.sērija.
7.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 16. un 17.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 312.sērija.
9.35 «Roka nometne 2». ASV komēdija. 2010.g.
11.35 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 11.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 18.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 «Kobra 7». Seriāls. 103.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 52.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 19.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 239.sērija.
18.05 «Voroņini» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 313.sērija.
21.00 «Doktors Dūlitls 4». Ģimenes komēdija. 2008.g.
22.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 «Trīspadsmitais». Kriminālfilma. 2008.g. 1. un 2.sērija.
4.05 «Kobra 7». Seriāls. 103.sērija.

26. marts, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 45. un 46.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 9. un 10.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.50 L.Gundars. «Pieskarties baltajam lācim». Teātra TT
izrāde. 2006.g. ieraksts.
14.45 «Pateikt un pateikties. Anda Līce». LTV videofilma.*
15.45 Latvijas Radio kora 70 gadu jubilejas koncerts.*
17.10 «Priekšroka Budam. Austriešu mūķenes portrets».
Vācijas dokumentāla filma. 2009.g.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Mazie noziegumi. Pieci ruksīši». Detektīvfilma. 2010.g.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Monstru balle». ASV un Kanādas drāma. 2001.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē: 19.00 – 19.30
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Trase». Piedzīvojumu drāma. 2008.g.
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Šveice. 2009.g.*
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 57.sērija.
16.30 «Leģenda par Jūrzemi». ASV un Kanādas fantāzijas
piedzīvojumu drāma. 2004.g. 1.sērija.
18.05 «Meistars no Udaņšaņa kalniem».
19.00 «Ekstrēmisti». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
19.35 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Izraēla – Latvija. Tiešraide.
22.15 «Aģents Juhans Falks». Zviedrijas daudzsēriju
krimināldrāma. 2009.g. 4.sērija.
23.55 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4 x 7,5 stafete
vīriešiem.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.10 «Trakie Tūņi brīvībā». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 5.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Planēta 51». Animācijas filma. 2009.g.
12.50 «Mazo dziesmas Latvijai».*
15.35 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.

15.45 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
17.40 «Jūrmala 2010» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Meklēju suņumīli». Romantiska komēdija. 2005.g.
22.35 «Striptīzs». ASV drāma. 1996.g.
0.55 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.20 «Amarkords». Liriska komēdija. 1973.g.
4.30 «Piedzimšana». Mistikas drāma. 2004.g.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 46.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 5.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 5.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 22.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
7.50 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 3». Anim. ser. 7.sērija.
9.05 «Simpsoni 16». Anim. ser. 2. un 3.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols».
10.30 «Dinozauru mednieki 2». 4.sērija.
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.25 «Kinomānija».
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Vīrietis uz paklāja».*
13.50 «Ievas pārvērtības».*
14.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.35 «Doktors Dūlitls 4». Ģimenes komēdija. 2008.g.
18.20 «Dinozaurs». ASV animācijas filma. 2000.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
21.25 «Pamestais». ASV piedzīvojumu drāma. 2001.g.
0.10 «Pēdējais Skotijas karalis». Drāma. 2006.g.
2.25 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 46.sērija.
3.05 «Katrīnvilla». Seriāls. 5.sērija.
3.50 «Dinozauru mednieki 2». Seriāls. 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».

27. marts, svētdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 47. un 48.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 11.
un 12.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 21.sērija.
9.50 «Nebēda». Studijas Dauka animācijas filma.
9.55 «Nikno lapsēnu maršs». Studijas Dauka animācijas filma.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 12.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 12.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Meksika». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.25 «Mazie noziegumi. Pieci ruksīši». Detektīvfilma. 2010.g.
17.05 «Zeme no putna lidojuma». Speciālizlaidums. 2.daļa.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Iemīlēties svešiniekā». Vācijas melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Slepenās aģentes». Francijas kara drāma. 2008.g.
23.40 «Nakts ziņas».
23.50 «Laiks vīriem?»*
0.20 «Mafijas klans». Seriāls. 21. un 22.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Miris. Dzīvs. Bīstams». Detektīvfilma. 1. un 2.sērija.
13.50 «Basketbola apskats».*
14.20 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Izraēla – Latvija.*
16.20 «Bordertauna». Seriāls. 57. un 58.sērija.
17.10 «Lielā riftu ieleja». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.10 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Trase». Piedzīvojumu drāma. 2008.g.
21.05 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 8.sērija.
21.55 «Mēness un ezers». Itālijas drāma. 2006.g.
23.35 «Aģents Juhans Falks». Daudzsēriju krimināldrāma. 4.sērija.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 15.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 2.sērija.
11.10 «Cīņas meistars kunga prātā».
Piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
13.10 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
15.05 «Žandarmi pastaigā». Piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
17.10 «Karaliskais anekdošu turnīrs».*
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
23.00 «Līdz pēdējam vīram». ASV vesterns. 1996.g.
0.55 «Mans sapņu randiņš». Romantiska komēdija. 2006.g.
2.55 «Striptīzs». ASV drāma. 1996.g.
4.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV programma
5.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 47.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 6.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 6.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 23.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
7.50 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.00 «Brediju stilā». ASV komēdija. 1996.g.
13.50 «Pamestais». ASV piedzīvojumu drāma. 2001.g.
16.45 «Istabene lielpilsētā». Romantiska komēdija. 2002.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 12.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «X cilvēki». ASV spraiga sižeta fantstikas filma. 2000.g.
22.35 F-1. Austrālijas Grand Prix izcīņa.
1.15 «Ķirbjgalvis: asinsatriebība». Šausmu filma. 2007.g.
2.55 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 47.sērija.
3.40 «Katrīnvilla». Seriāls. 6.sērija.
4.35 «Nakts joki».

Speciālais piedāvājums
skolēnu brīvlaikā no
21. marta līdz 25. martam
visiem pakalpojumiem
15% atlaide*
(*izņemot bērnu ballītes).

Strādājam katru dienu

no plkst. 12:00 līdz 20:00.

www.bossiks.lv

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

PAVADI VASARU BEZ RAIZĒM!
Vakcinējies pret ērču encefalītu par
īpaši izdevīgām cenām:
«TicoVac» pieaugušajiem –

Ls 15,99;
«TicoVac» bērniem –

Ls 14,99.
Akcija spēkā no 07.03.2011. līdz 07.04.2011.

Zemgales veselības centrs,
Zemgales prospekts 15, Jelgava.
Tālrunis 63084004

www.zvcentrs.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

«Jelgavas Vēstnesis» turpina iepazīstināt ar pilsētas skolēnu interesantākajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Šoreiz – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolnieču Leldes Sutenas un Elīnas Ūbeles pētījums «Apreibinošo vielu
lietošana jauniešu ballītēs». Šis darbs izvirzīts tālāk aizstāvēšanai Zemgales
reģionālajā konferencē, kas Jelgavas pilī notiek šodien, 17. martā.

«Uztraucas nevis par veselību,
bet par to, vai nenonāks policijā»
Elīna Ūbele, Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolniece:
«Mēs par savu uzdevumu izvirzījām noskaidrot un izpētīt, cik jauniešiem vecumā
no 16 līdz 18 gadiem ir aktuāla apreibinošo
vielu lietošana mājas ballītēs. Kāpēc šāda
tēma? Tieši mēs, skolēni, ikdienā, esot kopā
ar vienaudžiem, varam vislabāk redzēt,
uzzināt, kā tieši skolēni pavada brīvo laiku.
Skaidrs, ka jauniešu dzīve nav iedomājama
bez ballītēm, atpūtas ar draugiem un paziņām, taču diemžēl mūsdienās par ballīšu
neatņemamu sastāvdaļu ir kļuvusi apreibinošo vielu lietošana – alkohols, tabakas
izstrādājumi un pat narkotikas. Nožēlojami, bet šī problēma kļūst arvien aktuālāka.
Darbā pētījām, cik daudz jauniešu apmeklē
ballītes, kā tajās pavada laiku, vai lieto apreibinošās vielas, kā arī viņu uzskatus un
pieredzi. Tāpat analizējām vecāku viedokļus par viņu bērniem un salīdzinājām, cik
daudz patiesībā vecāki zina par savu atvašu
atpūtas veidu. Dati rāda, ka apreibinošās
vielas lieto lielākā daļa jauniešu vecumā no
16 līdz 18 gadiem. Atklājās, ka 92 procenti
no aptaujātajiem 50 jauniešiem lieto apreibinošās vielas, turklāt 88 procenti no tiem
apmeklē ballītes, kurās lieto apreibinošās
vielas vismaz vienu divas reizes mēnesī
un vēl biežāk. Visvairāk lietots tiek tieši
alkohols, kam seko cigaretes un ūdenspīpe.
Populārākie skaidrojumi, kāpēc viņi to
dara – tā labāk iederas draugu pulkā vai tā
kļūst jautrāk. Mūsu pētījuma dati pierāda
arī to, ka šo jauniešu skaits, kas lieto apreibinošās vielas, ir daudz lielāks nekā vecāki
domā. Viņi savus bērnus bieži vien krietni
pārvērtē attieksmē pret noteikumiem un
vecāku uzskatiem, taču liela daļa atzīst,
ka uzticas saviem bērniem un ļauj pašiem
aizpildīt savu brīvo laiku. Mūsuprāt, atkarību problēma jauniešu vidū kļūst arvien
aktuālāka, jo visas šīs apreibinošās vielas
pamēģina arvien jaunāki skolēni. Nožēlo-

Foto: Ivars Veiliņš
jamākais ir tas, ka viņi pēc to lietošanas
nevis uztraucas par kaitējumu veselībai,
bet gan par to, vai nenonāks policijā un
vai nākamā diena nebūs «norakstīta» – vai
nebūs slikta pašsajūta, kas traucē strādāt.
Šis ir pētījums un statistikas rādītāji,
taču mūsu doma ir tāda, ka šos datus var
izmantot, rosinot sarunu ar jauniešiem, lai
aktualizētu šo problēmu. Nevis lasīt lekciju, bet gan rīkot informējošas interaktīvas
tikšanās ar jauniešiem, kad viņi paši tiek
iesaistīti pasākumu īstenošanā, tiek veikts
grupu darbs par atkarību tēmu, pausti atšķirīgi viedokļi un veidota diskusija par to.
Visnotaļ apsveicama ir ideja par Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
izveidoto grupu «Jauniešu izglītotāji», kas
apgūst dažādas atkarību tēmas un pēc tam
dosies pie jauniešiem uz sarunu. Domājam,
ka arī mūsu dati viņiem noderētu. Iespējams, ka arī mēs pašas varētu piedalīties
šādās sarunās. Jāpiebilst, ka ko līdzīgu jau
šobrīd īsteno Atkarību profilakses centrs,
un varbūt arī tā darbiniecēm noderēs mūsu
aptaujas dati.»

Kultūras pasākumi
 17. martā pulksten 14. 30 – gadskārtējie frankofono valstu svētki. Šī gada pasākums
«Franču virtuve kā māksla un zinātne» veltīts franču virtuves un vīna kultūras tradīcijām.
Sīkāka informācija llu.lv (Jelgavas pilī).
 18. martā pulksten 15 – instrumentālistu koncerts «Pavasari gaidot». Ieeja – bez
maksas (4. vidusskolas koncertzālē).
 19. martā pulksten 17 – TDA «Kalve» koncerts «Polka pilī». Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pils aulā).
 20. martā pulksten 12 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums «Mēs tikāmies martā» (kultūras namā).
 20. martā pulksten 12 – Leļļu teātra izrāde «Sarkangalvīte» (latviešu valodā). Biļetes
cena – Ls 2. Iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni 26875065 (Tatjana) (Leļļu teātra studijā
Svētes ielā 21b).
 23. martā pulksten 17.30 – Stīgu kamerorķestra koncerts. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 23. martā pulksten 18 – ukraiņu kultūras dienu koncerts «Draudzības tilti». Piedalās tautas mūzikas instrumentu orķestris «Rapsodija» (Ukraina). Biļešu cena – Ls 0,50
(kultūras namā).
 23. martā – Pavasara koncerts. Pulksten 16 – pavasara tirdziņš, pulksten 17 – pavasara koncerts. Piedalās tautas deju kolektīvi «Kalve», «Skalbe», kori «Liepa”, «Ozols»,
«Riti» un Studentu teātris. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils aulā).
 25. martā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzī).
 25. martā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde. Sapņosim un ticēsim savam sapnim muzikālajā D.Vasermana izrādē «Dons Kihots. Cilvēks no Lamanša».
Režisors A.Matisons, asistents A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 26. martā pulksten 19 – grupas «Labvēlīgais tips» jaunā koncertprogramma «Kurvis».
Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
19. martā plkst.16 – Ventspils teātra viesizrāde. M.Zālīte «Dzīvais
ūdens». Režisors A.Krūmiņš. Biļešu cena: Ls 1,50; 1.
20. martā plkst.16 – grupas «Bet bet» 20 gadu jubilejas koncerts.
Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

24. martā plkst.19 – komēdija «Tāda es esmu». Galvenajā lomā Z.Daudziņa.
Režisors J.Rijnieks. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

2. aprīlī plkst.13 un 18; 3. aprīlī plkst.13 – piedāvā apvienība «Ars Nova»
sadarbībā ar Valmieras teātri. J.Lūsēns, P.Brūveris «Agrā rūsa». Lomās:
A.Krauze, U.Roze, A.Ērglis, Amber u.c. Biļešu cena: Ls 12; 10; 8; 7.

8. aprīlī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde. R.Blaumanis «Zagļi».
Biļešu cena: Ls 8; 7; 6; 5.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Ceturtdiena, 2011. gada 17. marts

Atdzīvina kinostudiju
«Fokuss»

Kinoamatieru
studijas «Fokuss»
atjaunošanas
idejai atsaukušies arī četri vecā
«Fokusa» dalībnieki, kuri gatavi
sniegt padomus
un piedalīties
studijas darbā.
Viņi jau kopā ar
jaunajiem šomēnes apsprieduši
tālākās darbības
plānus un sadalījuši uzdevumus,
kas kuram būs
jādara. Vecie
cenšas sameklēt
bijušā «Fokusa»
filmas, jaunie
sāk teorētiskās
apmācības.

 Ritma Gaidamoviča

Aģentūra «Kultūra», lai arhivētu
pilsētas notikumus arī video
un atstātu liecības nākamajām
paaudzēm, nolēmusi pilsētā
atjaunot tautas kinoamatieru
studiju «Fokuss», kas savu darbību beidza 1991. gadā. Studijas iecere ir sākt ar jau esošo
video materiālu digitalizēšanu,
bet vēlāk veidot video hronikas
par pilsētas dzīvi. Šobrīd studija gaida sev pievienojamies
jauniešus, kuri gatavi, teoriju
savienojot ar praksi, ielūkoties
kino industrijas aizkulisēs un
iemācīties veidot filmas.
Tautas kinostudija «Fokuss» Jelgavas
kultūras nama paspārnē veiksmīgi darbojās
vairāk nekā 20 gadus, bet savu darbību
beidza 1991. gadā. Ilgus gadus studijas
vadītāja bija jelgavniece Ženija Feldmane.
««Fokuss» – tā bija vieta, kur tikās pilsētas
kinoamatieri, kas veidoja savas iecerētās
filmas un, sekojot mūsu devīzei «Kas notiek
Jelgavā?», iemūžināja visus notikumus, kas
risinājās pilsētā. Sākot ar RAF rūpnīcas
pamatakmens likšanu, vecā gaisa tilta
nojaukšanu, cilvēku dzīvi, beidzot ar neskaitāmiem kultūras pasākumiem,» stāsta
Ž.Feldmane. Ne viens vien ar kino saistīts
cilvēks vēl šodien atzinīgi izsakās tieši par
kinoamatieriem, kas skoloti Jelgavā. «Mūsu
amatieri bija profesionāli un tautas kinostudiju skatēs vienmēr ierindojās pirmajā
trijniekā. Studija bija pilna ar dažādiem
apbalvojumiem, kausiem,» stāsta bijusī
studijas vadītāja. Te tapušas visdažādākās
filmas gan par Jelgavas cilvēkiem, gan notikumiem. Kā spilgtāko viņa atceras filmu
«Vēl griežas dzirnakmeņi», kas stāstījusi
par Jelgavas puses beķeri, kuram pašam
padomju laikos bija savas dzirnavas, viņš
mala miltus un cepa maizi. «Šī bija filma,
kura izrādīta arī ārpus Latvijas – Čehijā,
Polijā,» stāsta Ženija.

«Nevar tikai
skaistas meitenes filmēt»

Tiesa, šodien par studiju vēsta vien

Foto: Ivars Veiliņš
atmiņas, ko dzirdam no vairākiem kinoamatieriem, kuri te darbojušies un šobrīd
gatavi palīdzēt reanimēt «Fokusu». «Tehnika ir noklīdusi, arī filmas lielākā daļa ir
pazudušas. Vēl ir maza cerība, ka kāda no
tām glabājas Latvijas Lauksaimniecības
universitātē, kur savulaik tika veidota
hronika, un pie kāda mājas fondos. Tas viss
ir jārod rokā, lai varam jaunajiem parādīt,
kā mēs strādājām,» tā Ž.Feldmane. Gan
viņa, gan viņas laika biedri Vilnis Berlands,
Jānis Veilands un Miervaldis Derkusovs
atzinīgi novērtē aģentūras «Kultūra» ieceri
atjaunot «Fokusu» un gatavi līdzdarboties.
Ž.Feldmane vien piebilst: «Es tikai gribētu
jaunajiem teikt – ja sāk, tad tiešām lai to
dara ar nopietniem nolūkiem un no visas
sirds, nevis tikai skaistas meitenes filmē. Vajag filmēt, kā mēs dzīvojam, kādi esam, kādi
notikumi ir Jelgavā, lai nākamās paaudzes
redz. Paši zinām, cik gan patīkami šodien
ir skatīties kādu vecu safilmētu materiālu.»

Pilsēta grib savu video arhīvu

Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics stāsta, ka jaunās studijas iecere
ir ne tikai mācīt jauniešiem, kā filmēt, kā
organizēt filmēšanas un montāžas procesu,
bet viņu viens no galvenajiem uzdevumiem
būtu veidot video arhīvu. «Līdz šim pilsētas
notikumi ir filmēti vien vairākiem ziņu
sižetiem, un tie glabājas veidotāju fondos,
taču mēs gribam, lai pilsētai ir savs arhīvs,»
tā M.Buškevics. Studiju uzņēmies vadīt
rīdzinieks, režisors, producents Viesturs
Alksnītis, kas pirms gada vadījis pulciņu
«Junda TV» bērnu un jauniešu centrā «Junda». Nu viņš kopā ar bijušajiem «Fokusa»
dalībniekiem un jauniešiem grib atdzīvināt
«Fokusu». «Atceros, ka arī es ar baltu skaudību skatījos uz Jelgavas kinoamatieriem.
Ceru, ka arī mums izdosies īstenot visas
ieceres un citi uz mums skatīsies ar skaudību, jo iespējas mums ir,» atzīst V.Alksnītis.

Būs filma «Es tevi mīlu, Jelgava»

Lai arī studija ir tikai sākumposmā, ieceru ir daudz un darbi jau palēnām virzās
uz priekšu. V.Alksnītis kopā ar kolēģēm
uzrakstījis projektu filmai «Es tevi mīlu,
Jelgava», kas apstiprināts, un tas nozīmē,
ka šis būs viens no «Fokusa» taustāmajiem

Iespēja aust lakatu
un veidot piespraudi

«Pārlielupē»
dekupāžas darbi un gleznas

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs piedāvā
radošas nodarbības – 20. martā pulksten
13 tornī varēs aust lakatus, bet 25. martā
pulksten 18 – iepazīties ar latviešu dievību
Māru un izgatavot piespraudi Māras zīmes
formā. Centra speciāliste Jana Eveliņa
informē, ka 20. martā dalībniekiem līdzi
jāņem dzija (300 – 400 metri) atkarībā no
vēlamā lakata biezuma un faktūras (vilnas
dzija biezākam lakatam, mohēra, efektdzijas, lins vai tambordiegi – plānākam), kā
arī šķēres. Dalības maksa – 4 lati. Bet 25.
martā dalības maksa – 3,50 lati, pirmsskolas vecuma bērniem – 50 santīmi. Ņemot
vērā ierobežoto vietu skaitu, nodarbībām
iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447.

Turpinot tradīciju, martā
bibliotēkā «Pārlielupe»
aplūkojama jauna divu
lasītāju rokdarbu izstāde.
Šomēnes ziedu gleznas
piedāvā aplūkot Tadeušs Taputa, bet Zoja
Ņikitina – rotājumus dekupāžas tehnikā.
Bibliotēkas vadītāja Veneranda Godmane
stāsta, ka visu martu viņas vadītajā iestādē
būs apskatāmas T.Taputas sešas ziedu
gleznas, kas, viņasprāt, iepriecināšot ikvienu
bibliotēkas apmeklētāju. Savukārt Z.Ņikitina
šomēnes piedāvā apskatīt dekupāžas tehnikā
izveidotus rotājumus uz koka, drēbes, akmens, plastmasas, dzelzs un stikla, kas ikvienu skatītāju spēšot ievest fantāzijas pasaulē.

produktiem. To veidos no vairākām īsfilmiņām, kurā katrs dalībnieks sniegs savu
redzējumu par pilsētu. Aģentūra «Kultūra»
jau no budžeta līdzekļiem sniegusi sākuma
finansējumu nepieciešamāko materiālu
iegādei, bet studija jau ķērusies klāt jaunu
projektu rakstīšanai, lai iegūtu finansējumu tehnikas iegādei. «Protams, iesākumā
nekādu jaunu divriteni negudrosim, sāksim
ar ābeci. Šobrīd veidojam komandu un
tūlīt sāksim ar teorijas pamatu apgūšanu,
lai varētu strādāt,» stāsta V.Alksnītis, piebilstot, ka tagad jau katrs var saukties par
operatoru. «Izņem no kabatas telefonu,
uzfilmē, aizsūta uz televīziju un sižets
gatavs, saņem vēl balvu. Taču patiesībā, ja
grib pa nopietnam, tad ir daudz jāstrādā,»
nosaka V.Alksnītis.

Sāks ar veco video digitalizēšanu

Par steidzamāko darbu viņš sauc esošā
kultūras mantojuma saglabāšanu – no
VHS formāta videokasetēm, kas ar katru
gadu iet zudumā, sakalst un sačokurojas,
videomateriāli jāpārveido digitālā formātā.
Daudz šādu kasešu glabājas Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā. «Tās
raud pēc digitalizēšanas. Tāpat mēs ceram,
ka izdosies saglābt kādu video, kas tapis
vecā «Fokusa» laikā,» tā V.Alksnītis. Tāpat
viņa klusā iecere ir Jelgavā atjaunot kino.
Šobrīd «Fokuss» savai komandai aicina
pievienoties jauniešus vecumā no 15 līdz
25 gadiem, kuri vēlas apgūt kinematogrāfijas pamatus profesionālu režisoru vadībā.
Studijas dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja,
teoriju savienojot ar praksi, ielūkoties kino
industrijas aizkulisēs un iemācīties veidot
filmas. Studijas mērķis ir informēt, ieinteresēt un palīdzēt saprast lietas, kas slēpjas zem
vārda «kinematogrāfija», pildot scenārista,
režisora un operatora pienākumus. «Šis
būs ceļš cauri kinematogrāfijai, apgūstot
iemaņas, kā izstāstīt stāstu ar filmētu kadru
palīdzību. Jaunieši iepazīs Jelgavas pilsētas
ikdienu, kultūru, mākslu un vēsturi, veidojot Jelgavas pilsētas hroniku,» tā V.Alksnītis.
Interesenti pieteikties var pie režisora asistenta Jāņa Dinstmaņa pa tālruni 26887649
vai rakstot uz e-pastu: dinstmanis@gmail.
com, vai zvanot V.Alksnītim pa tālruni
29226450.

Ukraiņu kultūras nedēļa
Nākamnedēļ – Ukraiņu kultūras nedēļa. 21.
martā pulksten 17.30 Sabiedrības integrācijas pārvaldē fotoizstādes «Ukraiņi Latvijā»
atklāšana. Trešdien, 23. martā, pulksten
15.45 Katoļu katedrālē paredzēts dievkalpojums ukraiņu valodā. To vadīs tēvs
Pavels Jahimecs no Viļņas. Ukraiņu kultūras
nedēļu noslēgs koncerts «Draudzības tilti»
Jelgavas kultūras namā 23. martā pulksten
18. Uzstājas tautas mūzikas instrumentu
orķestris «Rapsodija» no Ukrainas, kas ir
daudzu starptautisko konkursu, festivālu
laureāts un uzvarētājs. Ielūgumus uz koncertu var saņemt Sabiedrības integrācijas
pārvaldē (Sarmas ielā 4) vai nopirkt ieejas
biļetes Jelgavas kultūras nama kasē par
0,50 latiem.

