Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti

Paldies 199 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas saukļu ir publicēti 18. februāra numurā.

Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas
saukļi. Pareizi atbildēja 83 dalībnieki.
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Jelgavas budžets – 57 066 563 eiro
Sociālā aizsardzība

Izglītība

Ekonomiskā darbība

€ 24 266 442

€ 4 785 260

€ 2 057 486

42,52%

8,39%

3,62%

Saņemto ilgtermiņa
aizņēmumu atmaksa

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Vispārējie
valdības dienesti

€ 4 926 440

€ 3 713 534

€ 5 991 452

8,63%

6,51%

10,50%

Veselība

Vides aizsardzība

Atpūta, kultūra un reliģija

€ 122 175

€ 5 592 749

€ 1 508 636

0,21%

9,80%

2,64%

Līdzekļu atlikums
uz perioda beigām

Pamatkapitāla
palielināšana

Sabiedriskā kārtība
un drošība

€ 600 000

€ 556 267

€ 2 946 122

1,05%

0,97%

5,16%

Pašvaldība iegādāsies zemi aiz kultūras nama
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas pašvaldība, izmantojot
pirmpirkuma tiesības,
iegādāsies divus zemesgabalus aiz kultūras nama – Pasta ielā 27
un 29. Šos zemes īpašumus saskaņā ar pilsētas
attīstības programmu
plānots izmantot kultūras nama un tam
piegulošās teritorijas
attīstībai.
Īpašumi piederēja nekustamo
īpašumu fondam «Citadele Baltic
real estate Fund II», un tā pārstāvis Andris Reņģītis apstiprina, ka
darījuma līgumi jau ir parakstīti
un nosūtīti pašvaldībai pa pastu.
Zemesgabalus bija iecerēts pārdot izsolē, jo, pamatojoties uz fonda
ieguldītāju kopsapulces lēmumu,
notiek fonda aktīvu pārdošanas
process. Izsole gan nenotika, un
fonds rīkoja izsoli tiešsaistē – pretendenti savus cenu piedāvājumus

iesūtīja elektroniski. Īpašnieku
pārstāve Nadežda Ježova norāda,
ka saņemti vairāki piedāvājumi,
kas tika izvērtēti, un noslēgts
pirkuma līgums.
Tā kā saskaņā ar likumu «Par
pašvaldībām» Jelgavas pilsētas
pašvaldībai pieder pirmpirkuma
tiesības, janvāra domes sēdē tika
skatīts jautājums par šo tiesību
izmantošanu un abu zemesgabalu iegādi. Jelgavas pilsētas
teritorijas plānojumā šī īpašuma
plānotā (atļautā) izmantošana ir
sabiedriskā un darījumu apbūve.
Īpašums atrodas pilsētas centra
zonā un robežojas ar Jelgavas
pilsētas pašvaldībai piederošiem
zemes īpašumiem. Šobrīd teritorija tiek izmantota kā pilsētas
nozīmes apstādījumi. Piegulošo
celiņu segums un infrastruktūra ir nolietojusies. Īpašums
atrodas kvartālā starp Uzvaras
ielu, Dobeles ielu, Pasta ielu un
Krišjāņa Barona ielu. Tajā pašā
kvartālā, Krišjāņa Barona ielā 6,
atrodas Jelgavas pilsētas kultūras
nams, kam saskaņā ar Jelgavas

Foto: Raitis Supe
pilsētas attīstības programmas
2014. – 2020. gadam investīciju
plānu ir paredzēta renovācija un
paplašināšana.
Domes sēdē nolemts iegādāties
īpašumus, jo tie nepieciešami, lai
Jelgavas pilsētas pašvaldība pildītu
likumā «Par pašvaldībām» noteiktās funkcijas – gādātu par savas
administratīvās teritorijas lab
iekārtošanu (skvēru un zaļo zonu
ierīkošanu un uzturēšanu), rūpētos
par kultūru un sekmētu tradicionā-

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

lo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību.
Jāatgādina, ka zemesgabals
Pasta ielā 27 ir 1092 kvadrātmetrus plašs, un pašvaldība to iegādāsies par 7264,50 eiro. Savukārt
zemesgabals Pasta ielā 29 ir 787
kvadrātmetrus liels, un tā cena
ir 5235,50 eiro. Kopā – 12 500
eiro. Jāpiebilst, ka pirmajā izsolē
zemesgabalu sākumcena bija
noteikta 28 100 eiro, taču izsolei
neviens pretendents nepieteicās.

63048800

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Agrita
Hartmane, Margarita Steķe, Dace Hercberga, Gunārs Liepiņš,
Anda Cunska, Nauris Butkāns, Ļubova Sarkane, Olga Kurilo.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Jelgavas budžets pieņemts;
lielākie darbi šogad –
Atmodas ielas un Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcija
 Kristīne Langenfelde

Pagājušajā nedēļā Jelgavas domes deputāti
apstiprināja šā gada
Jelgavas pilsētas budžetu, kura ieņēmumi šogad paredzēti 57
miljoni eiro. Budžetā
nemainīgas ir pilsētas
prioritātes – izglītība,
sociālā aizsardzība un
pilsētas infrastruktūra.
Iedzīvotājiem tiks nodrošināti visi līdzšinējie
sociālā atbalsta veidi,
taču vienlaikus pašvaldība realizēs jaunas iniciatīvas, ko jelgavnieki
varēs izmantot.
«Gan Latvijā, gan Jelgavā iedzīvotāju skaits samazinās, līdz ar to
pašvaldības būtiskākais uzdevums
šobrīd ir strādāt tā, lai attīstītu
uzņēmējdarbību, kas ir garants
jaunām darbavietām, vidējās algas pieaugumam un līdz ar to arī
pašvaldības budžeta ieņēmumu
palielinājumam, kas ļauj attīstīt
pilsētu. Tieši tāpēc šogad intensīvi strādāsim, lai piesaistītu ES
fondu līdzekļus uzņēmējdarbības
infrastruktūras sakārtošanai, kas
Jelgavu padarītu vēl pievilcīgāku
potenciālajiem investoriem,» pēc
budžeta pieņemšanas uzsver domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne skaidro,
ka deputātu pieņemtais budžets ir
stabils un visas nozares nodrošinātas ar pietiekamu finansējumu, lai
tās varētu realizēt savas funkcijas.
Nodokļu ieņēmumi šogad, salīdzinot ar 2015. gada precizēto
plānu, tiek prognozēti par 2,5
miljoniem eiro jeb 7 procentiem
lielāki nekā pērn. Tas galvenokārt
saistīts ar lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma prognozi. Savukārt otrs būtiskākais
ieņēmums – nekustamā īpašuma
nodoklis – budžetā plānots iepriekšējā gada līmenī – 3,6 miljoni eiro.
2016. gadā Jelgava pirmo reizi no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda saņems 2 073 641 eiro, kas
ir valsts dotācija pašvaldībām ar
zemāk vērtētiem ieņēmumiem uz
vienu iedzīvotāju.
Vispārējos skaitļos šobrīd apstiprinātais budžets ir mazāks nekā
2015. gadā, bet jāņem vērā, ka
tajā iekļauta valsts mērķdotācija
pedagogu algām tikai līdz septembrim – līdz ar to gada otrajā pusē
pašvaldības budžets augs vēl par
aptuveni četriem miljoniem eiro.
Kā skaidro A.Rāviņš, vērienīgākie šā gada darbi būs Jelgavas
Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas uzsākšana un Atmodas ielas

rekonstrukcijas sākums.
Atmodas ielas rekonstrukcijai
pašvaldībai izdevies piesaistīt
Valsts investīciju programmas
līdzekļus 1,3 miljonu eiro apmērā,
kas ir nozīmīgs ieguvums, ņemot
vērā, ka valsts investīciju kopējais
apjoms ir neliels un par to cīnās visas Latvijas pašvaldības. A.Rāviņš
piebilst, ka projekts tiks īstenots
divu gadu laikā un tas paredz ne
tikai ielas rekonstrukciju, bet arī
gājēju celiņa izbūvi un apgaismojuma ierīkošanu.
Savukārt Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcija sāksies līdz ar šī
mācību gada beigām, kad tiks atbrīvotas skolas telpas, un nākamo
mācību gadu ģimnāzija atradīsies
Jelgavas pilī. 6,7 miljonu eiro vērtajā ES fondu projektā tiks rekonstruēta pilnīgi visa ģimnāzijas ēka,
pārbūvēts stadions, labiekārtota
apkārtne, kā arī iegādāti inovatīvi
mācību līdzekļi skolai. Jau šobrīd
Jelgavas pilī tiek sagatavotas
telpas skolēnu uzņemšanai, lai
līdz ar ģimnāzijas rekonstrukciju
mācību process netiktu traucēts,
uzsver pilsētas mērs.
Pašvaldība šogad ir paredzējusi
pusotru miljonu eiro ieguldīt projektu sagatavošanai un izstrādei,
lai apgūtu Eiropas struktūrfondu
līdzekļus. Plānots, ka kopumā
līdz 2020. gadam Jelgavai būs
pieejami vismaz 28 miljoni eiro.
Tiks izstrādāti tehniskie projekti
Loka maģistrāles rekonstrukcijai,
Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijai, Neretas, Prohorova un
Garozas ielas rekonstrukcijai un
Lielupes krasta nostiprināšanai,
ēkas Vecpilsētas ielā 14 restaurācijai, ēkas Stacijas ielā 13 rekonstrukcijai, Tehnoloģiju vidusskolas
un pirmsskolas izglītības iestādes
«Sprīdītis» energoefektivitātes
paaugstināšanai.
A.Rāviņš skaidro, ka liela daļa
no šiem projektiem vērsti tieši
uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu. «Neretas, Prohorova un
Garozas ielas rajonos šobrīd ir
degradēta uzņēmējdarbības vide,
kas noteikti mainīsies pēc tur veiktās rekonstrukcijas – jau šobrīd
uzņēmēji ir izrādījuši interesi par
ienākšanu šajā zonā, ja vide būs
sakārtota. Tāpat arī mūsu kopīgais
projekts ar Ozolnieku novadu,
kura laikā tiks rekonstruēts Rubeņu ceļš, kur atrodas ražošanas
zonas, bet esošais ceļš ir ļoti sliktā
stāvoklī. Uzņēmēji izteikuši arī ierosinājumu Rubeņu ceļa un Loka
maģistrāles krustojumu veidot kā
apļveida, kas ir nākamais solis.
Vienlaikus pašvaldība neatsakās
arī no Atmodas ielas turpinājuma
izbūves, kas ir vitāli svarīgi lidlauka teritorijas attīstībai.»
Turpinājums 2.lpp.

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

Jelgavas budžets pieņemts
No 1.lpp.

IZGLĪTĪBA. Nemainīgi budžeta prioritāte ir izglītība – visiem
pamatbudžeta izdevumiem iedalīti
42,5 procenti jeb 24 266 442 eiro.
Šā gada jaunums būs īpašas
mācību un attīstības sistēmas
«FasTracKids» ieviešana sešgadniekiem, ar kuras palīdzību
atraktīvā veidā būs iespēja iepazīt
dabas un komunikācijas zinātnes.
Šim mērķim plānots izveidot un
aprīkot četras mācību bāzes –
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, pirmsskolas
izglītības iestādēs «Zīļuks» un
«Kāpēcīši».
I.Škutāne skaidro, ka arī šogad
skolēniem būs iespēja vasarā strādāt algotu darbu (100 000 eiro). Ir
saglabātas pedagogu un skolēnu
mācību kvalitātes balvas – skolēni, kuru gada vidējā atzīme būs
augstāka par 8,5 ballēm, saņems
naudas balvu 75 eiro apmērā, bet
labākās izglītības iestādes sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu
grupā saņems kvalitātes balvu
5000 eiro apmērā. Spēkā paliek arī
līdzšinējie atvieglojumi skolēniem
sabiedriskajā transportā, ēdināšanas un interešu izglītības jomā.
Jaunums ir paaugstināts atbalsts
līdz 50 eiro mēnesī daudzbērnu
ģimeņu un arī trūcīgo ģimeņu
bērnu ēdināšanai bērnudārzos, bet
40 eiro atbalstu bērnu ēdināšanai
saņems maznodrošināto ģimeņu
bērni.
Šogad budžetā paredzēti līdzekļi
Jelgavas 2. internātpamatskolas
sporta zāles būvniecības pabeigšanai.
Ievērojami palielinājies pašvaldības nodrošinājums privātajiem
bērnudārziem, un tas saistīts ar
to, ka pērn Jelgavā atvērti divi
jauni bērnudārzi, kas būtiski
palielināja viena bērna izmaksas
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs – no 112 eiro uz 139 eiro
mēnesī. Līdz ar to pašvaldībai, kā
to nosaka likums, identiskā apmērā jānodrošina arī līdzfinansējums
privātajiem bērnudārziem, kas
kopā gadā veido 1,4 miljonus eiro.
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA.
Sociālās aizsardzības budžets –
4 785 260 eiro. Pašvaldība saglabā
visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, kā arī ieviesīs divus
jaunus. Jelgavā tiks izveidots
dienas aprūpes centrs pilngadīgām
personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un ģimenes
asistenta pakalpojums. Tāpat no 1.
septembra plānots ieviest jaunu –
ģimenes asistenta – pakalpojumu
augsta riska ģimenēm ar bērniem.
Pašvaldība paaugstinājusi ienākumu slieksni, no kura var pretendēt uz sociālajiem pabalstiem, – tas
saistīts ar pensiju indeksāciju.
Tāpat šā gada jaunums ir tas,
ka Jelgavas pensionāriem un
represētajām personām palielināts pašvaldības līdzfinansēto
braucienu skaits sabiedriskajā
transportā. Minētās iedzīvotāju grupas turpmāk pašvaldības
līdzfinansējumu 50 procentu
apmērā varēs saņemt par 20
braucieniem mēnesī. Vienlaikus
budžetā paredzēti līdzekļi bankas
noteiktās skolēna elektroniskās
kartes ikmēneša komisijas maksas
segšanai mazturīgo, trūcīgo, kā arī
daudzbērnu ģimeņu bērniem.
KOMUNĀLĀ JOMA. Līdzīgi
kā pērn, arī šogad daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāji
varēs pretendēt uz pašvaldības
līdzfinansējumu 50 procentu
apmērā pagalmu sakārtošanas
programmā, kam atvēlēti 25 000
eiro, bet, kā uzsver A.Rāviņš, jaunums šogad ir iespēja privātmāju
īpašniekiem piesaistīt pašvaldības
līdzfinansējumu 50 procentu apmērā individuāliem pieslēgumiem

pilsētas centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai
ielās, kur no jauna izbūvētas
šīs komunikācijas. 30 000 eiro
atvēlēti kanalizācijas pieslēgumu
līdzfinansēšanai un 20 000 eiro –
ūdensvada.
PAŠVALDĪBAS TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA. Šai jomai plānots
izlietot 3 713 534 eiro. Izdevumi
paredzēti ielu apgaismošanai,
pašvaldības teritorijas, kapsētu un mežu apsaimniekošanai,
klaiņojošo dzīvnieku likvidācijas
izdevumu segšanai, pašvaldības
dzīvojamo un nedzīvojamo namu
apsaimniekošanai, pašvaldības
dzīvokļu remontam un veco māju
nojaukšanai.
INFRASTRUKTŪRA. Lielākie no šogad paredzētajiem darbiem ir: Dobeles ielas no Uzvaras
ielas līdz Pasta ielai lietus ūdens
kanalizācijas sakārtošana un asfalta virskārtas atjaunošana (62 000
eiro); Dambja ielas no Mazā ceļa
līdz Sarmas ielai lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana un asfalta
seguma atjaunošana (90 000 eiro);
apgaismojuma renovācija Apšu,
Birzes, Līču un Upes ielas atsevišķos posmos (30 000 eiro); gājēju
pārejas apgaismojuma ierīkošana
Rīgas un Skautu ielas krustojumā,
kā arī Satiksmes un Traktoristu
ielas krustojumā (42 000 eiro),
tāpat apgaismojums tiks uzlabots
Mātera un Zirgu ielas krustojumā,
Rīgas un Garozas ielas krustojumā; Dobeles un Vecpilsētas
ielas krustojumā. Tiks uzlabotas
autobusu pieturvietas «Jāņa iela»,
«Zvejnieku iela 3» un pie Jelgavas
tirgus, bet perspektīvā paredzēts
uzlabot satiksmes drošību pieturvietā pie J.Čakstes pieminekļa, izveidojot autobusiem iebraukšanas
«kabatu». Vēl šogad būtisks darbs
ir Meža kapu paplašināšana, kur
85 000 eiro novirzīti, lai ierīkotu
jaunus kapus, kuros jau nākamgad
varētu veikt apbedījumus.
SPORTS, KULTŪRA UN
RELIĢIJA. Budžeta sadaļā «Atpūta (ieskaitot sportu), kultūra
un reliģija» plānoti 5 592 749
eiro, kas ir 9,8 procenti no visiem
pamatbudžeta izdevumiem. Šīs
programmas līdzekļi paredzēti bibliotēku, muzeju, kultūras namu,
pašdarbības kolektīvu, Sporta
servisa centra, sporta klubu, iestādes «Kultūra» un Sabiedrības
integrācijas pārvaldes pilsētas
nozīmes pasākumu organizēšanai.
Nozīmīgākie darbi šogad: kultūras
nama deju zāles remonts (10 000
eiro); kultūras nama iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija (250 000
eiro); Zinātniskās bibliotēkas
jumta nomaiņa (200 000 eiro);
bibliotēkas Barona zāles remonts
(25 000 eiro), Pārlielupes bibliotēkas telpu remonts (35 000 eiro).
Šogad Jelgava ir ieguvusi Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu,
kas saistīts ar dažādu kultūras pasākumu organizēšanu jauniešiem.
Šajā gadā tiks uzsākta arī ēkas
Zemgales prospektā 7 rekonstrukcija, lai jau nākamgad tur
varētu izveidot pilsētas nevalstisko
organizāciju un jauniešu centru,
tur pārceltos arī Sabiedrības integrācijas pārvalde.
SPECIĀLAIS BUDŽETS.
Speciālā budžeta sadaļā šogad ir
divas labas ziņas – Autoceļu fonda
līdzekļi pašvaldībai šogad pieauguši par 13,2 procentiem un sasniedz
1,4 miljonus eiro, kas nozīmē, ka
pašvaldībai būs vairāk naudas ceļu
ikdienas uzturēšanas darbiem.
Savukārt Jelgavas Autobusu
parks no valsts saņems dotāciju
par 10,7 procentiem vairāk nekā
pērn jeb 565 333 eiro, lai segtu
nerentablos pasažieru pārvadājumus, kas radušies, apkalpojot
ārpuspilsētas reisus.

Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

2016. gada lielākie projekti Jelgavā
Atmodas ielas rekonstrukcijas 1. kārtas darbiem
no Rūpniecības ielas līdz Filozofu ielai un no
Dambja ielas līdz Dobeles šosejai Valsts investīciju
programmas finansējums – 533 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 105 000 eiro.

Jelgavas mērs Andris Rāviņš
skaidro, ka līdz 2020. gadam kopumā mūsu pilsētai no Eiropas
struktūrfondiem būs pieejami
vismaz 28 miljoni eiro, no kuriem
liela daļa tiks ieguldīti uzņēmējdarbības vides uzlabošanā mūsu
pilsētā.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija un
stadiona pārbūve, mācību līdzekļu nodrošinājums.
Kopējās projekta izmaksas – 6,7 miljoni eiro.

Degradētās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai, kuras laikā tiks rekonstruēta
Neretas, Prohorova un Garozas iela, kā arī nostiprināts Lielupes krasts. Projekta izstrādei paredzēti
100 000 eiro.

Ēkas Zemgales prospektā 7 renovācija, lai tajā
varētu izvietot NVO centru, jauniešu centru un
Sabiedrības integrācijas pārvaldi.

Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne uzsver,
ka ik gadu pašvaldība realizē
virkni jaunu iniciatīvu, ko
jelgavnieki var izmantot, un
izņēmums nav arī šis gads.

Jelgavas 2.
internātpamatskolas
sporta zāles
būvniecības
pabeigšana.

Rubeņu ceļa
rekonstrukcija
no pilsētas robežas līdz Loka
maģistrālei –
355 882 eiro.

JAUNĀS INICIATĪVAS, KO ŠOGAD IEVIEŠ JELGAVAS PAŠVALDĪBA
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek
ieviesta jauna mācīšanās metode «FasTracKids»,
kas ir INOVATĪVA APMĀCĪBAS PROGRAMMA BĒRNUDĀRZU AUDZĒKŅIEM.
Sākotnēji tā tiks realizēta divos bērnudārzos –
«Zīļuks» un «Kāpēcīši» –, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, kā arī
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā. Programmas
licenču iegādei un tās ieviešanai mācību programmā paredzēts
FINANSĒJUMS 88 478 EIRO.

Lai kvalitatīvāk apgūtu fiziku, pašvaldība skolām
nodrošina FINANSĒJUMU OTRA FIZIKAS
SKOLOTĀJA ALGOŠANAI, kas nozīmē, ka
fizikas stundās lielās klases var dalīt divās grupās
un mācību vielu apgūt kvalitatīvāk.

No šī gada pašvaldība var piemērot PAZEMINĀTU
NODOKĻA LIKMI ĒKU ĪPAŠNIEKIEM, kuru

ēkas atzītas par valsts vai vietējas nozīmes aizsargājamo arhitektūras kultūras pieminekli, ja sabiedrībai
šīs ēkas ir pieejamas un tās tiek saglabātas atbilstoši
kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām. ATVIEGLOJUMS
PAREDZĒTS 90 PROCENTU apmērā no aprēķinātā NĪN.

LĪDZ AR PENSIJU INDEKSĀCIJU PAŠVALDĪBA PROPORCIONĀLI PALIELINĀJUSI
IENĀKUMU SLIEKSNI, no kura persona var
pretendēt uz pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

PALIELINĀTS ATBALSTS DAUDZBĒRNU UN
TRŪCĪGO ĢIMEŅU BĒRNU ĒDINĀŠANAI
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS – līdz 50

Līdz ar izcīnīto titulu «JAUNIEŠU GALVASPILSĒTA 2016» Jelgava šogad rīkos vairākus
pasākumus un aktivitātes jauniešiem, kam no
pašvaldības budžeta paredzēts 51 000 eiro.

IELĀS, KUR NO JAUNA IZBŪVĒTI ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLI, jelgav-

niekiem būs iespēja piesaistīt pašvaldības
līdzfinansējumu, lai savā mājā ievilktu ūdeni vai
kanalizāciju. Kopā šim mērķim PAŠVALDĪBA
PIEŠĶĪRUSI 50 000 EIRO, paredzot, ka maksimālais atbalsts vienam projektam būs līdz 50 procentiem no kopējām
izmaksām. Priekšroka tiks dota daudzdzīvokļu mājām.

Sākot ar 1. martu, Jelgavas pilsētā deklarētie
pensionāri vai politiski represētas personas,
autobusā norēķinoties ar Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja karti, PABALSTU PILSĒTAS SA-

BIEDRISKĀ TRANSPORTA BRAUKŠANAS
MAKSAS SEGŠANAI 50 procentu apmērā varēs saņemt par
20 braucieniem mēnesī iepriekš noteikto 16 braucienu vietā.
No Jelgavas domes budžeta tas prasīs 112 000 EIRO.

No septembra Jelgavas Bērnu un ģimeņu atbalsta
centra telpās Zirgu ielā 47a sāks darboties DIENAS

CENTRS PILNGADĪGĀM PERSONĀM AR
SMAGIEM FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM. Centrā paredzētas desmit vietas. Tā būs

iespēja vecākiem, kuru aprūpē ir šādas personas, uzticēt viņus
profesionālai aprūpei dienas laikā, kamēr vecāki ir darbā. Lai
pieteiktos centra apmeklējumam, būs jādodas uz Sociālo lietu
pārvaldi. Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 96 684 EIRO.

eiro katram bērnam mēnesī. Jauns atbalsta veids –

Pašvaldība paredzējusi ieguldīt 60 000 EIRO iekšējo

ĒDINĀŠANAS PABALSTS MAZNODROŠINĀTO
ĢIMEŅU BĒRNIEM PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 40

KOMUNIKĀCIJU IZBŪVEI KAFEJNĪCAS ĒKĀ
PASTA SALĀ, kas varētu ieinteresēt Jelgavas ēdinā-

eiro mēnesī katram bērnam. Saglabāti visi līdzšinējie atbalsta veidi
skolēnu ēdināšanai, kas kopā no pašvaldības prasa 416 000 EIRO.

šanas uzņēmumus beidzot izšķirties par labu šīs ēkas
iznomāšanai un jaunas kafejnīcas radīšanai pilsētā.

Pasta salā tiks ierīkots JAUNIEŠU AKTĪVĀS
ATPŪTAS LAUKUMS jeb āra trenažieri par
13 000 EIRO.

Pie Ledus halles tiks izbūvēts SKEITPARKS par

24 000 EIRO.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Izsūtīti NĪN maksāšanas
paziņojumi; pirmais maksājums
jāveic līdz 31. martam
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pašvaldība nekustamā
īpašuma nodokļa
(NĪN) maksātājiem izsūtījusi maksāšanas
paziņojumus par aprēķināto NĪN 2016.
gadam. Līdztekus jau
ierastajām iedzīvotāju kategorijām, kam
atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem pienākas NĪN
atvieglojumi, turpmāk
uz atvieglojumu 90
procentu apmērā varēs pretendēt arī personas, kuru īpašumā
ir par valsts vai vietējas
nozīmes aizsargājamo
arhitektūras kultūras
pieminekli atzītas ēkas.
Pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs informē,
ka kopumā šogad sagatavoti un
nosūtīti 33 734 NĪN par zemi un
ēkām maksāšanas paziņojumi,
tostarp 4924 nosūtīti elektroniski uz nodokļa maksātāja norādīto
e-pastu. «Ja NĪN maksāšanas
paziņojuma saņemšanai nodokļa maksātājs norādījis e-pastu,
tad paziņojums par nodokļa
apmēru tiek izsūtīts, tiklīdz tas
sagatavots, savukārt pa pastu
uz norādīto adresi paziņojumu
piegādā Latvijas Pasts.
NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts
četros maksājumos: šogad NĪN
maksāšanas termiņi noteikti 31.
marts, 16. maijs, 15. augusts un
15. novembris. Maksājumu var
veikt gan pa daļām norādītajos
termiņos, gan arī avansa veidā,
līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot
visu summu. Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad
atbilstoši likumam par termiņa
kavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto
dienu.
Nomaksāt NĪN iespējams SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punktos,
bankā, internetbankā, taču drošākais un ērtākais veids nomaksāt NĪN ir portālā www.

epakalpojumi.lv vai www.latvija.
lv, jo tur pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā
arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā
informācija.
«Ģimenēm ar trīs un vairāk
nepilngadīgajiem bērniem, trūcīgajām, maznodrošinātajām
un politiski represētajām personām nodokļa atvieglojumi ir
iekļauti izsūtītajā maksāšanas
paziņojumā par NĪN. Savukārt
tiem, kuriem atvieglojumi netiek piešķirti automātiski, bet
viņi atbilst kādai no saistošajos
noteikumos «Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Jelgavas
pilsētā» minētajām kategorijām
un noteiktajiem kritērijiem, ar
attiecīgu iesniegumu jāvēršas
pašvaldībā – motivēts iesniegums
jāiesniedz Klientu apkalpošanas
centrā vai jānosūta pa pastu līdz
šā gada beigām,» tā speciālists,
skaidrojot, ka šādā gadījumā,
ja atvieglojums tiks piešķirts,
pašvaldība veiks aprēķinātā nodokļa pārrēķinu un iesniedzējam
nosūtīs jaunu, precizēto, nodokļa
maksāšanas paziņojumu.
Jāuzsver, ka janvāra domes
sēdē deputāti apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos
par atvieglojumu piešķiršanu
NĪN maksātājiem, tos papildinot
ar jaunu iedzīvotāju kategoriju, kas var pretendēt uz NĪN
atvieglojumu: ēku īpašnieki,
kuru ēkas atzītas par valsts vai
vietējas nozīmes aizsargājamo
arhitektūras kultūras pieminekli, ja sabiedrībai šīs ēkas ir
pieejamas no publiskās ārtelpas
un tās tiek saglabātas atbilstoši
kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām. Šādu ēku īpašniekiem atvieglojums paredzēts 90
procentu apmērā no aprēķinātā
NĪN, ja īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un par to nav NĪN
parāda par iepriekšējiem gadiem.
I.Bušs atgādina, ka saskaņā
ar likumu nodokļa maksātāju
pienākums ir pašiem savlaicīgi
interesēties par NĪN nodokļa
apmēru un to, vai nodoklis ir
nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN nomaksu var
precizēt Jelgavas pilsētas domes
Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11,
106., 107. un 108. kabinetā, vai
pa tālruni 63005589, 63005491,
63005596, 63005552, 63005550.

Darbu beidz ģimenes
ārste Nora Linde
 Sintija Čepanone

No 1. marta tiek pārtrauktas līgumattiecības ar ģimenes ārsti
Noru Lindi, kura pacientus pieņēma bērnu poliklīnikas telpās
Raiņa ielā 42. Viņas
pacienti, kuri nebūs
izvēlējušies sev citu
ģimenes ārstu, tiks
piereģistrēti pie dakteres Signes Novikas,
informē Nacionālā veselības dienesta (NVD)
Zemgales nodaļa.
N.Lindes praksē reģistrēti ap
2000 pacientu, un saistībā ar
līgumattiecību pārtraukšanu
viņas praksē reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. «Aicinām
pacientus vērsties pie ģimenes
ārstes S.Novikas, kas ir prakses darbības pamatteritorijas

pārņēmēja, un vienoties par
reģistrāciju pacientu sarakstā.
Vienoties par reģistrāciju var arī
ar citu ģimenes ārstu, kuram ir
līgums ar valsti par primārās
veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu un apmaksu,» informē
NVD. Pacienti, kuri līdz 2016.
gada 1. septembrim nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu un kuru
dzīvesvieta ir S.Novikas ģimenes
ārsta darbības pamatteritorijā,
tiks reģistrēti viņas pacientu
sarakstā.
Jāpiebilst, ka prakse atrodas Jelgavā, Raiņa ielā 42, SIA
«Medicīnas sabiedrība «Optima
1»» telpās. Tuvāka informācija –
reģistratūrā (tālrunis 63022412)
vai sazinoties ar S.Noviku pa
e-pastu sanus_sn@inbox.lv.
Jautājumu gadījumā N.Lindes
līdzšinējie pacienti var sazināties
arī ar NVD Zemgales nodaļu
(tālrunis 63027249, 63007086,
e-pasts zemgale@vmnvd.gov.lv).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

No mājražošanas –
līdz atvērtajai darbnīcai
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Īsi
 29. februārī un 1. martā notiks
Notāru dienas, kuru laikā notāri bez
maksas konsultēs par darījumiem
ar nekustamo īpašumu. Bezmaksas
konsultācijas varēs saņemt no pulksten
10 līdz 16 visos Jelgavas notāru birojos
un citviet Latvijā. Jelgavā šobrīd praktizē
trīs notāri: Daina Andersone (Mātera
iela 23/25 – 75, tālrunis 29460827),
Pēteris Ducmanis (Pasta iela 45, tālrunis
63023360, 63021955), Vita Krekle-Muižniece (Pasta iela 47, tālrunis
63025517, 20626192). Lai pieteiktu
apmeklējumu, interesenti aicināti sazināties ar notāriem.
 Lai nodrošinātu pieaugošo pieprasījumu pēc ultrasonogrāfiskajiem
izmeklējumiem, Jelgavas poliklīnika
ir piesaistījusi radioloģijas rezidentu
Vadimu Ivanovski. Viņš šobrīd poliklīnikā strādā sertificētas radioloģes
Daigas Ozoliņas uzraudzībā un veic
vēdera dobuma ultrasonogrāfiskos
izmeklējumus. V.Ivanovskis pacientus
pieņem ceturtdienās un sestdienās,
informē SIA «Jelgavas poliklīnika».

Foto: Raitis Supe

 Sestdien, 27. februārī, no pulk-

Karameļu darbnīcas pirmsākumos konfektes tapa īrēta dzīvokļa virtuvē, bet tagad mājra- sten 10 līdz 15 pie tirdzniecības
žošana ir izaugusi līdz uzņēmumam, kas dod darbu astoņiem cilvēkiem. Nākamnedēļ tiks centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a notiks
zemnieku, amatnieku un mājražotāju
atvērts uzņēmuma jaunais veikals ar atvērtā tipa darbnīcu, kas būs vienīgā Baltijā.
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc vairāku gadu dīkstāves kādreizējās kafejnīcas «Atpūta» telpas Rūpniecības ielā
1a atguvušas dzīvību
– tajās 4. martā pulksten 10 durvis vērs SIA
«Karameļu darbnīca»
veikals un atvērtā tipa
darbnīca.
Uzņēmuma valdes locekle Ilze
Prižeivote stāsta, ka ēku uzņēmums iegādājās pērnā gada jūlijā
par 60 000 eiro ar attīstības finanšu institūcijas «Altum» atbalstu.
«Patiesībā izvēle nebija liela, tāpēc
nekoncentrējāmies uz telpām
pilsētas centrā. Šī ēka atrodas
perspektīvā vietā, teritorijā, kas
pēc plānojuma atvēlēta vieglajai
rūpniecībai, un pats telpu izkārtojums mums bija piemērots un
atbilda Pārtikas un veterinārā
dienesta prasībām,» izvēli pamato
uzņēmuma vadītāja. Tiesa, tika
veikta iekštelpu pilnīga pārbūve,
jo tās bija sliktā stāvoklī. Šogad
plānots sakārtot arī ēkas fasādi
un pagalmu.
«Izveidot atvērtā tipa darbnīcu
bija manas māsas Ingas sapnis
jau tad, kad viņa kā mājražotāja
2013. gadā sāka izgatavot karameles. Mans uzdevums bija
īstenot šo sapni,» par ideju piedāvāt jelgavniekiem ko jaunu saka
I.Prižeivote. Plānots, ka katru

darba dienu pulksten 15 meistars
interesentiem demonstrēs, kā top
karameles. «Mēs nebaidāmies,
ka kāds nošpikos mūsu ideju, –
neesam taču vienīgā karameļu
darbnīca pasaulē, bet visa pamatā
ir receptūra, ko atklātajā darbnīcā
gan nestāstīsim,» tā uzņēmuma
pārstāve. Lai apmeklētu atvērto
darbnīcu, iepriekš nav jāpiesakās
(tas ir bez maksas), bet, ja plānots ierasties grupā, tad lūgums
iepriekš sazināties ar I.Prižeivoti
pa tālruni 29851426. Grupām
iespējams vienoties arī par apmeklējumu citā laikā. «Cilvēki gaida,
kad vērsimies vaļā. Mums jau ir
pieteikušās grupas no Lietuvas,
Igaunijas un Jelgavas bērnudārziem,» viņa piebilst. Jaunais
veikals strādās no pirmdienas
līdz sestdienai no pulksten 10
līdz 19, bet sestdienās pulksten
12 plānotas īpašas meistarklases
ar degustāciju, pieaicinot citu
saldumu meistarus. Tāpat būs
iespējams pašiem izgatavot karameles, iepriekš par to vienojoties.
400 kvadrātmetru plašajās
telpās atrodas gan veikals ar
darbnīcas leti, gan ražošanas un
fasēšanas telpas, noliktava un biroja telpas. Pirms tam uzņēmums
strādāja apmēram 40 kvadrātmetrus plašās telpās Dobeles šosejā,
kur jau bija kļuvis par šauru. «Tik
mazās telpās bija sarežģīti nodrošināt ražošanas procesā un fasēšanā
nepieciešamo klimata kontroli,»
skaidro uzņēmuma valdes locekle.

Šobrīd uzņēmumā strādā astoņi
darbinieki, turklāt pieci ir vīrieši,
jo karameļu izgatavošana ir fiziski
smags darbs. Karameļu darbnīcā
tiek izgatavotas karameles ar
apmēram 30 dažādām garšām un
maršmelovi (saldumu veids).
Uzņēmuma nākamais mērķis
ir attīstīt eksportu, un pirmie soļi
šajā virzienā jau sperti. «Pagājušajā nedēļā aizsūtījām produkciju
uz pirmajiem diviem veikaliņiem
Lietuvā, bet kādu laiku jau mērķ
tiecīgi strādājam pie eksporta
attīstīšanas uz Kanādu. Kanādas
tirgum izgatavojam jaunu produktu pēc viņu pasūtījuma – viņi paši
mūs uzmeklēja un izteica piedāvājumu. Sarunas notiek, un viens
priekšlīgums jau ir noslēgts, šobrīd
notiek iepakojuma saskaņošana,»
stāsta uzņēmēja. Viņa norāda, ka
uzņēmuma ražošanas kapacitāte
ir 110 kilogrami dienā, bet pagaidām pateikt konkrētus ražošanas
apjomus ir grūti, jo uzņēmums
strādā arī pie individualizētiem
pasūtījumiem, kas aizņem vairāk
laika.
«Pats grūtākais ir nebaidīties un
neatkāpties no savām iecerēm, un
tas attiecināms uz pilnīgi visu. Jo
vairāk sāc domāt, jo lielākas ir bailes,» secina I.Prižeivote, norādot:
Karameļu darbnīcas stūrakmeņi
ir kvalitatīvs un garšīgs produkts,
laba uzņēmuma reputācija, spēcīgs
zīmols un kvalitatīva attieksme
gan pret saviem darbiniekiem, gan
klientiem.

Sākas pieteikšanās «Jundas» brīvlaika akcijai
 Sintija Čepanone

No šodienas, 25. februāra, vecāki savus
bērnus var pieteikt
«Jundas» brīvlaika akcijai. Tās laikā trīs dienu
garumā 1. – 6. klases
skolēni varēs izzināt
norises dabā un izgatavot savu putnu būrīti,
apmeklēt kinoteātri,
vērot robotu paraugdemonstrējumus un
ķīmijas eksperimentus,
kā arī iepazīties ar dzīvnieku ārsta ikdienu.
No 14. līdz 18. martam būs
skolēnu brīvlaiks, un trīs dienas –
14., 15. un 16. martā – aizraujošas
aktivitātes sākumskolas vecuma
bērniem sarūpējis arī bērnu
un jauniešu centrs «Junda».
«Jundas» direktores vietniece
izglītības jomā Zane Leikuma pieteikties brīvlaika aktivitātēm un
samaksāt dalības maksu aicina
jau laikus, jo vietu skaits ir iero-

bežots, turklāt aktivitātēm nebūs
iespējams pieteikties pasākuma
dienā. Pieteikties vienas, divu vai
visu trīs dienu aktivitātēm un samaksāt dalības maksu iespējams,
sākot no šodienas, 25. februāra,
«Jundā» Pasta ielā 32.
Aktivitātes katru dienu plānotas no pulksten 11.30 līdz 16.30,
un uz tām dalībniekus nogādās
autobuss. Pirmajā brīvlaika dienā
«Dabas laiks» bērni laiku pavadīs
nometnē «Lediņi», kur kopā ar
Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta
speciālistiem dosies iepazīt un
izzināt dabu, kā arī gatavos būrīšus putniem. Neiztrūkstoša būs
cienāšanās ar «Lediņu» zupu, kas
nu jau kļuvusi par tradīciju. Šajā
dienā plānots uzņemt 70 dalībniekus. Dalības maksa – 4,50 eiro.
Otrdiena, 15. marts, būs «Kino
laiks», kad bērni dosies uz «Multikino» Rīgā un skatīsies multfilmu
«Zootopija». Dalības maksa – 6
eiro (iekļauti transporta izdevumi
un kinobiļetes cena). Z.Leikuma
piebilst, ka uz kino varēs doties

ne vairāk par 90 bērniem.
Savukārt trešās dienas brīvlaika akcijas aktivitātēm dots nosaukums «Universitātes laiks»,
kad bērni dosies izzināt LLU
piedāvātās iespējas. «Šajā dienā
bērni kopā ar LLU Informācijas
tehnoloģiju un Veterinārmedicīnas fakultātes (VMF) studentiem
varēs iepazīties ar LEGO robotu
programmēšanu un vērot to
paraugdemonstrējumus, līdzdarboties ķīmijas eksperimentos, kā
arī uzzināt par dzīvnieku ārstu
ikdienu un aplūkot dzīvnieku
skeletus, apmeklējot VMF osteoloģijas jeb kaulu muzeju,»
zinātnei veltītās dienas aktivitātes, kurās varēs iesaistīties 80
dalībnieki, ieskicē Z.Leikuma.
Dalības maksa – 4,50 eiro.
Iegūt sīkāku informāciju, kā
arī iepazīties ar akcijas noteikumiem var mājas lapā www.junda.
lv/i/130/ (tālrunis 63022298).
Brīvlaika akcijas dalībnieki
aicināti izvēlēties aktivitātēm
un laikapstākļiem atbilstošu
apģērbu.

Brāļu tirgus.

 1. martā SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) uzsāks
ikgadējo pārvaldīto dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašnieku kopsapulču ciklu.
Šogad tiks aplūkotas šādas tēmas: atskaite par 2015. gadā padarīto; 2016.
gada darba plāns; dzīvokļu īpašnieku
kontaktpersonas atskaite; līgumu
slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem
un šī gada aktualitāte – PVN likmes
piemērošana pārvaldīšanas pakalpojumiem. Dzīvokļu īpašnieku sapulču
grafiks pieejams JNĪP informatīvajā
sistēmā www.jnip.lv, taču katrs dzīvokļa
īpašnieks saņems arī rakstisku paziņojumu par sapulces norises vietu, laiku un
darba kārtību, kā arī mājas 2015. gada
ieņēmumu–izdevumu atskaiti.
 Uzņēmējs meklē vietu uzņēmējdarbības uzsākšanai – vismaz 10
hektārus zemes. Zeme nepieciešama
biznesa attīstībai no ogu krūmu audzēšanas līdz tūrismam un ūdens aktivitātēm, popularizējot un attīstot zaļo
dzīvesveidu. Tāpēc obligāta prasība ir, lai
zemesgabals atrastos pie kādas ūdens
tilpnes un būtu ar elektrības pieslēgumu. Piedāvājumus sūtīt pa e-pastu Liga.
Mikelsone@zrkac.jelgava.lv, norādot
cenu par 1 hektāru, atrašanās vietu un
kontaktus saziņai. Piedāvājums tiks pārsūtīts uzņēmējam, kurš pats sazināsies
ar piedāvātāju.
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā
33 sadarbībā ar Valsts policijas koledžu 2. martā pulksten 14 notiks
karjeras pasākums vidusskolēniem
un profesionālo skolu audzēkņiem
«Iepazīsti kadetu dzīvi un izaicini
sevi!». Pieteikšanās – līdz 26. februārim, aizpildot pieteikuma veidlapu
(individuāli vai klasēm) ZRKAC mājas
lapā www.zrkac.lv un nosūtot to pa
e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv. Papildu informācija – pa tālruni
63012163. Pasākumā jaunieši varēs
uzzināt par iestājpārbaudījumiem un
mācību programmām Valsts policijas
koledžā, piedalīties praktiskajās nodarbībās, kā arī vērot tuvcīņas un kinologu
paraugdemonstrējumus.
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Veselīgi ēd vien trīs skolēni no klases
 Egija Grošteine

Foto: Raitis Supe

No 1. janvāra spēkā stājušies
grozījumi Ministru kabineta
noteikumos, kas skolu kafejnīcās un bufetēs aizliedz
tirgot virkni par neveselīgiem
uzskatītus produktus, tostarp šokolādes, smalkmaizītes, konfektes. Šī iemesla dēļ
skolu ēdnīcu plaukti, kuros
iepriekš bija, piemēram, dažādi saldinātie dzērieni, tagad ir «šķidri» vai piekrāmēti
ar lielu daudzumu dzeramā
ūdens pudelēm un vien nedaudzu veidu sulām, kas ir
pieļaujamo sarakstā. Jaunie
ēdināšanas ierobežojumi
skolā gan netraucē skolēniem tikt pie kārotajiem gardumiem, jo starpbrīžos viņi
jož iepirkt tos no izglītības
iestādēm netālajos veikalos.
Jaunie noteikumi ir spēkā vien otro
mēnesi, bet skolēni, viņu vecāki un skolotāji jau ir nonākuši pie kopīga secinājuma: jaunās normas nestrādā, jo, lai gan
skolu ēdnīcu un bufešu plaukti ir krietni
patukšoti, veikalos neveselīgos našķus
var brīvi iegādāties. Iespējams, jau kādā
no nākamajām valdības sēdēm varētu
tikt pieņemts normatīvais akts, ar kuru
strīdīgos noteikumus par striktajām uztura normām atcels, bet pagaidām tie vēl
ir spēkā un pieaugušajiem un bērniem
raisa dažādas emocijas. Bērni uzskata,
ka šādas normas nav nepieciešamas, jo
viņi nepārtiekot no saldumiem vien un
ēd arī normālu ēdienu, savukārt pieaugušie atzīst, ka ideja bērnus mudināt
pievērsties veselīgam uzturam ir vērtīga,
vien metode, kā to realizēt, ir jārod cita.

Starpbrīžos grauž arī burkānus

Jelgavas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, kurus uzrunā «Jelgavas Vēstnesis», lielākās pretenzijas gan ir par
garajām rindām skolas ēdnīcā, nevis
jaunieviestajiem striktajiem uztura
ierobežojumiem mācību iestādēs, jo
saldumus un citus našķus var iegādāties
netālu esošajos veikalos. Tuvākais no
tiem atrodas turpat pāri ielai. Savukārt,
lai skolas ēdnīcā iegādātos, piemēram,
dzeramo ūdeni vai tēju, ir jāstāv garā
rindā, ko, skolēnuprāt, veicinājušas tieši
izmaiņas Ministru kabineta noteikumos.
Skolēni stāsta, ka vēl pagājušajā gadā
dažādas uzkodas un dzeramos varēja
iegādāties skolas bufetē un tobrīd rindas bija krietni mazākas, jo skolēniem
bija iespēja izvēlēties, kur iepirkties, bet
līdz ar noteikumu stāšanos spēkā bufeti
nācās slēgt – nu palikusi tikai kafejnīca,
kurā dzērienu izvēle esot ļoti trūcīga.
Protams, ir gāzēts un negāzēts dzeramais
ūdens, arī sulas iespējams iegādāties,
bet tās «skolēniem parastajiem» neesot
pa kabatai, jo ir salīdzinoši dārgas – 300

PRODUKTI,
KO NEDRĪKST IEKĻAUT
IZGLĪTOJAMO UZTURĀ

! FRITĒTI KARTUPEĻI (FRĪ), kartu-

peļu kroketes un citi eļļā vārīti un
analogi pārtikas produkti

! MEHĀNISKI ATDALĪTA GAĻA
! PRODUKTI, kuri ražoti no piena

un KUROS KĀDA PIENA SASTĀVDAĻA AIZVIETOTA ar citu sastāvdaļu

!

MAJONĒZE PIEDEVU VEIDĀ,
pasniedzot ēdienu (ēdienu pagatavošanā ir atļauts izmantot majonēzi, kurai pievienots ne vairāk kā
1 g sāls uz 100 g produkta)

! KEČUPS UN TOMĀTU MĒRCE
PIEDEVU VEIDĀ, pasniedzot ēdienu (ēdienu pagatavošanā ir atļauts
izmantot tomātu mērci un kečupu, kam pievienots ne vairāk kā
1 g sāls uz 100 g produkta un kuri
satur ne vairāk kā 15 g ogļhidrātu
uz 100 g produkta)
mililitri sulas maksā eiro, savukārt vecāki
pusdienām dod vidēji 2,50 eiro dienā,
tādēļ tās atļaujas nopirkt tikai retais. Lai
gan šie dzērieni esot nekaitīgāki, nesatur
konservantus, sintētiskas krāsvielas,
skolēni labprātāk izvēlas dzert ūdeni, ko
nereti uz skolu līdzi paņem no mājām,
nevis, izstāvot garo rindu, nopērk skolas
ēdnīcā vai veikalā.
«Jelgavas Vēstneša» saruna ar
astotās klases skolēniem norisinājās
otrās stundas laikā. Tobrīd uz jautājumu, kurš vēl nav ēdis brokastis, no 23
skolēniem roku pacēla astoņi, turklāt
četri no viņiem brokastis neēdot vispār. Pārējie četri atzina, ka brokastošanai pietrūcis laika, jo, kad attapušies,
jau vajadzēja doties uz skolu, gribēja
ilgāk pagulēt vai no rīta vienkārši
nebija ēstgribas. Skolēni brokastīs
lielākoties izvēlas sviestmaizītes, biezpienu, putru, brokastu pārslas un augļus. Papildus brokastīm aptuveni trešā
daļa klases starpbrīžos vēl našķējas.
Iecienīti našķi ir šokolādes batoniņi,
gumijas lācīši, bulciņas, cepumi. Vairums gan atzīst, ka priekšroku dod
augļiem – mandarīniem, banāniem
un āboliem. Skolēni slavē izglītības
iestādes dalību Eiropas Komisijas finansētajā programmā «Augļi skolai».
Pateicoties tai, skolā katru piektdienu
bez maksas ir pieejami Latvijā audzēti
dārzeņi un augļi. Skolotāja Signe Lūsiņa stāsta, ka visbiežāk skolēniem
ēdnīcā ir iespēja bez maksas dabūt
burkānus un ābolus, kas šajā skolā ir
ļoti iecienīti un tiek izķerti jau pirmajos divos starpbrīžos.

Uz veikalu skrien
bez virsdrēbēm

Pusdienās skolēni priekšroku dod
siltai maltītei, taču vien aptuveni ceturtā
daļa klases pusdienas ēd skolā, pārējie
izglītības iestādē pusdieno reti. Visbiežāk Valsts ģimnāzijas skolēni izvēlas
ēst kafejnīcā «Rausis», sporta halles
kafejnīcā, mājās vai dodas uz lielveikalu,
kur šo skolēnu iecienītākais ēdiens esot
grilēti vistu spārniņi un stilbiņi. Būtiski,
ka skolēnus no pusdienu meklējumiem
ārpus skolas telpām neattur pat tas,
ka garderobes dežurante starpbrīžos
neizsniedz virsjakas. «Reizēm mēs
mēteļus un jakas, skolotājiem nemanot,
gluži kā kontrabandu mēģinām ienest
klasē, bet reti gan tas izdodas. Visbiežāk
laukā no skolas skrienam bez virsdrēbēm,» stāsta kāds skolnieks.
Šajā skolā ir divi pusdienu starpbrīži
– 25 un 30 minūšu gari –, kas, pēc astotklasnieku domām, ir pietiekami, lai
paspētu papusdienot ārpus skolas vai
aizskrietu uz veikalu, tostarp «Rimi»,
kur, kā novēroja «Jelgavas Vēstnesis»,
ap pusdienlaiku liela daļa klientu ir
tieši skolas vecumā. Pavērojot, ko viņi
iegādājas, nākas secināt, ka liela daļa
no tur pieejamajām smalkmaizītēm nonāk tieši bērnu vēderos. Astotās klases
skolēni stāsta, ka, izvēloties ēst skolas
ēdnīcā, ir liela iespēja nokavēt mācību
stundas sākumu.
Uzrunātajā 8. klasē ir arī divas skolnieces, kuras pusdienas neēd. Viena
no viņām atzīst, ka stundu starplaikos
pusdienas ēd vien reizi nedēļā. Jauniete
trenējas vieglatlētikā un tikai pirms

treniņa vienmēr paēd pusdienas, jo
citādi fizisku aktivitāšu laikā nejūtas
labi – sāp galva un nāk reiboņi. Meitene
atklāj, ka ietaupīto pusdienu naudu apņēmīgi krāj jauna datora iegādei, tādēļ
katru rītu kārtīgi paēd brokastis un
dienās, kad stundu starplaikos nav ēsts,
to dara, pārnākot mājās, kas parasti ir
ap pulksten 16. Savukārt otra jauniete
vienkārši nevēlas ēst, pat neskatoties uz
to, ka pusdienot viņu mēģina pierunāt
vecāki un vieglatlētikas treneris, uzsverot, cik tas organismam ir svarīgi.

Veselīgo grib
par «draudzīgām» cenām

Uz jautājumu, kā skolēniem visvairāk
pietrūkst kopš Ministru kabineta noteikumu grozījumu, kas vēl vairāk ierobežo
skolēnu uzturu izglītības iestādēs, stāšanās spēkā, visi kā viens saka: «Vijas!»
Izradās, Vija strādāja skolas bufetē, kas
šajā mācību semestrī durvis neatvēra.
Bufeti nācās slēgt, un tagad skolēniem
pietrūkst gan pašas Vijas, ar kuru viņiem ļoti patika aprunāties, gan bufetē
piedāvātais sortiments, it īpaši kafija,
ko šobrīd skolā vairs nevar iegādāties,
tāpēc vairāki skolēni to termokrūzēs
ņem līdzi no mājām. Skolēni ēdnīcas
plauktos labprāt redzētu riekstus, žāvētus augļus, sukādes, kā arī jogurtu,
kas, lai gan ir atļauto produktu sarakstā
un ir uzskatāms par veselīgu, ēdnīcas
piedāvājumā nav. Jaunieši atzīst, ka
ar šiem produktiem labprāt aizstātu
neveselīgākus, ja vien tiem būtu arī
«draudzīgas» cenas, paskaidrojot: ja
veikalā produktus var iegādāties krietni

! CUKURA KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI, kuru sastāvā ir daļēji
hidrogenēti augu tauki
! MILTU KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI, kuru sastāvā ir daļēji
hidrogenēti augu tauki
!

BEZALKOHOLISKIE DZĒRIENI,
kuriem pievienots kofeīns un
aminoskābes

lētāk, tad viņi nepaslinkos un aizskries
uz veikalu. Lai gan, piemēram, čipsi
garšo lielākajai daļai klases, jaunieši
uzsver, ka tas nebūt nenozīmē, ka tos
viņi izvēlēsies pusdienām. Jauniešu
teikto apstiprina arī no izglītības iestādes netālu esošajā kafejnīcā «Rausis»,
kur pieejams plašs sortiments dažādu
kārdinošu smalkmaizīšu. Varētu šķist,
ka šajā vietā skolēni izsalkumu remdē
ar bulciņām, tomēr pārdevēja Sandra
Visocka šo versiju neapstiprina. Viņa novērojusi, ka jauniešiem ap pusdienlaiku
«topā» ir soļanka, savukārt smalkmaizītes visbiežāk izvēlas bērni, kuri ir kopā
ar vecākiem.
Jāpiebilst, ka savus ēšanas paradumus
un uzturu kā veselīgu vērtē vien trīs šīs
8. klases skolēni, savukārt no uzrunātajiem 12. klases skolēniem – viena
jauniete. Tomēr arī pārējie neuzskata,
ka dzīvo neveselīgi, jo, viņuprāt, ēd gana
daudzveidīgi, tāpat lielai daļai sportiskās
aktivitātes arī ārpus sporta stundām
nav svešas – tiek apmeklēti treniņi un
deju mēģinājumi.

Kā vērtējat izglītības iestādēs ieviestos striktos pārtikas produktu ierobežojumus?
Sandra Blūmane, ēdināšanas
uzņēmuma «Silva» vadītāja, 4. sākumskolas padomes vecāku pārstāve:
«Par bērna uzturu ir jādomā jau
ģimenē – kas bērnam garšo, ko viņš
pats labprāt grib ēst un no kā jūtas
paēdis, manuprāt, ir atkarīgs no ieradumiem ģimenē. Ja ģimenē gatavo
normālu ēdienu, kas nesastāv tikai no
pusfabrikātiem un nav pārsātināts ar
«vegetveidīgām» garšvielām, tad bērna garšas kārpiņas jūtas apmierinātas
ar teorētiski vienkāršu ēdienu. Bet, ja
bērns mājās ir radis ļoti daudz lietot,
piemēram, kečupu un rūpnieciski
ražotus produktus, kam sastāvā ir
garšas pastiprinātāji, uzlabotāji, tad
bērnam normāls ēdiens bieži vien
šķiet negaršīgs, jo garša nav tik izteiksmīga.
Ideja par pārtikas ierobežojumiem
skolās nav slikta, virziens ir pareizs, bet pašlaik noteiktās normas

nestrādā. Bija jādod garāks pārejas
un pielāgošanās laiks, jo šobrīd ir
bērni, kas ņem našķus uz skolu vai
skrien uz tuvējo veikalu, lai iegādātos
sev atbilstošu pārtiku. Bērni nāk no
dažādām ģimenēm, viņiem ir atšķirīgi ieradumi, un nevar tā vienkārši
izskaust no skolām saldumus, ja to
vietā netiek piedāvātas alternatīvas.
Pieļauju, ka viens otrs enerģiju tērē
daudz, jo sporto, ir aktīvs, tāpēc jārod
iespēja citādā veidā iegūt nepieciešamo enerģiju. Alternatīva saldumiem
var būt, piemēram, svaigi vai žāvēti
augļi, rieksti, veselīgi mušļa batoniņi.
Bērni ļoti labprāt našķojas ar dārzeņiem, piemēram, burkānu salmiņiem.
Savukārt sulas, kas ir gatavotas no
koncentrātiem, garšas uzlabotājiem
un apelsīnu dzīvē nav redzējušas, var
aizstāt, piemēram, ar padzērienu, kas
pagatavots no dabīgā cidoniju sīrupa,
dzērveņu morsu, garšīgām tējām. Būs

garšīgi un krietni veselīgāk. Protams,
labs produkts, kurā ir izmantotas
normālas, veselīgas izejvielas, noteikti nebūs tikpat lēts kā izstrādājumi.
Tīra sula noteikti ir dārgāka nekā
šķaidīta, un gaļas gabals maksā
vairāk nekā cīsiņi. Loģiski, vai ne?
Ikdienā darbā tomēr redzu, ka arī bērni pusdienās izvēlas normālu ēdienu.
Jā, protams, ir daļa, kas nopērk frī, jo
mājās tādus nevar pagatavot, tomēr
vairums bērnu izvēlas normālu, pilnvērtīgu ēdienu – kartupeļus, rīsus,
burkānu un zirnīšu sautējumu vai
citādi termiski apstrādātus dārzeņus.
Meitenes nereti iztiek tikai ar piedevām, bet puiši biežāk izvēlas klāt arī
gaļu. Savukārt desertā iecienītāki ir
nevis saldie ēdieni, bet kūkas. Populārākā bērnu vidū ir mūsu meduskūka,
kas arī ir salīdzinoši nekaitīgāka. Bet
no dzērieniem pieprasītākās ir tējas,
vasarā – kvass. Bērni dod priekšroku

vienkāršam, saprotamam ēdienam.
Turklāt viņi ļoti labprāt ēd arī veselīgo, ja vien tas ir viegli pieejams. Par to
esmu pārliecinājusies gan banketos,
gan vērojot savus bērnus.»
Kaspars Blite, 4. vidusskolas padomes vecāku pārstāvis:
«Uz bērnu veselību virzīta ideja
nav slikta, bet diezgan neveiksmīgi
šobrīd sanācis, jo zaudētājs ir skolas
ēdnīca, kas darbu sāka ar vieniem
nosacījumiem, bet līdz ar izmaiņām
normatīvajos aktos «spēles noteikumi»
ir mainījušies, radot apgrūtinājumu.
Doma ir laba, bet nerealizējas dzīvē tā,
lai sasniegtu gaidīto efektu. Jā, skolu
ēdnīcas, bufetes atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem ne pārāk veselīgos produktus ir izņēmušas no saviem
plauktiem, bet veikali tos turpina tirgot. Sanāk absurda situācija, jo tagad
skolas vadībai, rūpējoties par savu

audzēkņu drošību, ir jādomā par to,
kā viņus atturēt no skriešanas uz tuvējiem veikaliem pēc smalkmaizītēm,
kolām un citiem našķiem. Ja turpat
pāri ielai ir veikals, kur var iegādāties
bulciņu, tad bērnam tas ir kā sports
– aizskriet uz veikalu, apēst kārumu
un jozt atpakaļ uz skolu.
Kāda jēga veidot noteikumus, kas
ne tikai ir netaisni pret komersantu,
bet arī nemaz nedarbojas?! Ir jāliek
durvīm priekšā atslēga, lai skolēni neskrietu uz veikaliem, bet ēstu veselīgo
skolās. Absurds! Tomēr mēģinājumā
neko sliktu nesaskatu, jo negatīvu
seku, ja neskaita to, ka komersanti satraucas, nav. Kāpēc gan nevarētu būt
neveiksmīgi mēģinājumi? Acīmredzot
tagad vajadzēs mācīties no kļūdām –
vajadzēja rīkoties pārdomātāk un kritiskāk paskatīties, vai ideja darbosies.
Pašlaik ir pierādījies vien tas, ka šādā
veidā nevar šo jautājumu risināt.»

Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Skrējēja Geraseva Jūrmalā
izcīna 2. vietu

Jelgavas skrējēja Anastasija Geraseva 20.
februārī notikušajos Jūrmalas ziemas
sporta svētkos izcīnīja 2. vietu piecu
kilometru distancē. A.Geraseva startēja
1989. – 1999. gadā dzimušo sieviešu
vecuma grupā. Tā kā drīzumā skrējējai
palielināsies slodze, viņa nolēmusi šoreiz
skriet treniņrežīmā. «Trase bija diezgan
grūta, jo bija smiltis ar sniegu – segums
mīksts, kājas varēja salauzt,» apstākļus
vērtē sportiste. Šogad viņa piedalīsies
skriešanas seriālā «Skrien Latvija» «Sportlat» komandas sastāvā. «Pirmais starts
man būs Rēzeknē 9. aprīlī, bet domāju,
ka tas drīzāk būs treniņš, jo drīz pēc tam,
no 21. līdz 26. aprīlim, piedalīšos pasaules
čempionātā krosā,» stāsta A.Geraseva.

Janvāra labākie sportisti

2016. gada janvāra labāko sportistu vidū
ir daiļslidotājas Diāna Ņikitina un Nikola
Mažgane, kuras guva augstus panākumus
sacensībās Polijā un Rīgā. Džudo pārstāvji
Milēna Rinkeviča un Andrejs Rebrovs izcīnījuši pirmās vietas Latvijas čempionātā.
Mākslas vingrotāja Karolīna Mizūne izcīnīja
2. vietu sacensībās «Baltic Flower 2016».
Ziemas peldētājs Aleksandrs Jakovļevs ieguvis vairākas godalgas sacensībās Ķīnā un
Amerikas čempionātā, bet Latvijas čempionātā kērlingā sieviešu konkurencē uzvarēja
«JKK/Staša-Šaršūne» sieviešu komanda.

SPORTS
Brīvdienās norisināsies
starptautisks boksa turnīrs

Šajā nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā norisināsies ikgadējais starptautiskais boksa turnīrs «Jelgava Open
2016». Sacensības ilgs trīs dienas – no 26.
līdz 28. februārim. Turnīru rīko Jelgavas
Cīņas sporta veidu centrs sadarbībā ar
Jelgavas Sporta servisa centru. «Jelgava
Open» piedalīsies bokseri no Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas. Turnīra dalībnieki tiks
sadalīti divās vecuma grupās. Sacensību
pirmajā dienā, 26. februārī, pirmās cīņas
tiks aizvadītas pulksten 16, 27. februārī
notiks pusfināli, kuru sākums plānots
pulksten 13, bet 28. februārī paredzēti
sacensību fināli, kuri sāksies pulksten 11.
Ieeja sacensībās – bez maksas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Pirms nometnes Kiprā
futbolisti grauj «Skonto»

18. februārī notikušajā Virslīgas ziemas kausa bronzas
spēlē FK «Jelgava»
ar 6:1 sagrāva Rīgas «Skonto». Vārtus guva G.Kļuškins, A.Kovaļovs, R.Nakano,
K.Siličs, K.Kaubers un V.Redjko. Dienu
vēlāk jelgavnieki devās uz Kipras pilsētu
Limasolu, lai aizvadītu nedēļu garu treniņu
nometni, kurā plānotas trīs pārbaudes
spēles pret Krievijas klubiem: 23. februārī
aizvadīts mačs pret Pēterburgas «Tosno»
(1:2) (1. līga), 25. februārī pulksten 15.30
spēlēs pret Orenburgas «Gazovik» (1. līga)
un 27. februārī pulksten 15.30 – pret Saranskas «Mordovia» (Premjerlīga).

Sporta pasākumi
27. februārī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (Sporta hallē).
2. martā pulksten 19 – basketbols: BK
«Jelgava» – «Ogre/Kumho Tyre» (ZOC).
2. martā pulksten 19.30 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Liepāja» (Ledus hallē).

Aicina darbā
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). Izdevīgi nosacījumi. Tālrunis 29607937.
Sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.
Nr.LV90001623310) aicina darbā ārstu(-i)
un aprūpētājas(-us). Tālrunis 63050449,
63050167; e-pasts diana.valtere@ozolnieki.lv.

Meklē darbu

No Latvijas ziemas čempionāta
peldētāji atved divus Jelgavas rekordus

Meklēju aprūpētājas darbu. Tālrunis
26026737.

 Ģirts Pommers

Vīrietis meklē jebkādu darbu.
Tālrunis 29870655.

19. un 20. februārī Rīgā,
Daugavas sporta nama
peldbaseinā, notika Latvijas ziemas čempionāts
peldēšanā, kurā piedalījās
arī Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas (JSPS)
sportisti. Milzīgā konkurencē izdevies izcīnīt astoņas
medaļas – četras zelta, divas
sudraba un divas bronzas.
JSPS komandas sastāvā bija 12
peldētāji – piecas jaunietes un septiņi puiši. Vēl čempionātā Jelgavu
pārstāvēja 19 individuālie peldētāji,
kuri drīkstēja startēt, ja sezonas laikā
kādā no disciplīnām bija sasnieguši
1. sporta klases rezultātu. Kopumā
sacensībās piedalījās 353 dalībnieki
no 26 komandām.
«Sacensībās nostartējām labi. Latvijas ziemas čempionāts ir vienas no
svarīgākajām sacensībām sezonā, tās
ir kā atskaites punkts par padarīto
darbu, tādēļ prieks, ka vairākiem peldētājiem izdevās sasniegt augstvērtīgus rezultātus,» tā JSPS direktore
Zelma Ozoliņa.
Teicams starts izdevās Jevgeņijam
Boicovam, kurš izcīnīja zelta medaļas

Kaut arī individuālajā disciplīnā Jelgavas Ledus
sporta skolas daiļslidotājai
Diānai Ņikitinai godalgu
neizdevās izcīnīt, 20. februārī notikušajās Pasaules
jaunatnes ziemas olimpisko spēļu jaukto nāciju komandu sacensībās jelgavniece «Future» komandas
sastāvā izcīnīja sudraba
medaļu. «Diānai šis starts
nāca par labu – viņa izjuta
ne tikai trenera, ģimenes
un jelgavnieku atbalstu,
bet arī komandas biedru
uzslavas un laba vēlējumus, kas neapšaubāmi ļāva
sasniegt tik augstu rezultātu,» par jelgavnieces sasniegto saka viņas treneris
Romāns Panteļejevs.
Dalību Norvēģijas pilsētā Lillehammerē notikušajās jaunatnes olimpiskajās spēlēs Jelgavas daiļslidotāja
D.Ņikitina uzsāka 14. februārī – īsajā
programmā tika iegūts 58,71 punkts,
kas nodrošināja trešo vietu. Savukārt
divas dienas vēlāk notika sacensības
izvēles programmā, un, kaut arī
jelgavniece savu slidojumu veica pārliecinoši, bez rupjām kļūdām, tiesneši
Diānas sniegumu novērtēja ar 106,79
punktiem, kas kopvērtējumā deva 5.

Namdaris. Tālrunis 20045249.
Kamīnu, krāšņu mūrnieks. Tālrunis
29422824, 29674324.
Elektromontieris meklē darbu.
Tālrunis 26998884.

Pērk
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas peldētājam Vladimiram
Šinkum izdevās
labot divus Jelgavas rekordus 15 –
16 gadu vecuma
grupā.
Foto: Latvijas
Peldēšanas
federācija
100 un 200 metru brīvā stila peldējumā, abās distancēs sasniedzot sporta
meistara rezultātu (attiecīgi 50,33
sekundes un 1:50,23). Ar sporta
meistara kandidāta cienīgu rezultātu
– 1:05,42 – zelta medaļu 100 metru
tauriņstila peldējumā izcīnīja Kristiāna Kalniņa. 50 metru brīvā stila
peldējumā jelgavnieki ieņēma pirmās
divas vietas, zelta godalga Aleksim
Naumovam, bet sudrabs Vladimiram Šinkum, kuram izdevās tikt pie

bronzas godalgas 100 metru distancē
peldējumā uz muguras. Jāuzsver, ka
V.Šinkus ne tikai abās distancēs uzrādīja sporta meistara cienīgu rezultātu, bet arī laboja Jelgavas rekordu
15 – 16 gadu vecuma grupā.
Nozīmīgs ir arī Denisa Komara
sasniegtais sporta meistara rezultāts
100 metru brasa peldējumā – 1:01,62.
400 metru kompleksajā peldējumā pie
sudraba godalgas tika Iļja Boicovs.
Kopvērtējumā JSPS ar izcīnītiem

517,5 punktiem komandu ieskaitē
ierindojās piektajā vietā, no ceturtajā
vietā esošās «BJSS Rīdzene – Daugavas SN I» komandas atpaliekot vien
par pusotru punktu. Visvairāk punktu – 634,5 – ieguva SK «Delfīns I».
Trenere Z.Ozoliņa piebilst, ka vēl
šajā sezonā skolas peldētājiem 1.
martā plānoti starti starptautiskās
sacensībās Berlīnē, bet aprīļa sākumā Jelgavā notiks Latvijas skolēnu
sporta spēles.

Diāna no Lillehammeres atved sudrabu
 Ģirts Pommers
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pozīciju. No bronzas medaļas mūsu
daiļslidotāju šķīra vien 2,28 punkti.
2016. gada Pasaules jaunatnes
olimpiskās spēles ir īpašas ar to, ka
daiļslidotāji savā starpā sacenšas
ne tikai individuālajās disciplīnās,
bet arī jaukto nāciju komandās. Lillehammerē jaunie daiļslidotāji tika
sadalīti astoņās komandās – mūsu
daiļslidotāja tika iekļauta «Future» komandā kopā ar Ukrainas,
Čehijas un Francijas sportistiem.
Pēc pāru startiem Diānas komanda
ierindojās otrajā vietā, un sportiste
savā iznācienā laboja personisko
rekordu garajā programmā, saņemot
107,47 punktus. Viņas pārstāvētās
komandas pozīcija sacensību gaitā
tika noturēta, un daiļslidotāja tika
apbalvota ar sudraba medaļu. «Diānai priekšnesumā neizdevās viens
lēciens un grieziens, tika pieļautas
nelielas kļūdiņas, taču pārējais tiešām tika izpildīts augstā līmenī, par
ko liecina sasniegtais personiskais
rekords. Liels gandarījums ir par
komandā valdošo pozitīvo gaisotni
– sportisti cits citu atbalstīja, un tas
palīdzēja gūt panākumus,» uzsver
R.Panteļejevs.
Jāpiebilst, ka «Discovery» komandas sastāvā bronzas godalgu nopelnīja Latvijas daiļslidotājs Deniss
Vasiļjevs.
Olimpisko spēļu medaļu kopvērtējumā Latvijas komanda ar izcīnītajām piecām godalgām ierindojās aug-

Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Dzintara krelles, porcelāna figūriņas,
gleznas, monētas un ordeņus.
Raiņa iela 23, t.26652388
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde, tel.28828288
Malku maisos T.26041297
«Nuga Best» gultu. 26876764
SIA «Kreatīvs» visiem pieminekļiem ziemas sezonas atlaides. T.29537176.
Granti, šķembas, smilti T.22353169
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t
ar piegādi. T.27029553

Dažādi
Krūmu un koku zāģēšana. T.25994203
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez
maksas. T.28262407
Restaurē vannu emalju. T.20605520.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt uzņēmumu; noslēgt līgumu; iesniegt
prasību tiesā. Raiņa 14, t.29179847
Transporta pakalpojumi. Tālrunis 25446667
Ēku siltināšana un telpu remonts. Kvalitatīvs darbs un labas cenas T.26881773
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Līdzjūtība
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
/N.Dzirkale/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Marijas Mahinovas ģimenei,
vīramāti pēdējā gaitā pavadot.
SIA «Jelgavas autobusu parks» kolektīvs

Jelgavniece Diāna Ņikitina (otrā no labās) jauktās nāciju komandas «Future» sastāvā izcīnīja sudraba medaļu, bet pašai izdevās labot personisko
rekordu garajā programmā, iegūstot 107,47 punktus. Savukārt individuālajā konkurencē Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkne ieņēma augsto
5. vietu 16 dalībnieču konkurencē. Foto: Latvijas Slidošanas asociācija
stajā 16. vietā 70 valstu konkurencē,
apsteidzot tādas ziemas sporta veidu
lielvalstis kā Somija, Čehija, Slovākija, Nīderlande un arī mūsu kaimiņus
lietuviešus un igauņus.
Pasaules jaunatnes ziemas olimpiskās spēles norisinājās no 4. līdz 21.

februārim. Kopumā sacensībās piedalījās vairāk nekā 1100 jauno sportistu
no 70 pasaules valstīm vecumā no
15 līdz 18 gadiem. Olimpisko spēļu
sacensību programmā tika iekļauti
15 ziemas sporta veidi, un sacensībās
sadalīti 70 medaļu komplekti.

Aizsaulē aizgājuši
LIDIJA TOMČIKA (1934. g.)
ALEKSANDRS PETRIČENKO (1952. g.)
MARIJA PARHOMENKO (1942. g.)
ASTRĪDA GAGNUS (1936. g.)
BIRUTA ORLOVSKA (1935. g.)
ŅINA SMIRNOVA (1940. g.)
GENADIJS SAJENKO (1943. g.)
ALMA LASMANE (1925. g.).
Izvadīšana 26.02. plkst.12 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
IVANS ČERKASOVS (1924. g.).
Izvadīšana 27.02. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 29. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2182.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 28.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Kā pāraudzināt mammu?» Romantiska komēdija (ar subt.).
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 27.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2182.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
7.55 «Supernova 2016».*
10.15 «Jaunie ārsti». Seriāls. 19.sērija.
11.10 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 510.sērija.
12.05 «Aculiecinieks».*
12.25 «Latvijas sporta varoņi». Bobsleja zvaigznājs.
13.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».*
1.brauciens vīriešiem. Sezonas 7.posms Sanktmoricā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens vīriešiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 511.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.10 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
20.10 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 3.sērija.
21.05 «Trakulīgā salsa». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
22.55 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.40 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.35 «LNT ziņu «Top 10»».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Karamba!» Humora raidījums.
11.15 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 37.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 16.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
18.55 TV PIRMIZRĀDE. «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls.
2015.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 23.sērija.
23.25 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Attīstības kods 2».
1.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
2.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 4.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 79. un 80.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.35 «Māmiņu klubs».
11.05 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 20.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 2.sērija.
13.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 6.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 16. un 17.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 81. un 82.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
21.00 «Kāzu gūstā». TV šovs.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 9.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 20.sērija.
1.50 «Motīvs?» ASV seriāls. 4.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 1. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2183.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 29.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Sapņu viesnīca. Brazīlija». Melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.

14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 28.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2183.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Vjačeslavs Kaščejevs.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Lielā mūzikas balva 2015».
0.20 «Pārklenda». ASV vēsturiska drāma (ar subt.). 2013.g.

LTV7
5.00 «Skrundas pieturzīmes».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 20.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 511.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 3.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens divniekiem. Sezonas 7.posms Sanktmoricā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 512.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Gvineja-Bisava». Dokumentāla filma.
19.05 «Hedoniskā Havana». Dokumentāla filma (ar subt.).
20.05 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 4.sērija.
21.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
21.55 «Sirds stīgu spēle». Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.
0.00 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
0.30 ««SeMS» ceļo».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 81.sērija.
11.50 «Mīla – tas ir tikai vārds». Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 17.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Pazudusi Amazonē». Vācijas melodrāma. 2013.g.
23.10 «Apmierini mani». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
1.15 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
2.05 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 5.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 81. un 82.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 21.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 7.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 83. un 84.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 2.sērija.
0.10 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
1.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 9.sērija.
1.55 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 21.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 2. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2184.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 30.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Supernova 2016».*
13.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.00 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 29.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2184.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

TV PROGRAMMA
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 21.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 512.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 4.sērija.
12.45 ««SeMS» ceļo».*
13.50 ««Latvia Open 2014»». Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 513.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 5.sērija.
20.55 «Izzināt Japānu». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.30 «Brīnumainā Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Baltkrievija».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Uzbekistāna».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Lietuva».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.50 «Gvineja-Bisava». Dokumentāla filma.
23.25 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
0.25 «100 g kultūras. Personība».*
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 82.sērija.
11.45 «Pazudusi Amazonē». Vācijas melodrāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 18.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
22.15 «Rokijs 3». ASV sporta drāma. 1982.g.
0.15 «Dzīvīte».
0.40 «Nikita 3». ASV seriāls. 12.sērija.
1.25 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
2.15 «Dzīves krustcelēs 5».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 83. un 84.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 8.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 22.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 2013.g. 33. un
34.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 8.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 18. un 19.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 85. un 86.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tēta nedienas Latvijā».
22.35 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
0.35 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 22.sērija.
1.30 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 14.sērija.
1.50 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 3. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2185.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 31.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Daudz laimes!»*
12.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Zebra».*
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 30.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2185.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kurši». Dokumentāla filma.
20.00 «700 pasaules brīnumi». Izraēla.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
1.35 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 22.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 513.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 5.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris
12.40 «Izzināt Japānu». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
13.15 «Brīnumainā Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
13.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
14.20 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.50 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
15.20 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 514.sērija.
16.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
Jauktā stafete. Pārraide no Oslo.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
20.05 «Cukurs vai tauki?» Dokumentāla filma.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Izzināt Japānu». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
23.25 «Brīnumainā Japāna». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
23.55 «Sporta studija».*
0.40 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.40 «Dzīves krustcelēs 5».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 83.sērija.
11.55 «Mans Džordžs». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 19.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.50 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 8.sērija.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
1.50 «Dzīves krustcelēs 5».
2.30 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 19.sērija.
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 7.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 85. un 86.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 23.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 9.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 87. un 88.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 20.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
22.00 «Pērtiķu planēta». ASV fantastikas filma. 2001.g.
0.20 «Kinomānija».
0.55 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 6.sērija.
2.40 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 20.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 4. marts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 16.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 32.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 31.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 16.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Skutelis ir studijā».*
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.25 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.25 «Kalle nāk 5». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 5.sērija.
4.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latvijas novadu cīņas».*
8.25 «Sporta studijas diskusija».*
9.25 «Anekdošu šovs».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 23.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 514.sērija.
11.50 «Izolētie latvieši». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.25 «Personība. 100 g kultūras».*
14.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 515.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
19.50 «Momentuzņēmums».*
20.05 «Personības tapšana: Angela Merkele». Dokumentāla filma.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Hendelis».
Dokumentālu filmu cikls.

22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nobela testaments».
Zviedrijas mistikas trilleris (ar subt.). 2012.g.
23.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.40 «15 stāsti par jauno. Baltkrievija». Dokumentāla filma (ar subt.).
0.55 «15 stāsti par jauno. Uzbekistāna». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.10 «15 stāsti par jauno. Lietuva». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.30 «Cukurs vai tauki?» Dokumentāla filma.
2.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Anekdošu šovs».*
4.00 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 84.sērija.
11.50 «Dora Helta. Ingas tante bēg». Romantiska komēdija. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 20.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
18.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 9.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
2.10 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 20.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 8.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 87. un 88.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 24.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
15.30 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 10.sērija.
16.30 «Čaļi ar bērniem». ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 4.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 89. un 90.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Popera kunga pingvīni». ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
22.55 «Amerikāņu pīrāgs 2». ASV komēdija. 2001.g.
1.00 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
1.50 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 7.sērija.
2.35 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 15.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 37. un 38.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 5. marts
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.35 «Dardarija».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Lases un Majas detektīvaģentūra. Vallebijas ēnas».
Zviedrijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
11.55 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 3.sērija.
13.00 «Viens ciems. Visa Latvija».* Ape.
13.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.55 «700 pasaules brīnumi».* Izraēla.
14.30 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Haizivs pasaule».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Pa Jaņa Rozentāla vietām Saldū.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 4.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Otrs brālis».
Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
0.15 «Nobela testaments». Mistikas trilleris (ar subt.). 2012.g.
2.00 «Barikāžu 25.gadadienas piemiņas koncerts
«Ar domu par rītdienu»».*
3.40 «Planēta Dzintars». Dokumentāla filma.
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Spots».*
7.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
11.00 «Province».* (ar subt.).
11.30 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.20 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
10 km sprints vīriešiem.
13.45 «Šefpavārs līdzņemšanai».
15.05 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
15.20 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm.
16.40 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
17.05 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
18.05 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.00 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.55 «Inspektors Džordžs Džentlijs».
Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.35 «Midsomeras slepkavības 18». Seriāls. 1.sērija.
0.20 «Personības tapšana: Angela Merkele». Dokumentāla filma.
1.15 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*

Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 4.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
7.05 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.10 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 8.sērija.
12.20 «Galileo 2».
13.05 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 38.sērija.
15.50 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 9. un 10.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.50 «Gāze grīdā». Vācijas spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.40 «Detektīvs Valanders». Lielbritānijas filma. 1.sērija.
2.10 «Mans Džordžs». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
3.30 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 23.sērija.
6.40 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.30 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.40 «Korelaina». ASV animācijas filma. 2009.g.
13.50 «Kāzu gūstā». TV šovs.
14.50 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
17.05 «Popera kunga pingvīni». ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 5.sērija.
20.10 «Ralfs – postītājs». ASV animācijas filma. 2012.g.
22.10 «Ātrs un bez žēlastības 2». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
0.20 «Pērtiķu planēta». ASV fantastikas filma. 2001.g.
2.30 «Korelaina». ASV animācijas filma. 2009.g.
4.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 6. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Dzimis Eiropā».*
6.35 «Dardarija».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.15 «Ceļojums apkārt pasaulei».
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.50 TV PIRMIZRĀDE. «Britu dārza slepenā vēsture».

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

«MĀKSLAS STILI».

Tā ir iespēja apgūt dažādus mākslas vēstures stilus
un virzienus gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās, kas notiks reizi nedēļā.
Pieteikšanās pa tālruni 28807694.

Ādas problēmu, veidojumu
pārbaudi un ārstēšanu veic
dermatologs Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10,
tālrunis 29217661.

Z.Tomsones ārsta praksē
GINEKOLOĢIJĀ
veic ginekoloģisko pacienšu un
grūtnieču aprūpi (ir līgums ar NVD).

Grūtniecēm – bez maksas.
Jelgava, Mātera iela 26,
tālrunis 63020208.
SIA «EAST BEND COMPANY» (reģ.Nr.53603061521)
aicina darbā

strādniekus(-ces) metālapstrādes jomā:

• metinātājus(-as) ar pieredzi (TIG/MAG);
• cauruļu un stieņu liekšanas operatoru(-i) uz CNC
iekārtas;
• cauruļu un stieņu garināšanas operatoru(-i).
Prasības:
• latviešu valoda – sarunvalodas līmenī;
• angļu valoda – sarunvalodas līmenī;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta;
• vēlama izpratne tehniskajā jomā.
Kontaktālrunis 26789308;
e-pasts CV nosūtīšanai rous@inbox.lv.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā

Aigara Livdāna

(dzimšanas dati: 16.08.1960.,
bez noteiktas dzīvesvietas) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas
zināms par viņa radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā vai zvanīt
pa tālruni 63028550.

TV PROGRAMMA

Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Vasara Islandē».
Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Karš un miers».
Lielbritānijas daudzsēriju filma (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
23.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.10 «Haizivs pasaule». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.05 «Otrs brālis». Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
2.45 «Grupas «Labvēlīgais tips» jubilejas koncerts «Tikai 20»».*
4.55 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
5.05 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 10.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Sapņu viesnīca. Maroka». Melodrāma.
14.00 «Momentuzņēmums».*
14.20 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
15.10 «Lases un Majas detektīvaģentūra. Vallebijas ēnas».
Zviedrijas ģimenes filma. 2014.g.
16.35 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
17.25 «Futbola algoritms».*

17.55 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
18.10 «Tās tik ir operas! Hendelis». Dokumentālu filmu cikls.
19.05 «Atentāts. Sarajeva, 1914». Vēsturiska drāma (ar subt.).
21.00 «Teātris.zip».
21.30 «Mīli manu sievu». Nacionālā teātra izrāde.
23.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.10 «Anekdošu šovs 3».*
1.05 «Muzikālā banka 2014».*
3.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 5.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
7.05 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 8.sērija.
8.05 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
13.00 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
14.40 JAUNUMS. «Suņu slepenā dzīve». Lielbritānijas raidījums. 1.sērija.
15.50 «Dzintara dziesmas».
16.50 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 9.sērija.
17.20 JAUNUMS. «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Par Mēriju Popinsu un Benksa kungu».
ASV biogrāfiska filma. 2013.g.
23.30 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.25 «Dora Helta. Ingas tante bēg». Romantiska komēdija. 2011.g.
1.55 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
3.20 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 24.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
7.25 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
12.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
13.05 «Ātrs un bez žēlastības 2». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
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15.15 «Ralfs – postītājs». ASV animācijas filma. 2012.g.
17.25 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Borna ultimāts». Spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.25 «Garantētais medījums».
ASV krimināldrāma. 2011.g.
2.10 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 8.–10.sērija.
4.15 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības februārī un martā
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

16.02., 23.02., 01.03.
17.02., 09.03., 30.03.
19.02., 26.02., 11.03.
15.02., 29.02., 14.03.
15.02., 29.02., 14.03.
17.02., 02.03., 16.03.
17.02., 02.03., 16.03.
15. – 16.02., 14. – 15.03.
07.03., 04.04.
22.02., 21.03.
18.02., 03.03., 17.03.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.
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Pasākumi pilsētā
25. februārī pulksten 18 – ikmēneša tematiskais tūrisma vakars «Ar
rollerslēpēm ceļojumā pāri Ziemeļamerikai». Vakara viesis – Raimonds
Dombrovskis (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
25. februārī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde: A.Korovkins
«Biznesa klases palāta». Aizraujoša komēdija krievu valodā. Režisors
I.Lūsis, scenogrāfs A.Ozoliņš. Lomās: J.Losevs, V.Jancevičs, I.Kešiševa,
M.Samodahovs, Ž.Lubgāne, K.Sidina. Biļešu cena – € 7 – 12 (kultūras
namā).
26. februārī pulksten 19 – starptautisks flamenko koncertuzvedums
«Karmena». Autentiska Andalūzijas ģitārspēle, flamenko čigānu dejojumi.
Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
27. februārī pulksten 12 – NVO Informatīvā diena (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
27. februārī pulksten 16 – Dziesmu svētki Meteņos. Biļešu cena –
€ 1 (Jelgavas pils aulā).
27. februārī pulksten 18 – BJC «Junda» muzikālās studijas un popgrupas «Smaids» koncerts «Smaids – vakar, šodien, rīt!». Vadītāja – Viola
Ņinkovska. Biļetes nopērkamas BJC «Junda» (Pasta ielā 32), koncerta
dienā – kultūras namā. Biļešu cena – € 2 (kultūras nama Mazajā zālē).
28. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem
latviešu valodā «Zaķis lielībnieks». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena –
€ 2 – 3 (kultūras namā).
28. februārī pulksten 14 – tikšanās ar Māru Zālīti (Zinātniskajā bibliotēkā).
1. martā pulksten 15 – kokapstrādes nozares uzņēmēju tikšanās. Pieteikties līdz 25. februārim pa tālruni 63012155, 28342419 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris

Māksliniece savā
jubilejā dāvina izstādi

Izstādes
Līdz 26. februārim – Jelgavas mākslas studijas «Mansards» audzēkņu
darbu izstāde (ZRKAC 1. stāva foajē Svētes ielā 33).
No 26. februāra – izstāde «Silva Linarte. Gleznas» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 28. februārim – starptautiska bērnu kolāžu izstāde «Ledus svētki»
(kultūras nama 2. stāva foajē).
Līdz 28. februārim – izstāde «Divi mākslā»: Laines Kainaizes un Guntas
Brakovskas gleznas (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 28. februārim – Kristapa Herca fotogrāfiju izstāde (kultūras nama
1. stāva garderobes foajē).
Līdz 1. martam – Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja
Naumova ilustrāciju grāmatai «Ahoi! Plūdi Daugavā» izstāde (Zinātniskajā
bibliotēkā).
Līdz 1. martam – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu, absolventu un pedagogu darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
Līdz 4. martam – gleznu izstāde «Viens mirklis». Piedalās: Laimis Baltmanis, Anda Kalniņa, Mairita Zvirgzdiņa, Agnese Lībere, Alise Klimkāne,
Anete Skreija, Ilze Beķere, Aldis Feldmanis, Silva Poča, Ieva Šustika, Liene
Streka (Jelgavas pils aulas foajē).
Līdz 5. martam – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
Līdz 8. martam – Jelgavas mākslinieces Dainas Petteres izstāde «Keramika un rotas» (Zinātniskajā bibliotēkā).
Līdz 16. martam – Māra Grīnberga bilžu izstāde «Parīzieši 2015» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 27. martam – izstāde «Kurzemes albums», kurā skatāmi 90 darbi (18. gs. beigas – 19. gs. pirmā puse), kas reiz bijuši kādas ģimenes
piemiņas albums un saglabājušies cauri gadu desmitiem, izpētes gaitā
gūstot nosaukumu «Kurzemes albums» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

Foto: Raitis Supe
 Egija Grošteine

«Iedvesma nav jāgaida, ir
vienkārši jāstrādā! Gaidot iedvesmu, visu dzīvi var pavadīt
un tā arī nesagaidīt. Kā zinām,
gaidot paiet laiks, bet laika
vienmēr ir maz,» par radošo
darbu saka māksliniece Silva
Linarte, kuras gleznu izstāde
no rītdienas, 26. februāra,
būs skatāma Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā.
Māksliniece izstādi raksturo ar vienu
vārdu – līdzsvars –, paskaidrojot, ka tieši
šis vārds atbilst viņas pašreizējai mākslinieciskajai darbībai un ikdienai. «Līdzsvars pavada mani vienmēr, un jebkuram
cilvēkam tas ir vajadzīgs ik uz soļa – gan
darbā, gan dzīvē,» tā viņa.
Izstādē būs aplūkojamas 63 gleznas.
Tās visas ir eļļas darbi, kas gleznoti uz kartona vai audekla. Darbi ir ļoti daudzveidīgi
– ir ainavas, klusās dabas, kā arī bezsatura
kompozīcijas, kā pati māksliniece tās dēvē,
jo tām neesot saistības ar kādu konkrētu
priekšmetisku lietu, tomēr arī tajās ir
ielikts stāsts, doma. «Pēdējā laikā mani
vairāk piesaista problēmas, kas nav saistītas ar literāro, stāstošo momentu, bet gan
specifiskā glezniecība – gribas noskaidrot
attiecības, proporcijas…» viņa stāsta.
S.Linartes darbus raksturo harmonija,
līdzsvars, pozitīvā enerģija un askētisms.
Viņas gleznas glabājas daudzās privātkolekcijās ASV, Vācijā, Kanādā, Bermudu
salās, Ķīnā, Zviedrijā, Norvēģijā, un viņa
aktīvi piedalās izstādēs gan Latvijā, gan
ārzemēs. Sarīkotas arī vairāk nekā desmit
personālizstādes. Papildus tam māks-

liniece veidojusi logo Latgales dziesmu
svētkiem, Daugavpils 740. jubilejas logo,
arī vairāku novadu ģerboņus.
Idejas saviem glezniecības darbiem
māksliniece smeļas ikdienā, dabā, pārdzīvojumos un atmiņās: «Man ir ļoti, ļoti
izteikta vizuālā atmiņa. Iespaidus varu
rast, braucot autobusā, vilcienā, ejot pa
ielu. Man patīk saskatīt interesantus krāsu salikumus, noskaņas un kompozīcijas,
kas, iespējams, citiem neko neizsaka, bet
mani uzrunā. Pacenšos redzēto saglabāt
atmiņā, lai vēlāk tas tiktu uzgleznots.
Reizēm pārdzīvojumus, redzēto kaut kur
atzīmēju, uzskicēju, bet ir arī attēli, kas
mani nereti apciemo pat no tālas bērnības – Sibīrijas laikiem. Gatavojoties citai
izstādei, esmu uzgleznojusi darbu, kam
iespaidus guvu pat piecu gadu vecumā.
Atceros, ka vēl pavisam mazu mani aizsūtīja uz blakusciemu salodēt caurumu vienīgajā no Latvijas līdzpaņemtajā ģimenes
katliņā. Pēc piecus kilometrus garā ceļa
pa taigu nonācu ciemā, kur ieraudzīju ar
siena kušķiem un vecu spilvenu aizpildītu
logu. Tas man ļoti ir iespiedies atmiņā.
Nezinu, vai tā ir arī citiem, bet man ir
lietas, ko atceros un kas man no atmiņas
nepazūd pat visa mūža garumā – labi
nostrādā filmiņa, un kadrs ir acu priekšā, arī mirkļi no bērnības un jaunības.»
Izstādē Jelgavā gan ir apskatāma viena
glezna ar mākslinieces «bērnības garšu»
– darbā «Sniegi, vēji putināja» S.Linarte
uzgleznojusi ciematiņu, līdz kuram viņai
bijis jāmēro vairāki kilometri, no rītiem
ejot uz skolu. Lielākoties izstādē aplūkojamie darbi tapuši 2015. gadā, daži – arī
šogad. Ja veselība ļaus, tad turpmāko gadu
māksliniece veltīs, lai gleznās pārvērstu
spilgtas, emocionālas un skaudras Sibīrijas laika atmiņas.

«Ja man nebūtu gleznošanas, es laikam ļoti slikti justos,» spriež S.Linarte,
uzsverot: «Gleznošana – tas ir gan darbs,
gan hobijs. Tā ir mana ikdiena. Pēc
Latvijas neatkarības atgūšanas pārcēlos
uz savām dzimtajām mājām, no kurām
1941. gadā mana ģimene tika izsūtīta uz
Sibīriju. Liktenis nostrādājis tā, ka esmu
viena, un glezniecība man palīdz dzīvot.
Esmu gandarīta, ka man ir šāda iespēja.»
Jāpiebilst, ka S.Linarte mākslas pasauli ir bagātinājusi ne tikai ar savām
gleznām, bet arī darbu pedagoģijas jomā.
Viņa smejot teic, ka mākslas pedagoga
amatā strādājusi «nepieklājīgi ilgi» –
53 gadus. Strādājusi Rīgas Lietišķās
mākslas vidusskolas Rēzeknes filiālē,
Rēzeknes Lietišķās mākslas vidusskolā,
Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā «Saules skola», Baltijas Krievu
institūtā, Daugavpils Universitātē, kā arī
astoņus gadus bijusi Daugavpils galvenā
māksliniece, bet nu pilnībā nodevusies
mākslai un vasarā dārza darbiem. «Pēc
katra padarītā darbiņa – veiksmīgāka vai
mazāk veiksmīga – ir svētku izjūta. Man
ikkatras izstādes atklāšana ir kā nelieli
svētki, ko es apzināti ar savu darbu sev
varu sagādāt. Ja vēl šādi kaut nelielu
mirkli pozitīvāku varu darīt citiem,
tad tas ir liels gandarījums, jo izstāde
ir arī liela atbildība, īpaši jau tāpēc, ka,
ja pedagoģijas jomā nostrādāts tik ilgi,
tad nav nevienas pilsētas Latvijā, kur
nebūtu manu audzēkņu. Arī Jelgavā ir
vairāki, un zinu, ka viņi atnāks uz manu
izstādi,» nosaka S.Linarte. Būtiski, ka
šoreiz izstādes atklāšana māksliniecei
būs dubultsvētki, jo tieši šajā dienā ir arī
viņas dzimšanas diena.
Gleznu izstādi muzejā varēs aplūkot
līdz 27. martam.

Ar rollerslēpēm ceļojumā pāri Ziemeļamerikai
 Egija Grošteine

25. februārī pulksten 18 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notiks ikmēneša
tematiskais tūrisma vakars.
Šoreiz tajā savos iespaidos
par ceļojumu apkārt Ziemeļ
amerikai dalīsies Raimonds
Dombrovskis.
R.Dombrovski vienmēr ir aizrāvuši
piedzīvojumi, tāpēc viņš nolēma doties
ceļojumā ar rollerslēpēm – viņa mērķis
bija nobraukt 6759 kilometrus no Kanādas līdz Meksikai 90 dienās. Neviens
pirms viņa ko tādu nebija paveicis un
neviens šo ceļa posmu šādā veidā nav
veicis joprojām, stāsta Jelgavas reģionālā

Tūrisma centra sabiedrisko attiecību
speciāliste Alise Ozoliņa. Tūrisma vakara viesis dzimis Rīgā un 1979. gadā
ar ģimeni emigrējis uz ASV. Viņš plašāk
pazīstams kā profesionāls biatlonists
– bijis septiņkārtējs ASV čempions un
1988. gadā ticis iekļauts ASV olimpiskajā
izlasē, tomēr Kalgari ziemas olimpiskajās spēlēs R.Dombrovskim veselības
problēmu dēļ diemžēl neizdevās
piedalīties. Tas bijis pagrieziena
punkts viņa karjerā, kas kļuva par
īsto brīdi piepildīt savus sapņus
ārpus profesionālā sporta un arī
mesties aizraujošā ceļojumā ar
rollerslēpēm.
Šī neparastā ceļojuma laikā
R.Dombrovskis izzināja sevi,
iepazina unikālo Ziemeļamerikas

dabu, kā arī satika daudz vietējo iedzīvotāju un ceļotāju. Par gūtajām atziņām
un iespaidiem viņš pastāstīs tūrisma vakarā, kur demonstrēs arī ceļojuma laikā
uzņemtos fotoattēlus un video kadrus.
Dalības maksa – 1,50 eiro, pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv.

Foto: no A.Dombrovska personīgā arhīva

