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Iespējams, drīz vairs nekas neliecinās par to, ka šeit atradās cietums. Pārlielupes cietumu slēdza 2008. gadā,
un, tā kā ēkas bija ļoti sliktā stāvoklī, tika pieņemts
lēmums tās nojaukt. Tagad varas gaiteņos atsākusi cirkulēt ideja par to, ka 24 138 kvadrātmetrus plašajā teritorijā varētu būvēt
kompleksu, kurā atrastos operatīvie
dienesti un Iekšlietu ministrijas
padotības iestādes. Ja valdība to
akceptēs, nākamgad varētu
sākties jaunā kompleksa
būvniecība.
Foto: Ivars Veiliņš

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

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan
slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 22.
martā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005574. Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar
pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Iedzīvotāji aktīvi piesakās
mazdārziņu nomai
 Sintija Čepanone

Pārlielupes cietuma vietā būvēs
operatīvo dienestu kompleksu
 Ilze Knusle-Jankevica

pārvaldes priekšnieks kopā ar
Jelgavas domes priekšsēdētāju
«Iekšlietu ministrijas
Andri Rāviņu mēneša sākumā
valsts sekretāre Ilze
Iekšlietu ministrijā pārrunājuši
Pētersone-Godmane
jautājumu par jauna policijas
ir akceptējusi nepiekompleksa būvniecību Jelgavā,
ciešamību būvēt jaujo esošās policijas telpas, lai gan
nu policijas komplektajās iespēju robežās tiek veikti
su Jelgavā,» norāda
remontdarbi, ir katastrofālā
Valsts policijas Zemgastāvoklī. «No valsts sekretāles reģiona pārvaldes
res saņēmām akceptu. Viņa
priekšnieks Haralds
solīja izveidot darba grupu un
Laidiņš. Pašvaldība šim
līdz maijam sagatavot valdībai
nolūkam ir gatava atinformatīvo ziņojumu, lai jauvēlēt bijušā Pārlielupes
tājumu virzītu uz valdības sēdi
cietuma teritoriju.
jūnija sākumā,» stāsta policijas
Plānots, ka šajā kompriekšnieks.
pleksā varētu atrasties
Iekšlietu ministrijas Adminisne tikai policija, bet
tratīvā departamenta Sabiedrisarī Ugunsdzēsības un
ko attiecību un organizatoriskā
glābšanas dienests,
darba nodaļas vadītāja Gunta
robežsardze, Drošības
Skrebele apstiprina, ka šobrīd
policija, prokuratūra,
tiek veidota darba grupa, lai
Pilsonības un migrāizstrādātu konceptuālu risinācijas lietu pārvalde.
jumu Valsts policijas Zemgales
Arī Neatliekamās mereģiona pārvaldes jaunā ēku
dicīniskās palīdzības
kompleksa būvniecībai, kurā,
dienests izteicis vēlmi
iespējams, varētu izvietot arī
pievienoties.
citas Iekšlietu ministrijas pa
kļautības iestādes un operatīvos
Policijas Zemgales reģiona dienestus. «Ir plānots, ka darba

grupa līdz jūnija sākumam varētu atrast vienotu viedokli, kādas
būtu projekta izmaksas un kad
to provizoriski varētu sākt īstenot. Šo konkrēto risinājuma variantu Iekšlietu ministrija plāno
iesniegt jūnija sākumā Ministru
kabinetā izskatīšanai kopā ar
citām jaunajām politikas iniciatīvām 2014. – 2016. gada vidēja
termiņa budžeta projekta ietvaros,» norāda G.Skrebele.
Valsts policija šobrīd Jelgavā
izvietota divās ēkās: Katoļu
ielā 18a un Pētera ielā 5. Tā
kā Jelgavā atrodas gan reģiona
pārvalde, gan Jelgavas iecirknis,
H.Laidiņš atzīst, ka tas apgrūtina darbu. Jo īpaši kritiskā
stāvoklī šobrīd ir ēka Pētera ielā
5 – pēdējie nopietnie remontdarbi tajā varētu būt veikti 1947.
gadā. Ēkas fasādei krīt ķieģeļi,
tā ir bīstama apkārtējiem, bet,
tā kā tas ir kultūrvēsturisks piemineklis, ikviens darbs jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekciju.
H.Laidiņš lēš, ka jaunais
komplekss varētu tikt uzbūvēts
trīs gadu laikā, bet darbs pie tā

varētu sākties nākamgad. To
iecerēts uzbūvēt «no nulles»
bijušā Pārlielupes cietuma teritorijā. Viens no būtiskākajiem
argumentiem bijis, lai ir pietiekami plaša teritorija stāvvietu
un garāžu izbūvei, jo plānots,
ka jaunajā ēkā atradīsies ne
tikai Valsts policija, bet arī citi
operatīvie dienesti un Iekšlietu
ministrijas padotības iestādes.
«Plānots, ka šajā kompleksā
atradīsies policija, Ugunsdzēsības un glābšanas dienests,
robežsardze, Drošības policija,
Jelgavas un Zemgales tiesu reģiona prokuratūra, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde.
Arī reģiona Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
izteicis vēlmi pievienoties,»
norāda H.Laidiņš. Vairākām no
šīm iestādēm šobrīd telpas ir
neapmierinošā stāvoklī, turklāt
daudzas telpas īrē.
Lai ietaupītu līdzekļus, Zemgales reģiona pārvaldei uzdots
izanalizēt pēdējo gadu jaunuzbūvēto policijas ēku projektus,
lai izvērtētu, vai kāds no tiem
ir pielāgojams Jelgavai.
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Jau otro gadu iedzīvotāju vidū vērojama
tendence pēc iespējas
agrāk noslēgt līgumu
ar pašvaldību par sakņudārza nomu. Līgums
tiek slēgts uz sešiem
mēnešiem – par laika
periodu no 1. aprīļa
līdz 30. septembrim –,
un jau pašlaik pašvaldība saņēmusi vairāk
nekā 70 pieteikumu
ar lūgumu iznomāt
zemesgabalu mazdārziņam.
Pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka informē, ka līdz 18.
martam pašvaldība saņēmusi
71 iesniegumu par mazdārziņu
nomu. «70 iesniegumi saņemti
par zemes nomas tiesību pagarināšanu, viens – no personas,
kura zemi sakņudārza ierīkošanai vēlas nomāt pirmo reizi,»
viņa skaidro, ka, salīdzinot ar
pagājušo gadu, analogā laika
posmā saņemto pieteikumu
skaits ir līdzīgs, taču pēdējo divu
gadu laikā jūtams, ka personas
atļaujas vēlas nokārtot un saņemt ātrāk.
Kā ierasts, sakņudārzu nomnieki izvēlas apstrādāt vidēji
200 – 800 kvadrātmetrus lielu

zemesgabalu. «Ņemot vērā
pieaugošo pieprasījumu pēc
mazdārziņiem, izvērtējam iespējas rast arī jaunas vietas
mazdārziņu ierīkošanai, taču
jelgavniekiem būtu jārēķinās ar
to, ka šie zemesgabali vairākus
gadus nav apstrādāti vai arī uz
tiem iepriekš sakņudārzi nav
bijuši,» tā S.Beļaka.
Sakņudārza nomas maksa
arī šajā gadā tiek aprēķināta
tāpat kā pērn, un tā ir 1,5 procentu apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības plus PVN.
«Tādējādi nomas maksa par 600
kvadrātmetrus lielu sakņudārzu
2013. gada sezonā būs 1,63 lati,»
tā S.Beļaka.
Jāatgādina, ka pieteikšanās
termiņš sakņudārza nomai
netiek normēts, taču nomas
līguma laiks ir noteikts uz mazdārziņu izmantošanas sezonu,
tas ir, zemes nomas līgums tiek
slēgts uz sešiem mēnešiem – par
laika periodu no 1. aprīļa līdz
30. septembrim. Lai pagarinātu
nomas līgumu vai pieteiktos
sakņudārza nomai, iedzīvotājam jāuzraksta iesniegums
pašvaldībai. To var izdarīt,
vēršoties pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā (Lielā iela
11, tālrunis 63005522). Pēc tam
dārziņa pieprasītājs kopā ar
Īpašumu konversijas pārvaldes
speciālistu vienojas par iznomājamo platību.

Noslēgtie līgumi par sakņudārzu nomu
Gads

Noslēgto līgumu skaits

2012.		
2011.		
2010.		
2009.		
2008.		

Kopējā iznomātā platība, ha

269			
225			
167			
141			
128			

23
20,3
19,8
18,6
21,17

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldība

Stacijas parkā vēlas izveidot Jelgavas vēstures stāstu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldība izsludinājusi Stacijas parka Pasta ielā
65 teritorijas attīstības skiču konkursu «Ieklausies
vēstures soļos». «Kādreiz parka teritorijā atradās
kapsēta. Tagad tajā izvietoti vairāki vēsturiski pieminekļi un objekti, bet pēc kopējās parka auras tas
ir tāds sāpju parks. Tieši tāpēc gribētos izveidot
Stacijas parku par vienotu Jelgavas vēstures objektu,» norāda Jelgavas Būvvaldes ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins.

Viņš stāsta, ka Stacijas parks
bijis saistīts ar dažādiem vēsturiskiem notikumiem, tajā ir vairāki pieminekļi kara upuriem,
teritorijā atrodas divas bumbu
patvertnes. «Šī skiču konkursa
mērķis ir iegūt priekšlikumus
Stacijas parka teritorijas attīstībai, kas nestu idejisku un
emocionālu vēstījumu par Jelgavas pilsētas un tās iedzīvotāju

pagātni, tagadni un nākotni,
veidojot to kā Jelgavas iedzīvotājus izglītojošu un tūristiem
interesantu pilsētvides objektu,»
stāsta A.Lomakins, piebilstot,
ka šobrīd parks ir pārsātināts
ar dažādiem vēsturiskiem objektiem, bet lielākajai sabiedrības
daļai nav skaidrs, ne kas ir šie
objekti, ne kāda ir to nozīme.
Vieni no idejas iniciatoriem ir

Jelgavas Latviešu biedrība, kas
vienmēr iestājusies par latviskajām un jelgaviskajām vērtībām.
«Šogad aprit 25 gadi, kopš tika
izveidota Tautas fronte. Tolaik
tas Jelgavā bija liels un spēcīgs
impulss, un tas ar jaunu sparu
uzjundīja ideju par Lāčplēša
«sirds» novietošanu goda vietā.
Manuprāt, Stacijas parkā tiešām iznāktu lielisks ansamblis

– vēsturisks stāsts, laikmetu
loku stāsts,» uzskata biedrības
vadītājs Paulis Rēvelis.
Uz Stacijas parku plānots pārvietot arī Kārļa Jansona veidotā
pieminekļa «Jelgavas atbrīvotājiem» fragmentu – Lāčplēša
krūšutēlu –, kurš šobrīd atrodas
pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja.
Turpinājums 3.lpp.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

intervija

Ceturtdiena, 2013. gada 21. marts

«Fortum»: Apkures cena nākotnē būs atkarīga
arī no elektrības cenas brīvajā tirgū
 Jānis Kovaļevskis

«Fortum Jelgava» ir
uzņēmums, kas trīs
reizes saņēmis balvu kā labākais darba
devējs Zemgalē un
šobrīd īsteno vienu
no lielākajiem investīciju projektiem valstī,
izbūvējot modernu
biomasas koģenerācijas staciju, ko plānots
nodot ekspluatācijā
jau šā gada rudenī.
Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā
50 miljoni latu. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa pārliecināta, ka,
izmantojot vietējās
izcelsmes kurināmo
– šķeldu –, turpmākajos gados «Fortum»
piedāvātais siltumenerģijas tarifs būs
zemāks nekā tajās
pilsētās, kur turpinās
izmantot dabasgāzi.

«Pasaules prakse liecina, ka centralizētā siltumapgāde ir viens no ekonomiski izdevīgākajiem
un videi draudzīgākajiem apkures veidiem blīvi apdzīvotās vietās, tādēļ jau šobrīd piedāvājam
«Prognozējam, ka nākamajā ražotājiem un privātajam sektoram izmantot «Fortum Jelgava» pakalpojumus,» stāsta uzņēFoto: Ivars Veiliņš
apkures sezonā siltumenerģi- muma valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa.
jas tarifs būs par 10 procen- saukto obligātā iepirkuma šim lielākā daļa šķeldas toriem ir daudzdzīvokļu ēku
tiem zemāks nekā šajā apkures komponenti (OIK). Kā tas tika eksportēta uz Skandi- tehniskais stāvoklis jeb siltumnoturība. Vairums ēku
sezonā. Savukārt ilgtermiņā varētu ietekmēt situāciju nāvijas valstīm?
Šķeldas cena šobrīd svār- celtas laikā, kad šiem jautāj ā ņ em v ē r ā t a s , k ā d a b ū s Jelgavā?
Jelgavas biomasas koģe- stās ap 10 latiem par MWh, jumiem neviens nepievērsa
elektroenerģijas cena brīvajā
tirgū, jo jaunajā stacijā ražo- nerācijas stacija ir vienīgā bet transportēšanas izmaksas uzmanību. Mēs regulāri anasim gan elektroenerģiju, gan Latvijā, kura kā atbalsta mo- uz Skandināviju veido vēl lizējam situāciju pilsētā pēc
siltumenerģiju,» tā «Fortum deli neizvēlējās OIK, bet gan aptuveni 6,6 latus par MWh. tā, kādi ir dzīvokļu īpašnieku
Jelgava» valdes priekšsēdētāja maksājumu par uzstādīto jau- Salīdzinoši gāzes kā kurināmā maksājumi vienā vai otrā ēkā.
du. Būtiskākā atšķirība starp izmaksas šobrīd ir ap 30 latiem Skaitļi atklāj, ka maksājumi
G.Cimdiņa.
šiem atbalsta mehānismiem par MWh. Par to, ka šķeldas par patērēto siltumenerģiju
Vai bažas, ka pēc gāzes ir tāda, ka jaudas maksājums tirgus ir pietiekami piesāti- sakārtotās un nosiltinātās
tirgus liberalizācijas varē- ir fiksēts un nav piesaistīts nāts un tajā valda veselīga ēkās ir vismaz uz pusi zemāki.
tu būtiski pieaugt apkures gāzes cenai, kā tas ir ar OIK konkurence, liecina tas, ka Līdz ar to lielākā problēma nav
formulām. Otra atšķirība ir esam saņēmuši piedāvājumu saistīta ar tarifu, bet gan ar to,
cena, ir pamatotas?
Visticamāk, gāzes cena pie- tā, ka saražotā elektroenerģija par šķeldas piegādi, kas četras kāds ir daudzdzīvokļu māju
augs neatkarīgi no tā, vai jāpārdod brīvajā tirgū, proti, reizes pārsniedz mūsu vajadzī- tehniskais stāvoklis. Esam
tirgus liberalizācija notiks mums pašiem būs jāpārdod bas. Esam bagāti ar koksni, apņēmušies turpmāk arvien
līdz ar 2017. gadu, kad beidzas saražotā elektrība. Jo dārgāk tādēļ nav bažu, ka nākotnē šī aktīvāk runāt par šiem jauakciju sabiedrības «Latvijas pārdosim, jo siltuma cena būs resursa cenas varētu būtiski tājumiem, jo mūsu interesēs
gāze» monopolstāvoklis, vai draudzīgāka patērētājam. Šo sadārdzināties. Arī Latvijā ir, lai cilvēki varētu samaksāt
vēlāk. Tādēļ šobrīd ir īstais pakalpojumu mums pirmajā sāk veidoties saimniecības, kas savus apkures rēķinus. Probrīdis meklēt alternatīvas un gadā sniegs «Latvenergo», plāno audzēt kārklus kā šķel- tams, rēķina apmēru ietekmē
izvēlēties vietējās izcelsmes kas piedāvāja izdevīgākos das izejmateriālu. Par šķeldas arī tādi faktori kā kurināmā
kurināmo. Ņemot vērā, ka elektroenerģijas tirdzniecības kā kurināmā priekšrocībām cena, gaisa temperatūra un
«Fortum» jaunajā biomasas un balansēšanas nosacījumus. attiecībā pret gāzi liecina arī tas, kādi režīmi tiek iestatīti
koģenerācijas stacijā pamat- Siltums ražošanas procesā šo resursu cenu pieauguma ēkas automātiskajos siltumkurināmais būs šķelda, mūsu veidosies kā papildu produkts dinamika pēdējo astoņu gadu mezglos.
produkta konkurētspēja būs elektrības ražošanai. Savukārt laikā, proti, gāzes cena šajā
« Fo r t u m » i r v i e n s n o
ievērojami augstāka. Šobrīd Ganību ielas koģenerācijas periodā ir palielinājusies par
šķelda kā kurināmais ir trīs stacija saņem OIK atbalstu, vairāk nekā 300 procentiem, retajiem pilsētas uzņēmureizes lētāka nekā dabasgāze. un, ja OIK patiešām samazi- bet šķeldas cena saskaņā ar miem, kas saņēmis dažādas
Tomēr apkures cenu tas tik nās, mums kļūs neizdevīgāk Latvijas Biomasas asociācijas balvas darba devēju nomibūtiski neietekmēs, jo, mainot izmantot Ganību ielas ko- datiem – tikai par 80 procen- nācijās, tomēr iedzīvotāji
uzņēmumu pārsvarā vērtē
kurināmā veidu, uzņēmums ģenerācijas staciju, kurā kā tiem.
pēc tā, cik konkurētspējīveic lielas investīcijas tehno- kurināmais tiek izmantota
dabasgāze.
Kas ir būtiskākie faktori, gu sava produkta cenu tas
loģijās.
no kā atkarīgs, cik liels būs spēj piedāvāt. Vai uzskatāt,
Kāda šobrīd ir šķeldas katra konkrētā patērētāja ka centrālās apkures cena
Bažas rada arī tas, ka
pilsētā šobrīd ir konkuvalsts ir apņēmusies sa- cena un kā tā varētu mai- apkures rēķins?
Viens no būtiskākajiem fak- rētspējīga, salīdzinot ar
mazināt izmaksas uz tā nīties, ņemot vērā, ka līdz

Nedēļas jautājums

12% 17%

Tā ir laba iespēja
tikt pie naudas, ja
mazliet pietrūkst
līdz algai

Tā ir cilvēku
krāpšana

Kāda ir jūsu attieksme pret «ātrajiem» kredītiem?

19%

Ja pret aizņemšanos
izturas atbildīgi, nekādas
problēmas nesaskatu

18%

Šī joma ir jāsakārto tā,
lai procentu maksājumi
nebūtu lielāki kā
aizņēmuma summa

12%

Nedrīkst aizdot
naudu cilvēkiem,
kuri paši nepelna

22%

Cilvēki ir pārāk
bezatbildīgi, tādēļ labāk
vispār aizliegt «ātro»
kredītu izsniegšanu

citiem apkures veidiem?
Centralizētās siltumenerģijas ražotājus pēc cenu kategorijas varam iedalīt trīs grupās.
Ir tādi, kuri kurina ar šķeldu,
un viņu tarifs ir robežās no 30
līdz 40 latiem par MWh. Tā ir
mazākā daļa. Lielākajai daļai
ražotāju cena svārstās no 40
līdz 50 latiem par MWh, bet ir
arī tādi, kuru cena ir robežās
līdz 60 latiem par MWh. Mūsu
tarifs šobrīd ir 47,51 lats par
MWh, tātad esam pa vidu. Matemātiski ir grūti saprast, kā
strādā tie uzņēmumi, kuriem
tarifs ir ap 30 latiem. Visdrīzāk
te runa ir par tarifu, kurā nav
iekļautas visas izmaksas un
tās tiek kompensētas no citiem
resursiem. Savukārt, ja mēs
vērtējam mūsu konkurētspēju
starp tiem uzņēmumiem, kuru
tarifi ir ekonomiski pamatoti,
uzskatu, ka esam pietiekami
labās starta pozīcijās. Cits jautājums ir par tā saukto enerģētisko nabadzību: Eiropā ir
pieņemts uzskatīt, ka maksai
par apkuri un komunālajiem
maksājumiem nevajadzētu
pārsniegt 10 procentus no
vidējiem mājsaimniecības ienākumiem. Latvijā šie maksājumi saskaņā ar Statistikas
pārvaldes datiem tuvojas 17
procentiem, tādēļ arī veidojas
parādi, pārmetumi un savstarpējā nesapratne. Mēs apzināmies savu lomu šajā situācijā
un esam gatavi kļūt sociāli
aktīvāki un vairāk skaidrot šos
jautājumus.
Katru gadu siltuma ražotāji aktualizē jautājumu
par parādiem, uzsverot, ka
tām ēkām, par kurām ir lielākie parādi, apkure netiks
pieslēgta vai to pieslēgs kā
pēdējiem. Cik aktuāla šī
problēma ir Jelgavā?
Tāpat kā visā Latvijā parādu
problēma ir aktuāla arī mums.
Parāda apjoms uzņēmumam
uz 1. martu bija 3,44 miljoni
latu. Kopējais iedzīvotāju
saistību apmērs ik gadu pieaug
par 200 – 300 tūkstošiem, un ir
skaidrs, ka ilgstoši tas tā turpināties nevarēs. Mēs nevaram
teikt, ka iedzīvotāji masveidā
nemaksā, jo vairumā gadījumu
daudzdzīvokļu mājā rēķinus
nemaksā tikai daži dzīvokļu
īpašnieki, bet viņu parādu
summas ir iespaidīgas, un tas
rada slogu visai mājai. Ir, protams, arī pozitīvi piemēri, kad
mājas norēķinās 100 procentu
apmērā.
«Fortum Jelgava» ir viens
no tiem pakalpojumu snie-

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Vai apģērbu veikalu
piedāvājums
Jelgavā ir
pietiekami plašs?

Savu viedokli paud

dzējiem, ar kuru patērētāji
norēķinās pa tiešo ar uzņēmumu. Kā jūs vērtējat šo
situāciju?
Jelgavā šī situācija izveidojusies vēsturiski un faktiski
siltumapgādes uzņēmums veic
sev neraksturīgu funkciju. Rēķinu izrakstīšana, sadale, iekasēšana un nepieciešamības
gadījumā arī tiesvedība mums
rada papildu izmaksas, ko atbilstoši regulējumam nevaram
iekļaut tarifā, tādēļ uzņēmums
šīs izmaksas sedz no saviem
resursiem. Šobrīd Ekonomikas
ministrija strādā pie priekšlikumiem, kā risināt šo situāciju, jo nedz pārvaldnieks, nedz
pakalpojumu sniedzējs nevēlas
uzņemties papildu riskus saistībā ar naudas iekasēšanu. Kā
viens no risinājumiem tiek piedāvāts veidot īpašus norēķinu
centrus, ko profesionāli varētu
uzraudzīt Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Šie centri
būtu atbildīgi par centralizētu naudas iekasēšanu un
pārskaitīšanu ne tikai siltumenerģijas piegādātājiem, bet
visiem komunālo pakalpojumu
sniedzējiem. Par šī centra
pakalpojumiem būtu jāmaksā
iedzīvotājiem, kuriem noteikta
summa tiktu pieskaitīta pie
katra pakalpojumu sniedzēja
rēķina. Laiks rādīs, vai šis būs
labākais piedāvājums.
Kādi šobrīd ir siltuma
zudumi «Fortum» pārziņā
esošajās siltumtrasēs, un
kādi ieguldījumi pēdējos
gados veikti, lai mazinātu
siltuma zudumus?
Kopš 2008. gada siltumtrašu
renovācijā esam ieguldījuši 2,1
miljonu latu, izbūvējot jaunas
siltumtrases 2,8 kilometru
garumā. Arī iepriekš veiktās investīcijas vēl Pasaules
Bankas finansētā projekta
gaitā šobrīd dod rezultātu, jo
kopējie zudumi 2012. gadā bija
15,5 procentu apmērā. Tas ir
ļoti labs rādītājs, jo vēl 2005.
gadā šie zudumi bija 23,6 procentu apmērā. Šajā jomā lielu
rezervju nav, jo arī labākajiem
Skandināvijas centralizētās
siltumapgādes uzņēmumiem
zudumi ir robežās no 13 līdz
16 procentiem. Lai panāktu
labākus rādītājus, nepieciešams kāpināt siltumenerģijas
patēriņu jeb cauruļu noslodzi.
Jau šobrīd aktīvi strādājam pie
jaunu klientu piesaistes un
plānojam atjaunot centralizētās siltumenerģijas piegādi uz
tiem rajoniem, kur tā vēsturiski ir bijusi, bet ilgāku laiku
pakalpojums nav izmantots.
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Policija apturējusi trīs
apreibinošo vielu veikalu darbību
 Ilze Knusle-Jankevica

Sadarbojoties Valsts
un Pašvaldības policijai, izdevies panākt,
ka tiek slēgts veikals
Pasta ielā 51 – tajā jaunieši iegādājās vīrakus,
ūdenspīpju tīrāmos
līdzekļus un citu ķīmiju, ko izmantoja, lai
apreibinātos. Šis ir jau
trešais veikals, kura
darbība pēdējo mēnešu laikā apturēta mūsu
pilsētā.
Reaģējot uz operatīvo informāciju, policijas darbinieki
pagājušajā nedēļā veica sankcionētu kratīšanu tirdzniecības
vietā Pasta ielā un no tās izņēma 141 iepakojumu ar zaļganu
pulverveida vielu, kas nosūtīta
ekspertīzei, informē Valsts policijas pārstāve Ieva Sietniece.
Aizdomās par psihotropo vielu
glabāšanu ar nolūku tās realizēt aizturēta veikala pārdevēja,
1990. gadā dzimusi sieviete, un
vēl kāds vīrietis, kurš dzimis
1992. gadā. Šis veikals bija nonācis arī Pašvaldības policijas
redzeslokā – jaunieši tajā iegādājās dažādas vielas, ko tuvējos
parkos, pagalmos izmantoja,
lai apreibinātos. Pašvaldības

policija šogad aizturējusi jau septiņus nepilngadīgos, šī veikaliņa
«klientus».
Valsts policija norāda, ka pēdējā pusgada laikā izdevies apturēt
trīs šādu veikalu darbību Jelgavā
– Pasta ielā, Garozas ielā un Satiksmes ielā. «Apreibinošo vielu
apkarošana ir viena no policijas
darba prioritātēm. Kriminālpolicijas birojs šajā jomā strādā
pastiprināti un veic regulāras
pārbaudes tirdzniecības vietās,»
norāda I.Sietniece. Piemēram,
no veikala «Laimes sala» Satiksmes ielā 35a policija izņēmusi
329 iepakojumus ar nezināmas
izcelsmes augu maisījumu. Jāatgādina, ka lielākas iespējas
policijai cīnīties ar dažādu vielu
apkarošanu, kas tiek izmantotas, lai apreibinātos, pavēra
izmaiņas aizliegto vielu sarakstā
pagājušā gada augustā.
Policija aicina arī iedzīvotājus
iesaistīties cīņā pret šādu vielu
izplatīšanu, lietošanu un, ja
ir aizdomas, lūdz par to ziņot
policijai pa tālruni 67014077.
«Policija nekavējoties reaģēs uz
sniegto informāciju, lai nepieļautu apreibinošo vielu tirdzniecību, un veiks visus nepieciešamos
pasākumus, lai izņemtu šīs vielas no aprites un apturētu šādu
tirdzniecības vietu darbību,»
sola I.Sietniece.

Stacijas parkā vēlas izveidot
Jelgavas vēstures stāstu
No 1.lpp.

«Jau pašos pirmsākumos, kad
tika meklēta vieta Lāčplēša krūšutēlam, muzejs atbalstīja ieceri to
novietot Stacijas parkā pēc iespējas
tuvāk atjaunotajam piemineklim,»
norāda muzeja direktore Gita
Grase. Viņa stāsta, ka pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Stacijas
parks izraudzīts par pieminekļa
atrašanās vietu, jo tolaik, pateicoties
aktīvajai dzelzceļa satiksmei, caur
parku bijusi liela cilvēku plūsma.
Viņasprāt, tieši tas pats arguments
ir viens no būtiskākajiem, lai Stacijas parku izveidotu par uzskatāmu
vēstures objektu, kurā jelgavnieki
un pilsētas viesi varētu uzzināt
Jelgavas vēstures stāstu arī šodien.
Jāatgādina, ka nākotnē plānots
rekonstruēt ap parku esošās ielas
un līdzās dzelzceļa stacijai izveidot
satiksmes termināli. Izbūvējot
Sporta ielas turpinājumu, no parka
tiks atšķelts bijušais dzelzceļnieku
kultūras nams un veikala ēka.
A.Lomakins uzsver, ka parka
skicē jāparedz arī vieta informācijas
stendiem, soliņiem, atpūtas zonām
un gājēju celiņiem, sabiedriskajai
tualetei, bērnu rotaļu laukumam
un strūklakai. Kā parks šī teritorija
izveidota pēc kara, nosaucot to par
Komjaunatnes parku, un tā platība
ir 4,6 hektāri.
Skices izvērtēs žūrija, un galvenie
vērtēšanas kritēriji ir: emocionālais
un idejiskais vēstījums, piedāvātās idejas radošums un novitāte,
māksliniecisko izteiksmes līdzekļu
mijiedarbība ar esošo pilsētvidi.
Žūrijas komisijas sastāvā būs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks (komisijas priekšsēdētājs), arhitekte Aija
Ziemeļniece, Jelgavas Būvvaldes
vadītāja Inita Dzalbe, Jelgavas
pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita
Osīte, Jelgavas Būvvaldes arhitekte
eksperte Zeltīte Bīmane, Būvvaldes
ainavu arhitekts A.Lomakins,
Jelgavas Latviešu biedrības priekšsēdētājs P.Rēvelis un pārstāve Maija
Kravinska, Ģ.Eliasa muzeja direktore G.Grase.
Skices var iesniegt līdz 15. aprīļa

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

260 pensionāri jau pieteikušies
elektroniskajai braukšanas kartei

Foto: Ivars Veiliņš
Vairāk nekā 260 pensionāru un politiski represēto personu jau pieteikušies elektroniskajai Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja kartei, ar kuru viņi no 1. maija pilsētas autobusā 16 reizes mēnesī varēs braukt ar piecdesmit
procentu atlaidi. Seniori par iespēju saņemt atlaidi autobusa biļetei ir apmierināti, vien ir daudz jautājumu
par nepieciešamo līdzfinansējumu atlaides saņemšanai, ko gan, kārtojot karti, viņiem detalizēti izskaidro.
Daļa uzrunāto pensionāru atzīst, ka ikdienā pilsētas autobusu izmanto visai maz, taču nākuši nokārtot
karti, jo pieļauj, ka līdz ar jauno kārtību ar sabiedrisko transportu brauks biežāk. Šonedēļ elektroniskajai
braukšanas kartei pieteicās arī dzīvesdraugi Aleksandra Burundukova un Augustins Tadeuš (attēlā). «Izrēķinājām, ka divas reizes nedēļā turp un atpakaļ varam atļauties kaut kur aizbraukt ar piecdesmit procentu
atlaidi. Tie ir četri braucieni nedēļā. Ziemā tas būs pietiekami. Šobrīd sabiedrisko transportu izmantojam
četras piecas reizes mēnesī, taču vasarā, kad ir dārza sezona, ar tiem 16 braucieniem varētu būt par maz,»
nosaka Aleksandra un Augustins, gan piebilstot, ka arī šī atlaide esot laba un tā jāizmanto.
Pieteikties kartēm līdz 18. aprīlim pensionāri un represētās personas var Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (Svētes ielā 33), Jelgavas kultūras namā (K.Barona ielā 6) un Zemgales Olimpiskajā centrā
(Kronvalda ielā 24). Līdzi jāņem pase un pensionāra vai politiski represētā apliecība.
Šobrīd elektronisko braukšanas karti, kas reizē ir arī skolēna apliecība, jau izmanto skolēni, un tā dod tiesības pilsētas sabiedriskajā transportā braukt ar atvieglojumiem. SEB banka par skolēnu e-kartes ieviešanu
Jelgavā pirmajā banku pakalpojumu konkursā «Zelta monēta 2013», ko organizē Latvijas Komercbanku
asociācija, saņēmusi galveno balvu – šis atzīts par labāko pakalpojumu fiziskām personām.

Līdz 7. maijam var reģistrēt vēlēšanu iecirkņa maiņu
 Sintija Čepanone

1. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas. Tajās drīkstēs balsot tikai konkrētā
vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai. Jau šonedēļ balsstiesīgajiem iedzīvotājiem uz
deklarēto adresi pa pastu
tiks nosūtīts paziņojums
par to, kura vēlēšanu
iecirkņa sarakstā cilvēks
iekļauts. Reģistrēto iecirkni pašvaldības administratīvās teritorijas
robežās var nomainīt līdz
7. maijam.

Skulptūra – lācēns ar medus
podu – Stacijas parkā uzstādīta
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK)
20. gadsimta 50. gados. Tolaik
informē,
ka atšķirībā no Saeimas
līdzīgas figūras izvietotas visā
vēlēšanām
pašvaldību vēlēšanās vēLatvijā. Piemēram, tāds pats
lētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju
lācēns bijis arī Ogrē.
reģistrs – vēlētājs iekļauts noteikta
vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā
Stacijas parkā esošie
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai
objekti
90 dienas pirms vēlēšanu dienas.
• Divas pazemes bumbu
Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 2013.
patvertnes
• Piemineklis «Jelgavas
atbrīvotājiem»
• 1919. gada sarkanā terora
upuru piemiņas krusts
• Piemiņas vieta «Karavīriem –
cīnītājiem pret fašismu»
• Lācēna, kurš tukšo medus
podu, skulptūra
• Monumenta Jelgavas atbrīvotājiem no vācu okupantiem
paaugstinājums un piemiņas
uzraksts pret nacistisko Vāciju
kritušajiem sarkanarmiešiem
• Eiropas dārzs

pulksten 14 Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, 131. kabinetā (darba laiks:
pirmdienās no pulksten 8 līdz 19;
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30).
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā www.jelgava.lv.

gada 3. martā nebija spēkā esošas
dzīvesvietas reģistrācijas, iekļauti
tā vēlēšanu iecirkņa sarakstā, kas
atbilst ziņām par vēlētāja pēdējo
reģistrēto dzīvesvietu.
Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst
balsot tikai tajā pašvaldībā, kurā
viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90
dienas pirms vēlēšanu dienas, vai
tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums.
Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs
iekļauts, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde (PMLP) katram vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas
adresi pa pastu izsūtīs paziņojumu,
un to plānots izsūtīt līdz 23. martam. Savukārt no 25. marta līdz 7.
maijam vēlētāji var izmantot iespēju
mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu
iecirkni. «Vēlēšanu iecirkni drīkst
mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu
iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā vēlētājam
bija reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas
pirms vēlēšanām, vai uz jebkuru

vēlēšanu iecirkni tajā pašvaldībā,
kur vēlētājam pieder nekustamais
īpašums,» uzsver CVK. Lai reģistrētu iecirkņa maiņu, vēlētājam
jāiesniedz iesniegums pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Jelgavā tas iespējams Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā, kas
atrodas domes ēkā Lielajā ielā
11, 1. stāvā. Mainot iecirkni uz to
pašvaldību, kur vēlētājam pieder
likumā noteiktā kārtībā reģistrēts
nekustamais īpašums, jāuzrāda
īpašuma tiesības apliecinošs dokuments – Zemesgrāmatas akts vai
izziņa no Zemesgrāmatas.
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics
piebilst, ka iedzīvotāji savu vēlēšanu
iecirkni, kurā būs jābalso pašvaldību
vēlēšanās, varēs uzzināt arī PMLP
mājas lapā www.pmlp.gov.lv, kā arī
no 23. marta pa CVK informatīvo
tālruni 67049999.
Jāpiebilst, ka 1. jūnijā pašvaldību
vēlēšanas notiks 119 vēlēšanu apgabalos – deviņās republikas pilsētās
un 110 novados.

Frankofonijas dienā demonstrēs šokolādes tērpus
 Ritma Gaidamoviča

kam tuva Francijas kultūra. «Šogad
sarīkojums veltīts franču modei un
27. martā pulksten 13
mūzikai. Tāpēc viesis no Itālijas
Jelgavas pils Sudraba
Domeniks Valenza, kas vairākus
zālē notiks frankofono
gadus studējis Francijā un Beļģijā,
valstu – valstu, kurās
iepazīstot šo frankofono valstu kulrunā franciski – svētki jeb
tūru, prezentācijā stāstīs par franču
Frankofonijas dienas. Šā
modes spilgtākajām iezīmēm un
gada pasākums «Franču
raksturos tās vietu pasaules kultūmode un sabiedrība»
rā,» stāsta D.Grasmane. Interesants
veltīts franču modei un
solās būt šokolādes tērpu defilē, ko
mūzikai. Tajā Amatu visagatavojis pasniedzējs B.Šaperons
dusskolas audzēkņi kopā
no Francijas kopā ar Jelgavas Amaar pasniedzēju Bruno
tu vidusskolas audzēkņiem un peŠaperonu piedāvās šokodagogiem. «Apmeklētājiem būs arī
lādes tērpu defilē.
iespēja sevi iemūžināt fotogrāfijās
kopā ar šokolādes tērpu modeļiem,»
Pasākuma organizatore LLU pa- piebilst D.Grasmane.
sniedzēja Daina Grasmane informē,
Vēl šajā dienā Latvijas Mākslas
ka uz sarīkojumu aicināts ikviens, akadēmijas studenti demonstrēs

īpašu tērpu kolekciju «Franču
modes iedvesmoti». Bet Jelgavas
Mūzikas vidusskolas audzēkņi
ievedīs franču mūzikas romantiskajā pasaulē. Priekšnesumus būs
sagatavojuši arī Spīdolas ģimnāzijas
un 6. vidusskolas audzēkņi.
Pilī būs arī fotoizstāde «Francija
latviešu jauniešu acīm» – par to, kā
prakses laikā Francijā veicās Amatu
vidusskolas audzēkņiem.
Sarīkojumā piedalīsies arī Francijas institūta direktora vietnieks
Patriks Molons. Pasākums notiks
latviešu, franču un angļu valodā. Ieeja – bez maksas. Taču, lai rēķinātos
ar apmeklētāju skaitu, interesenti
līdz 25. martam aicināti pieteikties
pa e-pastu: daina.grasmane@apollo.
lv vai sanita.grasmane@apollo.lv.
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Īsi
 Pirmdien, 25. martā, pulksten
14 Svētbirzī notiks Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas dienai
veltīts pasākums, kurā piedalīsies
arī Jelgavas pilsētas domes vadība.
Piemiņas pasākumā ikviens aicināts
atcerēties 1949. gada deportācijas un pieminēt komunistiskā
genocīda upurus, noliekot ziedus
vai sveces uz memoriālās sienas
«Ciešanu ceļš» un pie piemiņas
akmens, tādējādi izrādot cieņu
represētajiem.
 Atzīmējot Pasaules Tuberkulozes dienu, Jelgavas poliklīnikas
Plaušu slimību nodaļa rīko akciju,
informē daktere Lilita Dinka. Rīt,
22. martā, un pirmdien, 25.
martā, no pulksten 9 līdz 15
ikvienam iedzīvotājam ir iespēja poliklīnikā bez maksas veikt
plaušu veselības pārbaudi un
saņemt ārsta konsultāciju. Veselības pārbaudēm iepriekš nav
jāpiesakās. Interesenti 22. un 25.
martā tiks pieņemti rindas kārtībā,
vien pirms ārsta apmeklējuma
poliklīnikas reģistratūrā jāizņem
personas medicīniskā karte. Bet
līdz 26. martam Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centra bibliotēkā apskatāma izstāde «STOP tuberkuloze – visas
dzīves garumā», kurā interesenti
var atrast grāmatas un citus informatīvus materiālus par infekcijas
slimībām, imunitāti, pilnvērtīgu
uzturu, veselīgu dzīvesveidu, kā
arī bukletus ar informāciju, kā
sevi pasargāt un kur vērsties, ja ir
aizdomas par tuberkulozi, informē
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
speciāliste Linda Račika-Rezgale.
Tāpat 26. martā Jelgavas nakts
patversmes klientiem tiks organizēts seminārs «Elpo zaļi» par
tuberkulozes jautājumiem: simptomi, profilakses, diagnostikas un
ārstēšanās iespējas.
 Tuvojoties Lieldienām, 22.
martā no pulksten 11 līdz 15
tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 2. stāvā notiks Lieldienu izstāde tirdziņš «Dāsnums mūžam
neizsmeļams». Savu produkciju
jau tradicionāli piedāvās pilsētas
nevalstisko organizāciju biedri.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvalde informē, ka tirdziņā nevalstisko organizāciju biedri piedāvās aplūkot un iegādāties pašu
rokām darinātos izstrādājumus
– dekoratīvās Lieldienu rotas, adījumus, tamborētus izstrādājumus,
čības, adītas zeķes un citus rokdarbus. Tirdziņā piedalīsies Jelgavas
lietuviešu biedrība «Vītis», Jelgavas baltkrievu biedrība «Ļanok»,
Jelgavas Pensionāru biedrība,
Jelgavas sieviešu invalīdu biedrība
«Zvaigzne», Jelgavas krievu biedrība «Istok», Latvijas Poļu savienības
Jelgavas nodaļa, sociālās aprūpes
centrs «Jelgava», radošo domu un
darbu centrs «Svētelis», Jelgavas
Invalīdu biedrība un rokdarbnieču
klubs «Zelta rokas».
 Ziedot.lv aicina palīdzēt psihoneiroloģiskās slimnīcas «Ģintermuiža» psiholoģei Andrai
Kvālei, lai apmaksātu smagas
slimības – asinsvēža – ārstēšanu
Vācijas klīnikā, jo ārstēšanas
iespējas Latvijā un Baltijas valstīs ir izsmeltas. Vācijas mediķi ir
gatavi uzņemties Andras turpmāko
ārstēšanu ar eksperimentālām
zālēm klīniska pētījuma gaitā. Tas
izmaksās 26 551,94 latus. Nacionālais veselības dienests, kam lūgts
kompensēt Andras ārstēšanās izmaksas, sievietes ārstēšanos klīnikā
Berlīnē segt atteicis. Tā ir vienīgā
iespēja glābt Andras dzīvību, bet
ģimenes rīcībā šādu līdzekļu nav,
tāpēc ģimene cer uz sabiedrības
atbalstu. Andrai ziedot var, pārskaitot naudu uz Ziedot.lv kontu:
Fonds «Ziedot», reģistrācijas numurs 40008078226, «Swedbank»,
LV95HABA0551006150241, ar norādi «Atbalsts Andrai Kvālei». Tāpat iedzīvotāji var palīdzēt, zvanot
pa labdarības tālruni 90067009
(maksa par zvanu – lats).

Ritma Gaidamoviča
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Arī šis gads Jelgavā ielu un ceļu sakārtošanā būs darbīgs – tiklīdz būs būvdarbiem labvēlīgi laika apstākļi, atsāksies ielu rekonstrukcija, kā arī vasarā tiks
uzsākti jauni projekti. Likumsakarīgi, ka tādējādi iedzīvotājiem būs jārēķinās
ar satiksmes ierobežojumiem, turklāt ne tikai Lietuvas šosejas un Lielās ielas
posmos, bet arī citviet pilsētā – pēc ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcijas
jau šajā gadā pie jauna asfalta seguma tiks Dambja, Filozofu un Garozas ielas
posmi, bet jūnijā varētu sākties ielu infrastruktūras izbūve dzelzceļa stacijas
apkārtnē. «Papildus vērienīgajiem infrastruktūras projektiem, kas šajā gadā
tiks realizēti Jelgavā, pilsētā turpināsies arī ikdienas ielu un ceļu uzturēšanas
darbi. Kaut arī vajadzību ir daudz, bet pieejamais finansējums ierobežots, līdzekļus esam centušies sabalansēt tā, lai pēc iespējas aptvertu visu pilsētu un
veiktu arī tādus darbus, ko ikdienā varbūt neizjutīs vairums pilsētnieku, bet
noteiktas ielas, apkaimes iedzīvotāji noteikti novērtēs,» norāda pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Andrejs Baļčūns. «Jelgavas Vēstnesis»
ieskicē redzamākos darbus, ko šogad plānots paveikt pilsētā.

Salabos 15 000 m2 bedru
Izvērtējot laika apstākļus, šogad
plānveida bedrīšu remonts pilsētā
varētu sākties ne agrāk kā aprīļa
vidū, un «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Māris
Mielavs lēš, ka kopumā tiks aizpildītas
bedres vidēji 15 000 kvadrātmetru
platībā.
«Pagājušajā gadā kopējais salabotais
bedrīšu apjoms bija 19 727 kvadrātmetri,
un šogad samazinājums plānots uz rekonstruēto ielu rēķina. Tiesa, jāņem gan vērā,
ka ielu, kuras nopietnus remontdarbus
pēdējo gadu laikā nav piedzīvojušas, segums
turpina nolietoties, tādēļ labojamo bedru
apjoma samazinājums nav tik ievērojams,»
tā M.Mielavs.
Kā kritiskākās pilsētā pašlaik var minēt
Staļģenes ielu, Kārniņu ceļu, Uzvaras,
Satiksmes, Rūpniecības ielu posmā no
Vīgriežu līdz Filozofu ielai, arī Loka maģistrāli posmā no Rīgas ielas līdz Kalnciema
ceļam, Meiju ceļu posmā no Satiksmes ielas
līdz 1. līnijai, Pērnavas, Pumpura ielu un
virkni citu ielu, kuru stāvokli finansējuma
trūkuma dēļ pašlaik būtiski nav iespējams
uzlabot. «Taču atsevišķām šīm ielām pašvaldībai jau ir izstrādāts rekonstrukcijas
projekts, un tas nozīmē, ka, tiklīdz pavērsies
iespējas startēt projektu konkursos, lai darbu veikšanai piesaistītu Eiropas struktūrfondu finansējumu, tas tiks darīts,» piebilst
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Ļevčenoks.
Bedrīšu remontam 2013. gadā paredzēti
237 836 lati: no Autoceļu fonda – 120 871
lats, Jelgavas pilsētas domes budžeta līdzekļi – 100 000 lati, Satiksmes ministrijas piešķirtais līdzfinansējums tranzītielu asfalta
bedrīšu remontam – 16 965 lati. Jāatgādina,
ka pašlaik pilsētā turpinās avārijas bedru,
kas ir lielākas par 0,1 kvadrātmetru un
dziļākas par 50 milimetriem, labošana,
un līdz marta beigām tas vēl tiks darīts
Ūdensvada, Vaļņu, Pulkveža Brieža, Vidus,
Vīgriežu, Dobeles, Jāņa un Pilssalas ielā, kā
arī Meiju ceļā, Satiksmes un Aviācijas ielā.
Savukārt, visticamāk, jau aprīļa vidū varēs
sākties brauktuvju un ietvju plānveida
remonts, aptverot visas pilsētas ielas, kurās

saskaņā ar iedzīvotāju ziņojumiem un «Pilsētsaimniecības» speciālistu ikdienas ielu
apsekošanu nepieciešams bedru remonts.
«Lai bedres aizdarītu tehnoloģiski pareizi
un līdz ar to kvalitatīvi, diennakts vidējai
gaisa temperatūrai jābūt vismaz no plus
pieciem, desmit grādiem,» skaidro Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs.
Jāpiebilst, ka līdztekus gājēju ietvju
bruģēšanai pilsētā turpināsies arī asfaltbetona bedrīšu remonts uz ietvēm. Bedrītes
uz ietvēm plānots salabot apmēram 1000
kvadrātmetru platībā, un šiem darbiem
kopumā atvēlēti ap 10 000 latu. Līdzīgā
apjomā paredzēts saremontēt arī caurbraucamos iekšpagalmus.
Tāpat ikdienas uzturēšanas darbi tiks
veikti grants seguma ielās. M.Mielavs piebilst, ka, tiklīdz būs piemēroti laika apstākļi,
greiderēšana tiks veikta visās grants seguma ielās, turklāt, tā kā šogad vēlā pavasara
dēļ šos darbus varēs uzsākt vēlāk – aprīlī,
maijā –, ceļu greiderēšana notiks masveidīgi, vienlaicīgi aptverot maksimāli daudz
grants seguma ielu. Savukārt, lai mazinātu
putekļu daudzumu grants seguma ielās,
atsevišķas ielas un ielu posmi tradicionāli
tiks apstrādāti ar atputekļošanas preparātu «CC Road». «Pagaidām plānots, ka
grants ceļu ķīmisko apstrādi veiksim tādā
pašā apjomā kā iepriekšējā gadā, akcentu
liekot uz grants seguma ielām, kurās ir
intensīvāka satiksme un lielāks iedzīvotāju
blīvums,» skaidro M.Mielavs, piebilstot, ka
ceļu greiderēšanai un atputekļošanai šogad
kopumā paredzēti 58 500 lati no Autoceļa
fonda līdzekļiem.
Gājēju ietves, kurās salabos bedrītes
Elektrības iela, Svētes iela, K.Barona iela, Dobeles iela,
Aspazijas iela, Māras iela, Sudrabu Edžus iela, Zvejnieku
iela, Pasta iela, Zemgales prospekts, Meiju ceļš
Grants seguma ielas, kurās veiks atputekļošanu
E.Dārziņa iela, Salnas iela, Atmodas iela no Ganību ielas
līdz Meiju ceļam, Vecais ceļš no Institūta līdz Pērnavas
ielai, Romas iela, E.Veidenbauma iela no Rūpniecības
līdz Stacijas ielai, Parka iela, 2. līnija no Dobeles šosejas
līdz Riekstu ceļam, 3. līnija no Dobeles šosejas līdz
Riekstu ceļam, 5. līnija no Pambakaru līdz Meža ceļam,
Lāču, Augstkalnes iela, Ganību iela no Satiksmes līdz
Kazarmes ielai, Iecavas, Birzes, Lāču iela

Eksperti noteiks plaisu rašanās iemeslus
un sniegs problēmas risinājumu
Kaut arī pēdējos gados rekonstruētas virkne ielu, atsevišķos posmos
konstatēti brauktuves seguma defekti. «Ja defekti fiksēti garantijas
laikā, kas vidēji ir divi trīs gadi, tos
saskaņā ar sastādīto defektu aktu
novērš būvnieks. Jau pavasarī vietās,
kurās izveidojušās plaisas, tiks veikti
urbumi un laboratorijā pārbaudīts
seguma konstruktīvais slānis,» stāsta
«Pilsētsaimniecības» vadītāja vietniece Zaiga Savastjuka.

un veicināt plaisu veidošanos.
«Tieši tādēļ, pamatojoties uz laboratorijā
veiktajām analīzēm, ekspertu uzdevums
būs noskaidrot plaisu rašanās iemeslus,
sniegt risinājumu, kā tās efektīvi salabot,
un visbeidzot apkopot ieteikumus, kā
no šādām problēmsituācijām izvairīties,
rekonstruējot citas Jelgavas ielas, – ļoti
iespējams, ka jau projektā jāiekļauj vēl kādi
papildu nosacījumi brauktuves izbūvei,
teiksim, papildus jānostiprina pamatne,»
tā vadītāja vietniece. Viņa gan akcentē,
ka jau pašlaik, lai novadītu lieko ūdeni un
Pēc laboratorijas rezultātu saņemša- izvairītos no grunts maiņas, ceļa pamatnē
nas tie tiks nodoti neatkarīgajiem jomas tiek izbūvētas pat papildu drenas, taču
ekspertiem, tostarp zinātniekiem un plaisu rašanās vienalga nav izslēgta.
Tehniskās universitātes pētniekiem, jo
Asfalta plaisas apsekotas un uzmērītas šādos
būtiski ir defektus ne tikai vizuāli novērst,
rekonstruēto ielu posmos:
bet arī noskaidrot to rašanās iemeslus un
• Dobeles šosejas posmā no Atmodas ielas līdz
rast optimālāko risinājumu labošanai.
Svētes tiltam (posms rekonstruēts 2011. gadā);
Z.Savastjuka akcentē, ka ielu būvniecības
• Dobeles šosejas posmā no Atmodas līdz Māras
process tiek rūpīgi uzraudzīts un nekādas
ielai un Lielās ielas posmā no Māras līdz Dambja ielai
atkāpes no projekta rekonstrukcijas procesā
(rekonstruēts 2010. gadā);
• Rūpniecības–Atmodas ielas posmā no Filozofu līdz
nav konstatētas. Turklāt, izstrādājot ielu reDambja ielai (rekonstruēts 2010. gadā);
konstrukcijas projektus, jau tiek ņemts vērā
• Mātera ielas posmā no Raiņa līdz Lielajai ielai
augstais gruntsūdens līmenis Jelgavā, kas
(rekonstruēts 2004. gadā).
laika gaitā var radīt izmaiņas ceļa pamatnē
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Jaunu asfaltu uzlies trīs ielu posmos
metru kopgarumā, tostarp Dambja ielā posmā no
Aspazijas līdz Atmodas ielai.

Foto: Ivars Veiliņš
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No jauna izbūvēs četrus ielu posmus
metru kopgarumā, tostarp 160 metrus garo Sporta
ielas turpinājumu.
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Ar otrreiz izmantojamo bruģi sakārtos
metrus ietvju, arī 100 metrus garo Vaļņu ielas ietvi
gar bērnudārzu «Gaismiņa».

3000

Frēzēto asfaltu uzklās apmēram
metru garumā vismaz septiņās ielās, arī Kreimeņu ielā.

Būs jauns asfalts Dambja,
Filozofu un Garozas ielā
Pie jauna asfalta šogad tiks trīs
ielu posmi: Dambja iela no Aspazijas līdz Atmodas ielai (450 metri),
Filozofu iela no Rūpniecības līdz
Kungu ielai (540 metri), kā arī
Garozas iela no Cukurfabrikas
dzelzceļa stacijas līdz Rubeņu
ceļam (470 metri). Brauktuves
seguma rekonstrukcija tur tiks
veikta pēc apakšzemes komunikāciju sakārtošanas.
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks skaidro, ka
šogad turpināsies ūdenssaimniecības
attīstības projekta īstenošana, un
ūdensvada un kanalizācijas tīkli tiek
rekonstruēti vai no jauna izbūvēti ne
tikai grants, bet arī asfalta seguma
ielās. «Darbu veicējam pēc tīklu izbūves jānodrošina seguma sakārtošana,
tādēļ šajā gadā vairākās ielās ne tikai
tiks sakārtotas ūdenssaimniecības
komunikācijas, bet arī atjaunots ielas
segums,» V.Ļevčenoks norāda, ka šogad pēc darbu pabeigšanas «Jelgavas
ūdenim» jāuzber grants seguma ielas,
kurās ūdensvada un kanalizācijas
tīklu izbūve sākta pagājušajā gadā,
piemēram, Romas, Parka ielas, Rogu
ceļa apkaimē. Tāpat, noslēdzoties rakšanas darbiem, tiks sakārtotas grants

seguma ielas, kurās darbi tikai šogad
sāksies, savukārt «Pilsētsaimniecība»
iespēju robežās nodrošinās, lai pēc tīklu
izbūves sakārtotas tiktu arī piegulošās
ielas, pa kurām darbu gaitā bija novirzīta satiksme un pa tām pārvietojās arī
smagais transports.
Turpinot ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. kārtu, tiks aptverts arī
Miezītes ceļa, Dambja, Filozofu, Rūpniecības un Smilšu ielas mikrorajons,
un tas nozīmē, ka pārraktas tiks arī
ielas ar asfalta segumu. «Vērienīgākie darbi iecerēti Dambja ielā, jo tur
vienlaicīgi strādās «Jelgavas ūdens»,
«Fortum Jelgava» un «Pilsētsaimniecība», nodrošinot komunikāciju izbūvi.
Darbu noslēgumā, tāpat kā Filozofu un
Garozas ielā, tiks veikta brauktuves
asfalta seguma rekonstrukcija,» atklāj
Piebraucamo ceļu izbūve
• Tiks izbūvēts Aviācijas ielas turpinājums apmēram
800 metru garumā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu
piekļuvi plānotajam lielgabarīta kravas vagonu ražošanas uzņēmumam a/s «UVZ Baltija»
• Tiks izbūvēts iebraucamais ceļš starp Dobeles šoseju
un Nameju ielu 150 metru posmā un Kadiķu ceļā 50
metru posmā, lai nodrošinātu iedzīvotāju piekļuvi
īpašumiem
• Asfalta segums tiks uzklāts apmēram 170 metru
garumā Zāļu ielas posmā no Institūta ielas gar Jelgavas
1. internātskolu

V.Ļevčenoks, lēšot, ka tādējādi pilsēta
būs ieguvusi ne tikai sakārtotas apakšzemes komunikācijas, bet arī kvalitatīvu ielas segumu – jaunu asfaltu
– apmēram 1460 metru kopgarumā.
Šogad Jelgavā īstenotie
ielu rekonstrukcijas projekti
• Turpināsies projekts «Lietuvas šosejas rekonstrukcija no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai» (darbi
jāpabeidz līdz 1. novembrim)
• Turpināsies projekts «Lielās ielas rekonstrukcija
posmā no Dambja ielas līdz Jāņa Čakstes bulvārim»
(darbi jāpabeidz līdz 1. novembrim)
• Sāksies projekts «Čakstes bulvāra rekonstrukcija,
2. kārta» (sakārtos posmu no Lielās ielas līdz Ausekļa
ielai. Līdz gājēju zonas sākumam tiks veikta pilna ielas
rekonstrukcija, galā izveidojot apgriešanās laukumu.
Savukārt gājēju zona tiks labiekārtota, nobruģējot ietvi,
rekonstruējot apgaismojumu, ar žogu norobežojot 3.
pamatskolas sporta laukumu un veicot citus labiekārtošanas darbus. Visā ielas posmā tiks sakārtots Driksas
krasts. Darbus plānots sākt jūnijā)
• Sāksies projekts «Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve
Jelgavā» (projekta laikā rekonstruēs Stacijas ielu no
Pasta līdz Zemgales prospektam, Zemgales prospektu
no Stacijas līdz Jāņa ielai, Pasta ielu no Jāņa līdz Stacijas
ielai; brauktuves un ietvju segumu atjaunos Palīdzības
ielā, Sporta ielā no Zemgales prospekta līdz ēkai Sporta
ielā Nr.2, Jāņa ielā no Zemgales prospekta līdz Pasta
ielai; tiks izbūvēts Sporta ielas turpinājums no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai. Darbus plānots sākt jūnijā ar
Sporta ielas turpinājuma izbūvi)

Ar frēzēto asfaltu sakārtos septiņas ielas
Jau vairākus gadus, lai racionāli
izlietotu no rekonstruētajām ielām
iegūto būvniecības materiālu, vienlaicīgi ietaupot līdzekļus, pašvaldība
ielu seguma sakārtošanai izmanto rekonstrukcijas gaitā nofrēzēto asfaltu
un demontēto bruģi. Šogad ar otrreiz
izmantojamo materiālu plānots sakārtot brauktuvju segumu apmēram trīs
kilometru garumā un savest kārtībā
vismaz trīs ietvju posmus.
No vēl neremontētā Lielās ielas posma,
Lietuvas šosejas, kur turpinās rekonstrukcija, šogad papildus plānots iegūt ap 1800
kubikmetru frēzētā asfalta, ko izmantos
atsevišķu ielu posmu ceļa virsmas uzlabošanai. «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekoša-

nas nodaļas vadītājs Māris Mielavs skaidro,
ka kvalitatīvs frēzētais asfalts brauktuves
sakārtošanai ir piemērots ielās, kurās ir
zema satiksmes intensitāte. «Galvenais
iemesls tam ir fakts, ka frēzētais asfalts ir
salīdzinoši viegli iestrādājams materiāls,
taču to ir sarežģītāk uzturēt perspektīvā,»
tā viņš. Tieši tādēļ «Pilsētsaimniecība»
pēc iedzīvotāju iesniegumiem ļoti rūpīgi
izvērtē ielu posmus, kuros iestrādāt frēzēto
asfaltu.
Pagājušajā gadā šādā veidā sakārtoti 16
ielu posmi, kopumā iestrādājot 1530 kubikmetrus frēzētā asfalta, savukārt šajā gadā
tas tiks izdarīts vismaz septiņās ielās ārpus
pilsētas centra jeb kopumā trīs kilometru
garumā.
Savukārt no pilsētā rekonstruētajām ie-

Ietves, kurās ieklās Lielajā ielā demontēto bruģi
• Rīgas ielā no Izstādes līdz Institūta ielai (250 metri)
• Vaļņu ielā no Pētera līdz Mātera ielai gar bērnudārzu
«Gaismiņa» (100 metri)
• Māras ielā no bērnudārza «Lācītis» vārtiņiem līdz
Māras ielai (23 metri)
Ielas, kurās iestrādās frēzēto asfaltu
Kreimeņu iela, Viršu iela, Vizbuļu iela, Klusā iela, Līdumu
iela, Liepu iela, Kārklu ceļš

lām demontētais bruģis tiek izmantots ietvju
un laukumu sakārtošanai. Šogad, turpinot
Lielās ielas rekonstrukciju, papildus plānots
iegūt ap 2000 kvadrātmetru bruģa, ko izmantos citu ietvju pilsētā sakārtošanai.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2013. gada 21. marts

Sveikti februāra laureāti

Pa r p a n ā k u miem februārī
sveikti četri
sportisti: Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēkne Vineta Mažaraupe
(1. vieta Latvijas ziemas čempionātā
peldēšanā), kluba «Jelgavas roņi»
pārstāvis Aleksandrs Jakovļevs (1. vieta
Skandināvijas atklātajā čempionātā
ziemas peldēšanā individuālajā peldējumā 25 metros brasā), BJSS audzēknis
Gatis Kupčs (1. vieta Latvijas jaunatnes
čempionātā vieglatlētikā 1000 metru
skrējienā) un BJSS audzēkne Ilze Okmane (1. vieta Latvijas junioru čempionātā
vieglatlētikā 2000 metru skrējienā).

Čempionātu noslēdz ceturtās

«Jelgava/LU» volejbolistes Baltijas līgas
sieviešu volejbola pamatturnīru noslēgušas
4. vietā un iekļuvušas finālā, kas no 29. līdz
31. martam notiks Jelgavas Sporta hallē. Tajā
sacentīsies astoņas komandas – Baltkrievijas
komandas VC «Komunalnik Mogilev», «Minchanka» un VC «Atlant», Latvijas komandas
SK «Babīte» un «Jelgava/LU», Lietuvas komanda «Achema» un Igaunijas komandas
Tartu universitāte un VK «Famila/Voru».
Sportacentrs.com interneta tiešraidē translēs «Jelgava/
LU» un «Babītes» spēli 29.
martā pulksten 18 un
vēl vienu spēli
31. martā.
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sports
Neveiksme pasaules
čempionātā

Neveiksmi pasaules
čempionātā daiļslidošanā, kas norisinās
Kanādas pilsētā Londonā, piedzīvoja mūsu
daiļslidotāja Alīna Fjodorova. Viņa startēja
īsajā programmā, pēc kuras 24 labāko
rezultātu īpašnieces tika tālāk un demonstrēja izvēles programmu. Diemžēl
Alīna piedzīvoja kritienu trīsapgriezienu
lēcienā, ierindojās pēdējā – 35. – vietā
un izvēles programmai nekvalificējās.
Tiesneši viņas sniegumu novērtēja ar
36,44 punktiem, bet Alīnas personīgais
rekords īsajā programmā ir 44,87 punkti – viņa to uzrādīja šā gada janvārī.

«Biolars/Jelgava»
spēlēs finālā

Latvijas čempionāta finālā iekļuvuši
«Biolars/Jelgava» volejbolisti. Cīņā par
iekļūšanu finālā mūsu volejbolisti tikās
ar Daugavpils universitātes komandu.
Komandām bija jāspēlē līdz trīs uzvarām,
un šajā sērijā ar 3:0 uzvarēja «Biolars/Jelgava». Pretinieki būs dueļa «Ozolnieki/Poliurs» – «Lāse-R» uzvarētāji. Šobrīd ar 2:1
vadībā ir Ozolnieki. Nākamā viņu spēle
– 23. martā pulksten 18 Ozolniekos.

Golubevs: «Punkti
jāatņem spēkos līdzīgajiem»
 Ilze Knusle-Jankevica

tieši uzbrukumā,» vērtē S.Golubevs.
Viens no galvenajiem uzbrucēju un visas
Rīt, 22. martā, pulksten 17.30
komandas uzdevumiem būs labāk spēlēt
Zemgales Olimpiskajā centrā FK
pret tiešajiem konkurentiem un izcīnīt
«Jelgava» prezentēs 2013. gada
«vieglos» punktus. «Jelgavas futbola klusezonas komandu, iepazīstinās
bam ir tāds niķis, ka labāk var nospēlēt
ar spēlētājiem un izvirzītajiem
pret līgas līderiem un tos pat uzvarēt, bet
sportiskajiem mērķiem. «Galvemūsu līmeņa komandām pamanāmies
nais uzdevums šosezon ir spēlēt
zaudēt. Tas šosezon būtu jāmaina,» uzskata
labāk nekā pērn, īpaši mājas
galvenā trenera vietas izpildītājs. Viņaprāt,
spēlēs, un izcīnīt vietu labāko
šosezon labāko pieciniekā varētu ierindot
sešiniekā,» uzsver FK «Jelgava»
FK «Ventspils», Rīgas un Daugavpils «Daugalvenā trenera vietas izpildītājs
gavu», «Liepājas metalurgu» un «Skonto»,
Sergejs Golubevs.
bet mūsu līmeņa komandas būs FK «Spartaks», FC «Jūrmala», FS «Metta/LU» un
«Uzskatu, ka ar esošo komandas sastā- «Ilūkste».
vu mēs šosezon varam cīnīties par vietu
labāko sešiniekā un vienlaikus parādīt arī Mājas spēlē prezentēs grāmatu
līdzjutējiem skaistu un skatāmu spēli,»
Šīs sezonas pirmo spēli Jelgavas futbolisti
tā S.Golubevs, norādot, ka šosezon gan aizvadīs 30. martā, izbraukumā tiekoties
rezervistu soliņš nebūs tik garš kā iepriekš ar Ventspils komandu, savukārt pirmā
– komandas sastāvā ir 19 pamatspēlētāji un spēle Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra
trīs 1. līgas komandas spēlētāji: Normunds stadionā, notiks 20. aprīlī pulksten 15 pret
Kaļķis, Edgars Fjodorovs un Vitālijs Abra- virslīgas jaunpienācējiem FK «Ilūkste».
movs. Jaunā kluba politika paredz virslīgas «Vispār pirmā mājas spēle mums skaitās 6.
komandā iesaistīt pēc iespējas vairāk fārm- aprīlī pret futbola centru «Jūrmala», bet, tā
kluba spēlētāju, tāpēc sezonas gaitā 1. līgas kā laika apstākļu dēļ nevarēsim vēl spēlēt
spēlētāju, kuri spēlēs virslīgā, skaits varētu Zemgales Olimpiskajā centrā, spēle, visticapalielināties. «Šosezon arī spēļu nebūs tik māk, notiks Kauguros,» tā S.Golubevs.
daudz, cik pagājušogad, jo ir mainījies
Šī sezona nozīmīga arī ar to, ka ar Sporta
virslīgas čempionāta formāts un līdzšinējo servisa centra gādību ir izdota grāmata
36 spēļu vietā būs 27,» tā galvenā trenera «Jelgavas futbola vēsture». Kā norāda FK
vietas izpildītājs, norādot, ka spēles plānotas «Jelgava» valdes priekšsēdētājs Ainārs
reizi nedēļā un spēlētājiem būs arī laiks, lai Tamisārs, tā tiks prezentēta Zemgales
starp spēlēm atpūstos un atjaunotos, tādēļ Olimpiskajā centrā pirms 20. aprīļa spēles.
traumatisms varētu būt mazāks.
«Gribam uz grāmatas prezentāciju uzaicināt visus tos, par kuriem šī grāmata ir
Pievienojušies kreatīvi uzbrucēji – bijušos futbolistus, futbola trenerus,» tā
Šogad saglabāta apmēram puse ko- A.Tamisārs, norādot, ka grāmata būs kā
mandas sastāva, bet pārējie spēlētāji suvenīrs un veikalos nebūs nopērkama. Jāpievienojušies no jauna. Piemēram, piebilst, ka grāmatas autors ir jelgavnieks,
komandā atgriezies pussargs Dmitrijs futbola statistiķis, bijušās futbola komandas
Medeckis, kurš FK «Jelgava» palīdzēja «Automobilists» spēlētājs Arnis Ērmanis,
izcīnīt Latvijas kausu 2010. gadā. «Ko- kurš ir sarakstījis vairākas grāmatas par
mandai ir pievienojušies daži ļoti kreatīvi futbolu Latvijā. Grāmata iespiesta Jelgavas
uzbrucēji kā, piemēram, Dmitrijs Paplav- tipogrāfijā.
skis un Maksims Daņilovs, tāpēc ceru, ka
Līdz ar grāmatas izdošanu radusies doma
varēsim labāk un daudzveidīgāk spēlēt par futbola veterānu sumināšanu lielās dzī-

Mēneša beigās Zemgales Olimpiskajā centrā notiks 2014.
gada UEFA Eiropas telpu futbola čempionāta kvalifikācijas
3. apakšgrupas pamatturnīrs.
Tajā par iekļūšanu finālturnīrā
cīnīsies arī Latvijas izlase, kuras
sastāvā ir jelgavnieks Igors
Lapkovskis.
Kvalifikācijas turnīrs Jelgavā notiks no
27. līdz 30. martam. Tajā tiksies Latvijas,
Krievijas, Rumānijas un Kazahstānas izlases. Lai iekļūtu finālturnīrā, izlasei savā
apakšgrupā jābūt starp divām labākajām
komandām. «Favorīti šajā apakšgrupā ir
Krievijas komanda, jo viņi ir esošie Eiropas
vicečempioni. Rumānijas izlase regulāri

piedalās Eiropas čempionāta finālturnīros,
vienīgi Kazahstāna varētu būt mūsu līmeņa komanda,» pretiniekus vērtē Latvijas
Futbola federācijas preses sekretārs Viktors
Sopirins. UEFA Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks 2014. gada janvārī Beļģijā.
Futbola federācija izraudzījās Jelgavu, jo
te jau ir notikušas šāda mēroga sacensības
– 2011. gada rudenī ZOC risinājās UEFA
«Futsal Cup» pamatturnīra spēles un FIFA
Pasaules telpu futbola kausa priekšsacīkšu
turnīra spēles. «Pārliecinājāmies par augsto
organizētības līmeni un olimpiskā centra
infrastruktūras atbilstību,» tā V.Sopirins.
Biļetes spēļu dienās varēs iegādāties
ZOC kasēs. Vienas dienas biļete maksās
trīs latus, skolēniem, studentiem, pensionāriem – divus latus; turnīra biļete (6 spēles) – sešus latus, skolēniem, studentiem,
pensionāriem – četrus latus.

Sporta pasākumi
 22. martā pulksten 10 – Jelgavas skolu sacensības «Lielā balva» (Sporta hallē).
 23. martā pulksten 11 – džudo turnīrs
«Olimpiskās cerības» (Sporta hallē).
 24. martā pulksten 10 – galda teniss
«Veselības dienas 2013» (Sporta hallē).
 26. martā pulksten 10 – «Lielā balva»
bērnudārzu audzēkņiem (Sporta hallē).
 24. martā pulksten 15 – Jelgavas pilsētas čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 29. martā pulksten 16, 30. un 31.
martā pulksten 11 – Baltijas līgas čempionāts volejbolā sievietēm (Sporta hallē).
 30. martā pulksten 11 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2013» sezonas
atklāšana – fotoorientēšanās (starts pie
LLU sporta nama).
 30. martā pulksten 17 – basketbols:
BK «Jelgava» – «VEF Rīga» (Sporta hallē).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Vīrietis steidzami meklē darbu. Tālrunis
20333489.
Vīrietis meklē šofera darbu. Ir B, C kategorijas. Izskatīšu jebkuru piedāvājumu.
Tālrunis 28832692.
Metālgriezējs ar saviem instrumentiem.
Tālrunis 26752085.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas vai
dažu dienu darbs. Tālrunis 26990895.
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 28886430.

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Metāllūžņus (visu veidu). Izbraucam.
Tel.27760073
Pērku automašīnu, vēlams universāls vai
mikroautobuss. T.20420069
Pērku sudraba traukus, monētas un galda
piederumus. T.28850080

FK «Jelgava» sezona sāksies 30. martā izbraukumā pret Ventspils komandu,
bet pirmā mājas spēle Jelgavā notiks 20. aprīlī. Komandas galvenā trenera pienākumu izpildītājs Sergejs Golubevs uzskata, ka ar jauno sastāvu
komanda var iekļūt labāko sešiniekā. Jāpiebilst, ka apmēram pusi FK «Jelgava» virslīgas komandas sastāva veido pagājušās sezonas spēlētāji, ir 11
Foto: Ivars Veiliņš
jaunpienācēji un trīs pirmās līgas spēlētāji.
ves jubilejās. A.Tamisārs norāda, ka šobrīd
tiek veidota datu bāze ar personu vārdiem,
dzimšanas datiem un kontaktinformāciju,
bet vēlāk tiks lemts, kā to integrēt kluba
aktivitātēs un padarīt par vienu no spēles
elementiem. «Mēs joprojām uzskatām, ka
katra spēle ir liels notikums, un gribam
tās organizēt tā, lai ikvienam būtu skaidrs:
Jelgavā viss notiek!» tā A.Tamisārs.

Pirmā sezona bez Daiņa

Jāatgādina, ka futbola klubu ir pametis
ilggadējais komandas galvenais treneris
Dainis Kazakevičs, kurš tagad ir Latvijas
Futbola federācijas sporta direktors. «Patiesībā pēc Daiņa strādāt ir ļoti viegli, jo
viss ir sakārtots, turklāt daudzas lietas mēs
veidojām kopā,» atzīst S.Golubevs. Viena
no tām – tika izstrādāta spēlētāju atlases
politika, kurā kritērijs ir futbolista cilvēciskās īpašības, nevis prasmes laukumā.
«Pirms piesaistīt jaunu spēlētāju, ievācam
par viņu ziņas, kāds viņš ir kā personība.

Un var gadīties tā, ka labu futbolistu nepaņemam komandā, jo viņam ir neatbilstošs
raksturs.»
Pagājušā gada nogalē par komandas galveno treneri apstiprināts Jānis Dreimanis,
bet viņš pārcieta insultu un nav zināms,
vai un kad atgriezīsies darbā. Kā norāda
A.Tamisārs, visticamāk, J.Dreimanis pēc
atgriešanās būs jaunatnes sistēmas vadītājs
un virslīgas komandas galvenā trenera pienākumus turpinās pildīt S.Golubevs.

Komandas sastāvs
Vārtsargi:
Aleksandrs Vlasovs, Kaspars Ribaks,
Edgars Andrejevs
Aizsargi:
Dmitrijs Šiļuks, Deniss Petrenko,
Mārcis Ošs, Aleksandrs Gubins
Pussargi:
Daniels Vasiļjevs, Dmitrijs Paplavskis,
Dmitrijs Medeckis, Vadims Žuļevs, Valērijs Redjko,
Boriss Bogdaškins, Mindaugs Grigaravičus, Aldis
Trukšāns, Igors Lapkovskis, Romans Bespalovs
Uzbrucēji:

Maksims Daņilovs, Maksims Kamkins

Jelgavā notiks Eiropas futzāla čempionāta kvalifikācijas turnīrs
 Ilze Knusle-Jankevica
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Spēļu kalendārs
27. marts
17.30
20.00

Krievija – Kazahstāna
Latvija – Rumānija

28. marts
17.30
20.00

Rumānija – Krievija
Latvija – Kazahstāna

30. marts
17.30 Kazahstāna – Rumānija
20.00 Krievija – Latvija
Turnīra atklāšanas ceremonija notiks pirms pirmās
Latvijas izlases spēles 27. martā ap pulksten 19.30.

Latvijas Futbola federācijas pārstāvis Tomass Tikmers federācijas vārdā Jelgavas
domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam šonedēļ pasniedza oficiālu ielūgumu uz
Eiropas futzāla čempionāta kvalifikācijas turnīru un izlases kreklu ar pirmo numuru.
«Jelgavā jau bija viens starptautisks futzāla turnīrs – tribīnes bija pilnas. Tas nozīmē,
ka pilsētniekiem ir interese gan par šo sporta veidu, gan par sportu kopumā,» norāda
A.Rāviņš, spriežot, ka skatītājus piesaista tas, ka futzāls ir ātrs un dinamisks sporta
veids, līdzīgi kā hokejs, bet bez tādiem spēka paņēmieniem. Foto: Ivars Veiliņš

Iepērk krāsainos un melnos metāllūžņus Tērvetes ielā 65A. Braucam pie kientiem. Cena
pēc vienošanās. T.29718434, 29799514

Pārdod
Pārdod mājīgu remontētu 2-istabu dzīvokli
Valgundē. T.28774968
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Liet. mēbeles no Vācijas – dīvāni, ozolkoka
galdi, sekcijas, ādas dīvāni u.c. T.20371016

Dažādi
Firma «Jugāns» (noslēgts līgums ar JNĪP)
maina skaitītājus par Ls 10 un zemāk.
Tel.29758491
Ārstēju ādas slimības. T.63026604
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
Skumju brīdī, atvadoties no māmiņas,
esam kopā ar Agras Haritovičas ģimeni.
Pirmsskolas izglītības iestādes «Zīle»
kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
AINA PUĶE (dz. 1935. g.)
LIGITA SIUBRE (dz. 1952. g.)
DMITRIJS NOVIKOVS (dz. 1925. g.)
RAIMONDS LAPIŅŠ (dz. 1968. g.)
ILMĀRS RUBLĪTIS (dz. 1943. g.)
LARISA VASIĻJEVA (dz. 1925. g.)
EDGARS KRASTIŅŠ (dz. 1937. g.)
RUTA MĀKULE (dz. 1953. g.)
AINA ABOLIŅA (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 21.03. plkst.12
no Zanderu kapsētas Sēru nama.
ANATOLIJS TKAČENKO (dz. 1948. g.).
Izvadīšana 21.03. plkst.14 Bērzu kapsētā.
SKAIDRA PRAZNICĀNE (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 21.03. plkst.12.15 Bērzu
kapsētā.
STEFĀNIJA ROGOVSKA (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 22.03. plkst.12 Zanderu kapsētā.
KONSTANTĪNA TITARENKO (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 22.03. plkst.14 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

25. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 35.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1585.sērija.
9.25 «Laupītājs Hocenlpocs». Ģimenes komēdija. 2006.g.
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.25 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
11.45  «Tracis ap trīnīšiem» (ar subt.). Komēdija. 2010.g.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40  «Dzīvība» (ar subt.). Dok. f. 9.sērija Augi.
14.35 «Es – savai zemītei».*
15.05 Eirobusiņš».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Ragainītis, Mūziks un Bubesīte». Animācijas filma.
16.00 «Eža kažociņš». Animācijas filma.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 15.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1585.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 44.sērija.
19.30 «Maršruts Ķekava – Omskas apgabals 1949». Dok. f.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «De facto».*
23.55 «Pateikt un pateikties. Anda Līce». LTV videofilma.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 10.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 42.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 26.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 7.sērija.
13.00 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Lihtenšteina.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 43.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 27.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 3.finālspēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Likteņa lēmums» (ar subt.). Drāma. 2010.g. 1.sērija.
23.45 «Mogadīšo». Vācijas un Francijas drāma. 2008.g.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 10.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Pagātnes atbalss». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 2.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Esi gardēdis 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 11.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 31.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 29.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta 2». Mājokļa pārvērtību raidījums.
22.10 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
23.10 LNT ziņu Top 10.
0.05 «Laimīgs un vesels».
0.35 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 16. un 17.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 11.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 31.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 5.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 5.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 17.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 40.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 16.sērija.
8.00 «Simpsoni 20». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
9.00 «Brīvdienas kopā ar Dereku». Ģim. komēdija.
10.55 «Garšu ekspresis».*
11.30 «Māmiņu klubs».*
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 52. un 53.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 41.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 18.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 123.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 608. un 609.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 53. un 54.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 609.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 20.sērija.
22.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 12.sērija.
23.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 22.sērija.
0.05 «Nekā personīga».

1.00 «Amerikāņu šausmu stāsts». Šausmu seriāls. 2.sērija.
1.50 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 123.sērija.
3.25 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 52. un 53.sērija.
4.20 «Bez tabu».

26. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1586.sērija.
9.25  «Hannija un Nannija». Ģimenes filma. 2010.g.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
11.35  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 108.sērija.
12.25  «Hindenburga pēdējais lidojums» (ar subt.).
Vācijas vēsturiska drāma. 2011.g. 2.sērija.
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viss notiek!»*
14.55 «Maršruts Ķekava – Omskas apgabals 1949».
Dokumentāla filma.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1586.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 45.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 96.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.20  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 5.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Laika dimensija».
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 11.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 43.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 27.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle.
Kubaņas Lokomotiv –VEF Rīga.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 44.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 28.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE!
Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 4.finālspēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
23.25 «Tavs auto».
23.55 «Autosporta programma nr.1».
0.25 «SeMS. Laboratorija».*
0.55 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
1.40  «Bruņinieku stāsti. Pūķkāvis». Piedz. f. 2011.g.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 30.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 80.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Pagātnes ēnas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Svētās liekules». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 39.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 12.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 32.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 30.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 K.Forda. «Pretī laimei». Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 8.sērija.
0.05 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 18.sērija.
1.05 «Sinatra». ASV biogrāfisks miniseriāls. 3.sērija.
2.10 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 12.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 32.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 6.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 6.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 18.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 41.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Simpsoni 20». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
9.00 «Trīs detektīvi un Skeletu salas noslēpums».
Piedzīv. f. ģimenei.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 13.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 54. un 55.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 42.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 19.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 124.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 609. un 610.sērija.

tv programma
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 55. un 56.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 610.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 14.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». Seriāls. 11.sērija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 169. un 170.sērija.
1.40 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 124.sērija.
3.15 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 54. un 55.sērija.
4.10 «Bez tabu».

27. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1587.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 96.sērija.
10.00 «Dusošā skaistule». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
11.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
11.25  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 109.sērija.
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 3.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1587.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 46.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 97.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 12.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 44.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 28.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm.
Fināls.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 45.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 29.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 3». Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 72.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 31.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 K.Forda. «Pretī laimei». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 40.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 32.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 13.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 33.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 31.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 12.sērija.
22.10 «Lācara projekts». ASV trilleris. 2008.g.
0.10 «Likums un kārtība 4». ASV seriāls. 19.sērija.
1.10 «Sinatra». ASV biogrāfisks miniseriāls. 4.sērija.
2.05 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 13.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 33.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 7.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 7.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 19.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 42.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Simpsoni 20». Anim. ser. 21.sērija.
8.30 «Simpsoni 21». Anim. ser. 1.sērija.
9.00 «Trīs detektīvi un Šausmu pils noslēpums».
Piedzīvojumu filma ģimenei.

Ceturtdiena, 2013. gada 21. marts
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 1.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 56. un 57.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 43.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 20.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 125.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 610. un 611.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 57. un 58.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 611.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Realitātes šovs.
22.05 «Ievas pārvērtības 4». 14.sērija.
22.55 «Kinomānija».
23.30 «Firma». Seriāls. 13.sērija.
0.25 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 3.sērija.
1.15 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 21.sērija.
1.40 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 1.sērija.
2.05 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 125.sērija.
2.50 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 1.sērija.
3.40 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.
4.10 «Bez tabu».

28. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 42.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1588.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 97.sērija.
10.00 «Prasmīgais zaglis». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
11.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
11.25  «Tieši sirdī». 110.sērija.
12.20 «Province» (ar subt.). Sirdsbalss dejotāji.*
12.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.35 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
14.45 «De facto» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Laiks vīriem?»*
16.10 «Zebra».*
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1588.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 Laika ziņas.
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki». 47.sērija.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 98.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni». «Misija Kruasāns Francijā».
22.10 «Tilts». Zviedrijas un Dānijas detektīvseriāls. 5.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi»*.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 13.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 45.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 29.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Red Bull Crashed Ice. Pārraide no Lozannas Šveicē.*
15.05 «Sporta studija».
Bobsleja sezonas noslēgums Siguldā.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 46.sērija.
16.35  «Nomadi». Dok. ser. 30.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! Meistarsacīkstes hokejā. 5.finālspēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Uz meža takas».
23.25 «Lidojuma plāns».
23.55  «Kalpotāji un saimnieki». Dokumentāla filma.
1.00  «Liels, lielāks, lielākais 3».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 32.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 82.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Nomaļā māja». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 41.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 33.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 14.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 34.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 32.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.
22.15 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 40.sērija.
23.20 «Diversants». ASV spraiga sižeta filma. 1999.g.
1.30 «Sinatra». ASV biogrāfisks miniseriāls. 5.sērija.
2.30 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
3.00 «Labvakar, Latvija!»
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 14.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 34.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 8.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 8.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 20.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 43.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Simpsoni 21». Anim. ser. 2. un 3.sērija.
9.00 «Rembo dēls». Ģim. komēdija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 2.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 58. un 59.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 44.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 21.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 126.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 611. un 612.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 59. un 60.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 612.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». Seriāls. 2.sērija.
22.00 «Rūdīts ugunī». ASV spraiga sižeta filma. 2004.g.
0.55 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.50 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 2.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 126.sērija.
3.25 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 58. un 59.sērija.
4.20 «Bez tabu».

29. marts, piektdiena
LTV1
7.30 «Kirikū un zvēri». Animācijas filma.
8.50 «Lote un Mēnessakmens noslēpums». Anim. f.
10.10 «Mazie laupītāji». Latvijas un
Austrijas piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2009.g.
11.35  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 111.sērija.
12.25  «No Austrumiem uz Rietumiem».
Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.30 Andrea Bočelli koncerts Centrālparkā Ņujorkā. 2011.g.
15.05 «Spēle ar beigām». Dokumentāla filma. 2011.g.
16.05 «Likteņdzirnas». Latvijas melodrāma. 1997.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Paulu Koelju. Mana dzīve». Dokumentāla filma.
19.30 «Sirdis un prāti». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Labākā Eiropas opera 2012».
22.10 Krusta ceļš. Pārraide no Vatikāna.
23.45 Nakts ziņas.
23.55 Birmingemas simfoniskā orķestra koncerts.
Diriģents – Andris Nelsons. Soliste – Baiba Skride.*

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 14.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 46.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 30.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Red Bull Crashed Ice. Pārraide no Kvebekas Kanādā.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 47.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 31.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zveja» (ar subt.).
20.00 «Pelēkā Pūce». ASV biogrāfiska filma. 1999.g.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Lielais cirks 9». 3.daļa.
0.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 29. un 30.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 33.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 83.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «Trako Tūņu šovs». Anim. ser. 7.sērija.
7.20 «Žilbinošais Barijs un diskosliekas». Animācijas filma.
8.50 «Basketbols TV».
9.00 «Hildegarde».
Austrālijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2001.g.
10.45 «Nost ar mīlestību!»
ASV romantiska komēdija. 2003.g.
12.55 «Vīramāte – vellamāte».
Vācijas un ASV romantiska komēdija. 2005.g.
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls. 34.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 15.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 35.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dienesta romāns. Mūsdienas» (ar subt.). Kom. 2011.g.
23.00 «Brunčumednieks». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
1.05 «Likums un kārtība 4». ASV seriāls. 20.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 15.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 35.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 9.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 9.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 21.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 44.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Simpsoni 21». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
9.00 «Jokdaris Tils». Anim. f.

Ceturtdiena, 2013. gada 21. marts
10.40 «Debesu akmens: neparasts draudzības stāsts».
Piedzīvojumu filma ģimenei.
12.50 «Šarlotes tīkls». Ģimenes filma.
14.35 «Spiegot nav viegli». ASV komēdija. 1996.g.
16.10 «Spaidervika hronikas».
Fantāzijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2007.g.
18.00 «Zvaigznes ceļo 2». Liene Candy Krētā.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Vecie čomi». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
22.50 «Manu murgu meitene». ASV komēdija. 2007.g.
1.00 «Spiegot nav viegli». ASV komēdija. 1996.g.
2.20 «Spaidervika hronikas». ASV fantāzijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2007.g.
3.50 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 4.sērija.
4.10 «Bez tabu».

30. marts, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 13. un 14.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 60.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 3.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 17.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Es un skola».
11.30  «Kā Zeme kļuva apaļa». Anim. f. visai ģimenei.
12.35  «Sirdspuksti». Dokumentāla filma.
14.30 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.
15.25 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Sirdis un prāti» (ar subt.). Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 Skatītāju izvēlētā Teātra dienas izrāde. «Teātris.zip».
M.Mičela. Vējiem līdzi. Liepājas teātra izrāde.
1.05 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».*
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).*
13.00 «Norvēģijas dabā» (ar subt.). Dok. f. ser. 12.sērija.
13.30 «Musketieru atgriešanās jeb Kardināla Mazarīni
dārgumi» (ar subt.). Krievijas piedzīvojumu filma.
2009.g. 1. un 2.sērija.
15.35  «Kalpotāji un saimnieki». Dokumentāla filma.
16.40 «Olimpieša portrets».*
17.00 Tiešraide! Meistarsacīkšu fināls voleibolā. 1.spēle.
19.05 «Likteņa lēmums» (ar subt.). Drāma. 2010.g. 2.sērija.
20.00 «SeMS piedāvā...» Grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 1.sērija.
21.45  «Zvērinātie». Daudzsēriju drāma. 2011.g. 1.sērija.
22.40 «Pusnakts purvājs». Romantisks trilleris. 2009.g.
0.15 «Loengrīns no Varka Kru». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 34.sērija.
5.50 «Luī 2». 12.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 71.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis 3».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Galileo».*
11.00 «Precamies!?! 2».*
13.00 «Māju sajūta 2».*
14.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 62.sērija.
14.55 «Šanhajas skūpsts». Romantiska komēdija. 2007.g.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 11.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Dienesta romāns. Mūsdienas». Komēdija. 2011.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Latvija 2012 cilvēku acīm». Dok. f. 2013.g.
22.15 A.Kristi. «Erkils Puaro 2». Detektīvseriāls. 7.sērija.
23.20 «Praktiskā maģija». Rom. f. komēdija. 1998.g.
1.30 TV pirmizrāde! «Sviests». ASV komēdija. 2011.g.
3.00 «Ceļojošais bruņinieks 4». ASV seriāls. 71.sērija.
3.50 «Likums un kārtība 4». ASV seriāls. 21.sērija.
4.35 «Luī 2». Seriāls. 12.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 10.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 10.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 36. un 37.sērija.
7.30 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 47.sērija.
7.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Leģendas par Chima». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.15 «Kinomānija».
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.20 «Vecie čomi». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
17.10 «Paulija piedzīvojumi». ASV ģimenes filma. 1998.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 «Augšup». ASV animācijas filma. 2009.g.

21.30 «Mārlijs un es». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
23.50 «Četri vientuļie tēvi». Komēdija. 2009.g.
1.40 «Ledus». Lielbritānijas un Jaunzēlandes fantastikas
spriedzes filma. 2011.g. 1.sērija.
3.20 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 10.sērija.
4.00 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 10.sērija.

31. marts, svētdiena
LTV1
7.40 Reliģisko konfesiju vadītāju apsveikumi Lieldienās.
8.00 «Tillija un draugi».
8.22  «Luijs». Anim. ser. 61.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 4.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 18.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 8.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Kruasāns Francijā.*
12.00 Lieldienu dievkalpojums.
Tiešraide no Rīgas Doma baznīcas.
13.30 Reliģisko konfesiju vadītāju apsveikumi Lieldienās.*
13.50 «Vertikāle».
14.05 «Daudz laimes!»
15.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
17.00  «Dzīvība» (ar subt.).
BBC dokumentāla filma. 10.sērija Primāti.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». „Katram sava augšāmcelšanās”.
18.50 «Dāvā man laimi!» (ar subt.).
Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Sieva uz pilnu slodzi» (ar subt.).
Francijas komēdija. 2010.g.
23.35 Nakts ziņas.
23.45  «Paulu Koelju. Mana dzīve». Dokumentāla filma.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
SIA «Archer AG» apsardzes
kompānija objektā Olainē aicina darbā
apsardzes darbiniekus(-ces)

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»

ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām latviešu
valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu, elastīgu darba
grafiku. Zvaniet, lai pieteiktos pārrunām, darba
dienās no plkst.9 līdz 18 pa tālruni 27150693.

Aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma grupās ar
latviešu un krievu valodas apmācību. Piedāvājam
regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus
pasniedzējus un kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, mob.20021871, 26448426.

7

«Vārds uzņēmējiem»
AAS «Gjensidige Baltic» mainījis adresi
AAS «Gjensidige Baltic» turpmāk klientus gaidīs jaunās
un mājīgās telpās Jelgavā, Lielajā ielā 18.
Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai: 8.30
– 17.30; piektdienās: 8.30 – 16.15.
Tālrunis 63027821.

Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka
28., 29. un 30. martā no plkst.10 līdz 18 pie t/c «Valdeka» notiks lauku labumu, amatnieku un mājražotāju
Lieldienu Brāļu tirgus. Informācija pa tālruni 29392345
(LMT) (Ilze).

Uzmanību!
Austrumu sporta un veselības centrs aicina
pieaugušos no 20 līdz 70 gadu vecumam uz
CIGUN vingrošanu.
Ķīniešu CIGUN nodarbības attīra, atjauno un
nostiprina dzīves enerģiju «CI». Ļoti efektīvi var
palīdzēt pret visām saslimšanām: osteohondrozi, mugurkaula slimībām, sirds un asinsvadu
saslimšanām, asinsspiediena problēmām,
artrītu, diabētu, galvassāpēm, ādas slimībām,
neirozēm un depresiju.
Pirmā nodarbība notiks 30. martā plkst.12.
Adrese: Jelgava, Jāņa iela 1a (pilsētas centrā,
iepretim Jāņa baznīcai). Tālrunis 22376075.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».*
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Zebra» (ar subt.).*
11.15 TIEŠARAIDE! Lieldienu Svētā Mise un pāvesta
vēstījums Urbi et Orbi. Pārraide no Vatikāna.
13.50 «Uz meža takas».*
14.20 «Autosporta programma nr.1».*
14.50 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
16.05 «SeMS. Laboratorija».
16.35 «Musketieru atgriešanās jeb Kardināla Mazarīni
dārgumi» (ar subt.). Piedz. f. 2009.g. 1. un 2.sērija.
18.30 «Lielais cirks 9». 3.daļa.
19.30 TV pirmizrāde! «Velomūzika». Dokumentāla filma.
20.30  «Skūpsts ezera nometnē». Melodrāma. 2012.g.
22.10 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.
23.00 «Mīklaini, kā spogulī». Norvēģijas drāma. 2008.g.
0.45  «Zvērinātie». Daudzsēriju drāma. 2011.g. 1.sērija.
1.35 ASV romantisks trilleris. 2009.g.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 62.sērija.
5.50 «Luī 2». 13.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 72.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Precamies!?! 2».*
12.00 «Detektīve Veronika Marsa 3».
ASV seriāls. 56.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 18.sērija.
13.50 «Latvija 2012 cilvēku acīm».
Latvijas dokumentāla filma. 2013.g.
15.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 2».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 7.sērija.
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība».
ASV seriāls. 11.sērija.
17.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». 8.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Praktiskā maģija». Fantāzijas komēdija. 1998.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Mīlestības recepte». Romantiska komēdija. 2007.g.
23.10 «Matu laka».
ASV un Lielbritānijas muzikāla komēdija. 2007.g.
1.25 «Nodevējs». ASV krimināldrāma. 2008.g.
3.25 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 18.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 11.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 11.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 38. un 39.sērija.
7.35 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 48. un 49.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem!»*
11.30 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.30 «Zvaigznes ceļo».*
14.35 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Augšup». ASV animācijas filma. 2009.g.
16.50 «Leduslāči». Animācijas filma.
17.00 «Peles medības». ASV komēdija. 1997.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.
23.15 «Olgalvji». ASV komēdija. 1993.g.
1.00 «Ledus». Lielbritānijas un Jaunzēlandes fantastikas
spriedzes filma. 2.sērija.
2.40 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 11.sērija.
3.20 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 11.sērija.

Tematisks tūrisma vakars

Dabas atmodas brīnums Jelgavā un apkārtnē
Sirsnīgi stāsti par savvaļas zirgiem Pilssalā pārsteidzošā dabas daudzveidība pilsētas centrā
kur visspilgtāk izjust dabas atmodas burvību
iedvesmojošas idejas pavasara izbraucieniem pie dabas

27.martā
plkst. 18:00
Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī
Ieejas maksa: 2,00 Ls pieaugušajiem; 1,50 Ls skolēniem.
Ieejas maksā iekļauts Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas
torņa skatu laukuma apmeklējums.
Pieteikšanās un informācija
Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā

www.visit.jelgava.lv, tic@tornis.jelgava.lv, 63005445

Jelgavas pilsētas dome īsteno projektu «Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz
Rūpniecības ielai» (3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/008).
Projekta mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, lai nodrošinātu drošu un komfortablu satiksmi uz
vienas no galvenajām Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm – Lietuvas šosejas posmā no Miera ielas
līdz Rūpniecības ielai. Projektā paredzēts veikt vairākus pasākumus, kas būs ieguldījums gan transporta
infrastruktūras un transporta sistēmas attīstībā un sakārtošanā, gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās
pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem.
Rekonstrukcijas darbu gaitā tiks veikta ielas brauktuves pilna rekonstrukcija, izbūvētas ietves gājējiem un
riteņbraucējiem, izbūvētas gājēju pārejas, rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas, lietus ūdens
kanalizācijas sistēma, kā arī rekonstruēts ielu apgaismojums.
Laika periodā no 2012. gada augusta līdz 2013. gada februārim projekta gaitā veikti šādi darbi:
− trases sagatavošanas darbi (pirms būvdarbu uzsākšanas veikta trases uzmērīšana, nospraušana,
poligonometrijas instrumentālā uzmērīšana; esošo koku zāģēšana, celmu laušana, krūmu zāģēšana; ietves
seguma demontāža, betona ceļa apmaļu nojaukšana; augu zemes norakšana);
− izbūvēts jauns ūdensvads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai, izbūvēti ūdensvada
atzari esošajiem privātīpašumiem, veikta vecā ūdensvada demontāža;
− daļēji izbūvēts jauns saimnieciskās kanalizācijas vads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz
Miera ielai, kā arī saimnieciskās kanalizācijas vada atzari esošajiem privātīpašumiem;
− uzsākti lietus ūdens kanalizācijas tīklu būvdarbi, tiek veikta drenāžas cauruļu izbūve;
− uzsākti atbalstsienas izbūves darbi (atbalstsienas konstrukciju izbūve, veidņu izbūve atbalstsienas
konstrukcijām, stiegrojuma izbūve atbalstsienas konstrukcijām).
Iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem – apmēram aprīlī –, plānots uzsākt būvdarbus.
Projekta kopējās plānotās izmaksas – Ls 3 890 941,09 ar PVN, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums
Ls 2 019 011,89 (74% no attiecināmajām izmaksām), un to plānots ieviest divos gados (2012., 2013. gadā).

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
eiropas savienība

Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrs
2013. gada 26. martā aicina
uz Atvērto durvju dienu.
Plkst.15.30 – tikšanās ar iestādes
speciālistiem; plkst.16 – bērnu priekšnesumi.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV-3001.

Zemgales
veterinārais centrs
K.Barona iela 17, Jelgava
30. martā veiks izbraukuma vakcinācijas (pret trakumsērgu, komplekso
vakcināciju suņiem un kaķiem)
No plkst.10 līdz 11 – Sieramuiža
(Bauskas – Strautnieku ielas krustojums)
No plkst.11 līdz 12 – Aveņu ciems
(Savienības – Lāču ielas krustojums)
No plkst.12.30 līdz 13 – Mežciems
– Liepu iela
No plkst.13.30 līdz 14 – Rūpniecības –
Nākotnes ielas krustojums
No plkst.14.30 līdz 15.30 – Kalnciema
ceļa – Robežu ielas krustojums
No plkst.16 līdz 16.30 – Depo mikrorajons (Birzes – Neretas ielas krustojums)
No plkst.17 līdz 17.30 – 4. līnija, stāvlaukums pie veikala «Otto».
Sīkākas uzziņas pa tālruni 28448418;
63082133.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 21. martā no pulksten 10 līdz 18 – Jaunumu diena. Pulksten 17 – ekskursija
«Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. martā pulksten 12, 15 un 18 – kino: Jāņa Norda jaunākā spēlfilma «Mammu, es tevi mīlu». Biļešu cena – Ls 2 (pieaugušajiem); Ls 1 (skolēniem, studentiem,
pensionāriem) (kultūras namā).
 23. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Lieldienu rota». Lieldienu dekoru
darināšana no krāsotām olām, pūpoliem un pavasara ziediem. Pieteikšanās pa tālruni
63005445. Dalības maksa – Ls 3 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 23. martā pulksten 17 – Zemgales deju ķēniņam – 90. Viļa Ozola piemiņas koncerts
«Kas es būšu... puisis no čūsku dūrējiem?!» (V.Ozols). Piedalās: TDA «Teiksma», «Liel
upe», «Diždancis», «Jaunība», «Laipa», «Zemgaļi», «Valgundietis», koklētāju ansamblis
«Rūta», «Teiksmiņa», «Ieviņa». Koncerta mākslinieciskais vadītājs – U.Ozols. Biļešu cena
– Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 24. martā pulksten 16 – Jelgavas novada orķestra «Zelmeri» jubilejas koncerts
«Še, kur novadnieki spēlē...». Diriģents B.Jurgenbergs. Piedalās: Ž.Siksna, E.Lagzdiņa,
V.Klausītājs, G.Caune, kori «Svīri», «Līga», «Sidrabe», Jelgavas Tirkīza kora ansamblis,
deju grupa «Albi», sporta deju dejotāji U.Balode un D.Siliņš. Biļešu cena – Ls 5; 3; 2
(kultūras namā).
 25. martā pulksten 12 un 15 – kino: Jāņa Norda jaunākā spēlfilma «Mammu,
es tevi mīlu». Biļešu cena – Ls 2 (pieaugušajiem); Ls 1 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras namā).
 25. martā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Svētbirzī.
 25. martā pulksten 19 – koncerts: K.Sen-Sānss «Rekviēms» (Latvijas pirmatskaņojums). Mākslinieciskais vadītājs Aigars Meri. Solisti: Kristīne Gailīte (soprāns), Olga
Jakovļeva (alts), Viesturs Jansons (tenors), Armands Siliņš (bass). Jelgavas Mūzikas
vidusskolas stīgu orķestris, Jelgavas Kamerorķestris, Jelgavas Mūzikas vidusskolas
jauktais koris. Diriģents A.Meri. Ieeja – bez maksas (Svētās Annas baznīcā).
 27. martā pulksten 17 – mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss Zemgales
novados. Piedalās: «Benefice», «Intriga» un citi mūsdienu deju kolektīvi no visa Zemgales novada. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 27. martā pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Dabas atmodas brīnums Jelgavas
apkārtnē». Vietu rezervēšana pa tālruni 63005445 (Sv. Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. martā no pulksten 17 līdz 21.30 – «Junda» rīko lielo skolēnu diskotēku (no
8. līdz 12. klasei). Ieeja – Ls 1,50 («Jelgavas kreklos»).
 27. martā pulksten 20 – Starptautiskajā Teātra dienā pēc H.Paukša lugas «Melnās
krēpes» motīviem Jelgavas Studentu teātra izrāde «Lauvas nekad neraud». Biļešu cena
– Ls 2 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 31. martā no pulksten 11 līdz 15 – Lieldienu pastaiga visai ģimenei. Prieki,
mīļumi, spēles un šūpoles mazajiem un lielajiem (Jelgavas pils parkā). Pulksten 12
– Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks jaundzimušos jelgavniekus (pils
pagalmā).

Izstādes
 25. martā pulksten 17 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstādes «Lieldienu
motīvi» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 5. aprīlim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
 Līdz 28. martam – mākslinieka Egila Skujas (Birži, Lietuva) darbu izstāde (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 30. martam – Jelgavas skolu audzēkņu darbu izstāde «Kur saulīte rotājas»
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. martam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
 Līdz 15. aprīlim – Indras Sproģes izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 30. aprīlim – Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Sievietes. Pavedieni»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Muzejā tekstilnieku jaunumi
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 14. aprīlim Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā skatāma Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku
darbu izstāde «Cilvēks. Pasaule.
Daba». Paši tekstilmākslinieki
par to saka: «Izstādes darbi
demonstrē plašas tehniskās
iespējas un materiālu daudzveidību, tā iepazīstinot skatītājus
ar tekstilmākslas attīstības
tendencēm.»
«Ja pirms 30 gadiem tekstilnieku izstādēs
skatītāji varēja novērtēt tikai tradicionālos
austos gobelēnus un batikojumus, tad
šodien mākslinieki pārsteidz ar jaunām
tehnikām un radošumu,» atzīst Tekstilmākslas asociācijas biedrs Arnis Pumpurs,
piebilstot, ka tieši jaunie mākslinieki ir tie
drosmīgākie, kuri realizē trakas idejas.
Tā, piemēram, interesants paklājs izveidots no žurnālu un avīžu krāsainajām

lapām, sienas dekors no stiepļu režģa un
papīra gabaliņiem. Mākslinieku darbos izmantoti visdažādākie materiāli – lins, vilna,
zīds, kokvilna, sintētika, arī tekstilmākslā
netradicionāli materiāli, piemēram, papīrs,
metāls. Jāpiebilst, ka mūsu pilsētu pārstāv
divas mākslinieces – Mārīte Leimane un
Jeļena Jēkobsone.
Pirmo reizi izstādē Jelgavā piedalās
rīdziniece Diāna Molnika, kura ir viena
no tekstilnieku jaunās paaudzes pārstāvēm. Diāna skatītājiem piedāvā novērtēt
desmit kilogramus smago darbu «Labais
pagrieziens» – pa melnu paklāju no tuneļa
laukā ved 50 zelta pēdas. «Dzīvē katrs solis, pagrieziens ved uz kaut ko lielu. Manā
darbā šis labais pagrieziens attēlots kā
dzīves ritums, dzīves ceļa meklējumi. Zelta
pēdiņas – tās ir mūsu iekšējās vērtības,
uzkrātā pieredze, kas ar katru soli aug, līdz
ar to pēdas kļūst lielākas, bet melnais ceļš
– pasaule, sabiedrība, kas mums apkārt,»
tā māksliniece. Pavisam darbā ieaustas 50
zelta pēdas, kurām izmantoti seši kamoli
– katrā 250 metri – zelta krāsas diega.

Ar dziedāšanu pilsētas jaunieši
gatavi fanot par Jelgavu
Spēkus Jelgavas
popkora atlasē
pārbaudīja arī Jelgavas 4. pamatskolas audzēknis
Mārtiņš Birziņš,
dziedot dziesmu
«Zīlīte». Puisis
atzīst, ka vēlējies
izmēģināt ko jaunu, dziedot kopā
ar atpazīstamiem
mūziķiem. Viņš
sevi un ģimeni uzskata par Jelgavas
patriotiem, tāpēc
gribējis piedalīties «Satiksimies
Jelgavā» video
uzņemšanā.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

«Esam patīkami pārsteigti par
drosmīgajiem jauniešiem, kuri
atnāca uz atlasi. Jaukākais, ka
viņu vidū bija daudz apslēptu
talantu, kuri līdz šim nevienā
konkursā, plašākā muzikālā
pasākumā nebija redzēti un
dzirdēti. Tāpat jāuzteic daudzu
prasme ne tikai dziedāt, bet arī
brīvi operēt ar instrumentiem,
pašiem sev piespēlējot. Tieši
tāpēc esam nolēmuši, ka savā
popkorī uzņemsim par desmit
jauniešiem vairāk – 30,» atzīst
Jelgavas dziesmas «Satiksimies
Jelgavā» autore mūzikas skolotāja Erita Karlsone.
Pagājušajā nedēļā Jelgavā notika dziedošo skolēnu atlase. Viņi pretendēja uz iespēju kopā ar grupu «Tirkizband» iedziedāt
Jelgavas dziesmas «Satiksimies Jelgavā»
kora versiju popžanrā, kā arī piedalīties
dziesmas popularizēšanā un jauna videoklipa uzņemšanā. Iekļūt «Tirkizband» korī
vēlējās 91 jaunietis, sākot no sešu gadu
vecuma līdz pat 12. klasei.
Skolēnu sniegumu vērtēja dziesmas
autori E.Karlsone un Uldis Timma, grupas
dalībnieki Gundars Caune, Madara Rubene un Rīgas Imantas vidusskolas diriģente
Ilva Krauze, kura arī būs jaunā popkora
kormeistare un šonedēļ sāk strādāt ar
dziedātājiem.
Atlases dalībniekiem bija jāizpilda
Jelgavas pilsētas dziesmas «Satiksimies
Jelgavā» piedziedājums un viena dziesma
pēc paša izvēles. Izskanēja tādas dziesmas
kā «Upe nesa ozoliņu», «Zīlīte», «Laba
slava sniedziņam», «Debesis ir tuvu klāt»,
«Zaļā krūze», «Kafijas krūze».
Žūrija atzīst, ka izvēlēties tos, kuri būs
korī, bijis ārkārtīgi grūti – noklausīts 91
skolēns, taču korim bija jāizraugās tikai
30.
Taujāti, kāpēc vēlas iekļūt šajā korī,
dalībnieki atzina: «Esmu jelgavnieks, un
man patīk dziedāt», «Gribu fanot par Jel-

gavu», «Dzīvē ir jāizmanto visas iespējas,
ko tā dod», «Savu nākotni vēlos saistīt
ar mūziku», «Gribu piedzīvot kaut ko
interesantu».
U.Timma spriež, ka tik liela interese, iespējams, ir šova «Koru kari» iespaidā. Skolēni tajā nevar piedalīties, ja nav sasnieguši
pilngadību, taču viņiem šķiet interesants
šāds process. Tad nu šoreiz viņi izmanto
iespēju līdzīgā aktivitātē iesaistīties savā
pilsētā. «Jaunieši vēlas pamēģināt arī
ko citu, ne tikai akadēmisko dziedāšanu
skolas korī,» tā U.Timma. Tam piekrīt arī
paši jaunieši. «Es dziedu korī «Zvonņica»,
kurš nesen nosvinēja 15. dzimšanas dienu, taču tur mēs dziedam pavisam citu
mūziku. Šajā korī varu pamēģināt kaut ko
jaunu, kas nav ne krievu garīgā mūzika, ne
akadēmiskais kora repertuārs. Turklāt tā
ir iespēja strādāt kopā ar atpazīstamiem
mūziķiem,» atzīst Jelgavas 5. vidusskolas
11. klases skolniece Simona Dubovenko.
Arī Mūzikas skolas audzēkne Helēna Paula
Jubalte ar mūziku ir uz «tu». «Man patīk
dziedāt, tāpēc izmantoju iespēju piedalīties
jaunā projektā. Tā ir iespēja attīstīt sevi,
iepazīt jaunus cilvēkus un arī iemantot
atpazīstamību, jo mēs taču piedalīsimies
videoklipā, dziedot kopā ar zināmiem
mūziķiem,» savu izvēli piedalīties pamato
Helēna Paula, kurai atlases dziesmu «Laba
slava sniedziņam» palīdzēja izvēlēties tētis
– grupas «Prāta vētra» ģitārists Jānis
Jubalts.
U.Timma atzīst, ka īpaši bijis pārsteigts
par dziedātājiem no 6. vidusskolas, kuri
līdz šim nav manīti lielākajos pilsētas pasākumos. «Iespējams, viņi uzstājas skolas
koncertos, taču ne reizi nav manīti pilsētā.
Viņi ir kā tādi apslēptie dārgumi. Tāpat
man ir prieks par 4. vidusskolas mūzikas
novirziena audzēkņiem, kuri jau dzied
gan skolas korī, gan spēlē instrumentus, ir
diezgan aizņemti, taču grib sevi pilnveidot
arī šajā virzienā,» atzīst U.Timma. Savukārt E.Karlsone vien piebilst, ka atzinīgi
vērtējama puišu ieinteresētība, jo arī viņi
uz atlasi bija atnākuši kuplā skaitā.
«Tirkizband» dalībnieki ir pārliecināti,
ka izdevies izveidot patiesi spēcīgu kori.

«Popmūziku var dziedāt, kad ir jau kaut
kāds pamats, esi dziedājis akadēmiskajā
korī, iemācījies elpot, veidot skaņu. Un
jāteic, ka jaunieši bija ļoti sagatavoti,» tā
E.Karlsone.
Jau šonedēļ jaunajam korim sākušies
mēģinājumi, gatavojoties «Satiksimies
Jelgavā» audioierakstam popversijā.
Bet tālākais plāns ir izveidot atraktīvu
video, kurā galvenais akcents likts uz
skolēniem un iesaistītas būs arī visas pilsētas skolas. Jāpiebilst, ka uz videoklipa
atsevišķu kadru filmēšanu tiks aicināti
visi kora atlases dalībnieki, par ko viņi
tiks informēti individuāli. «Jelgavas
Vēstnesis» un portāls www.jelgavasvestnesis.lv sekos līdzi kora attīstībai un tam,
kā taps jaunais video pilsētas dziesmai
«Satiksimies Jelgavā».

Kora dalībnieki
1. Enija
Vaska
2. Enija Emīlija Puriņa
3. Mārcis
Romāns
4. Sanita
Umbraška
5. Elīza
Cukere
6. Rūdis
Kursītis
7. Lilija
Pinne
8. Helēna Paula Jubalte
9. Madara
Romāne
10. Anna
Vītiņa
11. Andris
Vagals
12. Lioneta
Roze
13. Ketlīna
Sarkisjane
14. Anna Marija Eriņa
15. Matīss
Ozols
16. Jānis Ēriks Grūtups
17. Alesja
Čibisova
18. Elīna
Kopteleva
19. Toms
Kursītis
20. Eliāna Sanda Veinberga
21. Miks
Galvanovskis
22. Kārlis
Krūmiņš
23. Terēze
Frišava
24. Anna
Kavecka
25. Zane
Tīrumniece
26. Miks
Vilnis
27. Edgars
Apermanis
28. Simona
Dubovenko
29. Silvestrs
Nastevičs
30. Madara
Grigorjeva
		

Jelgavas 4. pamatskola
Jelgavas 4. pamatskola
Mūzikas skola
Mūzikas skola
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 4. vidusskola
Mūzikas skola
Mūzikas skola
Mūzikas skola
Jelgavas 3. pamatskola
Jelgavas 4. pamatskola
Jelgavas 4. pamatskola
Jelgavas 4. pamatskola
Jelgavas 4. vidusskola
Spīdolas ģimnāzija
Spīdolas ģimnāzija
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas 4. vidusskola
Spīdolas ģimnāzija
Jelgavas 4. vidusskola
Spīdolas ģimnāzija
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Mūzikas skola
Spīdolas ģimnāzija
Spīdolas ģimnāzija
Spīdolas ģimnāzija
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas 1. ģimnāzija
Bērnu un jauniešu
mūzikas klubs

Koncertā godinās
Zemgales deju ķēniņu Vili Ozolu
 Ritma Gaidamoviča

Tekstilmākslas izstādē
«Cilvēks. Pasaule. Daba»
apskatāmi
vairāk nekā
30 mākslas
darbi, kurus
jelgavnieki
var novērtēt
līdz aprīļa
vidum.
Foto: Ivars
Veiliņš

Ceturtdiena, 2013. gada 21. marts

mūsu uzdevums ir parādīt Viļa Ozola
septiņas piedzīvojumos un pārdzīvojumos
Mūžībā aizgājušajam horeonoslīpētās un dimantam līdzīgās personīgrāfam Vilim Ozolam šogad
bas šķautnes, arī tās, kuras ir sabiedrībā
apritētu 90 gadi. Godinot Zemmazāk pazīstamas. Tātad V.Ozols ne vien
gales deju ķēniņu, tautas deju
horeogrāfs, bet arī dziedātājs un režisors,
atbalsta biedrība «Zemgaļi»
sižetisko deju autors un virsvadītājs, ģimesadarbībā ar Jelgavas pilsētas
nes cilvēks un skolotājs,» atzīst biedrības
un novada mākslinieciskās
vadītājs deju ķēniņa dēls Uldis Ozols, piepašdarbības kolektīviem, sestbilstot, ka koncertā skatītāju acu priekšā
dien, 23. martā, pulksten 17
V.Ozols atklāsies kā mums visiem labi atJelgavas kultūras namā ielūdz
pazīstams tēls – cilvēks ar saviem sapņiem
uz piemiņas koncertuzvedumu
un centieniem, arī ar savām šaubām un
«Kas es būšu... puisis no čūsku
neveiksmēm.
dūrējiem?!» (V.Ozols).
««Kas es būšu?» – šo šaubu pilno jautājumu sev un mums uzdod V.Ozols. Pretim
«Šajā apaļās jubilejas koncertuzvedumā skan spītīga atbilde: «Ja man neizdosies

iziet pa vienām durvīm, es atradīšu un
iziešu pa citām!»,» nosaka U.Ozols.
Koncertuzveduma mākslinieciskais
vadītājs ir U.Ozols, kas režiju ir veidojis
sadarbībā ar Jelgavas Jaunā teātra režisoru
Rihardu Svjatski. Skatītājus un tautas dejas
mākslas cienītājus priecēs gan lieli, gan
mazi dejotāji. Pasākumā piedalīsies tautas
deju ansambļi «Diždancis», «Jaunība»,
«Lielupe», «Teiksma»; deju kolektīvi «Laipa», «Ozolnieki», «Ūsa», «Valgundietis»,
«Zemgaļi»; bērnu deju kolektīvi «Ieviņa»
un «Teiksmiņa» un vokāli instrumentālais
ansamblis «Rūta». Savukārt V.Ozola lomā
uz skatuves iejutīsies grupas «Tirkizband»
dalībnieks Gundars Caune.
Biļešu cena – 2,50; 2 un 1,50 lati.

