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Jelgavas lielās jubilejas
gads sagaidīts!

1242. gadā pāvesta sūtnis Vilhelms no Modenas devis Livonijas ordenim atļauju celt pili pie
Lielupes. Tās celtniecība uz zemes strēles starp Lielupi un Driksu sākās tikai 1265. gadā ordeņa mestra Konrāda no Mandernas laikā. Šo
brīdi var uzskatīt
par Jelgavas dibi
nāšanu.
Ir hipotēze,
ka tā bijusi koka
pils, kas 14. gadsimtā, celtniecībā izmantojot
laukakmeņus un
dolomītu, pārbūvēta, pilij ie
gūstot raksturīgo konventa tipa
formu ar četriem
korpusiem, kas
ieskāva pagalmu,
un kvadrātiskiem
stūra torņiem.

Jauni kritēriji maznodrošinātā
statusa saņemšanai
 Ilze Knusle-Jankevica

Decembra Jelgavas domes sēdē tika apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi «Trūcīgas
un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas
pilsētas pašvaldībā»,
kas paredz jaunus kritērijus maznodrošinātā
statusa saņemšanai.
Personas šī statusa saņemšanai Sociālo lietu
pārvaldē varēs vērsties
pēc noteikumu stāšanās
spēkā.

2015. gads ir Jelgavas pilsētas 750. jubilejas gads. Ar mūziku, sildīšanos pie ugunskuriem, valsts un pilsētas domes amatpersonu uzrunām
un salūtu jaunais gads tika sagaidīts Pasta salas estrādē, kas ir pirmais publiskais pasākums rekonstruētajā salā. Jāpiebilst, ka jelgavnieki
jauno gadu sagaidīja divas reizes – pusnaktī pēc Latvijas laika un 0.25 pēc Jelgavas laika, kad meridiāns šķērso Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torni. Īsi pirms salūta jelgavniekus video sveicienā uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. «Šis ir laiks, kad izvērtējam
darbus, un notikumi pasaulē mums vairāk liek domāt par savstarpējo sapratni un toleranci. Paldies ikvienam jelgavniekam par paveikto
Jelgavai un par daļiņu sirds, kas ieguldīta pilsētā. Jelgava vienmēr ir lepojusies ar saviem cilvēkiem. Lai jaunais gads nes pozitīvus iespaidus,
vairo pašapziņu un lepnumu par savu pilsētu!» tā mērs, jaunajā gadā ikvienam vēlot laimi, saticību, mīlestību un veselību. Pēc salūta pirmizrādi piedzīvoja jaunais dziesmas «Satiksimies Jelgavā» videoklips, kas filmēts vasarā un kura tapšanā iesaistījās vairāku Jelgavas uzņēmumu
kolektīvi un daudzi pilsētnieki. To var lejupielādēt pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv. Jaunais – Jelgavas jubilejas – gads ir sagaidīts, un,
lai visa gada garumā jelgavnieki atcerētos par mūsu pilsētas nozīmīgo notikumu, laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» katrā numurā lasītājiem
Fotokolāža: JV
atklās kādu Jelgavas (Mītavas) vēstures faktu, tā ļaujot vēl labāk iepazīt savu pilsētu.

Lai gan Centrālā statistikas biroja apkopotie dati par pagājušā
gada 11 mēnešiem liecina, ka valstī kopumā
mirstība bijusi lielāka
nekā dzimstība, Jelgavā pagājušais gads
noslēdzies uz pozitīvas
nots – ar nelielu, tomēr
dzimstības pārsvaru. Arī
2014. gada sākums ir
diezgan ražīgs – Jelgavas slimnīcā nepilnas
nedēļas laikā piedzimuši
19 mazuļi.
Pirmais šogad Jelgavas slimnīcā
piedzimušais bērniņš ir jelgavniece
Melānija Mikitova, kura pasaulē
nāca 1. janvārī pulksten 5.16. Viņu

un jaunos vecākus tradicionāli
sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. «Lai meitenīte
aug vesela, skaista un mīlestības
apveltīta,» viņš novēlēja, uzsverot,
ka galvenais, lai veselība būtu arī
mammai un pārējiem ģimenes
locekļiem. Domes priekšsēdētājs
mazajai meitenītei pasniedza
adītus zābaciņus Jelgavas krāsās
un citas veltes. Melānija ir pirmais
Agneses Mikitovas un Armanda
Upmaņa bērniņš. «Mēs nojautām,
ka Melānija piedzims svētkos, tāpēc it nemaz nebijām saskumuši.
Varbūt manai mammai mazliet
svētkus pabojājām, jo viņa mūs
veda uz slimnīcu,» smaidot saka
Agnese.
Jāpiebilst, ka 1. janvārī Jelgavas
slimnīcā piedzima pieci bērniņi
– visas meitenītes – un dāvaniņas
no Jelgavas domes priekšsēdē-

Turpinājums 3.lpp.

Autobuss uz Ziemassvētku kauju
atceres pasākumiem

Dabiskais pieaugums –
pozitīvs; jaunais gads sācies
ar meitenīti
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne uzsver, ka
šie saistošie noteikumi izstrādāti,
lai novērstu tiesību ierobežojumu
personām saņemt normatīvajos
aktos maznodrošinātām ģimenēm
paredzētos tiesiskos labumus,
piemēram, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu, valsts
nodrošinātu juridisko palīdzību,
atbrīvošanu no tiesas izdevumu
samaksas (šo lēmumu pieņem
tiesa), kā arī tiesības šogad saņemt
elektroenerģijas pakalpojumu
par samazināta tarifa cenu. Viņa
skaidro, ka līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā palielināsies
darbspējīga vecuma personu,

pensionāru un personu ar invaliditāti skaits, kuri var pretendēt uz
maznodrošinātā statusu. Sociālo
lietu pārvalde prognozē, ka uz
maznodrošinātas ģimenes statusu
2015. gadā var pretendēt 3300
ģimenes jeb 8400 personas.
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās
palīdzības administrēšanas nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa stāsta,
ka ir paaugstināts ienākumu
līmenis ģimenēm ar bērniem, kas
varētu pretendēt uz maznodrošinātas ģimenes statusu – turpmāk
tie būs 180 eiro uz vienu ģimenes
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā.
Savukārt ģimenēm bez bērniem
ienākumu līmenis statusa saņemšanai paliks nemainīgs – 128,06
eiro uz personu. Būtiski, ka
saskaņā ar valsts normatīvajiem
aktiem ģimenei, lai saņemtu
maznodrošinātās statusu, drīkst
būt arī papildu īpašums: dzīvošanai nepiemērots nekustamais
īpašums ar kopējo kadastrālo
vērtību līdz 11 400 eiro; automašīna, piekabe, airu laiva, kas
ģimenes (personas) īpašumā ir
ilgāk par 12 mēnešiem, kā arī
viens motocikls vai motorollers,
vai mopēds katram ģimenes loceklim; automobilis, ko izmanto
bērna ar invaliditāti vajadzībām,
vai speciāli pielāgots automobilis
personai ar invaliditāti.

Lai dotu iespēju interesentiem sestdien, 10. janvārī,
apmeklēt Ziemassvētku kauju atceres 98. gadskārtai veltītos
pasākumus, Jelgavas pilsētas dome nodrošina autobusu uz
kauju piemiņas vietām. Autobusa izbraukšana – pulksten
11 no pilsētas kultūras nama Krišjāņa Barona ielā 6.

Mūsu pilsētas lielās jubilejas gadā pirmais Jelgavas slimnīcā
piedzimušais bērniņš ir jelgavniece Melānija Mikitova, kura
pasaulē nāca 1. janvārī pulksten 5.16. Viņu un jaunos vecākus
Agnesi Mikitovu un Armandu Upmani sveica Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Foto: Raitis Supe
tāja saņēma visu piecu mazuļu pēc vairāku gadu pārtraukuma
vecāki.
bijušas 1000 dzemdības un piedziJelgavas slimnīcas vecākā vec- muši 1009 mazuļi, tostarp septiņi
māte Eva Vingre norāda, ka 2014. dvīņu pāri.
gadā Jelgavas slimnīcā beidzot
Turpinājums 3.lpp.

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

63048800

• Pulksten 12 Kalnciema vidusskolā – Jura Kulakova koncertprogramma «Veltījums latviešu strēlniekiem».
• Pulksten 14 Babītes novada Antiņu kapsētā – kritušo
strēlnieku piemiņas brīdis un jaunsargu svinīgais solījums.
• Pulksten 15.30 Ziemassvētku kauju muzejā «Mangaļi»
– Pirmā pasaules kara ieroču un ekipējuma demonstrēšana
un citas aktivitātes.
• Pulksten 17.30 Ložmetējkalnā – svinīgs pasākums ar vīru
kopu «Vilki».
Autobusa maršruts: kultūras nams–Valgunde–Kalnciema vidusskola–Kalnciema DUS–Babītes novada Antiņu brāļu kapi–Latvijas
Kara muzeja filiāle «Mangaļi»–Valgundes pagasta Ložmetējkalns.
Pēc pasākuma, ap pulksten 20.30,
autobuss no Ložmetējkalna dosies atpakaļ uz Jelgavu.
Ziemassvētku kaujas bija lielākā militārā operācija Pirmā pasaules kara
laikā, kas risinājās Latvijas teritorijā, un tās gaitā latviešu strēlnieki,
cīnoties ar daudz lielāku pārspēku, parādīja apbrīnojamu varonību.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pilsēta ir sagaidījusi savu 750. jubilejas gadu. Šis būs īpašs gads ikvienam jelgavniekam,
tāpēc «Jelgavas Vēstnesis» jau pašā gada sākumā aicināja padomāt, ko jelgavnieki
nozīmīgajā 750 gadu jubilejā novēl savai pilsētai un paši sev.

Pilsētnieku vēlējumi
Jelgavai 750 gadu jubilejā
Jevgeņija Britjikova,
strādā LLU:
– Gribu vēlēt, lai viss apkārt
būtu skaists! Lai viss zied un
ir sakopts. Lai jelgavniekiem
prieks! Es pati esmu laimīga!
Man visi radi dzīvo, strādā Latvijā, viss ir kārtībā, tāpēc vienīgais
– veselību, mīlestību un mazliet
vairāk naudiņas!

Elijs Šimkevics,
strādā «Evopipes»:
– Vēlu pilsētai vēl lielāku izaugsmi! Lai šeit top aizvien
jaunas ražotnes, nav pat būtiski,
kādā jomā, galvenais, lai rodas
jaunas darba vietas, lai cilvēkiem
ir darbs un pietiekami labas
algas!

Madara Dzalbe,
strādā Londonā:
– Tā, kā tagad, ir labi! Viss attīstās, viss ir smuki! Es lepojos ar
Jelgavu. Tieši mājās runājām, ka
pilsētai vairāk jāattīsta ūdens tūrisms, bet tagad redzu, ka arī tas
tiek darīts. Jelgava ir malači!

Luīze Kahanoviča,
mācās Jelgavas tehnikumā:
– Jelgava ir ļoti daudz sasniegusi, sevišķi pēdējos 30 gados. Tā
ir kļuvusi daudz skaistāka. Mamma ir stāstījusi, kā te izskatījās
toreiz, kā viss bija nopostīts...
Tagad ir pilnīgi cita pilsēta. Tā
turpināt!

Biruta Pūpola,
strādā SIA «Zemgales Eko»:
– Nu, protams, novēlu vēl
lielāku izaugsmi! Lai iedzīvotāji
pēc iespējas labāk dzīvotu, būtu
apmierināti un visiem būtu laba
veselība!

Rihards Antoņevičs,
skolnieks:
– Es gribu novēlēt pilsētai izaugsmi, lai ir vairāk sasniegumu un
panākumu! Un vēl es gribētu, lai
Jelgavā notiktu UEFA Čempionu
līgas spēle un pie mums viesotos
futbola komanda «Real Madrid».

Māris un Egita Viļumi,
audzina meitiņu:
– Novēlam izaugsmi! Lai Jelgava kļūst vēl smukāka un lai
vairāk domā par mazajiem jelgavniekiem. Mums pašiem aug
meitiņa – gribam, lai viņai būtu
ko šeit darīt arī turpmāk.

Rihards Meimanis,
strādā par montieri:
– Novēlu Jelgavai tādu pašu
attīstību, atjaunot visus parkus,
lai būtu kur staigāt, atpūsties
arī bērniem. Konkrētu parku,
kas būtu jāatjauno, gan nosaukt
nevaru, pamazām tas tiek darīts. Lai uzņemtais kurss tiek
turpināts!

Donāts, pensionārs:
– Lai visi Jelgavā nodzīvotu
līdz maniem gadiem un visi būtu
laimīgi!

Gints Ostrovskis,
strādā mazumtirdzniecībā:
– Jelgavai es, protams, vēlu
izaugsmi! Kur būtu jāaug? Tai
būtu vairāk jāattīstās ārpus
centra, jāsakārto ceļi, jāsakārto lietus kanalizācija, lai ielas
neapplūst. Vēl gribu vēlēt, lai
ir mierīga ģeopolitiskā situācija
Marina Pučinska,
– gan Eiropā, gan līdz ar to arī
skolotāja:
mums šeit, Latvijā. Domāju, ka
– Tikpat ātri augt – cik ātri līdz
jaunais gads būs tāds pats darba šim tā mums kļuva skaista, tāpat
gads – neesam tik bagāti, lai kaut ko īpaši svinētu.
arī tālāk plaukt un attīstīties!
Tie, kuri šeit nav bijuši piecus,
desmit gadus, jau vairs nepazīs
mūsu pilsētu.
Ketija Daukšte, skolniece:
– Es novēlu, lai Jelgava kļūtu
bagātāka un skaistāka! Un lai
šeit ir daudz skaistu vietu!

Toms Kuķalks,
mācās Jelgavas tehnikumā:
– Lai cilvēki tik daudz nebrauktu prom uz ārzemēm! Un arī lai
Jelgavā būtu vairāk vietu, kur
aiziet atpūsties. Citādi atbrauc
man draudzene no Rīgas, un
trūkst vietu, kur aiziet – varam
uzspēlēt boulingu vai paslidot.
Bet vajag vēl kādas iespējas!

Maija Kravinska, darbojas
Jelgavas Latviešu biedrībā:
– Būt tikpat skaistai kā līdz
šim, atraktīvai, izdarīgai, apsviedīgai. Neskatoties uz visiem
skauģiem, lai pilsēta tāpat spīdētu visā valstī un arī aiz tās robežām! Mums Jelgavas Latviešu
biedrībai šogad aprit 135 gadi,
tāpēc ceru, ka varēsim to svinēt
roku rokā ar pilsētu.

Dace Dučkena, strādā Rīgā:
– Es gribētu novēlēt, lai tiešām
katram jelgavniekam ir tā sajūta, ka Jelgava ir otrā Latvijas
galvaspilsēta, tādu pašapziņu.
Protams, lai mums šeit patīk un
lai būtu vairāk darba vietu, lai
cilvēku Jelgavā kļūst vairāk!

Valdis Šabanovs,
pensionārs:
– Lai nebūtu korupcijas! Lai
visi būtu laimīgi – kā krievi, tā
latvieši. Un lai pie mums valdītu
miers, ne tā kā Ukrainā...

Sindija Šmiukše,
studē LLU:
– Lai Jelgavā viss spīd un zeļ
vēl vairāk! Esmu no Grobiņas,
Jelgavā tikai pirmo gadu, taču,
cik dzirdēts, Jelgava tikai pēdējos
gados ir ieguvusi skaisto tiltu
un daudzās gaismiņas, pēdējos
gados pilsēta ir ļoti attīstījusies.
Tāpēc novēlu, lai attīstība turpinās!

Voldemārs Galvanovskis,
pensionārs:
– Turpināt tāpat kā līdz šim!
Mums jau ir skaista Pasta sala,
jāturpina tā attīstīt un jāveido
arī jauni skaisti objekti! Domāju,
ka 2015. gads būs veiksmīgs, jo
mums ir tāds mērs, kurš prot labi
visu darīt!

Ilze Kopmane, skolotāja:
– Lai cilvēki būtu sirsnīgāki viens
pret otru! Lai bērnu kļūst vairāk
un viņiem būtu vairāk ko darīt,
tāpēc ceru, ka Jelgavā būs vairāk
rotaļu laukumu, tie ir vajadzīgi. Šis
būs īpašs gads, neviens no mums
taču tik lielu pilsētas jubileju vairs
nepiedzīvos! Novēlu jelgavniekiem
to no sirds izbaudīt!

Emīls Gulbis,
strādā «Kulk»:
– Novēlu, lai mainās cilvēku attieksme, lai tie vairāk novērtē citu
cilvēku darbu! Bet pašai pilsētai…
Te jau viss ir! Daudz ko var redzēt,
daudz ko var novērtēt. Bet nedomāju, ka šis būs kāds īpašs gads,
nekas daudz jau nemainīsies.

Diāna Samusjenkova,
skolniece:
– Es gribu vēlēt pilsētai laimi un
ilgu dzīvi! Lai Jelgavā ir labi, lai
šeit neviens nelamājas. Pastaigājoties ar draudzenēm, es bieži dzirdu
lamas un rupjības – novēlu, lai šeit
neviens vairs nelamātos!
Sagatavoja Ligita Vaita,
foto Raitis Supe
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Dabiskais pieaugums – pozitīvs;
jaunais gads sācies ar meitenīti
No 1.lpp.

Tā kā šī ir pirmā reize pēdējo
gadu laikā, kad slimnīcā dzemdību skaits sasniedzis tūkstoti un
dzimušo bērnu skaits pārsniedzis tūkstoti, Jelgavas domes
priekšsēdētājs sveica arī 2014.
gadā slimnīcā 1000. dzemdībās
dzimušo mazuli Pēterīti. «Mums
gan noliktais datums bija 24.
janvāris, bet Pēterītis laikam
gribēja piedzimt vēl 2014. gadā,»
tā zēna mamma Kristīne Kūlīte,
piebilstot, ka brālīti mājās gaida
13 gadus vecā māsa Katrīna.
Jelgavas slimnīcas apkopotie dati liecina, ka 2013. gadā
slimnīcā piedzimuši 868 bērni
(tostarp 9 dvīņu pāri), 2012.
gadā – 912 bērni (tostarp 6 dvīņu pāri), 2011., 2010. un 2009.
gadā – 940 bērni.
Statistiku apkopojusi arī Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu
nodaļa, un skaitļi liecina, ka pagājušais gads Jelgavā noslēdzies
ar pozitīvu dabisko pieaugumu
– piedzimušo ir par diviem

vairāk nekā nomirušo. 2014.
gadā Jelgavas Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 670 dzimušie
un 668 mirušie, bet 2013. gadā
reģistrēti 643 dzimušie un 703
mirušie un dabiskais pieaugums
bija negatīvs – nomirušo bija par
60 vairāk nekā piedzimušo. Pēc
Dzimtsarakstu nodaļas datiem,
pērn populārākie bērna vārdi
Jelgavā bijuši Artūrs un Emīlija. Par Artūru savu mazuli
nosaukuši 14 vecāki, vēl starp
populārākajiem zēnu vārdiem
minami Adrians (šāds vārds dots
12 zēniem), Daniels un Maksims (katrs no vārdiem dots 9
puikām). Populārākais meiteņu
vārds ir Emīlija – tā nosauktas
13 jaundzimušās. Vēl populāri
bijuši tādi vārdi kā Paula (11
meitenēm), Alise un Marta
(katrs vārds 9 meitenēm).
Dzimtsarakstu nodaļa piebilst, ka 2014. gadā laulību
nodaļā reģistrējuši 418 pāri, kas
ir par astoņiem pāriem mazāk
nekā 2013. gadā.

Jauni kritēriji maznodrošinātā
statusa saņemšanai
No 1.lpp.

Pensionāriem ienākumu līmenis noteikts 228 eiro mēnesī uz
personu pēdējos trīs mēnešus,
ja tā ir pensionāru ģimene, un
257 eiro uz personu atsevišķi
dzīvojošam pensionāram, personām ar invaliditāti, politiski
represētajām personām.
Domes sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi spēkā stāsies
pēc to publicēšanas oficiālajā
izdevumā «Latvijas Vēstnesis»,
līdz ar to spēku zaudēs Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2012. gada
29. novembra saistošie noteikumi Nr.12-27 «Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšana Jelgavas
pilsētas pašvaldībā».
Jāatgādina, ka šogad atbalstu
elektrības iegādei varēs saņemt
trūcīgās un maznodrošinātās
personas, ja tās elektrību iegādāsies no «Latvenergo». Lai
pieteiktos atbalstam, Sociālo
lietu pārvaldei jāpaziņo ar «Latv
energo» noslēgtā līguma nu-

murs. Savukārt maznodrošinātā
statusa saņemšanai personas
varēs pieteikties tikai tad, kad
spēkā būs stājušies jaunie saistošie noteikumi. Sociālo lietu
pārvalde lēš, ka tas varētu būt
janvāra otrajā pusē. Tad arī
pārvaldē tiks gaidītas personas,
kas var pretendēt uz maznodrošinātā statusu. Apmeklētāji tiek
pieņemti pirmdienās no pulksten
8 līdz 12 un no 13 līdz 19 («dzīvā»
rinda), otrdienās un ceturtdienās
no pulksten 8 līdz 12 un no pulksten 13 līdz 17 (pēc pieraksta),
trešdienās no pulksten 8 līdz 12
un no 13 līdz 17 («dzīvā» rinda).
Papildu informācija un pieraksts
pa tālruni 63048914, 63007224.
Jāpiebilst, ka maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, tiek piešķirts uz 6 mēnešiem;
kurā nav darbspējīgas personas
– uz 12 mēnešiem. Ja šajā laikā ir
izmaiņas ģimenes sastāvā vai materiālajā stāvoklī, par to jāinformē
Sociālo lietu pārvalde.

Māris Mielavs apstiprināts par
«Pilsētsaimniecības» vadītāju
 Sintija Čepanone

Līdzšinējais pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītāja pienākumu izpildītājs Māris Mielavs decembra domes sēdē apstiprināts par iestādes vadītāju.
M.Mielavs, kurš iepriekš bija «Pilsētsaimniecības» vadītāja
vietnieks, «Pilsētsaimniecības» vadītāja pienākumus pildīja kopš
pagājušā gada 1. jūlija – pēc ilggadējā iestādes vadītāja Andreja
Baļčūna došanās pensijā. Taču 18. decembra Jelgavas domes sēdē
deputāti viņu apstiprināja pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītāja amatā.

SIA «JELGAVAS ŪDENS» ir pabeigusi projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Jelgavā, III kārta», Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010, īstenošanu.
Projekta kopējās izmaksas – 2,4 milj. EUR (ar PVN), t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 1,4
milj. EUR, valsts budžeta līdzfinansējums – 0,08 milj. EUR.
Projekta III kārtas aktivitātes:
• ūdens tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (2,8 km);
• kanalizācijas tīklu paplašināšana (6,4 km);
• 2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.
Pēc projekta realizācijas 96% Jelgavas pilsētas ūdens apkalpošanas zonas iedzīvotāju ir nodrošināti ar
tehniski iespējamu pieslēgšanos pie ūdensapgādes sistēmas un 90% Jelgavas pilsētas aglomerācijas
iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie kanalizācijas sistēmas.
PROJEKTU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA»
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS – SIA «JELGAVAS ŪDENS».
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA
LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!
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Par centību ķīmijā
saņem 50 eiro no
«PET Baltija»

Foto: Raitis Supe

3

Īsi
 Izveidotā pagaidu autobusu pietura pie dzelzceļa stacijas ēkas paliks
arī pēc satiksmes termināļa ielu
rekonstrukcijas darbu pabeigšanas,
nolemts Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē. «Iedzīvotāji pie šīs autobusu
pieturas jau ir pieraduši un novērtē to
atzinīgi. Tāpēc nolemts, ka arī pēc rekonstrukcijas darbu beigām autobusa pietura
atradīsies iepretim stacijas ieejai, nevis
Zemgales prospektā uzreiz aiz apļveida
krustojuma, kur tā bija agrāk,» skaidro
«Pilsētsaimniecības» satiksmes organizācijas plānotāja Dzidra Staša. Pasažieru
pievešana uz vilcienu un sagaidīšana no
tā joprojām tiks organizēta stāvlaukumā
muitas teritorijā, ievērojot 30 minūšu
stāvēšanas ierobežojumu. Šim nolūkam
varēs izmantot arī brauktuves paplašinājumu vai tā saucamo «kabatu» Zemgales
prospektā, kur bija paredzēta autobusu
pietura tās iepriekšējā atrašanās vietā,»
norāda Dz.Staša. Jelgavas Autobusu parkam uzdots izvērtēt, kā tiks organizēta
kustība tiem autobusiem, kas pašlaik,
remontdarbu laikā, piestāj pie stacijas,
bet pirms rekonstrukcijas uzsākšanas
pēc apstāšanās pieturā Pasta ielā pie
krustojuma ar Stacijas ielu turpināja
maršrutu pa Rūpniecības ielu vai pa Lietuvas šoseju. «Autobusu parkam uzdots
izvērtēt, vai šie autobusi arī turpmāk
pievedīs pasažierus līdz stacijas ēkai,»
informē Dz.Staša.

Centīgākie skolēni ķīmijā, kuriem 1. semestrī vidējā atzīme šajā priekšmetā bija 8,5 balles un vairāk, saņēma
 Jelgavas Izglītības pārvalde inforvienreizēju stipendiju 50 eiro apmērā no uzņēmuma «PET Baltija». Mūsu pilsētā ir 25 šādi skolēni.
 Ligita Vaita

25 vidusskolēni, kuriem
šī mācību gada 1. semestrī bijuši īpaši augsti
sasniegumi ķīmijā, saņēma vienreizēju stipendiju
50 eiro apmērā no uzņēmuma «PET Baltija». Tā
uzņēmums sadarbībā
ar Izglītības pārvaldi cer
sekmēt un stimulēt jauniešu centību eksaktajos
priekšmetos. Būtiski, ka
ne skolotāji, ne skolēni
par konkursu nav zinājuši, tāpēc atzīme – vidēji
8,5 balles semestrī – nopelnīta pilnīgi godīgi.
Izglītības pārvaldē skaidro, ka
prēmiju pasniegšana ir «PET
Baltija» iniciatīva, taču kopīgi
izvēlēts, ka šoreiz tiks vērtētas
sekmes ķīmijā. «Iespējams, nākamreiz tas jau būs kāds cits
eksaktais priekšmets,» norāda

«PET Baltija» valdes priekšsēdētāja Undīne Būde.
Jauniešu sveikšanā piedalījās
arī Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Aigars
Rublis. «Esam lepni par uzņēmumu, kuru vada talantīgi, spējīgi un
patriotiski jelgavnieki, kuri mudina
arī skolēnus tiekties uz mērķi,»
uzsver A.Rāviņš.
Savukārt Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza akcentē, ka
ķīmija nav no vieglākajiem priekšmetiem, turklāt svarīgi, ka ne
pedagogi, ne skolēni nav zinājuši
par šo konkursu. «Ir daudz skolēnu,
kuriem vidējā atzīme ķīmijā bija 8,4
balles, tātad viņiem pietrūka tikai
nedaudz,» tā G.Auza.
Jāpiebilst, ka vidējā atzīme ne
vienmēr ir tāda pati kā liecībā, jo
skolotājs pēc saviem ieskatiem un
skolēna panākumiem semestra
atzīmi var noapaļot uz augšu vai
leju. Izvēloties konkrētos 25 jauniešus, Izglītības pārvalde vērtēja

1. semestra vidējo atzīmi ķīmijā
– šāds precīzs novērtējums redzams
e-klasē. Naudas balvu no uzņēmuma 50 eiro apmērā saņēma tie, kuru
vidējā atzīme ķīmijā 1. semestrī ir
8,5 balles un augstāk.
Arī uzrunātie jaunieši atzīst, ka
naudas prēmija ir liels pārsteigums.
4. vidusskolas 10. klases skolnieks
Agris Andersons atklāj, ka ķīmija
viņam vienkārši padodas, bet pašu
daudz vairāk interesē informācijas
tehnoloģijas, ar ko arī plāno saistīt
savu nākotnes profesiju.
Līdzīgi domā Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases skolniece Viktorija
Muravka: «Bieži sanāk palīdzēt
klasesbiedriem, jo šis priekšmets
man vienkārši padodas – pat nezinu, kāpēc. Ģimenē smejas, ka esmu
līdzīga vecmāmiņai, arī viņai labi
veicās ķīmijā.»
Jaunieši tika iepazīstināti arī
ar «PET Baltija» rūpnīcas darbu,
sasniegumiem un turpmākajiem
mērķiem, viņiem bija iespēja arī
doties ekskursijā pa ražotni.

Futbola klubam «Jelgava» – desmit!

mē, ka no 6. janvāra pārtraukta bērnu
uzņemšana Jelgavas 4. sākumskolas
1. klasē. Pārējās Jelgavas pilsētas
vispārējās izglītības iestādēs – Tehnoloģiju vidusskolā, 3. sākumskolā,
2. pamatskolā, 4., 5. un 6. vidusskolā
– bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 2015./2016. mācību gadā 1.
klasē turpinās. Kopumā nākamajā
mācību gadā 1. klasēs plānots uzņemt
800 bērnus. Vecāki vai bērna likumiskie
pārstāvji reģistrēt bērnu skolai var katru
darba dienu izvēlētajā izglītības iestādē,
izņemot 4. sākumskolu. Līdzi jāņem
bērna dzimšanas apliecība, vecāku vai
likumisko pārstāvju personu apliecinošs
dokuments, izziņa par deklarēto dzīvesvietu. Ar skolu īstenotajām izglītības
programmām var iepazīties izglītības
iestādēs.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē,
ka 18. janvārī pulksten 13 kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15 notiks
seno jelgavnieku klubiņa «Sendienas»
biedru Jaungada saiets ar groziņiem.
Jauni biedri var pieteikties Jelgavas
Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13 – 15
pie dežurantiem (pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 15, otrdienās
no pulksten 15 līdz 18) vai pa tālruni
20610082 (dežūru laikā) vai 28871881
(jebkurā laikā).

27. decembrī Zemgales Olimpiskajā
Ritma Gaidamoviča
centrā futbola klubs «Jelgava» ar vērienu
atzīmēja kluba desmitgadi. Kopā ar meisMetālapstrādes uzņēmums
tarkomandu kluba jubileju atzīmēja arī
SIA «VMS Group» aicina darbā
Jaunatnes futbola akadēmija «Jelgava»,
metālapstrādes darbgaldu operatoru(-i).
kura apvieno vairāk nekā 300 jauno futUzņēmumam ir iespēja nodrošināt
bolistu un savu statusu ieguva tikai pērn.
dzīvošanu kopmītnēs.
Pasākumā tika godināti kluba dibinātāji,
Darbs Jelgavā, Rūpniecības ielā 39.
līdzjutēji, treneri, kā arī labākie jaunatnes
Interesentus CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
sistēmas spēlētāji. Kluba prezidents CBS
jelgava@vms.lv.
«Igate» valdes priekšsēdētājs Māris PeiNeskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 29456739.
lāns savā uzrunā uzsvēra, ka šo desmit
Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu ielā 1
gadu laikā ir izdevies izveidot pilnvērtīgu kluba piramīdu, sākot no mazākajiem bērnudārzniekiem un
aicina darbā matemātikas skolotāju
beidzot ar meistarkomandu, kura aizvadītajā sezonā spēja izcīnīt Latvijas kausu un Latvijas čempionāta
5 stundas nedēļā
bronzas godalgas, kvalificējoties Eiropas līgas spēlēm arī šajā sezonā. «Vislielākā pateicība šajā ziņā
(darbam ar piecpadsmit skolēnu grupu).
jāizsaka kluba dibinātājam Dainim Kazakevičam, kurš šobrīd strādā Latvijas Futbola federācijā. Bez viņa
paveiktā darba diezin vai mēs šodien varētu runāt par futbolu kā pilsētas nozīmīgāko sporta veidu ar Lūgums CV sūtīt pa e-pastu 4vsk@izglitiba.jelgava.lv,
tālrunis 63012590, 29595771.
lielāko jaunatnes sistēmu,» tā kluba prezidents.
Foto: no FK «Jelgava» arhīva

Tiesa noraida lūgumu ierosināt «Amo Plant» maksātnespēju
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas tiesa šonedēļ
noraidīja 14 fizisku personu un trīs uzņēmumu iesniegtos prasības
pieteikumus, kuros tika
lūgts ierosināt autobusu
ražotāja «Amo Plant»
maksātnespēju.
Jelgavas tiesa 6. janvārī nolasīja
saīsināto tiesas nolēmumu: noraidīt
visas prasības, kas tika apvienotas vienā tiesvedībā, un izbeigt
uzņēmuma «Amo Plant» maksātnespējas procesa lietu. Pilns tiesas

spriedums būs pieejams 20. janvārī.
Tiesas lēmums nav pārsūdzams.
Kā laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» uzzināja tiesā, pirmais pieteikums par AS «Amo Plant» maksātnespējas procesa pasludināšanu tika
saņemts 29. oktobrī no uzņēmuma
bijušās darbinieces Aļesjas Zvejnieces. Pēc tam līdzīgu pieteikumu
iesniedza arī uzņēmumi «Ferrus»,
«Amo Bus» un «VDL Bus&Coach
B.V.», kā arī vēl 13 bijušie uzņēmuma darbinieki – kopēju pieteikumu.
Visu pieteicēju paziņotais kopējais
ražotnes parādu apjoms ir 936
187 eiro. Tiesas sēdē, kad lieta tika
izskatīta pēc būtības, uzņēmuma

«Amo Plant» pārstāve atzina, ka uzņēmumam ir finansiālas grūtības,
bet noliedza, ka tas būtu iemesls
maksātnespējas pasludināšanai.
«Amo Plant» ir dibināts 2005.
gadā. Tā akcionāri ir Maskavas
vadība (92,6 procenti), AS «AMO
ZIL» (4,4 procenti), Jelgavas pilsētas
dome (2,6 procenti) un AS «Ferrus»
(0,3 procenti).
Situāciju komentē Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš: «Jelgavas pilsētas dome ir
2,6 procentu uzņēmuma akciju turētāja, un tas nedod iespēju pieņemt
uzņēmuma darbību ietekmējošus
lēmumus, taču pašvaldība vien-

nozīmīgi ir ieinteresēta rūpnīcas
darbības saglabāšanā.»
Septembrī tika mainīta «Amo
Plant» valde, un jaunais ģenerāldirektors Valērijs Juhņevičs laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» norāda,
ka, viņaprāt, pieteikums par maksātnespēju bija farss, lai izvairītos no
atbildības par pieļautajām kļūdām.
Līdz ar vadības maiņu «Amo Plant»
uzņēmis arī jaunu kursu – ir panākta vienošanās ar Krievijas valdību
par autobusu piegādi. Tāpat mainīts sadarbības partneris, kas ļaus
izgatavot lētākus, ekonomiskākus
un Maskavas un Baltijas tirgum
piemērotākus autobusus.
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tēma

Ceturtdiena, 2015. gada 8. janvāris

Būtiskākās izmaiņas no 2015. gada
2015. gads mūsu valstī
sācies ar vairākām izmaiņām, un «Jelgavas Vēstnesis» apkopo būtiskākās no
tām. Jāpiebilst, ka virkne
izmaiņu vērstas uz to, lai
palielinātu iedzīvotāju, jo
īpaši ģimeņu ar bērniem,
ienākumus, tā, piemēram,
ar šo gadu atcelti 2009.
gadā noteikto sociālās
apdrošināšanas pabalsta
un ģimenes valsts pabalsta izmaksu ierobežojumi,
palielināts ģimenes valsts
pabalsta apmērs, pieaudzis minimālās darba algas
apmērs, kā arī samazināta
iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme.

šams, lai sniegtu atbalstu gadījumos,
kad ģimenē notiek vardarbība, kā
arī situācijās, kad cilvēks atzīts par
cietušo administratīvā pārkāpuma
lietvedības vai kriminālprocesa ietvaros, ir pieņemts tiesas vai tiesneša
lēmums par pagaidu aizsardzību pret
vardarbību, vai policijas lēmums par
nošķiršanu.

Īpašniekiem, kuru māja atrodas uz citai personai piederoša
zemes gabala, vairs nebūs jākompensē
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par zemi – 1. janvārī stājās spēkā
grozījumi likumā «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» un
likumā «Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās», kas piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību gadījumā
atceļ daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku pienākumu kompensēt
zemes īpašniekam nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu par zemi.

No 24 uz 23 procentiem
samazināta iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) likme. Plānots, ka IIN likme samazināsies vēl
nākamgad: no 24 procentiem 2014.
gadā uz 23 procentiem 2015. gadā
un 22 procentiem 2016. gadā, tādējādi paaugstinoties darba samaksai
visiem nodokļu maksātājiem.

Šogad minimālā mēneša
darba alga būs 360 eiro jeb
par 40 eiro lielāka nekā iepriekš.
Minimālā stundas tarifa likme būs
2,166 eiro, pusaudžiem un cilvēkiem,
kuri ir pakļauti īpašam riskam, minimālā stundas tarifa likme būs 2,477
eiro. Plānots, ka minimālā alga ik
gadu tiks paaugstināta par 40 eiro,
līdz 2018. gadā sasniegs 480 eiro.

Daļai mikrouzņēmumu palielināta mikrouzņēmumu nodokļa likme: apgrozījumam līdz 7000 eiro
arī turpmāk tiks piemērota 9 procentu
likme, bet, apgrozījumam pārsniedzot
7000 eiro, no 2015. gada 1. janvāra tiek
piemērota 11 procentu likme.

No 1. janvāra pacienta iemaksa par ārstēšanos slimnīcā samazināta no 13,52 eiro uz
10 eiro dienā. Savukārt pacienta
līdzmaksājums par visām valsts apmaksātajām operācijām, kas veiktas
vienā stacionēšanas reizē, samazināts no 42,69 eiro uz 31 eiro.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs noteikts atkarībā no
bērnu skaita ģimenē: par pirmo bērnu
– 11,38 eiro mēnesī, par otro bērnu ģimenē pabalsts būs 22,76 eiro (divas reizes
lielāks), par trešo bērnu un nākamajiem
bērniem – 34,14 eiro jeb trīs reizes lielāks
nekā par pirmo bērnu ģimenē.

Lai mazinātu administratīvo
slogu ģimenēm ar bērniem
un motivētu skolas vecuma bērnus
vasaras brīvlaikā strādāt, sākot ar
šo gadu, bērnam strādājot vasaras
brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), apgādniekam nav algas nodokļa
grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu
kā apgādājamo. Tādējādi jaunais
atvieglojums taupīs vecāku laiku
un ļaus vasaras brīvlaikā par bērnu
(skolēnu līdz 19 gadu vecumam), kas
strādā, piemērot divus atvieglojumus.
Vecākiem – saglabāt atvieglojumu
par apgādībā esošu personu 165 eiro
apmērā, un bērnam vasaras brīvlaika
darba laikā piemērot neapliekamo
minimumu 75 eiro apmērā, radot papildu ienākumus ģimenes budžetā.

Avots:
Finanšu ministrija

Pensionēšanās vecums 2015.
gadā ir 62 gadi un 6 mēneši
iepriekš noteikto 62 gadu 3 mēnešu vietā.
Savukārt priekšlaicīgās pensionēšanās
vecums 2015. gadā ir 60 gadi un 6 mēneši
iepriekš noteikto 60 gadu 3 mēnešu vietā.
Nepieciešamais apdrošināšanas stāžs
2015. gadā vecuma pensijas saņemšanai
– 15 gadi, bet priekšlaicīgās vecuma pensijas saņemšanai – 30 gadi. Pensiju piešķir
ar dienu, kad radušās tiesības uz to, taču
ne agrāk kā 6 mēnešus pirms pensijas
pieprasījuma iesniegšanas.

Lai turpmāk novērstu nodokļu nevienlīdzību attiecībā uz
personām, kas saņem pensiju saskaņā
ar Latvijas normatīvajiem aktiem, un
personām, kas saņem vecuma pensiju atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem,
noteikts, ka vispārējais neapliekamais
minimums 75 eiro apmērā tiks piemērots līdz laikam, kad vecuma pensijas
saņēmējs būs sasniedzis Latvijā noteikto
pensionēšanās vecumu.

2015. gadā trūcīgie cilvēki bez
maksas varēs saņemt trīs veidu
pakas jeb komplektus: pārtikas preču
komplektu, individuālo mācību piederumu komplektu un higiēnas un saimniecības preču komplektu. Palīdzības
izdalīšanu vistrūcīgākajām personām
nodrošinās biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas un pašvaldības vai to
iestādes, iepriekš piedaloties Sabiedrības
integrācijas fonda organizētajā atlasē.

No 2015. gada 1. janvāra slimības, maternitātes, paternitātes
un vecāku pabalstus, kā arī bezdarbnieku
pabalstu izmaksās bez līdz šim noteiktajiem ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka
daļai cilvēku pieaugs pabalstu apmērs,
jo tos pilnībā izmaksās atbilstoši cilvēku
veiktajām sociālajām iemaksām.
Tiesa, noteikti sociālo iemaksu griesti:
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu objekta maksimālais apmērs
būs 48 600 eiro. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta
maksimālais apmērs ir gada ienākumu
summa, no kuras ir jāveic valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas. No
ienākumiem, kas pārsniedz kalendārajam gadam noteikto obligāto iemaksu
objekta maksimālo apmēru, obligātās
iemaksas nav jāveic. Iemaksu objekta
minimālais apmērs pašnodarbinātajam
un brīvprātīgi apdrošinātai personai

(izņemot mikrouzņēmumu darbiniekus)
2015. gadā tiek noteikts 4320 eiro gadā
jeb 360 eiro mēnesī.
Valsts atbalstu celiakijas slimniekiem izmaksās arī bērniem,
kuriem ir noteikta invaliditāte. Tāpat
pabalstu izmaksās celiakijas slimniekiem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādēs un nav vecāki par 20
gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē) un nav vecāki
par 24 gadiem.

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm
pieaugs no 85,37 līdz 100 eiro. Līdz 2015.
gada 31. martam piešķirtos valsts sociālos
pabalstus VSAA pārrēķinās un izmaksās
līdz 2015. gada 30. aprīlim.

Paaugstināts apdrošināšanas
atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālais apmērs katram
mirušā apgādnieka bērnam: ja sakarā
ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimības dēļ ir iestājusies apdrošinātās
personas nāve, tad atlīdzības apmērs
katram mirušā apgādnieka bērnam
nedrīkst būt mazāks par 65 procentiem
no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta,
tas ir, 41,62 eiro (iepriekš bija noteikts: ne
mazāk kā 50 procenti no valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmēra jeb
32,02 eiro).

No šī gada ieviesta pilnveidota un starptautiskajiem
kritērijiem atbilstoša invaliditātes
noteikšanas sistēma. Tas nozīmē, ka
cilvēkiem no 18 gadiem līdz valsts
vecuma pensijas piešķiršanai, nosakot invaliditāti, ņems vērā ne tikai
veselības traucējumus, bet arī to
radītos aktivitāšu un funkcionēšanas
ierobežojumus. Tādējādi noteiks gan
invaliditātes grupu, gan arī darbspēju
zaudējumu procentos.

Ieviests sociālās rehabilitācijas pakalpojums (psihosociālais atbalsts) vardarbībā cietušiem
pieaugušiem cilvēkiem un arī pašiem
vardarbības veicējiem. Tas nepiecie-

No 2015. gada 1. janvāra
visi elektroenerģijas lietotāji,
tostarp mājsaimniecības, pērk elektroenerģiju brīvajā tirgū, izvēloties sev
izdevīgāko piedāvājumu, vienojoties
ar tirgotāju par elektroenerģijas cenu
un citiem tirdzniecības noteikumiem.
Tāpat uzsākta arī atbalsta sniegšana
trūcīgajām un mazturīgajām mājsaimniecībām (100 kWh mēnesī), kā
arī daudzbērnu ģimenēm (300 kWh
mēnesī), ņemot vērā elektroenerģijas
cenas kāpumu.

No 2015. gada 1. janvāra ieviestas izmaiņas banku piedāvātajā
pakalpojumā – automātiskajā rēķinu
apmaksā jeb tiešā debeta maksājumā,
aizvietojot to ar alternatīvu risinājumu.
Tādējādi, sākot ar jauno gadu, klienta
rēķinu apmaksa tiks nodrošināta, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja
izrakstīto e-rēķinu.

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā paredz
izveidot publiski pieejamu datu bāzi, kurā
tiktu ietverti uzturlīdzekļu nemaksātāji
– Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) parādnieki. Ziņas
par parādnieku UGFA mājas lapā tiks
publiskotas no 2015. gada 1. jūlija. UGFA
mājas lapā, ja tam piekritīs iesniedzējs un
parādnieks nebūs atzīts par invalīdu vai
nebūs ilgstošā attaisnotā darbnespējā,
publiskos ziņas par parādnieku, minot tā
vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu
un dzimšanas gadu. Dati netiks publiskoti arī, ja UGFA būs saņēmusi no valsts
vai pašvaldību iestādēm informāciju, ka
attiecīgo ziņu publiskošana var kaitēt
bērna interesēm.
Tā kā minimālā mēneša darba alga
valstī tiek paaugstināta no 320 uz 360
eiro, pieaug arī minimālo uzturlīdzekļu
apmērs – sākot ar 2015. gada 1. janvāri
minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir šāds:
25 procentu apmērā no valstī noteiktās
minimālās mēnešalgas katram bērnam no
viņa dzimšanas līdz 7 gadu vecumam (90
eiro mēnesī); 30 procentu apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēnešalgas katram
bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai (108 eiro mēnesī).

sports

Ceturtdiena, 2015. gada 8. janvāris

JLSS audzēkne – čempione

Jelgavas Ledus sporta
skolas (JLSS) audzēkne
Diāna Ņikitina (attēlā)
kļuvusi par Latvijas čempioni daiļslidošanā. «Diāna ar 150,35 punktiem
junioru (U-19) grupā
kopvērtējumā pārspēja
arī pieaugušo turnīra
uzvarētājas rezultātu,»
norāda Diānas treneris
Romāns Panteļejevs. Labus rezultātus
uzrādīja arī citas JLSS audzēknes. Anželika
Kļujeva izcīnīja 2. vietu «Advanced Novice»
kategorijā (U-15) ar kopējo punktu skaitu
99,10. Trešo vietu šajā pašā kategorijā
izcīnīja JLSS slidotāja Nikola Mažgane ar
88,58 punktiem.

Divi Latvijas rekordi

Aizvadīts Latvijas un Jelgavas čempionāts
svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma.
Jelgavas kluba «Apolons» sportisti uzstādīja
divus Latvijas rekordus. Viens no tiem pieder
Gundegai Jankovskai (attēlā). Viņa svara
kategorijā līdz 63 kg uzspieda 67,5 kg. Otrs
rekords pieder vecmeistaram Aleksandram
Smelovam, kurš svara kategorijā līdz 105
kg uzspieda 147,5 kg. Kopumā «apoloni»
izcīnīja trīs zelta, sešas sudraba un piecas
bronzas medaļas. Uz Latvijas izlasi tika uzaicināts jelgavnieks Renārs Dronga, kurš vīriešu
grupā izcīnīja
sudraba medaļu, uzspiežot 155 kg
(kategorijā
līdz 83 kg).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Vēlas popularizēt
sporta veidu

Par Latvijas čempionu svaru bumbu
celšanā vīriešiem
savā svara kategorijā kļuvis jelgavnieks
Andrejs Makuha.
Sacensībās piedalījās vairāk nekā 150
sportistu no 10 Latvijas svaru bumbu
celšanas klubiem un vēl dalībnieki startēja
individuāli. «Latvijas Svarbumbu celšanas
asociācija ir izteikusi vēlmi popularizēt savu
sporta veidu arī Jelgavā,» tā A.Makuha,
norādot, ka tās varētu būt, piemēram,
meistarklases dažādos pilsētas sporta pasākumos, iepriekš to saskaņojot ar Sporta
servisa centru.

Cīnīsies par vietu
Eiropas čempionātā

Nedēļas nogalē, no 9. līdz 11. janvārim,
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā,
notiks Eiropas čempionāta 2. kvalifikācijas kārtas spēles volejbolā jaunietēm
U-18 grupai. Šajā grupā spēlēs Latvijas,
Slovēnijas, Beļģijas, Igaunijas izlases.
Piektdien, 9. janvārī, pulksten 17 spēlēs
Slovēnija un Igaunija, pulksten 19.30
– Latvija un Beļģija. Sestdien, 10. janvārī, pulksten 16 laukumā tiksies Igaunija
un Latvija, pulksten 18.30 – Slovēnija un
Beļģija. Savukārt svētdien, 11. janvārī,
pulksten 16 būs spēle starp Igauniju un
Beļģiju, pulksten 18.30 – starp Latviju
un Slovēniju. Kā informē Latvijas Volejbola federācija, ieeja uz visām spēlēm
būs bez maksas.

Cer tikt uz Eiropas Jaunatnes
olimpiskajām spēlēm
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Specializētā peldēšanas skola (JSPS) apkopojusi audzēkņu augstvērtīgākos rezultātus 2014.
gadā. Visaugstvērtīgākais
rezultāts pērn bijis Denisam
Komaram 50 metros brasā. «Mēs ceram, ka Deniss
izpildīs normatīvu un kvalificēsies Eiropas Jaunatnes
olimpiskajām spēlēm, kas
notiks jūnijā Azerbaidžānā,»
tā JSPS direktore Zelma
Ozoliņa. Par labāko treneri
atzīta Astra Ozoliņa.

2014. gada augstvērtīgākie rezultāti
Sportists	Rezultāts
1. Deniss Komars
50 m brass – 27,59 s
2. Sandijs Bečis
50 m brass (50 m baseinā) – 30,20 s
3. Jānis Maniņš
50 m tauriņstils – 25,16 s
4. Jevgeņijs Boicovs
100 m brīvais stils (50 m) – 54,16 s
5. Jānis Freimanis
100 m brīvais stils (50 m) – 54,48 s
6. Ričards Forteļs
100 m brīvais stils – 52,42 s
7. Gundega Jankovska 50 m brīvais stils – 27,14 s
8. Lāsma Klabata
100 m uz muguras (50 m) – 1:08,83 min
9. Agnese Bikoviča
50 m brass – 34,14 s
10. Iļja Boicovs
400 m komplekss – 4:41,99 min
11. Aleksis Naumovs
50 m brīvais stils – 24,37 s
12. Vladimirs Šinkus
50 m brīvais stils – 24,44 s
13. Selīna Kalnišķe
50 m brīvais stils – 28,08 s
14. Kirils Kuskovs
100 m brīvais stils – 54,72 s
15. Kristiāna Kalniņa
50 m tauriņstils (50 m) – 30,70 s             

Gundega Jankovska
nebija izdevies pārspēt izcilā Jelgavas
Vērtējot aupagājušajā gadā uzpeldētāja Arsena Miskarova rezultā- dzēkņu izaugsrādījusi 7. augstvērtītu,» tā Z.Ozoliņa.
mi, Z.Ozoliņa
gāko rezultātu starp
uzteic JevgeņiJelgavas Specializētās
Trenējas arī Rīgā
ju Boicovu, kurš
peldēšanas skolas auJSPS direktore skaidro, ka Eiropas pagājušajā gadā
dzēkņiem. Meitenēm
Jaunatnes olimpisko spēļu normatīvi l a b o j a p i e c u s
tas ir labākais sasnievēl nav publicēti, bet, tā kā spēles no- Jelgavas rekorgums.
tiks 50 metru baseinā, arī normatīvam dus. «Jevgeņijs
Foto: Raitis Supe
jābūt izpildītam 50 metru baseinā. laboja rekordus
Jelgavā ir 25 metru baseins, tāpēc brīvajā stilā un
JSPS audzēkņi reizi nedēļā dodas kompleksajā peluz treniņu Rīgā 50 metru baseinā. dējumā, un tas
Z.Ozoliņa norāda, ka nav nemaz tik viņam izdevās
daudz sacensību, kurās sportisti peld tāpēc, ka viņš
50 metru baseinā: aprīlī būs Baltijas ir daudzpusīgs
J.Freimanis 50 metrus brīvajā stilā
čempionāts, maija sākumā – Latvijas un fiziski labi sagatavots. Vienīgi izVasaras čempionāts. Ja tajos Denisam turība garajos gabalos varbūt nav tik nopeldēja 23,75 sekundēs un izcīnīto
neizdosies izpildīt nepieciešamo nor- liela kā, piemēram, viņa jaunākajam J.Mistera kausu uzskata par savu
matīvu, būs jāmeklē iespējas startēt brālim Iļjam,» spriež JSPS direktore. labāko rudens cēliena panākumu.
citās oficiālajā plānā iekļautajās sa- Gan Deniss, gan Jevgeņijs ir galvenie «Kopumā savu sniegumu vērtēju kā
censībās.
pretendenti uz Eiropas Jaunatnes apmierinošu, jo sniegums svarīgās
sacensībās nebija tas labākais. To
olimpiskajām spēlēm.
lielā mērā ietekmēja universitāte un
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2014. gada 18. decembra lēmumu Nr.19/3
slimības, kas mani piemeklēja pirms
Rezultāti uzlabojas
Viens no veidiem, kā novērtēt au- startiem, un gūtās traumas,» spriež
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2014. GADA 18. DECEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.14-26 dzēkņu sniegumu, ir ikgadējās sacen- peldētājs. Viņš pavasarī sev izvirzījis
«JELGAVAS DOMES 2008. GADA 28. AUGUSTA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.08-20 «TERITORIJAS sības, kurās labākajiem peldētājiem divus mērķus – uzrakstīt un aizstāvēt
noteiktās disciplīnās tiek piešķirts bakalaura darbu un veiksmīgi nostar2. LĪNIJĀ 2 DETĀLPLĀNOJUMS. SAISTOŠĀ DAĻA» ATCELŠANA» APSTIPRINĀŠANA
kauss. Z.Ozoliņa vērtē, ka rezultātos tēt Latvijas Vasaras čempionātā.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 41. panta pirmās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu
redzama izaugsme, arī Agneses OzoAtcelt Jelgavas domes 2008. gada 28. augusta saistošos noteikumus Nr.08-20 «Teritorijas 2. līnijā 2 detālplānojums. Saistošā daļa».
liņas un Jāņa Mistera kausa ieguvēji Gatavosies arī
50 metros brīvajā stilā Gundega Jan- Latvijas olimpiādei
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
Nākamvasar notiks arī Latvijas
kovska un Jānis Freimanis uzrādījuši
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2014. GADA 18. DECEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.14-26 labāku rezultātu nekā 2013. gada Jaunatnes olimpiāde, kurā peldēšanas
«JELGAVAS DOMES 2008. GADA 28. AUGUSTA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.08-20
sacensībās startēs 2001. un 2002. gadā
uzvarētāji.
«TERITORIJAS 2. LĪNIJĀ 2 DETĀLPLĀNOJUMS. SAISTOŠĀ DAĻA» ATCELŠANA» APSTIPRINĀŠANA
G.Jankovska distanci veica 27,14 dzimušās meitenes un 1999. un 2000.
sekundēs (divas sekundes simtdaļas gadā dzimušie zēni. JSPS direktore
PASKAIDROJUMA RAKSTS
pietrūka līdz sporta meistara normatī- norāda, ka šajā vecumā zēni mums ir
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
vam), un tas ir septītais augstvērtīgā- spēcīgāki un konkurētspējīgāki, jo mei1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi paredz atcelt Jelgavas domes 2008. gada 28. augusta
saistošos noteikumus Nr.08-20 «Teritorijas 2.līnijā 2 detālplānojums. Saistošā
kais pērnā gada rezultāts. «Aizvadīto tenes ir grūtāk noturēt sportā. «Meite		daļa», jo nekustamā īpašuma īpašnieks lūdz atcelt minēto detālplānojumu, jo tas
gadu vērtēju kā ļoti labi izdevušos nēm pusaudžu gados jau parādās citas
nav aktuāls un detālplānojuma realizācija līdz šim brīdim nav uzsākta.
– tā kā veselības apstākļu dēļ biju ļoti intereses, sāk veidoties attiecības, arī
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz atcelt Jelgavas domes 2008. gada 28. augusta
iekavējusi treniņus, sezonas beigas fizioloģiski ķermenis kļūs apaļāks, un
saistošos noteikumus Nr.08-20 «Teritorijas 2. līnijā 2 detālplānojums. Saistošā
izdevās lieliski, ar necerēti labiem daudzas meitenes pārtrauc sportot.
daļa», jo nekustamā īpašuma īpašniekam minētais detālplānojums nav aktuāls
rezultātiem, ņemot vērā šī brīža Savukārt zēni attīstās lēnāk un sportā
un detālplānojuma realizācija līdz šim brīdim nav uzsākta.
3. Informācija par plānoto projekta
trenētību,» tā G.Jankovska. Viņa gan noturas ilgāk,» lēš Z.Ozoliņa. Viņa
ietekmi uz budžetu
–
studē neklātienē, gan strādā, un to gan cer, ka interese par peldēšanu
4. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību –
apvienot vēl ar treniņiem peldēšanā augs, un pieļauj, ka to varētu veicināt
5. Informācija par administratīvajām procedūrām –
un pauerliftingā nav vienkārši. «Pie tas, ka pilsētā izveidota otrā publiskā
6. Informācija par konsultācijām
tik lielas slodzes ir grūti koncentrē- peldvieta. «Tiesa, Jelgavā ir ļoti liela
ar sabiedrības pārstāvjiem
–
ties, un reizēm treniņos nākas strādāt izvēle, ar ko nodarboties, bet jebkurš
7. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis», Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, portālā www.likumi.lv,
ar nepilnu atdevi, lai saglabātu kaut sporta veids vai nodarbe ir laba, jo
Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv.
kādu enerģiju arī nākamajai darba attur bērnus un jauniešus no iešanas
ielās,» tā Z.Ozoliņa.
dienai,» norāda peldētāja.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

«Pagājušais gads bija labs. Manuprāt, es izdarīju visu, ko varēju, un
uzlaboju savus rezultātus. 50 metros
brasā man ir trešais labākais laiks
Eiropā. Tagad mani plāni ir gatavoties Baltijas čempionātam un izpildīt
normatīvus Eiropas Jaunatnes olimpiskajām spēlēm un pasaules junioru
čempionātam,» norāda peldētājs.
Aizvadītais gads Denisam tiešām bijis
ļoti veiksmīgs – viņš tika uzaicināts
uz prestižām peldēšanas sacensībām,
Vladimira Saļņikova kausa izcīņu,
Sanktpēterburgā, kurās galvenokārt
startē elites sportisti, ieguva Arsena
Miskarova kausu, kas tiek piešķirts
labākajam Jelgavas peldētājam 100
metros brasā, un laboja divus Jelgavas
rekordus. «Mēs vairāk akcentējam
Denisa laboto Jelgavas rekordu 100
metros brasā. 32 gadus nevienam

5

Meklē darbu
Pavāra palīga, trauku mazgātājas, apkopējas,
dārznieces floristes, mājsaimnieces darbu.
Tālrunis 26796807.
Meklē sarga darbu (bez licences). Varu apsargāt dzīvokli vai privātīpašumu. Ir darba
pieredze. Dzīvoju Bauskas novadā (51 gads).
Varu dzīvot uz vietas. Tālrunis 20657807.
Aprūpētāja (51) no Bauskas novada meklē
aprūpētājas darbu. Ir pieredze un aprūpētājas sertifikāts. Ir pieredze ēst gatavošanā,
varu dzīvot uz vietas. Tālrunis 20657395.
Flīzētāja darbu. Tālrunis 27022269 (Rihards).
Masiera darbu. Tālrunis 29649375.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Kvalificēts mūrnieks – krāšņu podnieks – meklē
darbu. Tālrunis 29422824, 29674324.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri.
Tālrunis 28893830.

Pārdod
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Pārdodu malku. T.29948909
Malku maisos. T.25994203

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež,
maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro, prasības pieteikumi.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Izved nolietotu sadzīves tehniku.
Bez maksas. T.28262407
Uzstādu jaunus dzinējus Mtz-05, Mb-1 un
Mf-70 motoblokiem. Tālr.22434304
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
Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Ediju
Mercu, tēti mūžībā pavadot.
Īpašumu konversijas pārvaldes kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
EDVARDS ŠINKE (1968. g.)
PJOTRS KUZMINOVS (1940. g.)
AIVARS ŠMĒDIŅŠ (1944. g.)
ZINAIDA KOSAREVA (1934. g.)
ANATOLIJS KRASOVS (1948. g.)
GENOVEFA VORSLOVA (1926. g.)
LUDMILA KRIVENKO (1951. g.)
ALEKSEJS MONOZOVS (1946. g.)
RASMA MORUSA (1926. g.)
VASILIJS ABRAMOVS (1949. g.)
MĀRIS AUDARS (1962. g.)
VANDA JERMAKOVIČA (1926. g.)
OSVALDS STRAZDS (1959. g.)
INĀRS LEIMANIS (1934. g.)
ŅINA VIRKOVA (1929. g.)
VLADIMIRS MARKEVIČS (1947. g.)
ALBERTS DZALBS (1929. g.)
ZIGRĪDA JAROŠUS (1926. g.)
PĀVELS SERPEIKO (1939. g.)
ANTOŅINA RIBČENKO (1928. g.)
IVANS BABIČEVS (1953. g.)
SERGEJS REKEČINSKIS (1975. g.)
VLADIMIRS MERKULOVS (1944. g.)
NADEŽDA POTAPOVA (1944. g.)
AUSTRA DAMBERGA (1938. g.)
AUSMA HOMENKO (1932. g.).
Izvadīšana 08.01. plkst.15 Bērzu kapsētā.
ZIFRIDS IĻJUKS (1931. g.).
Izvadīšana 09.01. plkst.14.30 Bērzu kapsētā.
AUSTRA ZILGALVE (1925. g.).
Izvadīšana 09.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ILMĀRS PURVENS (1938. g.).
Izvadīšana 09.01. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
NIKOLAJS KUPRĀNS (1942. g.).
Izvadīšana 10.01. plkst.14.30 Bērzu kapsētā.
PĒTERIS KAĻVA (1963. g.).
Izvadīšana 10.01. plkst.12.30 Bērzu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 12. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35  «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1949.sērija.
9.35  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 6.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50  «Rozamunde Pilčere. Apsolītā līgava» (ar subt.).
Vācijas melodrāma. 2013.g.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55  «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «1000 jūdzes Ķīnā». 1. un 2.sērija.
15.15  «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1949.sērija.
16.15  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 5.sērija.
17.10 «Aculiecinieks».*
17.25 «Skats no malas».
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 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  «Valdība 3». Seriāls. 2.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.00  «Caur adatas aci». Lielbritānijas psiholoģisks trilleris. 2.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.30  «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls»
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 550.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 5.sērija.
10.25  «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
11.20 ««De facto»».*
12.00 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».
Baltijas zēnu koru koncerts.*
13.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45  «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls»
16.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 5.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 551.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
19.05  «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
20.00  «Dzīve savvaļā». Dokumentāla filma.
21.05  «Atklātā tuksnesī». Mākslas filma.
22.45 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
23.15  «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.00  «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
1.30  «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls»

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 13. un 14.sērija.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.10 «Dzintara dziesmas 4».
13.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 118.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji». ASV dokumentāls seriāls. 2009.g.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 142.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 85. un 86.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 JAUNA SEZONA. «Ekstrasensi – detektīvi 2». 1.sērija.
22.00 JAUNUMS. «Atgriezties dzīvam». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
23.00 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «Dzīvīte».
0.20 «LNT ziņu «Top 10»».
1.15 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 85. un 86.sērija.
2.30 «Karamba!» Humora raidījums.
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija. Kanāda».
9.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 10. un 11.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.55 «Ūsainā aukle 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.–16.sērija.
13.30 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
15.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
15.30 «Atriebība 2». ASV seriāls. 6.sērija.
16.25 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 32.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
18.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 33.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 22.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 299.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.55 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
1.20 «Neiespējamā misija. Kanāda».
2.10 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
3.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 6.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 13. janvāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35  «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1950.sērija.
9.35  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 7.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50  «Sapņu viesnīca. Taizeme». Vācijas un Austrijas melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55  «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «1000 jūdzes Ķīnā». 3. un 4.sērija.
15.15  «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1950.sērija.

16.15  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 6.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras». Benjamiņu nams.*
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05  TV PIRMIZRĀDE. «Atklāti par Ebolu». Dok.filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
1.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.30  «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls»
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 551.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 6.sērija.
10.25  «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
10.55 «Skats no malas» (ar surdotulk.).*
11.25 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.20 «Melu laboratorija» (ar subt.).*
13.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45  «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls»
16.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 6.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 552.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35  «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
19.05  «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
19.35 «Kalle nāk». Seriāls. 1.sērija.
20.25  «Dinozauru planēta». Dokumentāla filma. 2011.g. 3.sērija.
21.25  «Itālija, mana mīla». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
22.25  «Selfridžs 2». Seriāls. 1.sērija.
23.30  «Dzīve savvaļā». Dokumentāla filma.
0.30  «Noziegums». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 18.sērija.
1.35  «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls»

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 142.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Kur laime iesākas». Vācijas romantiska drāma. 2005.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.10 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
13.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 119.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 143.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 87. un 88.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Mana sieva – priekšniece». Vācijas melodrāma.
23.00 «Nikita 4». ASV seriāls. 4.sērija.
23.55 «Dzīvīte».
0.15 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
1.00 «Diagnoze – vācēji». ASV dokumentāls seriāls.
1.45 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 87. un 88.sērija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija. Kanāda».
10.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 22.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 3.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 17.–19.sērija.
13.30 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
15.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
15.30 «Atriebība 2». ASV seriāls. 7.sērija.
16.25 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 33.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 19.sērija.
18.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 34.sērija.
21.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 8. un 9.sērija.
23.05 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 11.sērija.
24.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
1.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
1.25 «Neiespējamā misija. Kanāda».
2.15 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 19.sērija.
3.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 7.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 14. janvāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas» (ar surdotulk.).*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35  «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1951.sērija.
9.35  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 8.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 ««Saldie 80-tie». Labākās «Mikrofona» dziesmas».*
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50  «Jakari». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «1000 jūdzes Ķīnā». 5. un 6.sērija.
15.05  «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1951.sērija.
16.05  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 7.sērija.
17.00 «Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki».*
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki».*
0.10  «Atklāti par Ebolu». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.10  «Valdība 3». Seriāls. 2.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

tv programma
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.30  «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls»
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 552.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 7.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 1.sērija.
11.20 «1:1. Aktuālā intervija» (ar surdotulkojumu).*
12.10 «Province» (ar subt.).*
12.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
13.10 «Aculiecinieks».*
13.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.55  «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls»
14.25 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 7.sērija.
15.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 4 x 6 km
stafete sievietēm. Pārraide no Rūpoldingas Vācijā.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 553.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk». Seriāls. 2.sērija.
20.25  TV PIRMIZRĀDE. «Cukurs vai tauki?» Dokumentāla filma.
21.25 «Melu laboratorija» (ar subt.).*
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
22.55  «Dinozauru planēta». Dokumentāla filma. 2011.g. 3.sērija.
23.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 33.sērija.
0.45  «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
1.15 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
1.30  «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls»

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 143.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mana sieva – priekšniece». Vācijas melodrāma. 2013.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
11.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
12.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 120.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 144.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 89. un 90.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
23.05 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
24.00 «Dzīvīte».
0.20 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
1.10 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 89. un 90.sērija.
2.30 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija. Kanāda».
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 4.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 20.–22.sērija.
13.30 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
15.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
15.30 «Atriebība 2». ASV seriāls. 8.sērija.
16.25 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 34.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
18.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 35.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
22.50 «Valdzinājums». Vācijas un Lielbritānijas mistikas melodrāma.
0.55 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
1.20 «Neiespējamā misija. Kanāda».
2.10 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
3.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 8.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 15. janvāris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35  «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1952.sērija.
9.35  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 9.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55  «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «1000 jūdzes Ķīnā». 7. un 8.sērija.
15.10  «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1952.sērija.
16.10  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 8.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «100 līdz 100».
20.00 «700 pasaules brīnumi».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Ekvadora».
21.45 «Momentuzņēmums».*
22.00  «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.05 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.30  «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls»
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 553.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 8.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 2.sērija.
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «Es – savai zemītei» (ar subt.).*
13.00 «Latvija var!»*
13.20 «Vides fakti» (ar subt.).*
13.50  «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls»
14.25 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 8.sērija.
15.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 4 x 7,5 km
stafete vīriešiem.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 554.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 8. janvāris
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Kalle nāk». Seriāls. 3.sērija.
20.00  «Patiesība par vēja ģeneratoriem». Dokumentāla filma.
21.00 «Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki».*
22.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras». Jubilārs – dzejnieks
Leons Briedis.*
22.45  «Cukurs vai tauki?» Dokumentāla filma.
23.45 «Sporta studija» (ar surdotulkojumu).
0.35 «Zebra» (ar subt.).*
0.55 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.30  «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls»

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 144.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Atkal jauna». Šveices komēdija. 2009.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.05 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
13.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 121.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 2013.g.
145.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 91. un 92.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
22.05 «Mistiskās slimības». ASV realitātes šovs.
23.05 «Pavēle». ASV un Arubas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
1.50 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 91. un 92.sērija.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija. Kanāda».
10.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 5.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 23.–25.sērija.
13.30 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
15.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
15.30 «Atriebība 2». ASV seriāls. 9.sērija.
16.25 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 35.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
18.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 36.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
22.00 «Pārdrošais atriebējs». ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
24.00 «Kinomānija 6».
0.30 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.35 «Neiespējamā misija. Kanāda».
2.25 «Rozenheimas detektīvi 4». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
3.05 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 16. janvāris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Saknes debesīs» (ar subt.).*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35  «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 14.sērija.
9.35  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 10.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 6. un 7.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55  «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «1000 jūdzes Ķīnā». 9. un 10.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.00  «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 9.sērija.
17.00  «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 14.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Inspektors Džordžs Džentlijs 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 6. un 7.sērija.
1.50 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 «Province» (ar subt.).
4.20 «Sporta studija» (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.30  «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls»
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 554.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 9.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 3.sērija.
11.20 «Diskusija. 100 g kultūras».*
12.10 «Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki».*
13.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras». *
13.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.25  «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls»
14.55 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 9.sērija.
15.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 555.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Kalle nāk». Seriāls. 4.sērija.
20.05  «Eiropa koncertos» (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «The Doors»».
Dokumentāla filma.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. «Misters Neviens». Francijas, Vācijas,
Kanādas un Beļģijas fantastikas drāma. 2009.g.
0.45 ««Latvia Open 2014»». Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.*
2.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 145.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».

6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Bēgošā līgava Āfrikā». Vācijas komēdija. 2010.g.
11.40 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 1.sērija.
12.40 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 122.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 146.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 93. un 94.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «R.Paula un G.Rača koncerts «Nekur nav tik labi kā mājās»».
0.15 «Mīlestība un citas zāles». ASV romantiska komēdija.
2.05 «Dzīvīte».
2.25 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 94.sērija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija. Kanāda».
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 6.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 26. un 27.sērija.
13.00 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.30 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
15.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
15.30 «Atriebība 2». ASV seriāls. 10.sērija.
16.25 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 36.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
18.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 37. un 38.sērija.
21.40 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija. 2000.g.
23.15 TV PIRMIZRĀDE. «Ideālā priekšniece». Kanādas drāma.
1.05 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
1.30 «Neiespējamā misija. Kanāda».
2.20 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.05 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 17. janvāris
LTV1
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00  «Jakari». Animācijas seriāls.
8.30  «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30  TV PIRMIZRĀDE. «Karstena un Petras ziemas brīvdienas».
Filma bērniem (ar subt.).
11.55  «Caurās kurpes» (ar subt.). Vācijas ģimenes filma.
13.05 «100 līdz 100».*
13.35 «700 pasaules brīnumi».*
14.05 «Ciemiņš virtuvē» (ar subt.).*
15.05 «Ekvadora».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00  «Neatklātā Arktika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «E.Sniedze. «Tie paši oši»». Valmieras teātra izrāde.
23.15 «Latvijas Nacionālā filmu festivāla «Lielais Kristaps 2014»
noslēguma ceremonija».*
2.25  «Inspektors Džordžs Džentlijs 4».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.55 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
4.25 «Ivars Pētersons «Back to the Sixties»».*

LTV7
5.00  «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls»
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Spots».*
7.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.
9.30 «Melu laboratorija» (ar subt.).*
10.30 «Province» (ar subt.).*
11.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.45 «Sporta studija» (ar surdotulkojumu).
12.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
13.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
14.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens.
15.05 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
15.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km sprints vīriešiem.
16.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens divniekiem.
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2
.brauciens divniekiem.
18.00 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «Jeņisej» – «VEF Rīga».
20.00 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
21.00  «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 41.sērija.
23.35  «Misters Neviens». Fantastikas drāma. 2009.g.
2.25  «Eiropa koncertos» (ar subt.).
3.15  «Patiesība par vēja ģeneratoriem». Dokumentāla filma.
4.10 «Aizliegtais paņēmiens».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 146.sērija.
5.45 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Degpunktā».
7.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.00 JAUNUMS. «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». Realitātes šovs.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
11.55 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
12.50 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
14.45 «Saldie meli». Francijas romantiska komēdija. 2010.g.
16.50 «Dīvainie Ginesa rekordi».

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 8. janvāris
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.30 «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls. 6.–8.sērija.
0.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.25 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 2012.g. 2.sērija.
5.50 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 2012.g.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Bāgātību salas bērni 2: Bagātību salas briesmonis».
Jaunzēlandes animācijas filma. 2006.g.
13.15 «Kā pārspēt Rendalus». ASV melodrāma. 2011.g.
15.10 «Karsējmeitenes: Cīnies līdz galam». ASV komēdija. 2009.g.
17.15 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija. 2000.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks 2». Animācijas filma.
21.05 «Šis un tas par Mēriju». ASV komēdija. 1998.g.
23.25 «Patriots». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
1.10 «Kā pārspēt Rendalus». ASV melodrāma. 2011.g.
2.50 «Karsējmeitenes: Cīnies līdz galam». ASV komēdija. 2009.g.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 18. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00  «Jakari». Animācijas seriāls.
8.30  «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30  «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Brīnumskapja skola».*
10.30  «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.00  «Itālija, mana mīla». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Rīgas Krusta ev.lut. draudzes.
13.00 «Saknes debesīs» (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērta jauna privātprakse kosmetoloģijā

Atvērta jauna privātprakse kosmetoloģijā –
SIA «IP Estētiskās kosmetoloģijas prakse».
Piedāvājam: sejas kopšanas kosmētiskās procedūras; injekciju
metodes estētiskajā kosmetoloģijā; augļskābju pīlingu (AHA);
ķīmisko pīlingu (TCA); aparātprocedūras (elektroporācija/mezo
porācija, radioliftings, ultraskaņa, dimanta mikrodermabrāzija);
permanento make up/mikropigmentāciju u.c.
Īpašas iepazīšanās cenas: jauniešiem u.c. (sejas tīrīšana,
sejas tīrīšana aknes gadījumā); injekciju metodēm (filleru
injekcijas, biorevitalizācija, tredliftigs/mezodiegi).
Kursa procedūrām – 15% atlaide, maksājot uzreiz visu summu!
Adrese: Jelgava, Atmodas iela 19, tālrunis 29438566,
20342430. Darba laiks – pēc pieraksta.

16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00  «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Rozamunde Pilčere. Pārāk augstu uzlidots». Melodrāma (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.20 TIEŠRAIDE. «Supernova 2015».
22.20 «Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas noslēguma koncerts».
23.50  «Neatklātā Arktika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.45 «Vinila valdzinājums». Vasaras koncerts Kuldīgā.*
3.25 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
4.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Spots».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.15 «Zebra» (ar subt.).*
8.30 «Aculiecinieks».*
8.45 «Latvija var!»*
9.05 «Vides fakti» (ar subt.).*
9.35 «Es – savai zemītei» (ar subt.).*
10.05  «Karstena un Petras ziemas brīvdienas». Filma bērniem (ar subt.).
11.35  «Sapņu viesnīca. Maurīcija». Melodrāma.
13.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km distance ar kopēju startu sievietēm.
14.35 «Leģendārie albumi. «The Doors»». Dokumentāla filma.
15.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.
16.25 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 15 km
distance ar kopēju startu vīriešiem.
17.25 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
18.05 «Man pieder tas, ko sauc par laimi». Grupas «Klaidonis»
jubilejas koncerts.*
20.20 «Spēle bez noteikumiem». ASV trilleris. 2010.g.
22.15  «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 19.sērija.
23.20 «Anekdošu šovs 3».*
0.15  «Eiropa koncertos» (ar subt.).
1.05 «Imantdienas 2013».*
3.20 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
5.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV realitātes šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
10.55 «Galileo 2».
11.25 «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls. 1984.g. 6.–8.sērija.
14.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.55 «Dzintara dziesmas 4».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 10. un 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 15. un 16.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
23.55 «Saldie meli». Francijas romantiska komēdija. 2010.g.
1.40 «Atkal jauna». Šveices komēdija. 2009.g.
3.10 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
3.55 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
6.40 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
7.00 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.25 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.

Nāc uz ANGĻU VALODAS KLUBIŅU

Pārlielupes bibliotēkā (Loka maģistrālē 17)!
Pieteikšanās un sīkāka informācija
pa e-pastu avklubins@gmail.com
vai tālruni 25154299.

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē tiek pārdots
nekustamais īpašums Mātera ielā 35A, Jelgavā, kas sastāv no zemesgabala
638 m² platībā ar kadastra Nr.09000010016 un uz tā esošās būves ar kadastra
apzīmējumu 09000010016001 (turpmāk – Objekts).
1. Īpašuma pārdošanas nosacījumi:
1.1. izsoles sākumcena – 39 000,00 euro;
1.2. izsoles solis – 500,00 euro;
1.3. izsoles nodrošinājums – 3900,00 euro;
1.4. reģistrācijas maksa – 70,00 euro;
1.5. Objekta maksimālais izpirkuma termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas;
1.6. maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas;
1.7. par pirkuma maksas un/vai aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus par
katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās summas par attiecīgo periodu.
2. Līdz reģistrācijai izsoles pretendentam jāiemaksā izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa AS «SEB banka» Jelgavas
filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamā īpašuma Mātera ielā 35A, Jelgavā, izsoli». Par maksājumu veikšanas dienu tiek
uzskatīts datums, kurā izsoles pretendents ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu uzdevumu (bankas atzīme).
3. Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» (www.vestnesis.lv).
4. Izsole notiks 2015. gada 21. februārī plkst.10 Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207. telpā.
5. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, tālrunis
63005522 (www.jelgava.lv).
6. Pieteikties izsolei var līdz 2015. gada 17. februāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Jelgavā, Lielajā ielā 11, 302. kabinetā, pirmdienās
no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17, piektdienās no 8 līdz 12. Tālrunis uzziņām – 63005559.

SIA «KULK» aicina darbā
TRANSPORTA NOZARES VADĪTĀJU.

Darba pienākumi:
• vadīt uzņēmuma transporta nozari;
• plānot un veikt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu nozares sniegto pakalpojumu
– transporta pakalpojumu izpildi, automašīnu un traktortehnikas tehnisko apkopju un remonta darbu izpildi, kā arī
citu nozarē veicamo pakalpojumu izpildi;
• organizēt materiāli tehnisko apgādi (rezerves daļas, mezgli, eļļas u.c.) transportlīdzekļu parka uzturēšanai tehniskā kārtībā;
• kontrolēt padoto darbinieku darbu, izpildāmo darbu kvalitāti un darba disciplīnas ievērošanu;
• nodrošināt pakalpojumu izpildi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem u.tml.

SIA «Promiseland» aicina darbā
Ja tev ir šādas prasmes:
• pieredze PVC logu montāžā vai celtniecībā;
• atbildība par padarīto darbu, esi akurāts un precīzs;
• B kategorijas vadītāja apliecība,
Tavi pienākumi būs:
• PVC logu demontāžas/montāžas darbi;
• logu ailu apdares darbi.
Prasības pretendentiem – vidējā profesionālā izglītība
(vēlams celtniecības jomā).
Darba sākums un ilgums: nekavējoties un ilgtermiņā.
Darba vieta – Jelgava.
Ja vēlies pieteikties uz šo vakanci, gaidām no Tevis CV!
Pieteikšanās – pa e-pastu info@promiseland.lv.

Prasības kandidātiem:
• pieredze transporta nozares (vai līdzīgā) vadītāja amatā ne mazāk kā 5 gadi;
• augstākā tehniskā izglītība;
• pieredze un prasme vadīt, motivēt komandu;
• labas komunikācijas prasmes un organizatoriskās prasmes, stresa noturība;
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Transporta nozares vadītājs» sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

CELTNIECĪBAS NOZARES VADĪTĀJU.

Darba pienākumi:
• vadīt uzņēmuma celtniecības nozari;
• plānot un veikt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu vispārējās un speciālās būvniecības
un remonta darbu izpildi;
• organizēt projektu un tāmju izstrādāšanu būvējamiem, rekonstruējamiem un remontējamiem objektiem;
• veikt būvniecības projektu saskaņošanu, būvatļaujas izņemšanu, būvniecību, būvuzraudzību, būvju nodošanu
ekspluatācijā;
• nodrošināt būvniecības un remonta darbu izpildi atbilstoši projektam u.tml.
Prasības kandidātiem:
• pieredze celtniecības nozares (vai līdzīgā) vadītāja amatā ne mazāk kā 5 gadi;
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;
• labas komunikācijas prasmes un organizatoriskās prasmes, stresa noturība;
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Celtniecības nozares vadītājs» sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
11.40 «Sekretariāts». ASV vēsturiska drāma. 2010.g.
14.10 «Šis un tas par Mēriju». ASV komēdija. 1998.g.
16.25 «Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks 2». Animācijas filma.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «Nekā personīga».
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20.00 «Itālijas variants». ASV spraiga sižeta trilleris. 2003.g.
22.10 «Ielenkumā 2: Tumšā teritorija». ASV spraiga sižeta trilleris.
0.15 «Sekretariāts». ASV vēsturiska drāma. 2010.g.
2.30 «Bāgātību salas bērni 2: Bagātību salas briesmonis». Anim. filma.
3.50 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

S K A I S T U M A S K O LA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības janvārī:
Manikīra un pedikīra speciālists
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Solārija darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija

28.01.
12.01.
15.01., 22.01.
15.01., 22.01.
12.01.
12.01., 26.01.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties ir iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239; e-pasts sk_nams@inbox.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
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Pasākumi pilsētā
 9. janvārī pulksten 19 – Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestra «Rota» un Siguldas
absolventu orķestra koncerts. Diriģenti A.Celms un A.Muižnieks (Jelgavas 4. vidusskolā
Akmeņu ceļā 1).
 9. janvārī pulksten 19 – «Muzikālais skudrupūznis 2015». Jau astoto gadu Baltijā
zināmā grupa «Keksi» aicina uz jautru jaungada ieskandināšanu rock’n’roll un rock’a’billy
ritmos, atzīmējot grupas līdera Aleksandra Sircova jeb Muraveja dzimšanas dienu. Koncerta īpašais viesis – Ufo. Biļešu cena – € 12 – 7 (kultūras namā).
 11. janvārī pulksten 14 – Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts. Koncertā piedalās Rīgas
Visu Svēto pareizticīgo baznīcas ansamblis, koris «Zvonņica», Sv.Simeona un Sv.Annas
pareizticīgo katedrāles Svētdienas skolas bērni, solisti – E.S.Veinberga un A.Orlova, R.Zariņš
(ksilofons), M.Murņikova (čells), Sofija un Jeļizaveta Grisjuško (klavieres), koncertmeistari Z.Rubesa, N.Romanova un J.Kaspers. Režisore L.Truksne. Koncerta mākslinieciskā
vadītāja J.Vavilova. Scenogrāfe A.Ziemele. Biļešu cena – € 1. Biļetes iepriekšpārdošanā
nopērkamas Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4, 10. un 11. janvārī – kultūras
namā (kultūras namā).
 13. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: G.Ostrovskis «Divi kapteiņi». Melodramatiska komēdija 2 daļās. Režisors G.Ostrovskis. Izrādē smēķē! Biļešu cena – € 16
– 10 (kultūras namā).
 14. janvārī pulksten 11 – «Tāda ir mana Jelgava»: ZRKAC konkurss Jelgavas pilsētas
3. klašu skolēniem pēc pieteikuma (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
Svētes ielā 33).
 14. janvārī pulksten 16 – labdarības koncerts: BJDK «Vēja zirdziņš» koncertuzvedums
«Labo domu Ziemassvētki». Mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Režisore L.Truksne. Ieeja
– ar ielūgumiem. Ielūgumi bez maksas pieejami kultūras nama kasē (kultūras namā).
 15. janvārī no pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 15. janvārī pulksten 14 – tikšanās ar uzņēmuma «Draugiem.lv» runasvīru Jāni Palkavnieku «Uzņēmējdarbībai pa pēdām» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 15. janvārī pulksten 19 – izrāde «Mēs un mūsu sieva». Režisore I.Vaļeniece. Piedāvā
biedrība «Aīda». Biļešu cena – € 7 – 5 (kultūras namā).
 17. janvārī pulksten 16 – Jelgavas bērnu un jauniešu centra «Junda» 25 gadu jubilejas
koncertuzvedums «Āķis lūpā». Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas «Jundā» Pasta ielā
32, koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – € 4; 3 (kultūras namā).
 18. janvārī pulksten 14 – Tirkīzkora ansambļa piecu gadu jubilejas koncerts. Ansambļa
vadītājs Ž.Siksna. Koncerta īpašie viesi – bijušie Jelgavas Tirkīzkora dalībnieki A.Kotoviča,
I.Rudzīte, N.Rolavs. Biļešu cena – € 1 (k/n Mazajā zālē).
 20. janvārī pulksten 10 un 12 – Valmieras kinostudija piedāvā jautru muzikālu detektīvstāstu bērniem «Rio Rio!». Izrādes mūzikas autors – E.Zilberts, režisors un dziesmu
tekstu autors – I.Strads. Biļešu cena – € 5 – 3 (kultūras namā).
 21. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu un
jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 21. janvārī pulksten 18 – Sala mēnesī tautasdziesmas lieliem un maziem kopā ar
Veltu Leju (Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. janvārī pulksten 14.30 – «Atmiņu tilts»: pasākums Jelgavas skolotājiem senioriem.
Pasākumu organizē jauniešu atbalsta grupa «Jaunie līderi». Pieteikšanās līdz 15. janvārim
pa tālruni 63012153, 26195773. Ieeja – ar ielūgumiem (Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33).
 23. janvārī pulksten 19 – JPPI «Kultūra» mūsdienu deju studijas «Intriga» ziemas
koncerts «Ar krāsām baltumā». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Biļešu cena – € 3; 2 (kultūras namā).
 24. janvārī pulksten 16 – Ventspils teātra viesizrāde: A.Čehovs «Kaija», luga četros
cēlienos, divās daļās. Režisors A.Krūmiņš. Biļešu cena – € 2; 1 (kultūras namā).
 24. janvārī pulksten 18 – A.Čehova lugas «Mežainis» izrāde. Vietu skaits zālē ierobežots, tāpēc vietu rezervēt pa tālruni 26323327. Biļešu cena – € 5 (Studentu teātrī
J.Čakstes bulvārī 5a).
 25. janvārī pulksten 12 un 15 – KINO: filma «Izlaiduma gads» (2014). Biļešu cena
– € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras namā).

Izstādes
 12. janvārī pulksten 17 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» darbu izstādes «Sirds
darbi» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 23. janvārim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
 Līdz 13. janvārim – ceļojošā izstāde «Saldus plenērs 2014» (Mākslas skolā Mazajā
ceļā 2).
 Līdz 13. janvārim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu ekspozīcija. Studijas
vadītāji I.Klapers un A.Kalniņa (k/n 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 15. janvārim – Aigara Rinkuļa eļļas gleznas: piemiņas izstāde «Es atkal satiekos
ar jums…» (k/n 1. stāva lielajā foajē).
 Līdz 18. janvārim – gleznu izstāde «Satikšanās ziemā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 21. janvārim – fotogrāfiju izstāde «Lielā iela laika ritējumā» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 25. janvārim – izstāde «Latvijas mazās gaismas pilis» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 31. janvārim – izaugsmes un dzīvesprieka studijas «Saules zieds» radošās grupas
darbu izstāde «Atpakaļ pie sevis». Darbi veidoti pēc fraktālu metodikas, kas vienlaikus
ir gan radošs darbs, gan dziļa sevis izzināšana un iekšējo procesu transformēšana (k/n
2. stāva foajē).
 Līdz 1. februārim – izstāde «Mazie brīnumi» (neckes figūriņu izstāde) (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. februārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
(Ā.Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 8. janvāris

Ar piecu gadu stāžu – no
«Koru kariem» līdz ansamblim
Uz piecu gadu jubilejas koncertu 18.
janvārī pulksten 14
Jelgavas kultūras
namā ielūdz Tirkīzkora ansamblis
estrādes mākslinieka Žorža Siksnas
vadībā, kas izveidojās pēc dalības
šovā «Koru kari».
Ansamblis ciemos
aicinājis arī bijušos
kora dalībniekus
Aneti Kotoviču,
Inetu Rudzīti un
Nauri Rolavu, lai
kopīgi atskatītos
uz šova spilgtākajiem mirkļiem.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Ja godīgi, es neticēju, ka tik ilgi
mēs noturēsimies, taču kodols
no «Koru kariem» man palika,
turklāt ļoti labs, un atlika vien
strādāt. Re, tā jau pieci gadi pagājuši!» saka Jelgavas Tirkīzkora
ansambļa vadītājs dziedātājs
Žoržs Siksna. Šomēnes aprit
pieci gadi, kopš Jelgavas kultūras namā darbu sāka Tirkīzkora
ansamblis – ansamblis, kas izveidojās pēc dalības šovā «Koru
kari 2», startējot kā Jelgavas
Tirkīzzilais koris Ž.Siksnas vadībā. Svinot piekto pastāvēšanas
gadadienu, ansamblis 18. janvārī pulksten 14 kultūras nama
Mazajā zālē ielūdz uz koncertu,
kurā atcerēsies arī «Koru karu»
spilgtākos momentus.

2009. gada nogalē Jelgavu TV3 šovā
«Koru kari» pārstāvēja Tirkīzzilais
koris Ž.Siksnas vadībā. Lai gan mūsu
«karotāji» palika 2. vietā, uzvaru
sīvā cīņā tomēr atdodot Madonas korim, Ž.Siksna sacīja: «Jelgavas kora
jaunieši ir ļoti enerģiski un ar savu
šarmu. Lai dzīvo Jelgavas koris!» Viņa
vārdus sadzirdēja koristi, un jau 2010.
gada janvārī tika dibināts Tirkīzkora
ansamblis. «Šādu iznākumu nebiju
gaidījis, taču, nenoliegšu, es priecājos,
ka šis projekts nebija vienreizējs, bet
sanāca tāds ilgdzīvotājs. Protams, šo
gadu gaitā esam stipri mainījušies
– no vecā «Koru karu» kodola man ir
palikuši pa dziedātājam katrā balss
grupā, kas ir atbalsta punkts, visi
pārējie nākuši klāt. Mēs esam mainījuši arī profilu – no kora kļuvuši par
ansambli,» atzīst Ž.Siksna, piebilstot,
ka šobrīd ansamblī ir 12 dziedātāji.

Viņš vien smaidot nosaka: «Vēl četrus
dziedātājus vajag, un tad jau atkal uz
«Koru kariem» varam doties!»
Jubilejas koncertā Tirkīzkora ansamblis iecerējis atskatīties uz «Koru
karu 2» spilgtākajiem mirkļiem, izdziedot «karu» vadošās dziesmas,
taču vairāk gan programma veidota,
balstoties uz ansambļa repertuāru.
«Jubileja pavisam tuvu, laika maz, un
ir tāda neliela steiga. Taču es domāju,
ka šī būs kolosāla Jelgavas Tirkīzzilā
kora atkalsatikšanās uz skatuves, kurā
pozitīvas emocijas un iedvesmu smelsimies gan mēs, gan skatītāji,» aicinot uz
koncertu, saka Ž.Siksna. Viņš piebilst,
ka uz jubilejas koncertu ciemos uzaicināti arī vairāki Tirkīzzilā kora bijušie
dalībnieki, kas šobrīd pievērsušies
savai solokarjerai, – Anete Kotoviča,
Ineta Rudzīte un Nauris Rolavs. Ieejas
maksa uz koncertu – 1 eiro.

Svētdien kultūras namā –
pareizticīgo Ziemassvētku koncerts
 Ritma Gaidamoviča

Pareizticīgie Ziemassvētkus
svinēja šonedēļ, un pilsētā jau
par tradīciju ir kļuvis pareizticīgo Ziemassvētku koncerts
Jelgavas kultūras namā, kas
šogad notiks svētdien, 11.
janvārī, pulksten 14. Jāpiebilst,
ka šis reizē būs labdarības
koncerts, jo ieņēmumi par
biļetēm tiks ziedoti Jelgavas
Svētā Simeona un Svētās
Annas pareizticīgo katedrāles
draudzei.
Koncerta mākslinieciskā vadītāja un
kora «Zvonņica» vadītāja Jeļena Vavilova ļoti vēlētos, lai šajā koncertā cilvēki
aizdomātos par tām lietām, kas ikdienā
nedaudz tiek noliktas malā. «Labklājība

un komforts, protams, ir labi, bet vai
tiešām tas ir būtiskākais dzīvē? Gribētu,
lai cilvēki, dzirdot mūsu mūziku, aizdomājas, kāpēc dzīvo, ko dod citiem, ko no
tā var gūt sev,» pārdomās dalās J.Vavilova,
atzīstot, ka gatavošanās koncertam nav
bijusi viegla, taču ir pārliecināta, ka katrs
koncerta dalībnieks visu izdarīs pēc labākās sirdsapziņas. «Šoreiz klausītājiem
parādīsim pašmāju jaunos talantus, kas
tiek skoloti tepat Jelgavas Mūzikas vidusskolā. Tā ir mūsu jaunā talantīgo mūziķu
kalve. Baudīsim svētku noskaņu kopā, lai
visiem ap sirdi kļūst gaišāk un vieglāk!
Ļoti ceru, ka pilnai laimes sajūtai laukā
saglabāsies arī baltais sniegs, kas sniedz
īpašu noskaņu,» tā diriģente.
Koncerta apmeklētājus šogad priecēs
solistes Eliāna Sanda Veinberga, Anna
Orlova, Reinis Zariņš (ksilofons), Madara Murņikova (čells), māsas Sofija un

Jeļizaveta Gridjuško (klavieres), koris
«Zvonņica», Sv.Simeona un Sv.Annas
pareizticīgo katedrāles Svētdienas skolas bērni, koncertmeistari Zane Rubesa,
Natālija Romanova un Jurijs Kaspers, kā
arī viesi – Rīgas Visu Svēto pareizticīgo
baznīcas ansamblis.
Koncerta režisore – Lolita Truksne,
mākslinieciskā vadītāja – J.Vavilova,
scenogrāfe – Anna Ziemele.
Ieejas maksa uz koncertu – 1 eiro.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4, bet 10. un 11. janvārī – Jelgavas
kultūras nama kasē.
«Esam nolēmuši, ka šogad ieņēmumi
par biļetēm tiks ziedoti labdarībai – Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo
katedrāles draudzes locekļiem, kuri šobrīd
nonākuši grūtībās. Viņu vidū ir daudzbērnu ģimenes un sirmgalvji,» tā J.Vavilova.

«Junda» ar koncertuzvedumu «Āķis lūpā» svinēs 25
 Ritma Gaidamoviča

Nozīmīgu jubileju svin
bērnu un jauniešu centrs
«Junda» – kopš centra dibināšanas pagājuši 25 gadi.
Atzīmējot to, 17. janvārī
pulksten 16 «Junda» jelgavniekus ielūdz uz koncertuzvedumu «Āķis lūpā». Savās
ceturtdaļgadsimta svinībās
jundieši ļaus pa atslēgas
caurumu ielūkoties, kas
ikdienā notiek «Jundas»
mājās Pasta ielā 32 un Skolas ielā 2.

Īstā dzimšanas diena «Jundai» gan
jau ir aiz muguras – 25 gadi apritēja
18. decembrī, bet svētki tiks svinēti
mēnesi vēlāk – 17. janvārī, aicinot
jelgavniekus palūkoties, ar ko «Jundā» nodarbojas. «Šī ir mūsu jubilejas
sezona, un svētku koncertam sākām
gatavoties jau septembrī. Jāpiebilst, ka
šis nebūs tradicionāls koncerts, bet gan
jauns un neierasts koncertuzvedums,
kurā uz skatuves redzēsim ne tikai
koncertējošos pulciņus – dejotājus,
dziedātājus –, bet visus, kas dzīvo
«Jundas» mājās, parādot, kā mēs visi
pošamies svētkiem. Skatītājiem būs
iespēja pa atslēgas caurumu – caur

dažādiem priekšnesumiem, videostāstiem – ielūkoties mūsu ikdienā,»
stāsta «Jundas» vadītājas vietnieks
Māris Kalniņš. Jāpiebilst, ka bērnu
un jauniešu centrā mājo vairāk nekā
30 pulciņu, kas savu radošo ikdienu
atspoguļos spilgtās ainās uz kultūras
nama skatuves.
Koncertuzveduma režisors Rihards
Svjatskis stāsta, ka koncertuzvedumu caurvīs spraigs stāsts par diviem
bērniem, kas ievilinājuši centra telpās
jauniešus, kuri savu ikdienu pavada bezmērķīgi, apkrāsojot Jelgavas
ēku sienas, bet nu, ievilkti «Jundas»
labirintos, tie atklāj savu radošo po-

tenciālu. «Jāatzīst, ka, filmējot koncertuzvedumam paredzētos video, arī
mēs – Jelgavas Jaunā teātra aktieri
– saslimām ar «Jundu». Ļoti ceram,
ka arī kādam no skatītājiem, kurš ne
reizi nav bijis «Jundā», noskatoties
koncertu, būs tas āķis lūpā un gribēsies
klātienē apskatīties, kā dzīvo «Jundā»,
un varbūt kļūt par vienu no «Jundas»
saimes,» atzīst Jelgavas Jaunā teātra
aktieri, kas uzvedumā atveidos dažādus tēlus. «Mūsu uzdevums šajā
koncertā ir pavērt skatītājiem skatu
uz dzīvesprieku, ko «Jundā» bērniem
un jauniešiem sniedz ikdienas mēģinājumi, radošais darbs un mērķtiecīgi

centieni,» tā režisors.
Jāpiebilst, ka, gatavojoties svētkiem,
jundieši sarūpējuši arī īpašu izstādi.
«Gaidot svētkus, visiem radošajiem
pulciņiem tika iedoti linu krekli, kas
jāizdaiļo, lai būtu cienīgi doties uz
dzimšanas dienas pasākumu. Izstādē
skatītāji varēs novērtēt «Jundas»
jauniešu radošumu un nebeidzamo izdomu,» tā M.Kalniņš. Izstāde Jelgavas
kultūras namā būs apskatāma no 17.
līdz 27. janvārim.
Ieejas maksa uz koncertu – 3 un 4
eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas «Jundā» Pasta ielā 32, koncerta
dienā – Jelgavas kultūras namā.

