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Jelgavā testē sniega
kausējamo mašīnu
Interese par privātmāju
apkures nomaiņu liela
 Ilze Knusle-Jankevica

Sniega kausējamo iekārtu mūsu pilsētā izmēģināja Lāčplēša ielas posmā no Brīvības bulvāra līdz Kronvalda ielai un Kronvalda
ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Strazdu ielai. Ja izmēģinājumi izrādīsies veiksmīgi, sniega kausējamo iekārtu montāža Jelgavā
varētu tikt uzsākta rūpnīcā «Amo Plant».
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Sintija Čepanone
protokolu par sniega kausējamo lietderību, izmantojot iekārtu sniegu ūdenī, kas caur speciāliem
iekārtu montāžu Jelgavā. Tieši Jelgavas apstākļos. Tiesa gan filtriem tiek izvadīts kanalizācijas
Jelgava kļuvusi par
tādēļ bija svarīgi pārliecināties – uzrunātie speciālisti ir vie- sistēmā, taču sniegā esošie netīpirmo pilsētu Latvijā,
par šīs tehnoloģijas specifiku nisprātis, ka sniega kausējamā rumi un gruži paliek kausētāja
kur izmēģināta snieatbilstoši Latvijas apstākļiem, mašīna būtu izdevīgāka un vai- filtros. Tiesa gan – salīdzinot ar
ga kausējamā mašīna
un šonedēļ pēc šādas tehnoloģijas rāk piemērota ekspluatēšanai sniega izvešanu, šai tehnoloģijai
– nedēļas sākumā šāda
sniegs kausēts arī Rīgā. Ja izmē- pilsētās, kur jāmēro ļoti liels ir vairākas priekšrocības, piemētehnoloģija testēta
ģinājumi izrādīsies veiksmīgi, attālums, lai nodrošinātu sniega ram, netiek apgrūtināta satiksZemgales Olimpiskā
sniega kausējamo iekārtu mon- izvešanu. Pašvaldības aģentūras me, iesaistīts mazāk darbaspēka,
centra apkaimē, ūdenī
tāža Jelgavā varētu tikt uzsākta «Pilsētsaimniecība» direktors līdz ar to ir mazākas izmaksas,
pārvēršot sniegu no
rūpnīcā «Amo Plant».
Andrejs Baļčūns norāda, ka paš- nav nepieciešami sniega poligoni
centram piegulošajiem
Šādas tehnoloģijas izmantoša- laik kubikmetra sniega izvešana un process ir videi draudzīgāks,
ielu posmiem.
na ziemas sezonā, lai brauktuves izmaksā 2,09 latus, neieskaitot jo gruži paliek kausētāja filtros.
atbrīvotu no sniega, būtu saisto- pievienotās vērtības nodokli.
Turklāt, kā uzsver «Ferrus»,
Akciju sabiedrība «Ferrus», ša arī Jelgavā, taču, kā uzsver
Sniega kausējamās mašīnas stundas laikā iespējams izkausēt
kas pašvaldības aģentūrai «Pil- Jelgavas domes priekšsēdētājs tehnoloģiskais process ir šāds: ap 200 kubikmetriem sniega, kas
sētsaimniecība» izmēģinājumiem Andris Rāviņš, tam pamatā jābūt piekabes tipa kausētājā ar fron- ir analogs daudzums divpadsmit
nodeva kausējamo mašīnu sniega ļoti rūpīgiem ekonomiskajiem tālajiem iekrāvējiem iekrauj kravas automašīnām, un tehnika
likvidēšanai, ar šīs tehnikas ražo- aprēķiniem, tieši tādēļ speciālisti sniegu, kausētājs ar dīzeļmotora var strādāt pat līdz mīnus 40
tāju «Trecan» noslēgusi nodomu izvērtēs procesa izmaksas un dzinēju ar atklātu liesmu izkausē grādu salā.

5000 lati sadalīti 32 kultūras projektiem
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Kultūras padome izvērtējusi šogad pieteiktos
kultūras pasākumu projektus un nolēmusi, ka atbalsts
par kopējo summu 5000 lati tiks piešķirts 32 projektiem
no 50 pieteiktajiem. Naudu saņems dejotāji, dziedātāji,
aktieri un biedrības. Tāpat kā pērn, arī šogad vairākiem
projektiem, kuri naudu nesaņēma, aģentūra «Kultūra»
sniegs atbalstu, ļaujot bez maksas izmantot savas telpas, skaņas un gaismas aparatūru.
Pagājušajā gadā padome
saņēma 45 pieteikumus, bet
šogad – 50 projektus par pasākumu, koncertu rīkošanu,

bukletu, grāmatu, CD un DVD
izdošanu, un katram no tiem
tāme bijusi ievērojama. Kopējā šiem projektiem prasītā

summa bija 37 836,36 lati,
taču pieejamais finansējums
ir 5000 lati. Līdzekļus no 50
līdz 350 latiem saņems 32 projekti. «Projektu un vajadzību
māksliniekiem ir daudz, taču
diemžēl mūsu iespējas ir ierobežotas. Pašvaldības budžets
ir sāpīgi samazināts, tālab nevarējām palielināt projektiem
paredzēto kapitālu. Par atvēlēto finansējumu – 5000 latu
– centāmies atbalstīt vairāk
ieceru par mazākām summām.
Atlikušā nepieciešamā summa

kolektīviem būs jāmeklē pašiem, kā tas jau ir paredzēts
nolikumā,» atzīst aģentūras
«Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics, izsakot cerību, ka
nākamgad pieejamā summa
varētu būt lielāka.
Jāpiebilst, ka, tāpat kā pērn,
daļai no finansiāli neatbalstītajiem projektiem aģentūra
«Kultūra» sniegs atbalstu citā
veidā – pasākumiem bez maksas ļaus izmantot savas telpas,
skaņu aparatūru un gaismas.
Tabula 3.lpp.

Jelgavnieku interese par
finansējuma piesaisti privātmāju apkures sistēmu
uzlabošanā ir liela – semināru par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
konkursu «Atjaunojamo
energoresursu izmantošana mājsaimniecību
sektorā» apmeklēja 260
dalībnieki, no kuriem
apmēram divas trešdaļas
bija pilsētnieki, informē
Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra (ZREA).
Tiesa, iedzīvotāji joprojām apsver, kāda veida
apkures sistēmu izvēlēties, kura ir ekonomiski
un finansiāli izdevīgāka
un vai tiešām ir vērts uzņemties kredītsaistības,
īsti nezinot, cik ilgā laikā
atjaunotā siltumsistēma
sevi atpelnīs.
Jelgavniece Inese Pastuškova
šobrīd māju apsilda, izmantojot
centrālo malkas apkuri, bet
malka kļūstot arvien dārgāka.
Tāpēc arī tiek apsvērta iespēja
nomainīt mājā apkures sistēmu,
un seminārā viņa vēlējās precizēt nosacījumus, kas jāizpilda,
lai varētu piesaistīt ES līdzfinansējumu. Šobrīd I.Pastuškova
sliecas par labu siltumsūknim,
kaut arī tas nozīmē, kas būs
jāmaksā par patērēto elektrību.
«Doma ir ar siltumsūkni noturēt
mājā pamattemperatūru – grādus 15 –, bet pārējo piekurināt
ar kamīnu,» tā I.Pastuškova,
piebilstot, ka galvenais siltumsūkņa trumpis ir tas, ka tam nav
jāstāv klāt un jākurina.
Privātmāja Jelgavā šobrīd
top arī Kristapam Stankum,
un viņš domā, kā atrisināt apkures, siltā ūdens, elektrības
jautājumus prioritārā secībā.
«Pats svarīgākais ir apkure,
un, manuprāt, vislabākais variants būtu biomasas katls, bet
siltā ūdens iegūšanai varētu
izmantot saules kolektoru,» viņš
uzskata. Tiesa, tā kā māja šobrīd
esot «tikai uz papīra», viņam
jāsaprot, vai var pagūt izpildīt
nepieciešamos kritērijus līdz
pieteikumu pieņemšanas beigu
termiņam. Laikraksts «Jelgavas

Vēstnesis» jau rakstīja, ka uz
līdzfinansējumu var pretendēt,
ja projekts tiek iesniegts par
ēku, kas klasificējas kā dzīvojamā māja; ekspluatācijā nodotu
dzīvojamo māju vai jaunbūvi;
visu dzīvojamo māju, nevis
dzīvojamās mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli; nekustamo
īpašumu, kura īpašnieks ir
ierakstīts Zemesgrāmatā.
Alternatīva apkures sistēma
jau šobrīd ir Mārim Mežotnim,
tomēr tā uzstādīta pirms desmit
gadiem un ir jau novecojusi, tāpēc
šobrīd tiek apsvērtas iespējas to
nomainīt. Māris stāsta, ka mājā
ir arī siltumsūknis, bet, ņemot
vērā elektrības cenu pieaugumu,
pēdējo gadu tas tikpat kā netiekot
izmantots. «Ar tik lielu elektrības
cenu kāpumu laikā, kad likām
siltumsūkni, nebijām rēķinājušies, tāpēc apsildāmās grīdas jau
gadu neesam ieslēguši,» tā viņš.
Par jaunu apkures sistēmu viņš
domā, lai optimizētu īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas
izmaksas, bet šobrīd viņam nav
skaidras atbildes uz jautājumu,
kas tad būtu izdevīgāk.
ZREA direktors Mārtiņš Prīsis
uzskata, ka kritēriji, lai piedalītos
programmā, ir viegli izpildāmi,
līdz ar to šī ir laba iespēja piesaistīt papildu finansējumu apkures
sistēmas uzlabošanai privātajā
sektorā. Viņaprāt, jelgavnieki
vairāk domā par dažādu apkures
katlu vai siltumsūkņu uzstādīšanu, jo, lai izmantotu vēja ģeneratora vai saules bateriju saražoto
elektrību, nepieciešami akumulatori enerģijas uzkrāšanai, kas
ir samērā dārgi. Jāpiebilst, ka,
startējot šajā programmā, piecus
gadus nedrīkst nodarboties ar
saimniecisko darbību, turklāt
pagaidām valstī nav sakārtots
jautājums par elektroenerģijas
iepludināšanu «Latvenergo»
tīklā.
Jāatgādina, ka projekta pieteikumus var iesniegt līdz 24. martam (ieskaitot), sūtot pa pastu
uz adresi: Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija,
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, vai
e-pastu: microgen_kpfi@vidm.
gov.lv.
Papildu informācija pieejama
interneta mājas lapā: www.vidm.
gov.lv vai ZREA, kas atrodas
Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26
(tālrunis 63080205).
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«Tirgu perspektīvā pārcelsim
pie dzelzceļa stacijas»
līdzekļus saņemam jau pirms darbu veikšanas. Kredīti tiek ņemti
līdzfinansējuma nodrošināšanai.
Pašvaldības finanšu plūsma un
saistību apjoms ir precīzi saplānots un vienmērīgi sadalīts pa
gadiem.

Foto: Ivars Veiliņš
 Jānis Kovaļevskis

«Jelgavas ūdens», tiks īstenoti kumiem atklātajos konkursos, jo
19 projekti par vairāk nekā 10 pagājušajā gadā tika apstiprināti
Lai gan pēdējos gamiljoniem latu.
90 procenti no pilsētas iesniegtados pilsētas budžets
jiem projektiem, kas ir ļoti labs
sarucis vairāk nekā par
Viena no interesantākajām rādītājs.
30 procentiem, pateisadaļām Čakstes bulvāra recoties mērķtiecīgam
konstrukcijas projektā ir tilts
Vai šobrīd, kad jūsu pārdarbam, pilsētā būtiski
uz Pasta salu, kurā plānots stāvētā Zaļo un Zemnieku
kāpis piesaistīto invesizveidot sporta un atpūtas savienība koalīcijā ieņem artīciju apjoms, 2010.
zonu. Kādi darbi iecerēti Pas- vien būtiskāku lomu, strādāt
gadā sasniedzot pat 20
ta salas attīstības projektā?
kļuvis vieglāk?
miljonus latu. Arī šoTilts pār Driksu šajā projektā
Vieglāk noteikti nav kļuvis.
gad tiks realizēta virkne
nav pašmērķis, bet gan iespēja Svarīgākais gan ir tas, lai valnozīmīgu projektu. To,
attīstīt Pasta salu, kurai šobrīd dības un Saeimas pieņemtie
kādi būs ieguvumi no
nav noteiktas funkcijas. Paš- lēmumi būtu saprotami un izveiktajiem darbiem un
laik vērtējam metu konkursā pildāmi. Piemēram, gadījumā ar
ar ko šogad jārēķinās
iesniegtās skices, un daļa no elektrības cenas pieaugumu – ir
pilsētniekiem, skaidro
arhitektu piedāvātajām idejām ir skaidrs, ka pat tad, ja tarifi bija
Jelgavas pilsētas domes
realizējamas. Skaidrs ir tas, ka jau jāceļ, to nedrīkstēja darīt gada
priekšsēdētājs Andris
tuvākajā laikā meklēsim iespējas vidū, kad visām iestādēm jau ir
Rāviņš.
piesaistīt līdzekļus šīs teritorijas apstiprināti budžeta projekti. Tad
attīstībai. Salu veidosim kā aktī- būtu jāparedz kādi kompensējoši
Liela daļa no šogad realizēja- vās atpūtas zonu visai ģimenei. Ja pasākumi.
majiem projektiem uzsākti jau vienosimies ar teritorijā esošajiem
pērn, tomēr papildus tiem šogad privātīpašniekiem, šeit tiks izbūKā pašvaldības realizētie
tiks veikti arī ūdenssaimniecības vēta airēšanas sporta bāze, sporta investīciju projekti saskan
attīstības projekta 2. kārtas dar- spēļu laukumi, atpūtas vietas, ar pilsētas attīstības prioribi. Projektā paredzēts ne tikai bērnu rotaļu laukumi un citas tātēm?
būtiski uzlabot dzeramā ūdens pagaidu konstrukcijas. Tomēr
Uzskatu, ka darbs pie ilgterkvalitāti, bet arī nomainīt apmē- projekta realizācija būs atkarīga miņa mērķu sasniegšanas norit
ram 70 kilometrus ūdensvada un arī no izšķiršanās par labu Pasta veiksmīgi. Kaut gan plānošanas
saimnieciskās kanalizācijas tīklu. salai vai vienotajam satiksmes dokumenti, ņemot vērā būtiskās
Ņemot vērā, ka ielu rekonstrukci- terminālim pie dzelzceļa stacijas. izmaiņas ekonomiskajā situācijā,
ja būs cieši saistīta ar ūdensvada Uz šo teritoriju pārcelsim arī ne vienmēr atspoguļo dzīves
un citu komunikāciju nomaiņu, pilsētas autoostu. Diemžēl abiem realitāti. Viena no galvenajām
tas prasīs rūpīgu plānošanu un projektiem naudas no pilsētvides pilsētas attīstības stratēģijas
savstarpēju izpratni starp iedzī- attīstības programmas nepietiks. vadlīnijām ir uzlabot iedzīvotāju
votājiem, uzņēmējiem un darbu
dzīves kvalitāti. To cenšamies īsveicējiem.
Kādā statusā šobrīd ir vie- tenot, ieguldot resursus izglītības
notā satiksmes termināla un īpaši arodizglītības sistēmas
Kas ir tie būtiskākie projek- projekts?
sakārtošanā, kā arī pilsētas ielu
ti, kurus iecerēts īstenot vai
Satiksmes termināla projek- un citu būtisku infrastruktūras
uzsākt šogad?
tā būtiska ir investora sadaļa, objektu rekonstrukcijā vai izbūvē.
Uzsāksim tāda nozīmīga pro- kurš uzņemsies autoostas ēkas Kopš Jelgava ir pievienojusies
jekta realizāciju kā Raiņa ielas, būvniecību un pārējās teritorijas Eiropas pilsētas mēru paktam,
Čakstes bulvāra un Lielās ielas attīstību. Pašvaldība piedalīsies ar apņemoties par 20 procentiem
rekonstrukcija. Raiņa ielā tiks ielu infrastruktūras un stāvvietu samazināt kaitīgo izmešu daunomainītas arī ūdensvada komu- izbūvi. Šobrīd notiek sarunas ar dzumu pilsētā, arvien lielāku
nikācijas. Ne mazāk svarīgs darbs potenciālajiem investoriem, kuri uzmanību pievēršam energoefekbūs Jāņa ielas lietus ūdens kana- ir izpētījuši situāciju un piedāvāju- tivitātes pasākumiem. Enerģija
lizācijas kolektora izbūve, lai no- ši uz šo teritoriju pārcelt arī tirgu. nākotnē noteikti lētāka nekļūs,
vadītu lieko ūdens daudzumu no Tā noteikti ir apsverama ideja, jo tādēļ prieks, ka arvien vairāk
apkārtējām ielām intensīvu nok- esošajā vietā tirgus sadrumstaloto pilsētas iedzīvotāju iesaistās savu
rišņu laikā. Pēc
zemes īpašum- mājokļu siltināšanā. Helmaņa
rekonstrukcijas
tiesību dēļ nevar ielas 3 piemērs apliecina, ka, veikminētās ielas bū« Pa g ā j u š a j ā attīstīties. Tiesa, smīgi realizējot ēkas renovācijas
tiski mainīs savu
vēl gan ir pārag- projektu, iespējams ietaupīt līdz
gadā apstipri- ri noteikt kādus pat 70 procentiem enerģijas. Arī
funkciju, jo gan
Raiņa, gan Liešī pro- mūsu siltumražotājs «Fortum»
nāti 90 procenti konkrētus
lajā ielā, domājot
jekta realizācijas ir uzsācis darbu pie jaunas biono pilsētas ie- termiņus.
par iedzīvotāju
masas koģenerācijas katlumājas
vajadzībām, izceltniecības Rūpniecības ielā. Līdz
sniegtajiem probūvēsim arī
Kā investī- ar to būtiski samazināsies mūsu
autostāvvietas.
jektiem, kas ir ļoti ciju piesaistes atkarība no gāzes cenām.
Lai pilsētas ieziņā mēs izskalabs rādītājs.»
dzīvotāji un viesi
tāmies uz citu
Daudzus uztrauc, ka invesvarētu pilnvērtīlielo pilsētu tīciju projektu realizācijai
gi izmantot tās
fona?
tiek piesaistīti arvien jauni
priekšrocības, kuras sniedz ūdens,
Katra pašvaldība aizstāv savas aizņēmumi. Vai varam būt
sakārtosim arī Driksas krastmalu intereses, tādēļ bija būtiski vie- droši par pilsētas finanšu
no LLU sporta nama līdz pat noties par pilsētvides attīstībai stāvokli?
tirgum ar pastaigu promenādi paredzēto līdzekļu sadali. Jelgavai
Spēkā esošā likumdošana paun laivu piestātnēm. Tāpat turpi- šajā programmā tika iedalīti 18 redz, ka kredītus varam izmantot
nāsim skolu un bērnudārzu silti- miljoni latu. Tā ir nauda, par kuru tikai un vienīgi ES projektu reanāšanas darbus. Kopumā pilsētā varam realizēt lielākos infrastruk- lizācijai. Turklāt projektu ieviešogad, neskaitot ūdenssaimnie- tūras attīstības projektus. Esam šanas nosacījumi ir uzlabojušies
cības projektu, kuru realizē SIA gandarīti arī par saviem panā- un virknē gadījumu to realizācijai

atzīst, ka trūkst darba roku. Šajā
ziņā daudz kas būs atkarīgs no
pašiem cilvēkiem, cik aktīvi viņi
būs gatavi rīkoties, lai uzlabotu
savu materiālo situāciju, jo gaidīt, ka visu nodrošinās valsts vai
pašvaldība, nav tālredzīgi.

Šogad ieplānoti vērienīgi
Cik aktīvi ir pilsētas uzdarbi gan saistībā ar ūdens- ņēmēji, piesaistot uzņēmējsaimniecības attīstības pro- darbībai atvēlēto ES līdzfijektu, gan ielu rekonstruk- nansējumu? Vai pašvaldībai
ciju. Taču, ņemot vērā līdz- ir kādas iespējas stimulēt šo
šinējo pieredzi un uzņēmēju aktivitāti?
praksi pārsūdzēt iepirkumu
Uzņēmēju aktivitātei noteikti
komisijas lēmumus, jājautā, ir jāaug, jo pagājušajā gadā ES
vai visu izdosies realizēt, kā finansējumu ir spējuši piesaistīt
iecerēts?
tikai 16 uzņēmumi, kas Jelgavai
Lielākā daļa pilsētā realizējamo nav pārāk daudz. Aptaujājot
projektu ir sarežģīti, jo secīgi jāveic vecāko klašu skolēnus un pirmo
pazemes komunikāciju izbūve, lie- kursu studentus, redzam, ka tikai
tus ūdens kanalizācijas sistēmu aptuveni katrs desmitais domā
izbūve, ceļa seguma atjaunošana par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
un labiekārtošanas darbi. Īpaši tas Tas ir nepietiekami, jo uz mazaattiecas uz Garozas un Raiņa ielas jiem un vidējiem uzņēmumiem
rekonstrukciju. Diemžēl valstī lielā mērā balstās visa pilsētas
pastāvošā iepirkumu veikšanas ekonomika. Tādēļ ar Pieaugušo
kārtība mēdz ieizglītības centra
«Jelgavai pilsēt- starpniecību pieviest korekcijas
pat vislabākaarvien
vides attīstības dāvājam
jiem plāniem, jo
jaunas programno pārsūdzībām
programmā tika mas topošajiem
tikpat kā nav
un esošajiem
iedalīti 18 miljoni uzņēmējiem. Ir,
iespējams izvairīties. Turklāt
latu. Tā ir nauda, protams, arī pouzņēmēji bieži
zitīvi piemēri. Te
par kuru varam jāatzīmē plastvien sūdzības
iesniedz pēdējā
cauruļu
realizēt lielākos masas
dienā, kad vairs
ražotājs «Evopinav iespējams
infrastruktūras pes», kas šobrīd
mainīt konkursa
strauji attīstās,
attīstības projek- arī Jelgavas tinolikumu, nepagarinot termiņu.
pogrāfija spējutus.»
Interesanti, ka
si piesaistīt ES
pēdējā gadījumā,
līdzekļus un ir
kad tika apstrīdēts Raiņa ielas būtiski kāpinājusi eksporta apjoprojekta būvdarbu konkursa mus. Viens no mērķiem pagājušā
nolikums, mums tika pārmests, gada vizītei Ķīnā bija kontaktu
ka prasām no darbu izpildītāja nodibināšana uzņēmējdarbības
konkrētu pieredzi. Diemžēl uzņē- attīstībai. Ķīnas uzņēmēji ir
mumi ne vienmēr ir ieinteresēti ieinteresēti atrast sadarbības
labākā rezultāta sasniegšanā un partnerus, lai investētu līdzekļus
mēs esam pa vidu šajā konkuren- ražotņu atvēršanā ES teritorijā.
ces cīņā.
Arī Ķīnā aug darba algas, tādēļ
viņi meklē iespējas pārcelt ražoLai attīstītu tūrisma nozari, šanu tuvāk savas produkcijas gala
pagājušā gada nogalē tika patērētājiem Eiropā.
izveidots Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs. Vai ir redzaLai gan pilsētā joprojām
mi pirmie darba rezultāti?
ir viens no zemākajiem bezNeesam mainījuši nostāju, ka darba rādītājiem Latvijā,
Jelgavai jābūt ražošanas pilsētai. cilvēki atzīst, ka darbu atPēdējos gados ieguldītais darbs rast tomēr ir grūti. Daudzi
pilsētas infrastruktūras attīstībā izvēlas doties darbā uz ārir padarījis pilsētu vizuāli pievilcī- valstīm. Vai šobrīd realizētās
gāku. Esam izbūvējuši promenādi bezdarbnieku apmācības
gar Lielupi, sakārtojuši vecpilsētas programmas atbilst mūsu
ielas, abus pilsētas pārziņā esošos vajadzībām un kuras profemuzejus un rekonstruējuši Svētās sijas jūs ieteiktu kā perspekTrīsvienības baznīcas torni. Līdz tīvākās pārkvalifikācijai vai
ar to interese par Jelgavu ir pieau- apgūšanai no jauna?
gusi. Piemēram, Ledus skulptūru
Pilsētā kopumā tiek piedāfestivālu vien apmeklēja vairāk vātas 155 pārkvalifikācijas un
nekā 40 tūkstoši interesentu. Lai apmācību programmas. Ir izpopularizētu pilsētu, piedalījāmies veidota pilna cikla profesionālās
arī starptautiskajā tūrisma izstādē izglītības, apmācības un pārkva«Balttour», Tallinas tūrisma gada- lifikācijas programma. Īpašu
tirgū, bet šīs nedēļas nogalē pilsēta uzsvaru esam likuši uz metāltiks pārstāvēta Viļņas tūrisma iz- apstrādi un jau pavasarī atklāstādē. Gaidāmajai tūrisma sezonai sim modernu metālapstrādes
esam sagatavojuši informatīvus mācību parku, kurā audzēkņiem
materiālus piecās valodās.
būs pieejamas jaunākās tehnoloģiskās iekārtas. Mērķtiecīgi
Vienīgā pilsētas budžeta ejam uz to, lai veicinātu skolēnu
sadaļa, kas pēdējos gados profesionālo orientāciju jau panav samazināta, ir sociālais matskolā, piedāvājot iepazīties
budžets. Vai pilsētā šajā ziņā ar pilsētā strādājošo uzņēmumu
viss ir sabalansēts?
darbu. Mūsu ekonomika nevar
Tā ir nepieciešamība, jo cilvē- attīstīties, ja būsim orientēti
kiem jāpalīdz nostāties uz savām tikai uz pakalpojumu sniegšanu
kājām. Es ceru, ka tādi sociālā cits citam – kādam ir arī jāražo.
atbalsta pasākumi kā 100 latu Tādēļ arī jauniešus vienmēr
stipendijas nekļūs par sistēmu, esmu aicinājis apgūt profesiju
jo tajā pašā laikā daudzi uzņēmēji vai studēt inženierzinātnes.

Investīciju projekti 2011. gadā
(projekta budžets šim gadam)
Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas
attīstībā (Urb.Energy) – Ls 93 067,15 (projektā
izstrādā vairākus dokumentus energoefektivitātes paaugstināšanas jomā, tajā skaitā 76
energoauditus daudzdzīvokļu mājām)
Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un koka fasādes restaurācija – Ls 101 519
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana Jelgavas pilsētas
izglītības iestādēs – Ls 78 192,47 (Jelgavas 4.
vidusskolā, 5. vidusskolā, 6. vidusskolā un Spīdolas
ģimnāzijā)
Energoefektivitātes paaugstināšana, Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu siltināšana – Ls 299 153,23 (Jelgavas 3. pamatskolā,
2. pamatskolā, 4. vidusskolā, Amatu vidusskolā,
pirmsskolas izglītības iestādēs Pulkveža Brieža
ielā 23A, «Kamolītis» un «Pasaciņa»)
Sadarbība mācību programmu kvalitātes uzlabošanai – Ls 40 415 (Amatu vidusskolas frizieru
programmas teorētisko un praktisko nodarbību
telpu renovācija)
Dobeles šosejas rekonstrukcija Jelgavas pilsētā
– Ls 233 0431,48
Jelgavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Pulkveža Brieža ielā 23A rekonstrukcija
– Ls 539 170
Energoefektivitātes paaugstināšana Amatu
vidusskolā, Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu siltināšana – Ls 150 000
Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Amatu vidusskolā
– Ls 486 556,50
Ielu infrastruktūras un Driksas upes krastmalas sakārtošana – Ls 4 706 377 (Raiņa ielas,
J.Čakstes bulvāra, Driksas upes krastmalas,
Pilssalas ielas un Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Dambja ielas līdz J.Čakstes
bulvārim)
Jelgavas pilsētas speciālo izglītības iestāžu
infrastruktūras sakārtošana – Ls 143 797,79
(Speciālā internātpamatskola, 1. speciālā internātpamatskola un Speciālā pamatskola)
Sociālās dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi – Ls 186 000 (energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības sociālajā
dzīvojamā mājā Pulkveža O.Kalpaka ielā 9)
Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana
Jelgavā un Šauļos – Ls 60 271 (Tehnoloģiju pārneses centru materiāli tehniskās bāzes uzlabošana,
nodrošinot iespēju studentiem un zinātniekiem
veikt laboratoriskos mērījumus radioaktivitātes un
būvmateriālu testēšanas jomās)
Šauļu un Jelgavas pilsētu pašvaldību sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā
– Ls 57 090 (materiāltehniskās bāzes uzlabošana kultūras un sporta pasākumiem)
Radošo industriju attīstība Latvijas–Lietuvas
pierobežas reģionā – Ls 44 076,30 (radošo
ideju un darbu komercializācijas veicināšana
un nozares materiāltehniskās bāzes uzlabošana
Jelgavas Mākslas skolai un BJC «Junda»)
Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes
administratīvās kapacitātes paaugstināšanai
– Ls 19 000 (atbilstošu speciālistu, projektu
vadītāja un finanšu ekonomista piesaiste
pašvaldības pārvaldes vajadzībām)
Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana – Ls 11 205 (līdz 2013.
gada septembrim tiks izstrādāta Jelgavas pilsētas
attīstības programma 2014. – 2020. gadam)
Melioratīvās sistēmas rekonstrukcija cukura
rūpniecības restrukturizācijas skartajās teritorijās Jelgavas pilsētā – Ls 658 906,15 (lietus
kanalizācijas sistēmas izbūve un ceļa seguma
atjaunošana Garozas un Pļavu ielā)
Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā
– Ls 238 078 (datortīklu attīstība un tehnikas iegāde
deviņām pilsētas skolām – Valsts ģimnāzijai, 1.
ģimnāzijai, 4., 5., 6. un Vakara (maiņu) vidusskolai,
2., 3., un 4. pamatskolai)
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E-prasmju nedēļā
varēs piedalīties arī virtuāli
 Sintija Čepanone

Pirmdien, 28. februārī,
starts tiks dots E-prasmju nedēļas aktivitātēm. Līdztekus izglītojošiem pasākumiem
Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības
centrā (JRPIC), mūsu
pilsētas bibliotēkās,
LLU un Sabiedrības
integrācijas pārvaldē
ikvienam būs iespēja
E-prasmju nedēļai sekot līdzi arī interaktīvā
veidā un piedalīties
tiešsaistes konkursos.
Kā stāsta JRPIC Informācijas
tehnoloģiju nodaļas vadītāja un
E-prasmju nedēļas koordinatore
Jelgavā Antra Škinča, tāpat kā
pagājušajā gadā, interesentiem
tiks nodrošināta iespēja vērot
interaktīvās tiešraides par Eprasmju nedēļas aktivitātēm.
«Translācijas būs iespējams skatīties internetā: www.esmaja.lv
un www.piesledzieslatvija.lv, un
tās tiks pārraidītas no ES Mājas
Rīgā. Piemēram, 28. februārī
no pulksten 12 līdz 14 notiks
E-prasmju nedēļas atklāšanas
pasākums, bet no pulksten
14.30 līdz 16.30 – interaktīva
pārraide «Jauniešiem svarīgās
e-prasmes un pakalpojumi»,»
stāsta A.Škinča. Savukārt 3.
martā varēs sekot līdzi semināram, kura mērķis ir radīt
izpratni par e-komercijas aplikāciju izmantošanas lietderību

globālās ekonomikas apstākļos,
bet 4. martā – E-prasmju nedēļas noslēguma pasākumam un
piedalīties attālinātā apmācībā
studentiem «Tīmekļa projekta
izstrāde Microsoft SharePoint
2010», kas šobrīd ir viena no
pieprasītākajām tehnoloģijām.
«E-prasmju nedēļas laikā tiks
organizēti arī vairāki tiešsaistes
konkursi – tā būs iespēja ikvienam interesentam pārliecināties par savām zināšanām un
datorprasmēm, par to saņemot
vērtīgas balvas, piemēram,
programmu «Tildes birojs 2011»
vai ECDL eksāmenu kartes, kas
pavērs iespēju nokārtot Eiropas
datorprasmes eksāmenus,» tā
A.Škinča.
Plašāku informāciju par Eprasmju nedēļas aktivitātēm
var iegūt mājas lapā www.eprasmes.lv, kā arī šajā pasākumā
iesaistīto iestāžu mājas lapās.
Savukārt Latvijas Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas
asociācijas mājas lapā www.
likta.lv būs pieejamas video un
«PowerPoint» prezentācijas par
dažādiem e-pakalpojumiem,
piemēram, kā aizpildīt tautas
skaitīšanas anketu internetā,
kā iegūt un izmantot eParakstu,
par Latvijā pieejamiem e-veselības pakalpojumiem, informācija
par vietni www.e-iespejas.lv,
kur pamācību veidā vienkāršā
valodā ir aprakstītas e-iespējas
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Jāatgādina, ka E-prasmju nedēļa arī Jelgavā norisināsies no
28. februāra līdz 5. martam.

5000 lati sadalīti
32 kultūras projektiem
2011. gadā Kultūras padomes atbalstītie projekti
		
Piešķirtais
Projekta iesniedzējs
Projekta nosaukums
		
finansējums (Ls)
Atklātais sabiedriskais fonds Bērnu un jauniešu deju kolektīva
200
«Vēja zirdziņš»
«Vēja zirdziņš» Ziemassvētku uzvedums
Noras Bumbieres fonds
Latvijas jauno vokālistu konkurss
50
Svetlana Gricaja
Bērnu leļļu teātra studija
70
Aigars Meri
«Vārds Jelgavas jaunajiem mūziķiem»
250
Zane Stafecka
Jauktā kora «Zemgale» 50 gadu jubilejas koncerts
350
TDA «Lielupe» A grupas
Māmiņdienas koncerts «Saule nesa sudrabiņu»
100
jauniešu sastāvs
Jelgavas bērnu un
«Bērīt’s, manis kumeliņš»
100
jauniešu centrs «Junda»
Velta Leja
Zemgales novada bērnu un jauniešu folkloras
100
kopu sarīkojums «Uz Jelgavu, uz Jelgavu»
Jelgavas sieviešu invalīdu
««Zvaigznes» sievietes pērļo, tamborē,
70
organizācija «Zvaigzne»
ada, taisa konfekšu pušķus»
TDA «Lielupe» D grupa
Koncerts «Mēs mīlam dejā»
150
Jelgavas Mūzikas vidusskola Zemgales mūzikas festivāls «Meistari un mācekļi»
50
Kultūras un mākslas
Jelgavas mākslinieku radošo pirmsākumu
100
biedrība «Su.Ta»
– skolas vai studiju laika – darbu izstāde «Sākums»
Kultūras un mākslas
Mākslas dienu akcija vecpilsētā «Ielene»
200
biedrība «Su.Ta»
Jelgavas krievu kultūras
Krievu kultūras nedēļa Jelgavā
130
biedrība «Istok»
Jelgavas Mākslinieku biedrība Albuma «Jelgaviņa smuka muiža. Uldis Roga
350
– pilsētas mākslinieks» sagatavošana un iespiešana
Jelgavas bigbends
Koncerts «Ceļojums ar Bigbendu»
200
Jelgavas Latviešu biedrība
Annas Brigaderes lugas «Lielais loms» iestudējums
100
Harijs Daina Liepiņš
Mātera ielas pludmale
200
Mārīte Skrinda
Deju kolektīvs «Laipa». «Dejas skaistums piesaista
160
mūsu sirdis un attīsta mūsu iekšējo cilvēku» projekta
pirmajai daļai «Kad man vairs nebūs sešpadsmit»
Biedrība «Projekts
Prezentācijas DVD par mūsdienu kultūras dzīves
250
«Videoatmiņa»»
aktualitātēm Jelgavā «Jelgava, es Tevi mīlu»
Jelgavas Svētās Annas
CD «Latvju korāļi». Veltījums Paula Dambja
300
evaņģēliski luteriskā draudze 75. jubilejai
Piecu koncertu cikls: sakrālās mūzikas koncerti
Svētās Annas katedrālē 2011. gadā
Ieva Karele
Sadancis «Rudens danči»
150
Ina Hercmane
Deju kolektīvu sadancis «Man liekas, ka lidot protu...» 120
Latvijas Lauksaimniecības
Vasarsvētki Jelgavas pils parkā
200
universitāte
Rihards Svjatskis
Jauniestudējums Jelgavas Jaunajā teātrī
150
Aigars Meri
Šarla Guno «Svinīgās Lieldienu mesas»
200
Latvijas pirmatskaņojums Jelgavā
Tautas gleznošanas studija
Krāslavas Tautas gleznošanas studijas
200
atbildes plenērs Jelgavā
Gleznošanas plenērs Mākslas dienas ietvaros
Jelgavas Latviešu biedrība
Dzejas svētki Jelgavā
100
Biruta Deruma
«Rūtas» jubilejas koncerts
200
Gunta Micāne
Dzejoļu krājuma izdošana
200

Kopā

5000

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Bērnu nodaļai
uzdāvina gultiņas

3

Īsi
 Satiksmei atkal atvērti vairāki ceļu
posmi, kas iepriekš bija applūduši.
Taču Bāra ceļā joprojām noteikti
ierobežojumi autovadītājiem, arī
Zanderu tilts gājējiem vēl slēgts. Kā
liecina informācija pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» mājas lapā,
autotransporta satiksme atklāta Būriņu,
Miezītes, Vītolu ceļā un Sniega ielā.
Šie ceļa posmi iepriekš bija applūduši,
paaugstinoties ūdens līmenim Svētes
upē. Savukārt Bāra ceļš posmā no Būriņu
ceļa līdz Miezītes ceļam un Zanderu tilts
joprojām ir slēgts. Autovadītāji aicināti
izmantot apkārtceļus.
 Pateicoties noturīgajam salam,
13. Starptautiskā Ledus skulptūru
festivāla mākslas darbi Uzvaras parkā
apskatāmi arī šonedēļ. Pēc nedēļas
prombūtnes Ogrē un Jēkabpilī Uzvaras
parkā atpakaļ nogādātas mazās jeb
mākslinieku individuālās skulptūras, un
joprojām ir apskatāmas arī izgaismotas
lielās ledus skulptūras un sniega siena,
bērniem pieejams slidkalniņš. Parks
atvērts darba dienās no pulksten 12 līdz
20, sestdien un svētdien, 26. un 27. februārī, no pulksten 11 līdz 20. Ieejas maksa
– 50 santīmi, bērniem līdz septiņu gadu
vecumam ieeja ir bez maksas.

Foto: Krišjānis
Grantiņš
«Anastasijai ir bronhīts, un slimnīcā ārstējamies pirmo reizi. Nezinu, kādas bija vecās gultiņas,
taču šīs ir patiesi funkcionālas – piemēram, atkarībā no nepieciešamības varu regulēt gultas
malas augstumu, un tas ir ļoti ērti,» teic Anastasijas Spitānes mamma Kristīne Kotkova.
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas slimnīcas Bērnu nodaļa
ieguvusi deviņas jaunas gultiņas, kuras
par iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem
sagādājusi biedrība
«Eurika». Gan slimnīcas personāls, gan
mazo slimnieku vecāki
visvairāk novērtē gultu funkcionalitāti – tās
ir ļoti parocīgas.
«Protams, tas, cik ātri Anas
tasija atveseļosies, nav atkarīgs
no mēbelēm, taču par krāsaino
gultiņu palātā ir prieks gan man,
gan meitai. Noteikti novērtēju
to, ka tās malu augstumu var
regulēt atbilstoši nepieciešamībai – kad mazā jāieliek gultiņā,
malu var nolaist zemāk, kad
viņa guļ – pacelt augstāk, lai
justos droši,» jaunās gultas

raksturo gandrīz gadu vecās
Anastasijas Spitānes mamma
Kristīne Kotkova. Līdzīgas
domas pauž arī citas uzrunātās
mammas, un iestādes personāls
vērtē, ka šīs gultiņas neapšaubāmi ir funkcionālākas nekā
tās, kas palātās bija iepriekš.
Tiesa gan – kā norāda Jelgavas slimnīcas valdes locekļa
vietniece ārstniecības jautājumos Solveiga Ābola, arī vecās
gultiņas, kas tika aizstātas ar
biedrības «Eurika» sagādātajām, vēl nebija kritiskā stāvoklī.
«Ar visu ārstniecības procesam
nepieciešamo esam apgādāti,
taču jaunas un funkcionālas
gultiņas noteikti sniedz vairāk priekšrocību nekā vecās,
turklāt tās esam saņēmuši kā
dāvanu, kas mazajiem pacientiem ārstēšanās procesu padara
priecīgāku un krāsaināku,»
saka S.Ābola. Jāpiebilst, ka
līdz ar šo ieguvumu Bērnu
nodaļai bija iespēja nomainīt

deviņas vecās gultas, kas 1994.
gadā esot saņemtas kā humānā
palīdzība.
«Cik bieži izskan frāzes, ka
bērni ir valsts nākotne un prioritāte, taču, jāatzīst, nereti tas
viss arī paliek tikai skaļi saukļi.
Un tieši tāpēc jo lielāks prieks ir
par katru cilvēku, kurš vārdus
realizē darbos, un tā ir arī šajā
gadījumā, jo dāvinājums bija
tikai un vienīgi šīs biedrības
iniciatīva un ziedotāju labas
gribas izpausme,» S.Ābola saka
paldies «Eurikai».
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka slimnīca nav bijusi šīs
ziedojumu akcijas iniciators
vai organizētājs – šo aktivitāti
izvērsusi biedrība «Eurika».
«Protams, ja mums piedāvā
palīdzību, izvērtējot vajadzības,
mēs to pieņemam, taču no ziedojumu vākšanas norobežojamies, jo tā nav mūsu kompetence,» iepriekš norādīja iestādes
vadītājs Andris Ķipurs.

Senioriem iespēja
mācīties Veselības universitātē
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Pensionāru
biedrība saņēmusi apstiprinājumu projektam «Veselības universitāte senioriem». To
īstenojot, senioriem
būs iespēja gūt teorētiskas zināšanas par
veselīga dzīvesveida
ieradumiem, uzzināt
par ķermeņa veselību
vecumā un pareizu uzturu, kā arī piedalīties
praktiskās nodarbībās
– peldēšanā, nūjošanā,
ārstnieciskajā un taidzi vingrošanā. Šobrīd
Pensionāru biedrība
lūdz pieteikties tos,
kuri vēlas darboties Veselības universitātē.
Pensionāru biedrības vadītāja
Marija Kolneja stāsta, ka šobrīd
sadarbībā ar Jelgavas reģionālo
Pieaugušo izglītības centru
izveidota četru ekspertu komanda, kas izstrādā neformālās
izglītības teorētisko programmu «Veselības saglabāšana un

slimību profilakse senioriem».
Plānots, ka jau aprīlī seniori
sāks teorētiskās mācības četros novirzienos – psiholoģijā,
gerontoloģijā, veselīgā uzturā
un citādā dziedināšanā. Teorētiskās nodarbības notiks reizi
nedēļā. Bet aprīļa vidū ir iecere
sākt praktiskās nodarbības, lai
veicinātu seniorus uzturēt sevi
formā. M.Kolneja stāsta, ka pirmā būs peldēšana, maijā sāksies
nūjošanas nodarbības, savukārt
rudenī – vingrošanas. «Noteikumi paredz, ka interesentiem
jāiesaistās gan teorētiskajās mācībās, gan obligāti divos praktisko nodarbību veidos, piemēram,
peldēšanā un ārstnieciskajā vingrošanā. Protams, ja būs brīvas
vietas, cilvēks varēs piedalīties
kaut visās četrās aktivitātēs,»
stāsta M.Kolneja. Viņa informē,
ka mācību laikā tiks apmācīti
arī vairāki cilvēki, kuri turpmāk
varēs vadīt nodarbības pārējiem
senioriem. Tāpat tiks sagatavota
rokasgrāmata «Veselības ābecīte
senioriem».
Veselības universitātē aicināti
iesaistīties pirmspensijas un
pensijas vecuma pilsētas iedzī-

votāji, kuri vēlas uzzināt par veselīga dzīvesveida ieradumiem,
ķermeņa veselību vecumā, pareizu uzturu un netradicionālās
medicīnas ieteikumiem cilvēka
gara un ķermeņa fiziskās veselības uzturēšanai, kā arī praktiskajās nodarbībās iemācīties
nūjot, peldēt un vingrot.
Pieteikties nodarbībām var
Jelgavas Pensionāru biedrībā
Pasta ielā 44 no pirmdienas
līdz ceturtdienai no pulksten
10 līdz 13, pa tālruni 63024428,
26190589 vai e-pastu: marikalns@inbox.lv.
M.Kolneja piebilst, ka šī projekta mērķis ir Jelgavas Pensionāru biedrības kapacitātes
stiprināšana, veicinot mūžizglītības attīstību veselības
uzturēšanas un saglabāšanas
jomā senioriem, popularizējot
veselīgu dzīvesveidu un aktīvu
novecošanu, tādējādi sekmējot
produktīvā dzīves ilguma pagarināšanu.
Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas valsts no
Latvijas un Šveices sadarbības
programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

 Gripas izplatība pagājušajā nedēļā,
salīdzinot ar situāciju nedēļu iepriekš,
Jelgavā samazinājusies gandrīz uz
pusi, un Latvijas Infektoloģijas centra
(LIC) veiktā monitoringa dati liecina, ka
kopumā mūsu pilsētā reģistrēti 192,5
saslimšanas ar gripu gadījumi uz 100
000 iedzīvotāju. Kā norāda LIC pārstāve
Olga Kovaļauska, Jelgavā saslimšanas ar
gripu gadījumu skaits divu nedēļu laikā
sarucis no 288 saslimušajiem uz 100 000
iedzīvotāju līdz 192,5. «Tiesa gan – gripas
epidēmija tiek izsludināta, ja saslimšanas
gadījumu skaits pārsniedz 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, un tas nozīmē, ka Jelgavā gripas epidēmija vēl nav
beigusies. Taču laboratoriski apstiprināto
gadījumu skaits turpina mazināties,» tā
O.Kovaļauska. Uzlabojušies arī rādītāji par
izglītības iestāžu apmeklētību.
 27. februārī no pulksten 11 līdz
16 Jelgavas ēdnīcā un ģimenes kafejnīcā «Hercogs» būs pirmais bērnu
apģērbu un mantu tirdziņš, kurā varēs
iegādāties gan apģērbu bērniem un
grūtniecēm, gan dažādus aprūpes
priekšmetus, gan sameklēt ko piemērotu dāvanu stūrītī. Tirgoties pieteikušās
40 ģimenes. Tirdziņa organizatore
Jolanta Kupriša informē, ka mammas
piedāvās lietotu un jaunu apģērbu un
apavus bērniem no dzimšanas līdz 15
gadiem (lielāks piedāvājums bērniem
no dzimšanas līdz četriem gadiem), kā
arī dažādus bērnu aprūpes piederumus,
piemēram, autokrēsliņu, barošanas
krēsliņu, aktivitātes centru, staigulīti,
gaisa mitrinātāju, rācijas, rotaļlietas
un spēles. Tirdziņā varēs iegādāties arī
pašizgatavotas smukumlietiņas bērniem
un mammām, grūtnieču drēbes. Būs arī
dāvanu stūrītis.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas 6. vidusskola uzņem
audzēkņus 1. klasē.
Skola piedāvā:
• mūsdienīgu mācību procesu
profesionālu pedagogu vadībā;
• palīdzību skolēniem pagarinātās
dienas grupā un konsultācijās;
• iespēju dejot, dziedāt, sportot,
peldēt, nodarboties ar rokdarbiem;
• psihologa un logopēda atbalstu;
• jaunākajiem brāļiem un māsām
apmeklēt rotaļu vai pirmsskolas sagatavošanas grupu.
Dokumentu pieņemšana – no
pulksten 9 līdz 16 skolas kancelejā,
tālrunis 63027467.
Nepieciešamie dokumenti – bērna
dzimšanas apliecība, vecāku pase.

Precizējums
Laikraksta 17. februāra numurā intervijā ar Jelgavas pilsētas Tautas skaitīšanas
vadīšanas un koordinēšanas centra
reģionālo vadītāju Inetu Žilvinsku
ieviesusies neprecizitāte. Atbildē uz
jautājumu: «Kā plānots nodrošināties,
lai netiktu pieskaitīti ārzemēs dzīvojošie
valstspiederīgie» kļūdaini norādīts, ka
tautas skaitītāji pēc personas kodiem
identificēs visus iedzīvotājus, kam
izsniegtas Latvijas Republikas pases.
Faktiski personas kodi tiks izmantoti
tikai korektai datu ievākšanai, lai nodrošinātos pret to «pārklāšanos».
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tēma

Kaut arī valsts finansējums Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) zinātniskajiem pētījumiem samazinājies, laboratorijās
rosība notiek nepārtraukti, aktīvi piesaistot Eiropas finansējumu. LLU zinātņu prorektors Pēteris Rivža atzīst, ka zinātnei un
pētījumiem LLU tiek piesaistīti ievērojami līdzekļi, piemēram, pērn no Eiropas Sociālā fonda pētniecībai, iekārtu iegādei un
infrastruktūras uzlabošanai piesaistīti 1 565 017,40 lati, no Eiropas Reģionālās attīstības fonda – 2 967 338,11 lati. Visvairāk
pētījumu ir Pārtikas tehnoloģiju (PTF), Meža (MF) un Tehniskajā fakultātē (TF). PTF strādā pie armijas pārtikas iepakojuma
izstrādes, pēta selekcionētus pīlādžus, marmelādes ražošanu no ķirbjiem un āboliem. Savukārt TF aktīvi pēta atjaunojamos
enerģijas resursus, MF strādā pie jaunas koku resursu uzskaites sistēmas ar lāzera metodi.
Šobrīd LLU zinātnieki paši vai arī sadarbībā ar uzņēmējiem arvien vairāk savus atklājumus vēlas aizsargāt ar patentu, lai
izvairītos no situācijas, ka «kaimiņš nočiepa manu ideju». Pērn LLU no Patentu valdes apstiprinājumu saņēma 16 agrāk
iesniegtiem patentiem, bet augstskolai pavisam ir 31 aktīvs patents – daļa patentu, kuri pieder tikai LLU, daļa – kopīgi ar
uzņēmumiem. Ja LLU ir viens īpašnieks, visi ienākumi, ja kāds vēlas to pirkt, nonāk augstskolai, bet, ja divpusējs, – līgumā
tiek atrunāts, kāda ir katra peļņas daļa. Tiesa, šobrīd patentus izmanto tikai uzņēmumi pasūtītāji un pagaidām neviena trešā
persona nav tos vēlējusies pirkt. Pētījumi LLU tiek veikti par Eiropas un ieinteresēto uzņēmēju līdzekļiem. Pērn LLU iesniegusi arī pirmo starptautisko patenta pieteikumu par metodi bioetanola pussausai kongruentai dehidrēšanai – metodi, ar
kuras palīdzību no bioetanola (benzīna un spirta maisījuma) ar ievērojami mazākiem resursiem spirtā var samazināt ūdens
daudzumu. Apstiprinājums iesniegšanai Eiropas Patentu organizācijai saņemts, taču process līdz patenta apstiprināšanai
ir garš – var paiet pat trīs, pieci gadi.

Iepakojums, kas ļauj
glabāt gaļas salātus 52 dienas

Ražotājiem aizvien aktuālāks kļūst
jautājums, kā produktu ilgāk saglabāt
svaigu, pagarinot derīguma termiņu.
Šo jautājumu šobrīd risina arī PTF
zinātnieces docente Sandra Muižniece-Brasava un profesore Lija Dukaļ
ska. Viņas pēta dažādu iepakojuma
materiālu saderību ar produktiem,
meklējot risinājumu produktu ilgākai
uzglabāšanai. Piemēram, gaļas salātu
iepakošanai atrasta pieeja, lai salāti
uzglabātos pat līdz 52 dienām.
«Mūsu pētījuma lauks – iepakojumi mijiedarbībā ar produktu. Pētām produkta saderību ar materiālu, lai pagarinātu derīguma
termiņu, neizmantojot konservantus, atro-

dot piemērotāko
iepakojumu un
iepakošanas tehnoloģiju,» stāsta
S.Muižniece-Brasava. Uzņēmumus, ar kuriem
tiek strādāts, viņa
nesauc konkurences dēļ, taču
pētīta tiek maize,
piena produkti,
gaļas salāti, gatavie otrie ēdieni.
«Bieži vien patērētājam šķiet,
ka visu var pakot vienādos polimēra maisiņos. Nebūt
ne – pavisam ir apmēram 800 materiālu
veidi, un mūsu uzdevums ir katram produktam atrast labāko, lai produkts būtu
svaigs, drošs, kvalitatīvs un ilgāk uzglabātos,» tā zinātniece. Kā piemēru viņa
min eksperimentu ar svaigiem zaļumiem.
«Veikalā gadās redzēt, ka daļai iepakotu
zaļumu derīguma termiņš nav ne tuvu
beigām, taču tie iepakojumā ir savītuši vai
parādījies norasojums, turpretim citiem
termiņš teju beidzies, bet tie izskatās,
kā tikko būtu iepakoti. Tas panākts ar
iepakojumu un iepakojuma tehnoloģiju,»
tā zinātniece. Arvien vairāk tiek pētīts
aktīvais iepakojums jeb videi draudzīgie
materiāli, kas īsā laikā sadalās. «Tajos

blakus produktam tiek ievietoti mazi
maisiņi, mitruma vai skābekļa savācēji.
Ar šo iepakojumu strādājam, taču tas
šobrīd nav pieprasīts, jo ir dārgs,» atzīst
S.Muižniece-Brasava. Tieši šajā laboratorijā tapusi jauna iepakojuma tehnoloģijas
metode – Sous vide, kas aizsargāta ar
diviem patentiem, strādājot sadarbībā ar
«VSL Pārtikas grupu», kas ražo salātus.
«Kopā ar uzņēmuma īpašnieka meitu
Vitu Levkāni esam izstrādājuši gaļas salātu ar majonēzi iepakošanas tehnoloģijas
režīmu metodi, kas ļauj salātus uzglabāt
līdz 52 dienām. Salāti, kas vienu dienu jau
nostāvējuši veikalā, ne vairs ir garšīgi, ne
kārdinoši izskatās, taču, ja salāti iepakoti
ar šo metodi, tie būs svaigi arī pēc četrām
piecām dienām. Pērn izstādē «Rīga Food»
apmeklētājiem devām nogaršot tajā dienā
gatavotus un 29 dienu nostāvējušus – atšķirības nekādas,» tā S.Muižniece-Brasava. Šī metode ieinteresējusi arī pārējos
salātu ražotājus un aviokompānijas. «Ir
gadījumi, kad uzņēmējs atnāk ar produktu, kurš vairs nav svaigs, un prasa,
lai mēs atgūstam tā svaigumu. Taču mēs
nevaram uzlabot sabojājušos produktu,
bet tikai palēnināt bojāšanās procesu,»
tā zinātniece. Ar šādas metodes palīdzību zinātnieki vēlas uzlabot situāciju, ka
trešā daļa pasaules pārtikas katru dienu
nonāk atkritumos vai vismaz 15 procenti
no katra pasūtījuma atpakaļ pie ražotāja,
kas tādējādi cieš zaudējumus.

Ceturtdiena, 2011. gada 24. februāris

Grib lauzt stereotipu,
ka koks būvniecībā ir nevēlams

«Šobrīd visā pasaulē ir populāri
runāt par ekoloģiju, līdz ar to arī par
zaļo būvniecību. Tieši koks ir viens
no dabai draudzīgākajiem materiāliem. Tas ir CO2 neitrāls, celtniecībā
to izmanto daudzās valstīs, tikai mēs
no pašmāju materiāla baidāmies, jo
ugunsdzēsēji saka, ka koka mājas
esot nedrošas,» stāsta LLU Meža un
koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūta tehniskais vadītājs
Edgars Bukšāns.
Viņš ilgu laiku strādājis pie koksnes materiālu ugunsdrošību ietekmējošo faktoru
izpētes un uguns reakcijas prognozēšanas.
«Daudzi aizbildinās, ka koks ir bīstams,
taču mans mērķis tomēr bija pētīt koka
reakciju ugunī un strādāt, lai apgāztu
visus šos stereotipus un mēs arvien vairāk
celtu koka mājas, viesnīcas, bērnudārzus,
protams, komplektējot koku ar citiem
materiāliem, kas videi draudzīgāki. Kāpēc
Skandināvijā ceļ astoņu stāvu mājas un tas
ir droši, bet mēs baidāmies?» tā E.Bukšāns,
piebilstot, ka koksne ir unikāls materiāls,

LLU izstrādā bezglutēna
maizes un biskvītu receptes

Kontā – trīs programmas
mežu īpašuma vērtības noteikšanai

«Mežu īpašnieki arvien vairāk
domā par to, kā ekonomiski saimniekot ilgtermiņā, lai katru gadu
saņemtu ienākumus no meža. Lai
meža saimnieks neaprobežotos
tikai ar vidējiem rādītājiem par
īpašumu, ko saņem no Valsts meža
dienesta (VMD), esam radījuši datorprogrammas, kas dod precīzus
datus par to, kas tad tajā mežā ir
– kādi koki, sortimentācija, kad
tas būs pieaudzis un kad to varēs
cirst nost, kad jāizkopj, kad jāstāda jauns,» stāsta Informāciju
tehnoloģijas fakultātes pētnieks
Salvis Daģis.
Viņš kopā ar Meža fakultātes meža
nozares speciālistiem izstrādājis trīs

datu apstrādes
programmas, lai
varētu noteikt
meža īpašuma
vērtību. Lielākie
klienti – Meža
konsultāciju pakalpojumu centrs,
SIA «Meža fonds»,
Dabas aizsardzības pārvalde, SIA
«Pata AB», «Latvijas valsts meži».
«Cilvēki vēlas
stratēģiskāk plānot, kā no meža
iegūt peļņu ne tikai šodien, bet arī
nākamajos gados,» tā S.Daģis. Lai palīdzētu novērtēt un plānot, zinātnieki
piedāvā datorprogrammas. Vienkāršākā ir «Mežvērte», kuru izmanto operatīvai un precīzākai cirsmu novērtēšanai
mazām platībām. «Saimnieks vai
taksators aiziet uz mežu ar dastmēru
– elektronisku mērītāju –, uzmēra
visus kokus, noskaidro koku sugu,
resnumu un garumu. Mājās pieslēdz
ierīci datoram, izlādē datus un programmā apstrādā. No tās iegūst apkopotu informāciju: taksācijas rādītājus
– diametrus, augstumus, krāju; cirsmu
novērtējumu; sortimentāciju – resni,
tievi, papīrmalka,» stāsta S.Daģis. Otra
programma «Meža eksperts» paredzēta
stratēģiskai un taktiskai plānošanai,

lielākiem mežu īpašniekiem – līdz
5000 hektāru. Viņi saņem vidējos meža
novērtēšanas rādītājus no VMD, kurus
ievada programmā, bet programma novērtē sīkāk, kas ir mežā un ko no tā var
dabūt šogad, nākamgad. Tā autorizēti
nosaka, kad atsevišķiem nogabaliem
jāparedz ciršana, bet kad – kopšana
un atjaunošana, konkrēti arī norādot,
kurā nogabalā drīkst cirst, cik daudz
un kādus kokus, ievērojot Meža likumu
un meža nozares normatīvos aktus. Ar
šīs programmas palīdzību iespējams
simulēt virtuālo augšanu, piemēram,
kas notiks ar mežu turpmākajos 120
gados. «Dota iespēja plānot cirsmas
gatavību, ienākumus. Īpaši saistoši tas
ir uzņēmumiem, kuriem slēgti līgumi
par atsevišķa materiāla piegādi katru
gadu. Ņemot talkā optimizācijas metodes, viņš var noteikt daudzumu, cik
konkrētā gadā drīkst no meža paņemt,
lai arī turpmāk būtu, ko izzāģēt,» stāsta S.Daģis. Bet jaunākā programma
– scenāriju ģenētiskā optimizācija – ļauj
modelēt, piemēram, 12 scenārijus,
kā nogabals attīstīsies. Programma
katram nogabalam atrod labāko risinājumu jeb vidusceļu, lai nesvārstītos ne
augšanas rādītāji, ne peļņa. Jāpiebilst,
ka maziem klientiem šīs programmas
alternatīva «Meža apsaimniekošanas
plānošanas informācijas sistēma» bez
maksas pieejama internetā: http://mapis.itf.llu.lv.

jo var uzlabot tā īpašības, kas pasargā no
liesmu attīstības, ugunsgrēka veidošanās.
«Nereti nevis koks ir vainojams, bet gan
nekvalitatīvi veikti būvdarbi. Ar koku ir
svarīgi kvalificēti strādāt, precīzi ievērojot
visas prasības. Būvniekam jābūt zināšanām
par koka fiziskajām un mehāniskajām
īpašībām,» tā E.Bukšāns. Viņa pētījuma
dati tiek skatīti, lai varētu uzlabot Latvijas
būvnormatīvus attiecībā uz ugunsdrošību
un veicinātu koka izmantošanu būvniecībā.
«Patiesībā koka konstrukcijas ir drošākas
nekā metāla, kas šobrīd ir populāras. Metāla konstrukcija temperatūras ietekmē
strauji uzsilst, labi vada siltumu, kļūst
plastiskas un jau zemā temperatūrā zaudē
nestspēju, sabrūk. Bet koka – ugunsgrēkā
deg dažus milimetrus, centimetrus no ārējā
slāņa, pārogļojoties aptuveni vienu milimetru minūtē. Ja ugunsgrēks izceļas metāla
karkasa ēkā, tā sabruks dažu minūšu laikā,
bet, ja būs koka sijas, ēka var izturēt līdz
30 minūtēm, stundai vai vairāk. Kokam
ir unikāla īpašība – iekšējie slāņi neuzsilst
vairāk par 100 grādiem, kamēr koksnē ir
mitrums,» tā E.Bukšāns.

PTF šobrīd tiek pētīti bezglutēna
miltu izstrādājumi un izstrādātas
bezglutēna maizes un biskvītu receptūras, lai piedāvātu celiakijas
slimniekiem pašu mājās gatavotus
produktus bez glutēna. Šobrīd maizes
receptūra aprobēta, iesniegts patenta
pieteikums uz bezglutēna maizes
gatavošanas paņēmienu un ražotājs
aktīvi strādā, lai jau drīzumā Latvijas
veikalu plauktos parādītos šī maize.
«Celiakija ir gremošanas trakta autoimūna saslimšana, ko izraisa glutēna – graudu
olbaltumvielas – nepanesība. Pret šo slimību
nav medikamentu, vienīgais pieejamais
un iedarbīgākais risinājums ir visas dzīves
laikā ievērot bezglutēna diētu. Bezglutēna
produkti ir diētiski pārtikas produkti, kas
nedrīkst saturēt kviešus, rudzus, miežus
vai no šiem graudaugiem izgatavotas sastāvdaļas,» skaidro jaunā zinātniece Laila
Ozola, kura šobrīd strādā pie bezglutēna
miltu izstrādājumu pētīšanas un izstrādā
bezglutēna maizes un biskvītu receptūras.
«Līdz ar jaunā pētījuma ieceri atradās arī
ieinteresēts ražotājs, kura ceptuvē maizes
receptūras aprobētas – izstrādātas un piln-

veidotas,» tā L.Ozola,
piebilstot, ka šobrīd ir
iesniegts patenta pieteikums bezglutēna
maizes gatavošanas paņēmienam, bet ražotājs
aktīvi strādā pie tā, lai
laistu tirgū šo maizi.
Pasaulē celiakija un
bezglutēna produkti
tiek plaši pētīti, pētījumi uzsākti pēdējos 50
gados. Latvijā tādi nav
veikti. «Celiakija šobrīd
ir izplatīta slimība, bet
Latvijā netiek ražoti
bezglutēna produkti. Tiem, kas slimo ar
celiakiju, nākas iegādāties no ārzemēm
importētus produktus, kas līdz ar to ir
dārgi. Ja mēs par maizes kukulīti tērējam
0,60 latus, tad celiakijas slimniekiem maize
maksā vidēji 1,50 latus, bet visbiežāk viņi
izvēlas nopirkt miltu maisījumus un cept
maizi mājās, taču tas aizņem laiku,» skaidro
L.Ozola. Šobrīd L.Ozola interneta vietnē
www.visidati.lv/aptauja/442495204/1/ veic
aptauju, kuras mērķis ir uzzināt, kādas ir
ar celiakiju slimojošo cilvēku domas par bezglutēna produktiem, to pirkumu tradīcijas.
«Sabiedrība kopumā ir maz informēta par
to, kas ir celiakija un bezglutēna produkti,
jo, kad slimojošie jautā pārdevējiem, vai
produkti satur glutēnu, viņi nemāk atbildēt
un nesaprot atbildes nozīmīgumu. Zinu
to, ka celiakijas slimnieki vēlas plašāku
produktu klāstu, tāpēc mums ir, kur tiekties. Nožēlojami ir tas, ka ne vienmēr viss
produktu sastāvs ir atšifrēts, jo mēs, tie, kas
neslimojam ar šo slimību, neaptveram, ka
pat visvienkāršākie ikdienas produkti var
saturēt glutēnu un, ja uz pakas pilnībā nav
uzrakstīts produkta saturs, tas var nopietni
kaitēt celiakijas slimniekam. Ir jāpanāk, lai
šis atšifrējums tomēr būtu,» tā L.Ozola.

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2011. gada 24. februāris

Meklē brīvprātīgos

Lietuvas Jaunatnes padome izsludina pieteikšanos brīvprātīgo kandidātu vietām, kas
iesaistīsies šogad rudenī plānotajā Eiropas
vīriešu basketbola čempionāta «EuroBasket
2011» organizēšanā Lietuvā. Pieteikties var
līdz 25. martam, sūtot e-pastu uz adresi:
i.dirma@eurobasket2011.com. Angļu
valodas zināšanas un spēcīga motivācija
ir pamatprasības, pēc kurām tiks veikta
kandidātu atlase. Līdz aprīļa vidum organizatori sazināsies ar atlasi izturējušajiem
kandidātiem, lai ielūgtu uz pirmo sagatavošanas treniņu 29. aprīlī Kauņā. Paredzēts
iesaistīt 1600 brīvprātīgos no dažādām
valstīm, arī no Latvijas. Vīriešu basketbola
EČ notiks no 31. augusta līdz 18. septembrim sešās Lietuvas pilsētās: Viļņā, Kauņā,
Klaipēdā, Šauļos, Paņevežā un Alitā.

Finālā trīs komandas

Latvijas kērlinga
čempionāta finālā iekļuvušas
trīs Jelgavas komandas – vīriešu
konkurencē «Junkers» un «Hanza nekustamie īpašumi», bet
sieviešu konkurencē «Ledenes». Izšķirošās
cīņas notiks 26. un 27. februārī Kērlinga
hallē Rīgā. Vispirms savā starpā sacentīsies
pamatturnīra pirmās un otrās vietas ieguvēji,
kā arī trešā vieta pret ceturto. Pirmās spēles
uzvarētāji nodrošinās vietu finālā, bet zaudētāji pusfinālā sacentīsies ar otrās spēles uzvarētājiem – arī šīs spēles uzvarētāji nodrošinās
vietu finālā. Jāpiebilst, ka Latvijas čempioni
iegūs tiesības piedalīties Eiropas čempionātā, kas notiks gada beigās Krievijā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Sākas Ziemas kauss

Startējis «Ziemas kauss 2011» sieviešu
lakrosa komandām. Pirmais posms notika
Liepājā, un tajā piedalījās sešas komandas
no trim klubiem. Jelgavas komandas «Mītava 1» un «Mītava 2» ierindojas 3. un 4.
vietā. Līderpozīcijās ir LK «Rīga» komandas,
bet pēdējās vietās – Liepājas lakrosistes.
Pavisam kausa izcīņa notiks trīs posmos,
un nākamais plānots 12. martā Jelgavā.
Jāpiebilst, ka pēc apkopotās spēlētāju
statistikas visaugstāk pēc ranga – 4. vietā
– atrodas Baiba Buškevica no komandas
«Mītava 2». Viņa aizvadījusi divas spēles,
guvusi deviņus vārtus, izdarījusi rezultatīvu
piespēli un kopā guvusi desmit punktus.
6. vietā ir Ieva Vitkovska ar sešiem gūtiem
vārtiem, vienu rezultatīvu piespēli un septiņiem nopelnītiem punktiem.

Peldētājiem čempionāts

25. februārī pulksten 16 un 26. februārī
pulksten 11.30 Jelgavā, LLU peldbaseinā, notiks Latvijas 2011. gada ziemas
čempionāts peldēšanā. Sacensības
notiks visās ierastajās disciplīnās, un
plānots, ka būs ap 200 dalībnieku no
visas Latvijas. Jelgavas Specializēto
peldēšanas skolu (JSPS) pārstāvēs divas
komandas un vēl ap 15 individuālo peldētāju. Jāpiebilst,
ka sacensībās piedalīsies arī šā brīža
labākais Latvijas peldētājs JSPS bijušais
audzēknis Andrejs
Dūda, kurš Jelgavā
speciāli ieradīsies no
Amerikas.

BK «Zemgale» – finanšu krīze
 Ilze Knusle-Jankevica

BK «Zemgale» vadība neslēpj,
ka klubs nonācis finansiālās
grūtībās un, lai varētu pabeigt
sezonu, pieņemts lēmums atteikties no viesspēlētājiem. Tiesa, pagaidām par kluba nākotni
ir vēl daudz neskaidru jautājumu – līdz 28. februārim spēlētāji
var pāriet uz citu klubu, tāpēc
nav zināms, kuri paliks Jelgavā,
nav pilnīgi skaidra arī turpmākā
sadarbība ar galveno treneri
Vari Krūmiņu. Lai apzinātu
reālo situāciju, klubā šobrīd
tiek veikts finanšu audits, pēc
kura rezultātiem varēs lemt par
turpmāko darbību.
BK «Zemgale» valdes priekšsēdētājs
Jānis Bacāns laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» apstiprina, ka klubs ir nonācis finansiālās grūtībās un vairs nevar atļauties

algot pieredzējušos viesspēlētājus – Ilmāru
Bergmani, Salvi Mētru, Jāni Bambi, Artūru Brūniņu un Reini Strupoviču –, kuriem
ne vien jāmaksā alga, bet jāsedz arī dzīvošanas izdevumi. Lēmums par brīvlaišanu
puišiem paziņots pagājušajā nedēļā, dažas
dienas pirms izšķirošās Baltijas Basketbola
līgas (BBL) Izaicinājuma kausa spēles pret
Lietuvas klubu «Juventus», kurā mūsu
komanda piedzīvoja kārtējo zaudējumu.
«Tā kā vietējie spēlētāji nav konkurētspējīgi, visticamāk, BBL vairs nespēlēsim,»
norādīja J.Bacāns, piebilstot, ka Latvijas
Basketbola līgā klubs plāno startēt ar to
sastāvu, kas būs atlicis.
Spēlētāji pabrīdināti laikus, lai vēl līdz
28. februārim, kad noslēgsies basketbolistu pārejas termiņš, viņi pagūtu atrast
darbu citur. Basketbolisti stāsta, ka šis
paziņojums visiem bijis pārsteigums un
īstas skaidrības par turpmāko joprojām
nav. «Esmu sācis meklēt citus variantus,
jo ģimene ir jābaro,» atzīst viens no kluba
līderiem I.Bergmanis. Savukārt centra spē-

Zvaigžņu spēle – svētdien!
 Ilze Knusle-Jankevica

Svētdien, 27. februārī, Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC)
notiks Latvijas Basketbola līgas
Zvaigžņu spēle, kuru tiešraidē
translēs arī LTV7. Pasākums
sāksies pulksten 12 ar svinīgo
atklāšanu un konkursiem, bet
pati spēle – pulksten 14. Rietumu komandas sastāvā iekļauti
arī divi vietējā BK «Zemgale»
spēlētāji – Ilmārs Bergmanis
un Jēkabs Rozītis –, un to vadīs
Jelgavas kluba treneris Varis
Krūmiņš.
Komandu pamatpiecinieki tika noteikti
interneta balsojumā, un šoreiz līdzjutēji
priekšroku devuši BK «Ventspils» un BK
«VEF Rīga» basketbolistiem. Pārējos komandu dalībniekus un trenerus nosauca
Latvijas Basketbola savienība (LBS).
LBS pārstāvis Artūrs Portnovs stāsta, ka
spēles starplaikos LBL labākie spēlētāji sacentīsies slam dunk un trīspunktu metienu
konkursos. No «Zemgales» bumbu no augšas grozā trieks Ivars Grasmanis un Pauls
Zukuls no fārmkluba «Zemgale/LLU»,
savukārt savas snaipera īpašības mēģinās
pierādīt Edgars Krūmiņš, Andris Justovičs
un Elvijs Pētersons no «Zemgale/LLU».
Tālmetienu izpildē savu māku rādīs arī
Latvijas Sieviešu basketbola līgas spēlētājas,
bet treneri sacentīsies metienos no laukuma
centra. Notiks arī komandu karsējmeiteņu
konkurss, kā arī gaidāmi pārsteigumi skatītājiem, sola organizatori.
Pasākums tiks atklāts pulksten 12, kam
sekos trīspunktu metienu konkursu priekšsacīkstes un atlases kārta, kā arī slam dunk
priekšsacīkstes. Pēc spēles 1. ceturtdaļas
notiks Office Ball konkurss un karsējmeiteņu konkursa 1. kārta. Lielajā pārtraukumā
starp puslaikiem, ap pulksten 15, būs trīspunktnieku fināls, karsējmeiteņu konkursa
2. kārta un treneru sacensības. Pēc 3.
ceturtdaļas tiks noteikti karsējmeiteņu un
slam dunk konkursa uzvarētāji, bet pēc

noslēdzošās ceturtdaļas būs MVP spēlētāju
noteikšana un apbalvošanas ceremonija.
Par skatītāju izklaidi gādās Žoržs Siksna
un Jelgavas kora dalībnieki, 4. vidusskolas pūtēju orķestris «Rota», bundzinieku
kvartets «Drums Clinic», break dance grupa
«J-Town Rockers», «Jundas» popgrupa «Lai
skan» un deju studija «Benefice».
Šim pasākumam gatavojas ne tikai
basketbolisti, bet arī ZOC – tajā uzstādītas
izbīdāmās jeb teleskopiskās tribīnes, un
Zvaigžņu spēle būs pirmais pasākums,
kurā tās tiks izmantotas. «Pēc tam šīs
tribīnes paliks hallē, jo tās ir daļa no
centra sākotnējā projekta,» norāda ZOC
sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda
Andersone. Izbīdāmās tribīnes bija paredzētas jau halles sākotnējā projektā, lai nepieciešamības gadījumā varētu nodrošināt
papildvietas apmeklētājiem. Tribīnēm ir
speciāla vieta – tās atrodas nišās zem stacionārajām tribīnēm un ikdienā netraucē.
Pavisam ZOC sporta spēļu hallē būs 2064
sēdvietas, no tām izbīdāmās tribīnes ļaus
nodrošināt 580 vietas.
Biļešu cena – no 2 līdz 6 latiem, un tās
ir nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs.
Studentiem, pensionāriem, skolēniem,
uzrādot apliecību, – 50 procentu atlaide.
Jāpiebilst, ka šī būs otrā reize, kad Zvaigžņu
spēle notiek Jelgavā – pirmo reizi tā notika
2005. gadā Sporta hallē.

Komandu sastāvs

Rietumi
Jānis Strēlnieks, Ingus Bankevics, Rašads
Andersons, Artūrs Strēlnieks, Lauris Blaus,
Evejinmi Efedžuku (visi no BK «Ventspils»),
Ilmārs Bergmanis un Jēkabs Rozītis (abi no
«Zemgales»), Eštons Mičels («Liepājas lauvas»), Roberts Mednis («BA Turība»).
Treneris: Varis Krūmiņš
Austrumi
Dairis Bertāns, Sandis Valters, Kristaps Janičenoks, Kaspars Bērziņš (visi no BK «VEF
Rīga»), Pāvels Veselovs un Jānis Kaufmanis
(abi no BK «Valmiera»), Artjoms Parahauskis
(«VEF Juniors»), Agnis Čavars un Dereks
Viljamss (abi no «Barons/O!Karte»), Žanis
Peiners («Latvijas Universitāte»).
Treneris: Ainars Zvirgzdiņš

lētājs J.Bambis vēl nav sācis meklēt, jo cer,
ka tuvākajā laikā tiks kliedēta neskaidrība.
Viņš piebilst, ka būtu gatavs palikt «Zemgalē», ja pusēm izdotos par to vienoties.
Jāpiebilst, ka līdz ar radušos situāciju par
došanos prom sākuši domāt ne vien viesspēlētāji, bet arī vietējie basketbolisti.

Ilmārs Bergmanis
un Artūrs Brūniņš
šosezon bijuši stabili BK «Zemgale»
pamatsastāva
spēlētāji, bet šobrīd viņu palikšana klubā ir ar lielu
jautājuma zīmi
– klubs finansiālu
problēmu dēļ nolēmis atteikties no
viesspēlētājiem,
un viņi līdz 28.
februārim var pāriet uz citu klubu.
Foto: Ivars Veiliņš
Plašāk par basketbola kluba nākotni
– kādā no nākamajiem laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» numuriem, kad būs zināms arī
klubā veiktā finanšu audita rezultāts.
Nākamā BK «Zemgale» spēle pret LU
notiks 2. martā pulksten 19 Zemgales
Olimpiskajā centrā.

Ledus skolas audzēkne Eiropas
Jaunatnes olimpiādē izcīna 5. vietu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) daiļslidotāja Alīna
Fjodorova Eiropas Jaunatnes
ziemas olimpiādē izcīnījusi 5.
vietu. «Lai gan izvēles programmā pieļāvu dažas kļūdas
– neizdevās trīskāršais tulups
un saļhovs –, atzīmes bija labas
un ieguvu 5. vietu. Protams,
sākumā biju mazliet vīlusies,
ka kļūdījos, pēc starta man
bija satraukums, bet kopumā
tomēr esmu ļoti apmierināta
ar sasniegto,» savu slidojumu
vērtē Alīna. Šis pagaidām ir
slidotājas augstākais sasniegums, bet jau rīt viņa ar treneri
Andreju Brovenko dosies uz
Koreju, kur piedalīsies pasaules
čempionātā junioriem.
Treneris A.Brovenko stāsta, ka Alīnas
programmā bija ieplānots vairāk trīsapgriezienu lēcienu nekā viņa izpildīja, bet,
neskatoties uz to, iegūtā 5. vieta ir ļoti labs
panākums. Pat, ja sportiste noslidotu tīri
un iegūtu 5. vietu, tas būtu sasniegums.
«Pirmo vietu ieguvējas Alīna labi zina un
ar viņām sacenšas, tāpēc būtu brīnums, ja
viņa tās apsteigtu – Alīnai nav tik lielas pieredzes un tik plaša pamatarsenāla. Bet uz
trešo vietu, izpildot programmu bez kļūdām, viņa varēja pretendēt, jo arī trešās un
ceturtās vietas ieguvējas kļūdījās,» tā treneris, piebilstot, ka šīs bija Alīnas pirmās
šāda mēroga sacensības. Tieši pateicoties

īsajā programmā iegūtajam handikapam,
viņai izdevās noturēt
5. vietu arī pēc izvēles
programmas. «Domāju, tā sajūta, ka
panākumi ir tik tuvu,
radīja uztraukumu, ar kuru Alīna vēl neprata tikt galā,» piebilst A.Brovenko.
Par Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādes čempioni kļuva Poļina Agafonova
(Krievija), 2. vieta Irai Vanū (Beļģija), 3.
– Monikai Simančikovai (Slovākija).
Jāpiebilst, ka A.Fjodorova ir dzimusi
1995. gadā un šobrīd dzīvo un mācās Rīgā,
55. vidusskolas 9. klasē. Ar daiļslidošanu
viņa nodarbojas jau 11 gadus, un pirmā
trenere bijusi Jevgeņija Kārkliņa, pie
kuras tolaik trenējies arī A.Brovenko. Kad
Andrejs sācis trenera karjeru, Alīna bijusi
viņa pirmā audzēkne. Sākumā viņa slidoja
Rīgā, bet, kad tika izveidota JLSS un
A.Brovenko sāka te strādāt, Alīna atnāca
līdzi savam trenerim un iestājās Jelgavas
ledus skolā. Šobrīd sportiste trenējas gan
JLSS pie A.Brovenko, gan pie Krievijas
speciālista Jevgeņija Rukavicina, kurš
vairākus gadus vadījis treniņnometni
JLSS audzēkņiem.
Pasaules čempionātā junioriem minimālais mērķis ir kvalifikācijas kārtā no 40
dalībniecēm iekļūt 12 labāko vidū un kvalificēties izvēles programmai. Nākamais
solis ir iegūt 1. – 24. vietu, lai varētu vēlreiz
slidot izvēles programmu un cīnīties par
to, lai nākamgad Latvijas sportistei nebūtu
jāpiedalās kvalifikācijas kārtā. Šādas tiesības iegūst 18 labākās slidotājas.

Sestdien varēs parakstīties par Satversmes 112. panta grozījumiem
Sestdien, 26. februārī, visā Latvijā, arī Jelgavā, varēs parakstīties par Satversmes 112. panta grozījumu projektu, kas paredz pāreju uz izglītību valsts valodā visās valsts finansētajās skolās.
Parakstīties varēs Jelgavas kultūras namā K.Barona ielā 6 no plkst.10 līdz 18 (uzziņām
zvanīt pa tālruni 25437804). Lai parakstītos, līdzi obligāti jābūt derīgai Latvijas pilsoņa
pasei! Valsts nodeva par paraksta notariālu apstiprināšanu ir Ls 2,01, taču tiem, kas
nodevu nevarēs samaksāt, to segs biedrība «Sargi valodu un Latviju!»!
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Sporta pasākumi
 27. februārī pulksten 12 – OK «Alnis»
ielūdz uz slēpošanu ar distanču slēpēm
– brīvais starts klasiskajā spūrē 5 km. Pēc
finiša – ugunskurs un tēja. Starta vieta –
1 km aiz Baložu kapiem pie «Vilpleķiem».
Tālrunis informācijai 29376115 (Māra).
 2. martā pulksten 19 – LBL spēle:
«Zemgale» – LU (ZOC).
 3. martā pulksten 18 – JSBL spēle:
«Jelgava» – «Avantis» (ZOC).  
 4. martā pulksten 19.30 – LBJHL U-20
izslēgšanas spēle, piedalās JLSS komanda
(Krājbankas ledus hallē).
 5. martā pulksten 8 – LR atklātais
čempionāts pauerliftingā (Jelgavas Sporta
hallē).
 5. martā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 3. kārta (Jelgavas
6. vidusskolā).
 5. martā pulksten 11.30 – LR Veterānu sporta spēles peldēšanā (LLU
peldbaseinā).
 5. martā pulksten 19 – «Jelgava Fight
Club»: boksa, K1 un MMA cīņas. Biļetes
nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs,
cena – Ls 5 (ZOC).
 5. martā pulksten 13.45 – LBJHL
U-12 spēle: JLSS – HS «Riga I I I»/HK «Ogre»
(Krājbankas ledus hallē).
 5. martā pulksten 15.30 – Zemgales
Amatieru hokeja līgas spēles (Krājbankas
ledus hallē).

Meklē darbu
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Jebkādu darbu celtniecībā. Tālrunis 26961256.
Vīrietis – jebkuru darbu. Tālrunis 29675752.
Elektriķis. Izpildu jebkurus darbus saistībā
ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Vidusskolniece meklē darbu. Var palīdzēt
mācīties pamatskolas skolēniem pamata
priekšmetos. Tālrunis 28738453.
Meklē darbu veca, slima cilvēka aprūpē. Ir
izglītība. Prakse. Izskatīšu arī citus darba
piedāvājumus. Tālrunis 29939853.
Skolotāja. Varu palīdzēt matemātikas zināšanu
uzlabošanā pamatskolā. Tālrunis 29817860.

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» meklē ceha meistaru(-i,) galdnieku(-ci) un slīpētāju. Tālrunis 29537176.
Palīgstrādniekam. Tālrunis 27470812.

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

Pērk
Pērk meža īpašumus ar zemi. T. 28642044

Dažādi
Mīļš un milzīgs paldies dr.Liepam par ārstēšanu!
Mazs vārds, bet dod tik daudz.
No 532. palātas Kalniņa un pārējie pacienti

SIA «Mītavas statuss»
piedāvā darbu celtniecības
projektu vadītājam.
Nepieciešamas angļu valodas zināšanas, «Auto CAD», B kategorijas
autovadītāja tiesības. CV sūtīt uz
e-pastu: mitavasstatuss@inbox.lv.
Tālrunis 29128186.

Aizsaulē aizgājuši
LAIMONIS JUBERTS (dz. 1937. g.)
IRĒNA BONDARENKO (dz. 1940. g.)
DZINTRA RAPA (dz. 1920. g.)
AGRIS ŠTEINBERGS (dz. 1948. g.)
VALENTĪNA PISKARJOVA (dz. 1941. g.)
ŅINA NOSKOVA (dz. 1940. g.)
TATJANA LAPUŠINSKA (dz. 1930. g.)
MAIJA NASTEVIČA (dz. 1943. g.)
ALĪDA GINTERE (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 24.02. plkst.15 Bērzu kapsētā.
IZOLDA LIEPA (dz. 1944. g.).
Izvadīšana 25.02. plkst.13 Zanderu kapsētā.
JURIS ZIRNIS (dz. 1945. g.).
Izvadīšana 26.02. plkst.14 Bērzu kapsētā.
MĒRIJA GRAVA (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 25.02. plkst.11 Bērzu kapsētā.
TAMĀRA IVANOVA (dz. 1952. g.).
Izvadīšana 25.02. plkst.11 Zanderu kapsētā.
LUDMILA PEREPEĻICA (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 24.02. plkst.13 Zanderu kapsētā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

6

28. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1159.sērija.
9.25 «Mīlestība un citas delikateses».
Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Brazīlija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Desas piedzīvojumi». Studijas Dauka animācijas filma.
15.30 «Fantadroms. Kakao». Studijas Dauka animācijas filma.
15.40 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 8.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 66.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1159.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 21.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 20.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 132. un 133.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 41.sērija.
13.20 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Play off.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 20.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 132. un 133.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 16.sērija.
20.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 41.sērija.
23.00 «Zaza» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2009.g.
0.40 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
10.05 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā».
Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 21.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 63.sērija.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 10.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 6.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 169.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 170.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 TV pirmizrāde! «Kaupēns».
Latvijas dokumentāla filma. 2010.g.
22.55 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 13.sērija.
23.50 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 4.sērija.
0.50 LNT ziņu Top 10.*
1.40 «Vientuļās sirdis». ASV krimināldrāma. 2006.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 169. un 170.sērija.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 7.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 2.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 12.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 53.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 43. un 44.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 293.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.10 «Garšu laboratorija».
10.55 «Māmiņu klubs».
11.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 5.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 23.sērija.
12.55 «Precējies. Ir bērni 9». 27.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 54.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.15 «Kobra 6». Seriāls. 85.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 33.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». ASV realitātes šovs. 39. un 40.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 220.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 45. un 46.sērija.
19.15 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 294.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 18.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 235.sērija.
22.55 «Vīrietis uz paklāja». Šarunu šovs.
23.30 «Nekā personīga».
0.10 «Taras piecas personības». ASV seriāls. 10.sērija.
0.40 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 8.sērija.
1.30 «Kobra 6». Seriāls. 85.sērija.
2.20 «Nolaupītais». Seriāls. 7.sērija.
3.05 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 2.sērija.
3.55 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». Seriāls. 5.sērija.
4.35 «Nakts joki».

1. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1160.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 33.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.55 «Elēģija». ASV melodrāma. 2008.g.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.05 «Viss notiek».*
13.35 «Latvija var!»*
14.05 «Tagad vai nekad». Seriāls. 21.sērija.
14.55 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 8.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 12.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1160.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 22.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Taisnība par latviešu leģionu».
Latvijas dokumentāla filma. 2002.g.
23.00 «Naudas zīmes».
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
Cēsu Pieaugušo izglītības centra vadītāja Daiga
Rubene. Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 134. un 135.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 42.sērija.
13.20 Sporta studija 19:30».*
13.50 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa.
BK Ventspils – Norčepingas Dolphins.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 21.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 134. un 135.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.30 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa. BK Ventspils – BCM Gravelines Dunkerque.
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Mīlestības vārdā». Dokumentāla filma. 2008.g. 1.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 42.sērija.
23.00 «Tavs auto».
23.30 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
10.05 «Sapņu viesnīca. Taizeme». Melodrāma. 2004.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 24.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 64.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 11.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 7.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 171.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 172.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Līdz nāve mūs šķirs». Vācijas trilleris. 2007.g.
23.00 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 14.sērija.
23.55 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 5.sērija.
0.45 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
1.30 «Serafima ūdenskritums». ASV vesterns. 2006.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 171. un 172.sērija.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 8.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 3.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 13.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 54.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 45. un 46.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 294.sērija.

tv programma
9.35 «Kāsla metode 2». 18.sērija.
10.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 6.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 20.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 9». 28.sērija.
12.30 «Precējies. Ir bērni 10». 1.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 55.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 86.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 34.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 221.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 47. un 48.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 295.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 20.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 190.sērija.
23.00 «Hārpera sala». Šausmu seriāls. 2009.g. 1.sērija.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls.
1.35 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 44.sērija.
2.25 «Kobra 6». Seriāls. 86.sērija.
3.20 «Nolaupītais». Seriāls. 8.sērija.
4.00 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 3.sērija.
4.50 «Nakts joki».

2. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1161.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 34.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 22.sērija.
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1161.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 23.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «LTV portretu izlase». Rakstniece Inga Ābele. 2008.g.*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 22.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 136. un 137.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 43.sērija.
13.20 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
13.50 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa.
BK Ventspils – BCM Gravelines Dunkerque.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 22.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 136. un 137.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.05 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 5.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 43.sērija.
23.05 «SeMS».*
23.45 «Mīlestības vārdā». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
10.05 «Sapņu viesnīca. Maurīcija». Melodrāma. 2004.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 25.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 65.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 12.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 8.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 173.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 174.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 9.sērija.
23.00 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 15.sērija.
23.55 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 6.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 24. februāris
0.45 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
1.35 «Sestais elements». Piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
3.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 173. un 174.sērija.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 9.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 4.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 14.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 55.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 47. un 48.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 295.sērija.
9.35 «Doktors Hauss 6». 20.sērija.
10.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 7.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 21.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 2. un 3.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 87.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 35.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 2.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 222.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 296.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 6.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
0.05 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
1.05 Bobsleja un skeletona apskats.
2.00 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
3.35 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
4.30 «Nakts joki».

3. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1162.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 35.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Cilvēku planēta. Javas brīnumzālīšu dārzs».
Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 23.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 14.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1162.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 24.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 2.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
Cēsu Pieaugušo izglītības centra vadītāja Daiga
Rubene. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 23.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 138. un 139.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 44.sērija.
13.25 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Jauktā stafete. Tiešraide no Hantimansijskas.
15.05 «Sporta studija 19:30».*
15.45 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 23.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 138. un 139.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Play off. 6.spēle.
21.55 «Zebra».*
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 44.sērija.
23.00 «Ar makšķeri».
23.30 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Jauktā stafete.*
1.05 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 39. un 40.sērija.
10.05 «Sapņu viesnīca. Bali». Melodrāma. 2004.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 26.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 66.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 13.sērija.

16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 9.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 175.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 176.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
22.05 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
23.10 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 16.sērija.
0.05 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 7.sērija.
1.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
1.50 «Vadīt dzīvi». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 175. un 176.sērija.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 10.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 5.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 15.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 49. un 50.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 296.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).
10.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 8.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 22.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 4. un 5.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 88.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 36.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 3.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 223.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 297.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 «Pirmatnējās šausmas». Šausmu filma. 2007.g.
24.00 «Kinomānija».
0.30 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 6.sērija.
1.25 «Kobra 6». Seriāls. 88.sērija.
2.20 «Nolaupītais». Seriāls. 10.sērija.
3.00 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 5.sērija.
3.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». Seriāls. 8.sērija.
4.35 «Nakts joki».

4. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 37.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 36.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 8.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Zeme no putna lidojuma».
Dokumentālu filmu seriāls. 21.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Atklātā ceturtdiena». *
14.25 «Tagad vai nekad». Seriāls. 24.sērija.
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Mukns un Lemijs. Elks».
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 37.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 15.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Mafijas klans». Seriāls. 16.sērija.
0.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 2.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «SeMS».*
10.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. Tiešraide.
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Play off. 6.spēle.*
16.05 «Sporta studija 19:30».*
16.45 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. Tiešraide.
20.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.25 «Zveja» (ar subt.).
20.55 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 15. un 16.sērija.
22.10 «SeMS piedāvā…» The Police.
23.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 41. un 42.sērija.
10.05 «Sapņu viesnīca. Mehiko». Melodrāma. 2005.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 27.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 67.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 14.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 10.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 24. februāris
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 177.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 178.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
23.10 «Novākt Kārteru». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
1.10 «Četras istabas». ASV komēdija. 1995.g.
2.50 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
3.40 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 177. un 178.sērija.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 11.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 6.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 16.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 51. un 52.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 297.sērija.
9.35 «Nozieguma skelets 5». 7.sērija.
10.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 9.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 23.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 6. un 7.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 89.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 37.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 4.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 224.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 298.sērija.
21.00 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
22.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.00 «Otrā elpa» (ar subt.). Spraiga sižeta filma. 2008.g.
2.55 «Kobra 6». Seriāls. 89.sērija.
3.40 «Nolaupītais». Seriāls. 11.sērija.
4.30 «Nakts joki».

5. marts, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 49., 50.
un 51.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 14.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.50 Ž.Bizē. «Karmena». Vīnes Valsts operas izrāde.*
15.45 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.45 «Cilvēku planēta. Javas brīnumzālīšu dārzs».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Ūnijas iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Doremi.lv Gada Top 10». Apbalvošanas ceremonija.
22.45 Nakts ziņas.
22.55 «Cietsirdīgā spēle». Trilleris. 1992.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē: 19.30 – 20.00
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
10.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. Tiešraide.
13.30 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 10 km sprints
vīriešiem.
14.55 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 7,5 km sprints
sievietēm. Tiešraide.
16.15 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. Tiešraide.
19.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
19.30 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 15. un 16.sērija.
20.30 «Krējums... saldais».*
21.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
21.30 «Ātruma cilts».*
22.00 «Zveja» (ar subt.).*
22.30 «Aģents Juhans Falks». Zviedrijas daudzsēriju
krimināldrāma. 2009.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.20 «Frīki». Dokumentāla programma. 8.sērija.
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 2.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Multeņu sazvērestība». Ģimenes filma. 2006.g.
12.40 «Mazo dziesmas Latvijai».*
15.05 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 17.sērija.
17.00 «Jūrmala 2010» (ar subt.). Krievijas humora šovs
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Ceļojošo bikšu mācība».
Romantiska komēdija. 2005.g.
23.00 «Speciālists». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
1.05 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.30 «Zero efekts». ASV trilleris. 1997.g.
3.25 «Novākt Kārteru». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
5.05 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.

TV programma

TV3

TV3

5.00 «Nolaupītais». 12.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 7.sērija.
6.30 «Atkal neprecēti». 5.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 16.sērija.
7.20 «Ragi un nagi». Anim. ser. 24.sērija.
7.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
8.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 4.sērija.
9.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 28.raidījums.
10.30 «Dinozauru mednieki 2». 1.sērija.
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.00 «Kinomānija».
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vīrietis uz paklāja».
13.25 «Ievas pārvērtības».
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.25 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
18.00 «Supersuns Bulta». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dullais desmitnieks».
21.25 «Mūmija 3: Skorpionu karalis». ASV un Vācijas
spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2002.g.
23.10 «Ceļš uz slavu». ASV drāma. 2006.g.
1.20 «Ķirbjgalvis: pīšļi pie pīšļiem». Šausmu filma. 2006.g.
3.00 «Nolaupītais». ASV seriāls. 12.sērija.
3.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 7.sērija.
4.30 «Nakts joki».

5.00 «Nolaupītais». 13.(nosl.) sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 8.sērija.
6.35 «Karstās ziņas». 1.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 17.sērija.
7.20 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
7.50 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.30 «Maskava asarām netic» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1. un 2.sērija.
14.40 «Mūmija 3: Skorpionu karalis». ASV un Vācijas
spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2002.g.
16.30 «Kādā jaukā dienā». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 9.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Mirsti citu dienu». ASV spriedzes filma. 2002.g.
23.15 «Sargs». ASV trilleris. 2006.g.
1.20 «Drīkst, es saukšu tevi par mammu?». Melodrāma. 2009.g.
3.00 «Nolaupītais». ASV seriāls. 13.sērija.
3.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 8.sērija.
4.30 «Nakts joki».

6. marts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls.
52.(noslēguma) sērija.
8.42 «Skudrulauva». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
9.50 «Aicinājums». Studijas Dauka animācijas filma.
9.55 «Bukurags». Studijas Dauka animācijas filma.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 9.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls.
9.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Brazīlija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 «Doremi.lv Gada Top 10». Apbalvošanas ceremonija.*
16.50 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Engure.*
17.00 «Zeme no putna lidojuma».
Dokumentālu filmu seriāls. 21.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Brīvdienu pārsteigums». Mmelodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Vikija Kristīna Barselona». Romantiska drāma. 2008.g.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Laiks vīriem?»*
24.00 «Mafijas klans». Seriāls. 15. un 16.sērija.

LTV7
7.45 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.05 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.25 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».
8.45 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.25 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.45 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.05 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.25 «Tavs auto».*
10.55 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Iedzīšanas sprints vīriešiem.
12.00 «Ar makšķeri».*
12.25 «Autosporta programma nr.1».*
12.55 «Basketbola apskats».*
13.25 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Iedzīšanas
sprints sievietēm. Tiešraide.
14.30 «Bordertauna». Seriāls. 51. un 52.sērija.
15.20 «Krējums... saldais».
15.50 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. Tiešraide.
19.00 «Spiegu spēles»(ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
20.40 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 5.sērija.
21.30 «Divas dzīves». ASV mistikas melodrāma. 2000.g.
23.20 «Aģents Juhans Falks». Zviedrijas daudzsēriju
krimināldrāma. 1.sērija.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma.
12.sērija.
7.05 «Skubijs Dū un Pinkainais». ASV animācijas seriāls.
12.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Ceļojošo bikšu mācība». Romantiska komēdija. 2005.g.
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 13.sērija.
13.55 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.05 «Žandarmi no Sentropēzas». Francijas un Itālijas
piedzīvojumu komēdija. 1964.g.
16.00 «Dena īstā dzīve». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
22.50 «Naktis bugi stilā». ASV drāma. 1997.g.
23.50 Viktorīnas fināls.
24.00 «Naktis bugi stilā». Filmas turpinājums.
1.45 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
3.30 «Speciālists». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
5.15 «Ekstrēms tuvplānā».

Salons «CHI Studio»
aicina darbā speciālistus ar pieredzi
(frizieri, klasiskais
manikīrs). Varam
piedāvāt karjeras izaugsmes iespējas.
Kontakta tālrunis 22086322 (Konstantīns).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Sakarā ar darbības paplašināšanos
SIA «AD Baltic» – līderis auto rezerves daļu tirdzniecībā Baltijas valstīs –
aicina pievienoties pārdošanas komandai profesionālus darbiniekus:

reģiona tirdzniecības pārstāvjus

darbam ar klientiem Zemgalē, Rīgā un Rīgas rajonā.
Galvenie pienākumi: aktīvs darbs ar klientiem, orientēties uzņēmuma piedāvātajā preču klāstā un
to pielietošanas nosacījumos, izskaidrot klientam preces labās īpašības un kvalitāti, palīdzēt klientam izvēlēties atbilstošas preces, pārzināt profesionālās darbības metodes un paņēmienus.
Prasības: labas komunikācijas spējas, pieredze līdzīgā amatā un auto jomā, labas latviešu un krievu valodas prasmes, vēlamas pamatzināšanas angļu valodā, vēlme un spējas pastāvīgi papildināt
zināšanas un prasmes, priekšroka kandidātiem ar dzīves vietu Jelgavā, Rīgā, Rīgas rajonā.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Tirdzniecības pārstāvis» līdz 2011. gada 18. martam sūtīt
uz e-pasta adresi: vakance@adbaltic.lv.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
25. februārī plkst.19 – «Estrādes serpantīns». Piedalās: I.Akuratere, V.Lapčenoks,
S.Zapacka un H.Ozols, aktieris Z.Neimanis. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

5. martā plkst.16 – koncertprogramma «Mīlas melodija». Piedalās: tenors, «zelta»
balss īpašnieks DAINIS SKUTELIS, L.Šomase, I.Sutugova, Endia un Oranžā kora meitenes
Olga, Inta un Anita. Biļešu cena: Ls 7; 6; 5.

9. martā plkst.19 – Valmieras teātra viesizrāde. A.Lapiņš «Eldorado».

Komiska drāma par jancīgiem latviešiem. Režisors V.Brasla. Lomās: D.Eversa, T.Lasmanis,
J.Johansons, B.Valante, A.Vilims, T.Lasmane un M.Meiers.
Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

17. martā plkst.19 – starptautiskās teātra kompānijas «Domino teātris» izrāde «Kailie
brieži» (latv. val.). Lomās: L.Reiniks, A.Daņiļevičs, R.Meloni, J.Jarāns, J.Vimba, A.Krūzkops
un A.Kurusova. Biļešu cena: Ls 10; 8; 7; 6; 5.

Ar Jelgavas novada domes 26.01.2011. sēdes
lēmumu Vilces pagasta
cirsmas nekustamajam
īpašumam «Mežskudras» 3,70 ha kopplatībā tiek izsludināta mutiskā izsole ar noteiktu nosacīto cenu – Ls 16 000. Ar lēmumprojektu un izsoles noteikumiem var
iepazīties: www.jelgavasnovads.lv.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padome paziņo, ka par uzvarētāju konkursā apraides tiesību
piešķiršanai komerciālā
elektroniskā plašsaziņas līdzekļa
darbībai – vietējās radio programmas veidošanai Jelgavā – ir atzīts
Uģis Polis.

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

63022096
Saimnieciskās gāzes balonu

tirdzniecība un piegāde
Jelgavā, Rīgas ielā 48A un Rūpniecības ielā 77B

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 25. februārī pulksten 19 – «Estrādes serpantīns». Piedalās I.Akuratere, V.Lapčenoks,
S.Zapacka, H.Ozols un aktieris Z.Neimanis. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 13 – indiešu mūzikas ansamblis no Igaunijas aicina caur
mūziku iepazīties ar jogu un meditāciju. Ieeja – bez maksas (viesnīcas «Jelgava» Stikla
zālē).
 27. februārī pulksten 12 – leļļu teātra izrāde «Trīs siventiņi». Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 27. februārī pulksten 15 – koncertprogramma «Baroka skaņas Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsētā Mītavā». Piedalās ansamblis «Collegium Choro Musici
Riga» un baroka orķestra «Collegium Musicum Riga» solisti (Svētās Annas katedrālē).
 28. februārī pulksten 18 – Jelgavas pilsētas bērnu un jauniešu deju kolektīvu koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 3. martā pulksten 13 un 15 – «Vēja zirdziņa» koncerts «Randiņš Belevilā». Mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa, A.Andersones horeogrāfija. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras
namā).
 4. martā pulksten 16 – mūsdienu deju jaunrades konkurss. Zemgale. Biļešu cena
– Ls 0,50 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 10. aprīlim – izstāde «Sveiciens no Mītavas: vecais ģimenes albums»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 7. martam – Ukrainas mākslinieces Anželikas Rudņickas tekstiliju izstāde
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 2. aprīlim – izstāde «PUPart III» jeb erotika mākslā. Piedalās Jāzeps
Pīgoznis, Edmunds Lūcis, Roberts Koļcovs, Ieva Markēviča-Caruka, Sanda Skujiņa, Aigars Zemītis (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Februārī – mākslinieces Baņutas Ancānes Šekspīra sonetu ilustrāciju izstāde
(Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 27. februārim – Intas Bites gleznu izstāde, Jeļenas Dašuņinas-Naidjonokas gleznu, zīmējumu un leļļu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 27. februārim – Spīdolas skolas kaligrāfijas darbu izstāde (kultūras
nama 1. stāvā).
 Līdz 27. februārim – piemiņas izstāde aizgājušajiem Tautas gleznošanas
studijas māksliniekiem «Mantojums» (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 28. februārim – Māra Grīnberga fotogrāfiju izstāde (Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 1. martam – Kārļa Dobrāja gleznu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Ivetai Strodei Tieslietu
ministrijas «sudraba» spalva
 Ritma Gaidamoviča

Dzimtsarakstu nodaļas visā
Latvijā šogad atzīmē darbības
90 gadu jubileju. Par godu
lielajiem svētkiem, rīt, 25. februārī, Ādažu kultūras centrā
notiks svinīgs pasākums, kurā
21 dzimtsarakstu sistēmā
strādājošais saņems Tieslietu
ministrijas Atzinības rakstu un
«zelta» vai «sudraba» spalvaskātu. Starp apbalvojamiem arī
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas darbiniece Iveta Strode.
Viņa rīt saņems II pakāpes Atzinības
rakstu un «sudraba» spalvu par ilggadēju
priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu amata
pienākumu pildīšanu. I.Strode Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā nostrādājusi 26
gadus. «Par Ivetu varu teikt, ka viņa ir
cilvēks ar lielu pieredzi. Laipnums, iejūtīgums un precizitāte – tās ir īpašības,
kas viņu raksturo. Iveta ir komandas
cilvēks,» balvas saņēmēju raksturo Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aina
Rokjāne. I.Strodes pārziņā ir sagatavot
visus dokumentus laulībām, sākot ar iesnieguma pieņemšanu un beidzot ar laulības reģistrācijas apliecības izsniegšanu,

Foto: Krišjānis Grantiņš
kā arī mirušo personu reģistrēšana.
«Jāatzīst godīgi – kad vadītāja mani
izsauca, nodomāju: ak Dievs, kas noticis, vai es ko nepareizi izdarīju?! Taču
tā bija negaidīta un laba ziņa par balvu.
26 gadus nostrādāt vienā darba vietā
un darīt visu pēc labākās sirdsapziņas
– tas nav maz, šķiet, tā domā arī balvas
devēji,» tā I.Strode, piebilstot, ka darbs
ir psiholoģiski smags, taču nav vienmuļš, jo katru dienu nākas sastapties
ar dažādiem cilvēkiem. «Tas nav kā
rūpnīcā pie konveijera stāvēt. Es palīdzu cilvēkiem un daru to pēc labākās
sirdsapziņas. Galvenā balva par to ir
sirsnīgs paldies un smaids, kas neko
nemaksā, jo īpaši šobrīd, kad cilvēki ir
tik nomākti,» saka balvas saņēmēja.

Uz Jelgavu dodas
«zelta talants» ar «Mīlas melodiju»
 Ritma Gaidamoviča

Sievietei un mīlestībai – šāda
devīze dota jaunajai koncertprogrammai «Mīlas melodija»,
ko 5. martā pulksten 16 būs
iespēja novērtēt Jelgavas kultūras namā. Populārākās un
visu paaudžu skaistākās mīlas
melodijas izdziedās tenors un
«zelta» balss īpašnieks Dainis
Skutelis, kurš 2008. gadā kļuva
par LNT šova «Zelta talanti»
uzvarētāju.
Kopā ar D.Skuteli temperamentīgus
un maigus mīlas duetus, pasaulslavenus
hitus, līdzi dziedamas latviešu melodijas
un dziesmas no mūzikliem «Agrā rūsa»,
«Meža gulbji», «Mūzikas skaņas» dziedās
Liene Šomase, Ieva Sutugova, Endia un
Oranžā Daugavpils kora meitenes Olga,

Inta un Anita.
«Šis koncerts būs mana dāvana visām
daiļā dzimuma pārstāvēm, kuras mūs,
vīriešus, ceļ, iedvesmo un atbalsta. Esmu
bezgala priecīgs par iespēju dziesmā paust
tās sajūtas, kuras ikdienā grūti izteikt
vārdos,» tā D.Skutelis, kura dziedātās
melodijas «Rīt no rīta», «Zilā», «Kad saule
aiziet» un citas jau paguvušas ierindoties
starp klausītākajām un pieprasītākajām
dziesmām Latvijas Radio 2.
«Izklaides producentu apvienības 7»
pārstāve Aija Skoromko informē, ka visām
melodijām jaunus aranžējumus veidojis Atis
Auzāns, režisors ir Voldemārs Šoriņš, bet
horeogrāfs – Alberts Kivlenieks. Viņš koncertprogrammas ieceri raksturo kā lirisku
mīlas stāstu, kurā caur dziesmām tiks izdzīvota gan pirmā tikšanās un mīlas reibonis,
gan šķiršanās sāpes un pārdzīvojums. Biļetes iespējams iegādāties Jelgavas kultūras
namā un «Biļešu paradīzes» kasēs.

Ceturtdiena, 2011. gada 24. februāris

«Ja prāts būtu uzvarējis, šī
grāmata nebūtu radusies»
«Caur savām grāmatām es pati mācos
saprast savu būtību,
pasauli, cilvēkus, jo
nekas dzīvē nenotiek tāpat vien. Man
gribētos, lai visiem
cilvēkiem dzīve būtu
harmoniska un mēs
kopīgi veidotu labāku pasauli,» atzīst
grāmatas «Eņģeļu
acis» stāsta «Kristālu glabātāji» autore
Kristīne
Muciniece, kura
šobrīd jau strādā
pie otrās grāmatas.
Viņa nesola, ka tā
būs viegla, taču arī
no tās būs iespēja
katram paņemt ko
savai sirdij.

Foto: Krišjānis Grantiņš

 Ritma Gaidamoviča

«Stāsts «Kristālu glabātāji»
ir par jauniešiem – puisi un
meiteni, kas caur aizraujošiem
piedzīvojumiem iemācās sevī
atklāt spēku. Spēku, ar kuru
mēs varam piepildīt savus
sapņus, ja klausām sirdij, nevis prātam, piepildot dzīvi ar
prieku, gaismu un bezierunu
mīlestību,» tā par savu pirmo
stāstu «Kristālu glabātāji»
saka jelgavniece Kristīne Muciniece.
Pēc vairāku gadu pārdomām par dzīvi
un gada rakstīšanas procesa nule klajā
nākusi un veikalos pieejama jelgavnieces
K.Mucinieces pirmā grāmata «Kristālu
glabātāji» no stāstu sērijas «Eņģeļu acis».
Grāmata domāta pusaudžiem, taču jau
līdzšinējās atsauksmes apliecina, ka tā
ir saistoša arī pieaugušajiem, kuri grib
saskatīt gaišo un neparasto. «Pirms pieciem gadiem manā dzīvē pienāca brīdis,
kad uzdevu sev jautājumu: kas es esmu?
ko gribu darīt? Biju mācījusies uzņēmējdarbību, strādāju vecāku uzņēmumā un
darīju visu, ko no manas sagaida sabiedrība. Man tas patika, taču jutu, ka īstu piepildījumu nesniedz. Un tad es apstājos...
Sākumā bija grūti, jo blakus mutuļojošā
dzīve aizvien bija trokšņaina un prāts
visu laiku mudināja, lai atgriežos skrējēju
rindās, citādi nokavēšu savu dzīvi. Taču
es neatgriezos un radu piepildījumu citur.
Mācījos klausīt iekšējai balsij, kas teica,
ka varu piepildīt savus sapņus. Prāts to
centās noliegt – analizēja, apšaubīja un
mēģināja atrunāt. Es paļāvos uz savu
sirdsbalsi. Ja mans prāts būtu uzvarējis,
šī grāmata nebūtu radusies,» tā autore,
aicinot katru apsēsties un padomāt, ko
savā dzīvē vēlas sasniegt.

nodarbes, kas par sevi likusi manīt jau vidusskolas laikā, – rakstīšanas. «Skatījos
uz savu vecāko meitu, viņas draugiem.
Ievēroju, ka jaunieši ir citādāki, kad ir
paši. Labsirdīgi, dziļi jūtīgi un atvērti
visam. Mums jau nekad nav laika to visu
redzēt, mēs parasti esam aizņemti, tā,
iespējams, ir vieglāk. Redzēju, ka tad, ja
jebkāda veida informācija nāk no sirds,
tā viņus aizsniedz. Turpretī, ja mēģinām
kaut ko uzspiest, iestāstīt, ka kaut ko ir
tā vai citādi pieņemts darīt vai, vēl trakāk, ka tā ir jādara, un viss, tas ir kā pret
sienu! Un skolotāji stāsta briesmu lietas,
ko mūsu bērni dara skolā. Tas bija brīdis,
kad galvā pamazām sāka veidoties stāsts,
caur kuru es dodu mācību, pieredzi, saucat to, kā gribat. Caur piedzīvojumiem,
veidā, kā viņi to saprot un kas viņus
aizrauj. Parādot, cik patiesībā dzīvē viss
ir vienkārši sasniedzams, ja to dara no
sirds,» tā K.Muciniece.

Ko sēsi, to pļausi

Ar šo grāmatu autore centusies parādīt
to, kā dzīvē rodas situācijas – sīkas un
globālas, par ko paruna saka: ko sēsi, to
pļausi. Jo vairāk dusmu un agresijas tu
izstarosi, jo vairāk šādu enerģiju saņemsi
atpakaļ, tad sākas riņķadancis. «Netiekot
no tā vairs laukā, tu noteikti vainosi visu
pasauli, cilvēkus apkārt un apstākļus,
tikai ne sevi pašu. Un otrādi – jo tu vairāk
labestības un sirdssiltuma dosi, jo vairāk
saņemsi atpakaļ, pasaule pavērsies pavisam citā gaismā, un tad viss ir iespējams.
Viegli, nepiespiesti un brīvi piepildīt
jebkuru vēlmi. Tas nemaksā neko. Tas ir
tas spēks, par ko ir mana grāmata. Un to
var piedzīvot katrs,» tā autore.

«Daudzi raud,
bet ne aiz smaguma»

Pirmās grāmatas sākums ir Beļģijā,
kur K.Muciniece devusies līdzi vīram
nedēļas komandējumā. «Kad slūžas
Ir tikai jāuzdrošinās
palaiž vaļā, tad jau aiziet! Kad to visu
Pēc pārdomām viņa atgriezusies pie pārrakstīju datorrakstā, pati brīnījos,

Annas katedrālē
baroka mūzikas koncerts
Ansamblis «Collegium Choro Musici Riga»
un baroka orķestra «Collegium Musicum
Riga» solisti svētdien, 27. februārī, pulksten
15 koncertēs Sv.Annas katedrālē. Tiks
atskaņota koncertprogramma «Baroka
skaņas Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsētā Mītavā», kurā klausītāji
dzirdēs Latvijā maz atskaņotus baroka
laika opusus. «Koncerts būs īpaši nozīmīgs
jelgavniekiem, jo apliecina, ka Jelgava,
tolaik Mītava, laika posmā no 1600. līdz
1710. gadam bijusi viena no nozīmīgākajām kultūras pilsētām Latvijā, kur šie tolaik
tik populārie opusi tikuši bieži iestudēti un
atskaņoti,» stāsta Annas katedrāles ērģelniece Māra Ansonska.

«Suņa takā» – «PUPart III»
Līdz 2. aprīlim galerijā «Suņa taka» skatāma
tradicionālā mīlestības mēnesim veltītā izstāde «PUPart III» jeb erotika mākslā. Šoreiz
erotika vērojama sešu mākslinieku darbos.
Galerijas saimniece Ilona Drīliņa stāsta, ka
šogad «PUPart III» akcents likts uz estētiku.
«Rīgas galerijā «Birkenfelds», kas ņēmusi
piemēru no mums, pirmo reizi šāda veida izstādē vērojami ļoti tieši darbi – ko rāda, to arī
cilvēks saprot. Bet mēs savā izstādē gribam
šo erotiku parādīt caur puķēm, tā estētiskāk,
lai cilvēks padomā,
nevis uzreiz redz,» tā
I.Drīliņa. «PUPart III»
savus darbus piedāvā gan jau pieredzējuši mākslinieki, gan
studenti.

kā tā var,» tā autore, atzīstot, ka ar roku
rakstīt ir daudz vieglāk, jo radošāk strādā
smadzenes. Runājot par stāstu sērijas
nosaukumu «Eņģeļu acis», K.Muciniece
saka: «Ar acīm redzam apkārtējo pasauli,
uztveram dzīvi, krāsas, gaismas, tumsu...
Un ar acīm varam skatīties arī pretējā
virzienā – ieskatīties sevī. Acis ir kā līdzsvara punkts.» Viņa atzīst, ka šī grāmata
noteikti domāta tiem, kuri meklē, tiem,
kuriem brīžiem patīk nereāli piedzīvojumi, arī tiem, kas savā sirdī ir bērni. «Katrs
noteikti tajā atradīs ko citu. Tāpat būs
kāds, kuram tā nepatiks. Kaut arī grāmata domāta pusaudžiem, internetā esmu
atradusi diezgan daudz atsauksmju no
pieaugušajiem. Daudzi cilvēki raud, taču
ne aiz smaguma, bet tāpēc, ka saņēmuši
ko savai sirdij,» tā autore.

Vai onkulīši un tantes
sevī vēl nēsā tīņu laika sajūtas?

Jāpiebilst, ka grāmatai arī mākslinieciskais noformējums nācis no Jelgavas,
proti, to veidojis grafiķis jelgavnieks Guntis Švītiņš. Viņš par stāstu saka: «Mani
sajūsmina rakstītā ritms un notikumu
gaita. Tā ir tik vienkārša, dabiska un
pašsaprotama, bet tajā pašā laikā gudrību
pilna un romantiska. Lasīju un priecājos,
ka mūsu saraustītajā, problēmu piesātinātajā laikā var rasties tādas noskaņas
stāsts. Interesanti, ka pusaudžiem domātā
grāmata patīk jebkura vecuma ļaudīm,
un šeit rodas jautājums, vai šie onkulīši
un tantes, kas to lasa, sevī vēl nēsā tīņu
laika sajūtas; vai grāmata satur un atver
savu gudrības lauku jebkuram?» jautā
G.Švītiņš. Mākslinieks atzīst, ka stāsts
ir vizuāls un piesātināts ar izteiksmīgām
detaļām, kas devis jau gatavas ainas. Taču
viņš baidījies precīzi ilustrēt stāstu, jo
katram lasītājam ir sava vīzija. Kāpēc to
laupīt vai izjaukt?
Šobrīd K.Muciniece jau strādā pie otrās
grāmatas. Viņa nesola, ka tā būs viegla,
taču arī no tās būs iespēja katram paņemt
ko savai sirdij.

Skolēni rādīs,
kā dejo savās mājās
Pirmdien, 28. februārī, Jelgavas kultūras
namā notiks skolēnu tautas deju kolektīvu
koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Dejotprasmi rādīs vairāk nekā desmit pilsētas bērnu
un jauniešu kolektīvi. Koncerta kuratore
Alda Skrastiņa stāsta, ka te būs pa mazumiņam no visa kā. «Vēja zirdziņš» izdejos
kādu deju no jaunākā koncertuzveduma
«Randiņš Belevilā», «Jundas» kolektīvi – no
savas rūķu programmas, «Lielupes» studija
– oriģināldejas, 5. un 6. vidusskolas kolektīvi – cittautu dejas. «Katrs kolektīvs dejos
to, kas tam sirdij tuvāks, bet skatītājiem šī ir
iespēja redzēt, ko mēs protam. Vecākiem,
kuri noskata kolektīvu savam bērnam, būs
iespēja izvēlēties,» tā A.Skrastiņa.

