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2015. gadā Jelgavā
piedzimuši 1040 bērni

Autobuss uz janvāra
barikāžu dienu pasākumu
 Sintija Čepanone

Šogad aprit 25 gadi
kopš 1991. gada janvāra barikāžu vēsturiskajiem notikumiem, kas tiks atzīmēti ar dažādiem
pasākumiem. Viens
no tiem notiks 16.
janvārī starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsalā, Rīgā. Pro
grammā paredzēti
barikāžu piemiņai
veltīti video stāsti,
uzrunas, dzejas lasījumi un muzikāli
priekšnesumi. Pasākumu organizē LR
Kultūras ministrija un
1991. gada barikāžu
muzejs.
Pasākums ir bez maksas,
tas sāksies pulksten 15 un
iecerēts kā paaudžu tikšanās
atmiņās un mūzikā. Izstāžu
centra lielajā hallē notiks koncerts, kurā piedalīsies grupa

«Dzelzs vilks», «Jauno Jāņu
orķestris», muzikālā apvienība
«Raxtu raksti», etnorokgrupa
«ElektroFolk», koris «Sōla» un
RTU pūtēju orķestris «SPO».
Koncerta ilgums – apmēram
četras stundas, sēdvietas nav
paredzētas. Savukārt izstāžu
centra mazajā hallē būs iespēja
atcerēties un pārrunāt 25 gadus senus notikumus.
Interesentu nokļūšanu uz
pasākumu nodrošinās Jelgavas
pilsētas pašvaldība. Autobuss
uz pasākumu Ķīpsalā būs pulksten 13.30 pie pilsētas kultūras
nama (Krišjāņa Barona iela
6). Atgriešanās pēc pasākuma
plānota ap pulksten 19.30.
Pieteikšanās braucienam
– 7. janvārī no pulksten 8 līdz
17 un 8. janvārī no pulksten 8
līdz 14.30 pa tālruni 63005558,
63005556 vai e-pastu prese@
dome.jelgava.lv.
Brauciens uz barikāžu aizstāvju atceres pasākumu Rīgā
ir bez maksas. To organizē
un apmaksā Jelgavas pilsētas
pašvaldība.

Autobuss uz Ziemassvētku kauju
atceres pasākumiem

«Lai veiksme, veselība bērniņam un viņa vecākiem un lai mīlestība mazo pavada visu mūžu,» sveicot pirmo šogad dzimušo
jelgavnieku Emīlu, viņa vecākiem Agrim un Marinai Budičiem vēlēja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, mīlestību,
veselību, izturību un saticību vēlot arī pārējiem šī gada sākumā dzimušajiem bērniņiem.
Foto: Raitis Supe
 Sintija Čepanone

«Galvenais, lai mazais ir vesels. Pārējo izdarīsim
mēs,» saka mazā Emīla vecāki Agris un Marina
Budiči. Tieši Emīls ir pirmais mazulis, kas Jelgavas slimnīcā piedzima 2016. gadā, pirmais šogad
dzimušais jelgavnieks un arī pirmais bērniņš, kas
2016. gadā piedzimis Latvijā. Gada pirmajā dienā
mūsu pilsētā kopumā pasaulē nākuši četri bērni
– visi puisīši, savukārt 2015. gads noslēgts ar rekordlielu jaundzimušo skaitu – 1040.
«Kā gadu iesāksi, tā pavadīsi
– šobrīd izskatās, ka arī 2016.
gads slimnīcā būs ražens,» saka
Jelgavas slimnīcas Dzemdību
un ginekoloģijas nodaļas vadītāja Oksana Slobodjana, vērtējot
pirmajās gada dienās dzimušo
bērniņu skaitu – līdz 4. janvāra

pusdienlaikam bija piedzimuši
jau 13 bērni. Jāpiebilst, ka
2015. gadā Jelgavas slimnīcā
pasaulē nāca 1040 bērni – 534
puikas un 506 meitenītes –, tostarp seši dvīņu pāri, savukārt
2014. gadā 1000 dzemdībās
piedzima 1009 mazuļi. «Bēr-

niņu skaitam ar katru gadu ir
tendence pieaugt, tādēļ ceram,
ka šajā gadā jaundzimušo skaits
jau sasniegs 1200 bērniņus,» tā
nodaļas vadītāja.
«Emīls ir ne tikai pirmais
Jelgavā dzimušais bērniņš,
bet arī pirmais bērniņš mūsu
ģimenē. Viņš ir dzimis, dzīvos
un augs Jelgavā,» priecājas
Agris un Marina, sakot, ka
ģimene Jaungada svinībām
nemaz nav gatavojusies. «Ārsts
teica, ka mūsu datums būs
31. decembris vai 1. janvāris,
un 31. decembrī ap pulksten
sešiem vakarā jau bijām slimnīcā. Emīla dzimšanas brīdī
fonā bija salūts un šampanietis,» saka Marina, atklājot, ka

dēls piedzima 16 minūtes pēc
pusnakts 4,130 kilogramus
smags un 56 centimetrus garš.
«Tā kā dzimšanas diena ir ziemā, centāmies izvēlēties tādu
vārdu, lai mazajam arī vasarā
būtu kādi svētki,» vārda izvēli
pamato vecāki, vērtējot, ka
šajās dienās Emīls bijis mierīgs
un «nedarbus pagaidām nav
sastrādājis».
Jāpiebilst, ka arī 2015. gada
1. janvārī Jelgavas slimnīcā
piedzima četri bērniņi – atšķirībā no šī gada pirmās dienas
pērn visas bija meitenītes.
2015. gads Jelgavas slimnīcā
arī noslēgts ar meitenīti – viņa
piedzima 31. decembrī pulksten 19.29.

Pirmklasnieku pieteikšana
turpināsies līdz pat septembrim
Jelgavas 4. sākumskolā pirmie vecāki pirmdienas rītā pieteikt
savu bērnu mācībām 1. klasē bija ieradušies jau ap pulksten
pieciem. Skolas direktores vietniece izglītības jomā Aija Kuķalka
vērtē, ka vecāki ir lieliski informēti par skolas piedāvātajiem
novirzieniem un klašu audzinātājiem, tādēļ pieteikšanās norit
raiti. Kaut arī pirmajā dienā, kā ierasts, vecāku interese bija
sakāpināti augsta, šobrīd skolā vēl ir brīvas vietas un vecāki var
pieteikt savu bērnu. Pieteikšanās mācībām 1. klasē turpinās arī
pārējās Jelgavas skolās, izņemot Tehnoloģiju vidusskolu, kurā
abas 1. klases jau nokomplektētas. Vairāk lasiet 3.lpp.

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

Lai dotu iespēju interesentiem sestdien, 9. janvārī,
apmeklēt Ziemassvētku kauju atceres 99. gadskārtai veltītos pasākumus,
Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina autobusu uz kauju piemiņas vietām.
Autobusa izbraukšana – pulksten 12.45
no pilsētas kultūras nama Krišjāņa Barona ielā 6.
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 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.
Pirmā pasaules kara Ziemassvētku kauju atceres pasākumi 9. janvārī:
• pulksten 14 – kritušo strēlnieku piemiņas brīdis Antiņu kapsētā;
• pulksten 15.30 – Latvijas Kara muzeja filiālē «Mangaļi»
notiks Pirmā pasaules kara kaujas rekonstrukcija;
• pulksten 17 – svinīgais pasākums Ložmetējkalnā. Atmiņu ugunskuri.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas logo» rezultāti
Paldies 133 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas logo ir
publicēti 17. decembra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 92 dalībnieki.

Foto: Raitis Supe

63048800

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Intars Matīss,
Jānis Freidenfelds, Ingrīda Utkina, Diāna Skudra, Dzidra Lagzdiņa,
Irina Tankoviča, Sofija Vecmuktāne, Ingrīda Bite un Dzidra Degola.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Kas mainās 2016. gadā?
Valsts līmenī gadu
mija ir laiks, kad tiek
ieviestas dažādas izmaiņas kā likumdošanā, tā ikdienā. 1.
janvārī spēkā stājās
170 tiesību akti, bet
spēku zaudēja 61 tiesību akts. Vairākas
izmaiņas skar sociālo
jomu – palielināta
minimālā alga un atalgojums atsevišķās
nozarēs strādājošajiem, labota daudzbērnu ģimenes definīcija, tāpat mainīti
Ceļu satiksmes noteikumi un citi normatīvie akti. «Jelgavas
Vēstnesis» apkopo
būtiskākās izmaiņas,
bet ar pilnu to sarakstu var iepazīties
valsts vietnes likumi.
lv sadaļā «Jaunākie»/
01.01.2016./«Stājas
spēkā» vai Saeimas
mājas lapā.

Sašaurināsies
apgādājamo
personu
loks, par
ko pienākas
atvieglojumi
Atvieglojums šogad tiek palielināts no 165 eiro līdz
175 eiro. Vienlaikus tiek
samazināts personu loks, uz
ko attieksies atvieglojums,
– turpmāk nodokļa atvieglojums vairs neattieksies uz
darba ņēmēja nestrādājošo
laulāto un vecākiem.

Mikrouzņēmuma
nodoklis
nemainīsies
Šogad netiks piemērots Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
paredzētais ierobežojums izvēlēties šī nodokļa maksāšanu,
veicot saimniecisko darbību
Ministru kabineta noteiktajās
nozarēs. Ar grozījumiem likuma
pārejas noteikumos šis ierobežojums atlikts uz 2017. gadu.
Līdz ar to arī šajā gadā mikrouzņēmumiem ar apgrozījumu
līdz 100 tūkstošiem eiro būs
jāmaksā 9 procentu nodoklis.

Krustojumi būs
pārredzamāki
Izmaiņas Ceļu satiksmes noteikumos paredz, ka turpmāk
aizliegta transportlīdzekļu
stāvēšana un apstāšanās krustojumos, tajā skaitā apļveida
krustojumos un tuvāk par 5
metriem no krustojuma robežas (krustojuma robeža – vieta,
kur pirms krustojuma sākas
ielas malas noapaļojums). Līdz
šim pieci metri tika mērīti no
brauktuvju krustošanās vietas,
kas nozīmē, ka krustojumi būs
pārredzamāki. Tāpat aizliegta
transportlīdzekļu stāvēšana
un apstāšanās uz gājēju un
velosipēdu ceļiem.

Mazāks ceļa
nodoklis

No 2016. gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga ir 370 eiro
līdzšinējo 360 eiro vietā. Minimālā darba alga ir valsts noteikta
zemākā mēneša darba alga, kas
visiem darba devējiem obligāti
jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normāla darba
laika ietvaros (40 stundas nedēļā). Minimālo stundas tarifa
likmi aprēķinās atbilstoši darba stundām konkrētā mēnesī,
nevis noteiks tās apmēru vidēji uz gadu, kā bija līdz šim.

Palielinās
minimālā
alga

Līdz ar minimālās algas palielināšanos mainās arī minimālais
uzturlīdzekļu apmērs bērniem.
Minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram bērnam no piedzimšanas līdz septiņu gadu
vecumam būs 25 procentu apmērā no minimālās mēnešalgas
jeb 92,50 eiro un 30 procentu
apmērā no minimālās mēnešalgas katram bērnam no 7 līdz
18 gadiem jeb 111 eiro mēnesī.

Mainās
minimālais
bērnu
uzturlīdzekļu
apmērs

šī gada spēkā ir paplašināta
Bērns – līdz No
daudzbērnu ģimeņu definīcija,
nosakot, ka daudzbērnu ģimene
24 gadiem
ir ģimene, kuras aprūpē ir trīs
vai vairāk bērnu līdz 24 gadiem, tajā skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību. Līdz ar to
paplašināsies ģimeņu loks, kas saņems daudzbērnu ģimenēm
paredzētos atvieglojumus.
Ar mērķi mazināt nodokļu regresivitāti nodarbinātajiem un
pašnodarbinātajiem ar augstāku
ienākuma līmeni pieņemts Solidaritātes nodokļa likums. Tas,
sākot ar 2016. gadu, tiks piemērots fizisko personu ienākumu, kas kalendāra gada laikā ir
pārsnieguši valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
maksimālo apmēru (2016. gadā – 48 600 eiro, vidēji mēnesī
– 4050 eiro), daļai. Nodokli, pamatojoties uz valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu un to objekta uzskaiti,
noteiks un valsts pamatbudžetā iemaksās Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra.

Ieviesīs
solidaritātes
nodokli

1. janvārī paaugstināta akcīzes
nodokļa likme svinu nesaturošam benzīnam, dīzeļdegvielai
(gāzeļļai), petrolejai, sašķidrinātai naftas gāzei (LPG) un svinu nesaturošam benzīna un
etilspirta maisījumam, ja absolūtā spirta saturs gala produktā
veido no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta
daudzuma; smēķējamai tabakai un tabakas lapām; cigāriem
un cigarillām. No 1. marta tiks paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem un ieviests akcīzes
nodoklis karsējamai tabakai 62 eiro par 1000 gramiem. No 1.
jūlija tiks ieviests akcīzes nodoklis elektroniskajās cigaretēs
izmantojamam šķidrumam un paaugstināts akcīzes nodoklis
cigaretēm.

Palielinās
akcīze

Braukt ar
velosipēdu
var no 10
gadu vecuma

Ceļu satiksmes noteikumos veiktas vairākas izmaiņas, kas attiecas
uz pārvietošanos ar velosipēdu.
Būtiskākie jaunumi – braukt ar
velosipēdu ceļu satiksmē patstāvīgi atļauts no 10 gadu vecuma (līdzi
jābūt velosipēdista apliecībai).
Bērniem līdz 12 gadu vecumam un viņu pavadītājiem atļauts
braukt pa ietvi. Pārējiem velosipēdistiem braukšana ar velosipēdu atļauta pa tam paredzēto infrastruktūru, piemēram,
pa velojoslu vai, ja tādas nav, pa brauktuvi. Braukt pa ietvi
varēs tikai tad, ja, ņemot vērā satiksmes intensitāti, ceļa un
meteoroloģiskos apstākļus, braukt pa brauktuvi ir bīstami vai
tas nav iespējams. Tagad velosipēdisti braukšus var šķērsot
visas gājēju pārejas – arī tās, ko neregulē luksofors.
No 2016. gada tiks ieviestas
Jaunas ceļa
jaunas ceļa zīmes. Piemēram,
par apdzīvotas vietas sākumu
zīmes
un beigām līdztekus jau esošajām ceļa zīmēm – melns uzraksts uz balta fona (un pārsvītrots
uzraksts) – turpmāk apdzīvotas vietas beigas un sākumu
varēs apzīmēt arī ar melnu ēku kontūrām uz balta fona (un
pārsvītrotām ēku kontūrām).

Ģimenei ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem ceļa nodoklim būs atlaide 50 procentu apmērā.

Šogad algas pieaugs policistiem,
ugunsdzēsējiem, ieslodzījuma
vietu darbiniekiem, mediķiem,
Nodarbinātības valsts aģentūras,
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras, Tiesībsarga biroja,
Valsts kontroles un Valsts probācijas dienesta darbiniekiem,
valdības locekļiem un atsevišķiem amatiem Saeimā, kā arī
pedagogiem (no 1. septembra).

Valsts
sektorā
pieaug algas

Tiks pārrēķinātas vecuma un
apgādnieka zaudējuma pensijas,
kā arī saskaņā ar nolikumu «Par
izdienas pensijām» piešķirtās
izdienas pensijas, kuras piešķirtas 2010. gadā. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav
jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2016. gada 1.
janvāra, un par periodu no 1. janvāra to izmaksās līdz 2016.
gada augustam.

Pārrēķinās
pensijas

Ar 2016. gada 1. janvāri attaisnotajos izdevumos var iekļaut
arī izdevumus par interešu
izglītības programmu Izglītības
likuma izpratnē apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Tāpat te varēs iekļaut izdevumus
par olšūnu iegūšanu (folikula
iegūšanu) punkcijas ceļā, par
endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu
protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no
Nacionālā veselības dienesta vai citu personu līdzekļiem. Lai
atgūtu attaisnotos izdevumus, VID jāiesniedz gada ienākumu
deklarācija ar tai pievienotajiem attaisnoto izdevumu dokumentiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.
Dokumentus VID par 2016. gadu nodokļa maksātāji varēs
iesniegt, sākot ar 2017. gada 1. martu. Šo kārtību regulē
Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Naudu varēs
atgūt arī par
bērnu interešu
izglītību un
endoprotēzēm

No 2016. gada palielināsies Eiropas Atbalsta fonda atbalsts vistrūcīgākajām personām. Cilvēkiem,
kas ieguvuši trūcīgā statusu vai
nonākuši krīzes situācijā, pārtikas
komplektos papildus līdzšinējiem
pārtikas produktiem ievietos arī sautētas liellopu gaļas konservus, olu pulveri un kartupeļu biezputras pārslas. Tāpat
paredzēts jauns komplekta veids gatavās maltītes pagatavošanai. To saņems partnerorganizācijas, kas nodrošinās gatavās
maltītes izsniegšanu. Jaunā satura komplektus varēs saņemt
pēc jaunā pārtikas palīdzības piegādes publiskā iepirkuma
noslēgšanās, sākot no 2016. gada 1. jūnija.

Pārtikas
pakas būs
pilnākas

Turpmāk jebkura ar kredīta līNaktī ātros gumu saistītā izdevumu summa,
tajā skaitā procentu, nokavējuma
kredītus
procentu, līgumsodu, komisijas
neizsniegs maksu, termiņa atlikšanu un citu
ar kredīta līguma izpildi saistīto
maksājumu kopējā summa, nevarēs pārsniegt 100 procentus
no sākotnēji izsniegtā kredīta summas. Iepriekš ar likumu
tika noteikts maksimālais apmērs tikai divām kredītu izmaksām patērētājiem – līgumsodam un soda procentiem –,
bet neregulēja kredīta pagarinājuma maksu. Līdz ar to nereti aizņēmējs, pagarinot kredīta atmaksas termiņu, iztērēja
vairāk nekā pati parāda summa. Likums turpmāk ierobežos
arī kredītu kopējās izmaksas, kas nodrošinās, ka patērētāji,
kuri godīgi atmaksā kredītu noteiktajā termiņā, nepārmaksā
par aizdoto summu, sedzot to patērētāju kredītu izmaksas,
kas tos neatmaksā. Tāpat noteikts maksimālais nokavējuma
procentu apmērs, kas nevar būt lielāks par 36 procentiem virs
aizņēmuma likmes gadā.
Nosakot ierobežojumu kredīta līguma noslēgšanai laika posmā
no pulksten 23 līdz 7, patērētāji, it sevišķi jaunieši un personas,
kas cieš no azartspēļu atkarības, ar likuma normu tiks pasargāti no neapdomīgas rīcības. Patērētāju tiesību aizsardzības
centra praksē ir ne mazums gadījumu, kad kredīts tiek ņemts
ballītes turpināšanai vai azartspēlēm.
Nolūkā uzlabot kopējo ceļu saPa grants
tiksmes drošību Ceļu satiksmes
noteikumos veiktas izmaiņas, kas
ceļiem
attiecas uz braukšanas ātrumu,
brauksim
satiksmes organizēšanu un bērnu
pārvadāšanu. Būtiski, ka turpmāk
lēnāk
atļautais maksimālais braukšanas
ātrums uz grants ceļiem būs 80 km/h, nevis 90 km/h, kā tas bija
iepriekš. Vēl aizliegts pārvadāt bērnus līdz trīs gadu vecumam
automobilī, kas nav aprīkots ar drošības jostām.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Neapliekamais
minimums –
katram savs
Ar 2016. gadu ieviests diferencētais neapliekamais minimums. Tādējādi turpmāk visām personām tiks piemērots
nevis vienāds neapliekamais
minimums, bet gan katram
tiks piemērots gada diferencētais neapliekamais minimums, kura apmērs atšķirsies
atkarībā no maksātāja gūto, ar
nodokli apliekamo, ienākumu
apmēra (apliekamo ienākumu
kopsummā tiks ieskaitīti gan
ar vispārējo likmi apliekamie
ienākumi, gan arī ienākumi,
kurus ar nodokli apliek pēc
samazinātas likmes).

Pabalsts
jāpieprasa
laikus
Turpmāk slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku
pabalstu varēs pieprasīt sešu
mēnešu laikā (iepriekš to
varēja darīt 12 mēnešus) no
apdrošināšanas gadījuma
iestāšanās dienas.

Maksāsim
PVN par māju
apsaimniekošanu
No 2016. gada 1. jūlija spēkā
stāsies izmaiņas, kas paredz
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumam piemērot
PVN standartlikmi 21 procenta apmērā. Tas attiecīgi
paaugstinās daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanas maksu. Iedzīvotājiem PVN būs jāmaksā tikai par pārvaldnieka
paša sniegto pārvaldīšanas
pakalpojumu, savukārt maksu par saņemtajām precēm
vai pakalpojumiem, kuru iekasēšanā pārvaldnieks pilda
tā dēvēto kasiera funkciju,
PVN režīms nemainīs.

Tehniskā
apskate –
dārgāka
2015. gada Ceļu satiksmes
drošības padomes sēdēs tika
lemts par padziļinātām pārbaudēm tehniskajā apskatē,
tādēļ par to maksāsim vairāk.
Piemēram, tagad tehniskā
apskate benzīna vieglajai
automašīnai maksā 21,84
eiro, dīzelim – 26,29 eiro,
automašīnai ar benzīnu un
gāzi – 24,14 eiro (cenā nav
iekļauta tehniskās apskates
uzlīme, atļaujas dalībai satiksmē piešķiršana un tās
noformēšana).
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Pirmklasnieku pieteikšana
turpināsies līdz pat septembrim
 Ģirts Pommers

4. janvārī septiņās
Jelgavas izglītības
iestādēs sākās pirmklasnieku pieteikšana
2016./2017. mācību
gadam. Kaut arī pieteikšanās pirmajās
stundās bija vērojamas vecāku rindas,
Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā
speciāliste izglītības
jautājumos Lilija Stepanova atzīst, ka augsta vecāku aktivitāte
arī iepriekšējos gados
bija tieši uzņemšanas
pirmajās dienās.
Atbilstoši Vispārējās izglītības
likumam 2016. gada 1. septembrī mācības 1. klasē jāuzsāk bērniem, kuriem šogad paliks pilni
septiņi gadi, bet nepieciešamības
gadījumā mācības 1. klasē var
atlikt uz gadu. Vecākiem būtu
svarīgi izvērtēt sava bērna spē-

Lai maksimāli novērstu dekoratīvo ķēžu
postīšanu ap Stacijas
parku, veikti tehniski uzlabojumi. «Gar
dzelzceļa staciju, Pasta ielā un Zemgales
prospektā vandaļi regulāri bojā dekoratīvās ķēdes. Lai pašvaldībai nebūtu jātērē
līdzekļi, pastāvīgi tās
labojot, tika pieņemts
lēmums uzlabot ķēžu
konstrukcijas,» skaidro pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece
Sandra Liepiņa.
Ķēdes šajos posmos demontēja jau pirms valsts svētkiem,
un uzņēmums «Binders», kas
rekonstruēja ielas ap dzelzceļa staciju un ķēdes uzstādīja,
veica tehniskus uzlabojumus.

Jaunieši saņem
«PET Baltija» stipendiju

jas un gatavību skolas gaitām,
kā arī ieklausīties speciālistu
ieteikumos, uzsver L.Stepanova.
Informāciju par izglītības iestādēm, to piedāvātajām izglītības
un interešu programmām var
iegūt izglītības iestāžu mājas lapās. Jāuzsver, ka pirmklasnieku
pieteikšana turpināsies līdz pat
septembrim.
Šobrīd no plānotajām 752
pirmklasnieku vietām brīvas
joprojām ir 228, taču situācija
mainās katru stundu. 5. janvārī pirmklasnieku reģistrēšana
1. klasēs noslēdzās Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā – aizpildītas visas 60 vietas. Jelgavas
3. sākumskolā uz 140 vietām
saņemti 89 pieteikumi, Jelgavas
4. sākumskolā – 153 pieteikumi
(kopumā 180 vietas), Jelgavas 2.
pamatskolā – 58 pieteikumi (84
vietas), Jelgavas 4. vidusskolā
– 110 pieteikumi (120 vietas),
Jelgavas 5. vidusskolā – 39
pieteikumi (84 vietas), Jelgavas
Foto: Ivars Veiliņš
6. vidusskolā saņemti 15 pieteikumi (84 vietas).
«Eco Baltia» grupas valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs pasniedza «PET Baltija» prēmiju
38 Jelgavas vidusskolēniem par augstiem sasniegumiem bioloģijā un ķīmijā 1. semestrī.

Ķēdes nostiprinātas ar
izturīgākām kniedēm
 Ilze Knusle-Jankevica

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 Sintija Čepanone

«Ielūgumu uz šādu pasākumu uzņēmumā
«PET Baltija» saņemu
jau otro reizi, un, jāatzīst, abas reizes man
bija pārsteigums. Es
vienkārši mācos, un
man padodas gan bioloģija un ķīmija, gan arī
fizika. Par to, ka varētu saņemt balvu, mācoties es nedomāju,»
saka Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolnieks
Valdemārs Reinbergs
– viens no tiem 38 vidusskolas jauniešiem,
kas par augstiem sasniegumiem bioloģijā
un ķīmijā 2015./2016.
mācību gada 1. semestrī decembrī saņēma AS
«PET Baltija» vienreizēju
naudas balvu 40 eiro.

«Dekoratīvajām ķēdēm visā
kopgarumā, kas ir vairāki simti
metru, tika mainītas ķēžu savienojumos un stiprinājumos
izmantotās kniedes, kas ir
izturīgākas par tām, kuras bija
izmantotas atbilstoši projekta
prasībām,» norāda uzņēmuma
sabiedrisko attiecību speciāliste Vita Noriņa. Viņa uzsver:
iepriekšējās kniedes nebija ar
defektiem, tikai izrādījās vājākas par vandaļu mērķtiecību
un neprognozējamību.
«Pilsētsaimniecība» uzsver,
ka šādas dekoratīvas ķēdes
ir arī rekonstruētajā Lielajā
ielā, bet tur tās netiek bojātas,
kā tas ir teritorijā ap Stacijas
parku. «Acīmredzot tieši šajā
teritorijā biežāk pārvietojas
cilvēki, kuriem ir vēlme izmantot īsāko ceļu, pa ja tas nozīmē
izpostīt infrastruktūru,» tā
Šis ir jau otrais mācību gads, kad
S.Liepiņa. Jāpiebilst, ka ķēdes
pasniegta šāda stipendija. Iepriekš
ir gan dekoratīvas, gan kalpo
noteicošā bija atzīme ķīmijā, savukā aizsargbarjera starp gājēju
kārt šoreiz, lai saņemtu naudas
ietvēm, veloceliņiem un ielu.
balvu, papildus tika ņemts vērā arī

SIA «Jelgavas ūdens» paziņo par saimnieciskajā darbībā
neizmantoto automašīnu pārdošanu izsolē.
1. Automašīna ZIL 431812 (BZ 9130; 1990.; benzīns; tehniskā apskate – nav).
Sākuma vērtība – EUR 2500,00 (ar PVN 21%).
2. Automašīna GAZ 5312 (BZ 9131; 1989.; benzīns; tehniskā apskate – nav).
Sākuma vērtība – EUR 1500,00 (ar PVN 21%).
3. Automašīna GAZ 5312 (BZ 9136; 1991.; benzīns; tehniskā apskate – nav).
Sākuma vērtība – EUR 750,00 (ar PVN 21%).
Izsoles noteikumus saņemt un ar automašīnu tehnisko stāvokli un komplektāciju
iepazīties var, iepriekš piesakoties pa tālruni 29109731 vai 63007114.
Izsoles veids – atklāta rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsole notiek 2016. gada 12. janvārī plkst.10 SIA «Jelgavas ūdens» Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2016. gada 11. janvāra plkst.17.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod 17 (septiņpadsmit)
metāla rezervuārus, kas atrodas Meiju ceļā 66, Jelgavā
(turpmāk – izsoles priekšmets), rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli.
Katrs metāla rezervuārs tiek izsolīts atsevišķi kā viena vienība.

1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
«Par Pilsētsaimniecību», apakšsadaļā «Iepirkumi un izsoles», «Izsoles».
2. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt 2016. gada 7., 12., 14. un 18. janvārī laikā no plkst.13
līdz 15, iepriekš sazinoties ar JPPI «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāju-ielu
ekspluatācijas inženieri Imantu Auderu, tālrunis 63084479, mobilais tālrunis 28634635.
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 21. janvāra plkst.11 JPPI «Pilsētsaimniecība»
Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā.
4. Izsole notiks 2016. gada 21. janvārī plkst.11 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta vienas vienības nosacītā cena – 565 euro.
6. Izsoles nodrošinājums – 56,50 euro par izsoles priekšmeta katru vienību, uz ko tiek
iesniegts piedāvājums. Nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu
JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka», kods UNLALV2X, konts LV61UNLA 0050 0010 0312
1, norādot maksājuma mērķi «Kustamās mantas – metāla rezervuāru – rakstiska izsole».
7. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

vērtējums bioloģijā. Naudas balva
pasniegta arī Madarai Ratniecei,
kura mācās Spīdolas ģimnāzijas
11. klasē, – viņas vidējā atzīme, noslēdzot 1. semestri, bija 9,53 balles,
savukārt gan ķīmijā, gan bioloģijā
vērtējums ir 10 balles.
«Izglītības mērķis ir panākt, lai
jaunietis pēc skolas absolvēšanas
prot izveidot pats savu uzņēmumu. Tas, vai to dara vai ne, ir
paša izvēle, bet galvenais, lai to
prot! Gribu vēlēt, lai esat stingri
izlēmuši savas dzīves tālāko ceļu,
lai stiprinātu ražošanu Latvijā
un lai saredzētu savu nākotni
Latvijā un Jelgavā!» uzrunājot
jauniešus un viņu pedagogus, vēlēja Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, sakot paldies gan
pedagogiem un jauniešiem, kuri
uzrādījuši labas sekmes eksaktajos
priekšmetos, gan arī uzņēmumam
«PET Baltija», kurš to novērtējis
ar naudas balvu.
«Jau kādā 7. klasē zināju, ka
vēlos studēt medicīnu, tāpēc ļoti
apzināti virzos uz šo mērķi. 1.
semestra vidējā atzīme man ir
8,8 balles, bet bioloģijā un ķīmijā
– abos priekšmetos 8 balles. Jāatzīst, es daudz mācos, taču to

daru sevis dēļ – es vēlos iestāties
tajā augstskolā, kurā gribu, nevis
tajā, kas mani ņems pretī,» saka
6. vidusskolas 12. klases skolniece
Aleksandra Korzinova.
«Eco Baltia» grupas, kurā ietilpst arī uzņēmums «PET Baltija», valdes priekšsēdētājs Māris
Simanovičs norāda, ka darba tirgū
šobrīd ir liels pieprasījums pēc speciālistiem ar zināšanām eksaktajās
jomās, taču jaunieši nelabprāt izvēlas šo sarežģīto, tomēr aizraujošo
un izzinošo ceļu. «Jums ir jābūt
lepniem par savu izvēli un panākumiem! Mēs vēlamies pateikties
skolēniem, kuri sasnieguši labus
rezultātus ķīmijā un bioloģijā, un
iedvesmot viņus turpināt šo ceļu
arī augstskolā. Šī gada laureāti,
iespējams, nākotnē būs jaunie
«PET Baltija» komandas biedri,»
tā viņš, uzrunājot jauniešus.
Apbalvojot centīgākos 11. un
12. klašu skolēnus, uzņēmums
sadarbībā ar Izglītības pārvaldi
cer sekmēt un stimulēt jauniešu
centību eksaktajos priekšmetos.
Līdztekus skolēniem stipendijas
pasniegšanas reizē paldies teikts
arī pedagogiem, kuri jauniešiem
palīdzējuši gūt panākumus.

Arī šogad pašvaldība atbalstīs daudzdzīvokļu
māju pagalmu labiekārtošanu
 Sintija Čepanone

Decembra domes sēdē
deputāti apstiprināja
saistošos noteikumus
par pagalmu labiekārtošanas programmu,
ko pilsētā paredzēts
īstenot arī 2016. gadā.
Izvērtējot jau realizēto
projektu gaitu – pērn
šī programma pilsētā startēja pirmo reizi
–, radās nepieciešamība
pilnveidot un precizēt
kārtību, kādā Jelgavas
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamai
mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods skaidro,
ka saistošie noteikumi «Jelgavas
pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas
kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes
gabalu labiekārtošanai» pilnveidoti, precizējot nosacījumus tā,
lai tie būtu nepārprotami. «Tā kā

pērn daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programma
startēja pirmo reizi, gan projektu
iesniegšanas, gan vērtēšanas procesā atklājās atsevišķas nianses,
kuras projektu iesniedzēji varēja
interpretēt, tādēļ bija ļoti svarīgi
nosacījumus precizēt un noformulēt tā, lai tie būtu izklāstīti skaidri
un nepārprotami,» tā J.Strods,
uzsverot, ka būtisks ieguvums ir
izveidotais vienotais pielikums
par finanšu pieprasījumu. «Tas
gan pēc vienotiem principiem
sastrukturizēs pieteikuma noformēšanu projekta iesniedzējiem,
gan atvieglos vērtēšanas procesu,»
piebilst viņš, akcentējot, ka pēc
saistošo noteikumu akceptēšanas
VARAM jau laicīgi varēs izsludināt
pieteikšanos pagalmu labiekārtošanas programmai. Viņš lēš, ka tas
varētu notikt jau februārī, līdz ar
to arī būvdarbi varēs sākties agrāk
nekā pērn.
Jāatgādina, ka 2015. gads bija
pirmais, kad pašvaldības budžetā
tika ieplānoti līdzekļi – 25 000 eiro
– daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanas programmai, kas
dzīvokļu īpašniekiem nodrošināja

iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50 procentiem
mājai piegulošā zemesgabala sakārtošanai. Finansējuma apmērs,
kas šim mērķim būs pieejams
šogad, šobrīd vēl nav zināms – tas
tiks apstiprināts līdz ar pašvaldības budžetu 2016. gadam.
J.Strods atgādina, ka pērn realizēti kopumā pieci daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projekti un kopējā
summa, kas pašvaldībai pieprasīta
kā līdzfinansējums, ir nepilni 16
000 eiro. Domes priekšsēdētāja
vietnieks īpaši atzīmē īstenoto
projektu Zemgales prospektā 4,
kur, pašvaldībai lūdzot atbalstu
5000 eiro apmērā, paši iedzīvotāji
ieguldīja ap 50 000 eiro.
Pagalmu labiekārtošanas pro
grammā ar pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50 procentiem pērn
uzlabota piecu pagalmu infrastruktūra – Asteru ielā 6, Zemgales
prospektā 4, Lielajā ielā 39, Aspazijas ielā 25, 27 un 29, kā arī Neretas
ielā 10 –, atbilstoši pašu dzīvokļu
īpašnieku vēlmēm un finansiālajām iespējām īstenojot, viņuprāt,
nepieciešamākos darbus.
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Īsi
 Lauktehnikas veterānu apvienība
piektdien, 8. janvārī, pulksten 14
kultūras namā «Rota» Garozas ielā
15 aicina uz 1991. gada barikāžu atceres saietu. Aicināti militārās kolonas
šoferi, Rīgas barikāžu dalībnieki, kā arī
visi tautfrontieši, kuri piedalījās 1991.
gada janvāra brīvības cīņu notikumos.
Programmā: mielasts pie ugunskura,
koncerts zālē, atmiņu stāstījumi. Līdzi
jāņem fotogrāfijas un groziņš.
 Līdz 16. janvārim kādā no dalīto
atkritumu savākšanas laukumiem
(Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 un
atkritumu šķirošanas kompleksā Ganību ielā 84) iedzīvotāji var nogādāt
un bez maksas nodot svētku eglīti,
informē SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis, skaidrojot,
ka šāds pakalpojums tiek piedāvāts,
lai klientiem, kuri šķirotos atkritumus
raduši nododot dalīto atkritumu savākšanas laukumos, nodrošinātu papildu
ērtības, vienlaicīgi ar citiem atkritumiem
ļaujot atbrīvoties arī no svētku eglītes.
Jāpiebilst, ka eglītes pēc svētkiem drīkst
novietot arī pie sadzīves atkritumu
konteinera – tās savāks «Jelgavas komunālie pakalpojumi» atkritumu izvešanas
reizē. Jāuzsver, ka egle jānovieto pie
konteinera, nevis tajā iekšā.
 Iebraucot Jelgavā pa četriem
galvenajiem ceļiem, ikvienu jelgavnieku un pilsētas viesi sagaida jaunā
krāsainā pilsētas uzruna «Jūs sveicina Jelgava – pilsēta izaugsmei!».

Sveiciens simboliski turpina Jelgavas
750. jubilejas gadā gūtās emocijas
un sajūtas, lai Jelgavu saredzam īpašu
– spilgtu un radošu.
 17. janvārī pulksten 13 kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15 notiks
Jelgavas Latviešu biedrības biedru
un klubiņa «Sendienas» biedru
kopīgs saiets ar groziņiem. «Latviešu
biedrības biedriem pieteikties pie dežurantiem līdz 14. janvārim (otrdienās no
pulksten 15 līdz 18 un ceturtdienās no
pulksten 10 līdz 15), samaksājot dalības
maksu. Klubiņa «Sendienas» biedriem
viss notiek uz vietas,» informē Jelgavas
Latviešu biedrības priekšsēdētājs Paulis
Rēvelis, piebilstot, ka vietu skaits ir
ierobežots.
 Deviņgadīgās jelgavnieces Laumas, kurai ārsti negaidīti diagnosticēja retu slimību – kaulu vēzi jeb
Jūinga sarkomu –, operācijai savākta
aptuveni trešdaļa nepieciešamās
summas. Ziedojumu vākšana Laumai
sākās pērn decembrī, nepilna mēneša
laikā, pateicoties sabiedrības aktivitātei,
ar biedrības «Labdarības lapa «Snowflake»» palīdzību izdevies savākt aptuveni
trešdaļu no operācijai Vācijā nepieciešamās summas, informē biedrības valdes
locekle Linda Freiberga. Sākotnēji ārsti
lēsa, ka operācija varētu izmaksāt ap
50 000 eiro, taču, iepazīstoties sīkāk
ar Laumas medicīniskajiem dokumentiem, ārstēšanai nepieciešamā summa
palielinājusies līdz 98 000 eiro. Šobrīd ar
«Snowflake» palīdzību izdevies savākt
31 427 eiro.
 Lai izvairītos no ūdensvada pievadu aizsalšanas, SIA «Jelgavas ūdens»
klientus aicina nosiltināt ūdens pievadus savas apkalpes zonās. Ūdens
padeves spiediena samazināšanās un
duļķainības parādīšanās ūdenī ir pirmās
pazīmes, kas liecina par to, ka, iespējams, sākusies ūdensvada aizsalšanas
process. «Jūtot, ka ūdens spiediens sāk
pazemināties, var kādu laiku patecināt
auksto ūdeni – plūsma neļaus caurulēm
aizsalt. Tiesa, par notecināto ūdeni būs
jāmaksā, taču tas būs daudz lētāk, nekā
remontēt vai mainīt caurules,» skaidro
«Jelgavas ūdens» tehniskais direktors
Viktors Juhna, atgādinot, ka visbiežāk
cauruļvadi aizsalst posmos, kur ūdensvada izolācija ir nepietiekama, tāpat
ūdens pievada aizsalšanai iemesls var
būt vaļā atstāts pagraba vēdlodziņš,
neaizvērtas durvis vai ūdens caurules
tuvumā atvērta komunikāciju lūka.

Sintija Čepanone
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Ar spožām gaismas virtenēm
vairo svētku izjūtu

Turpinot jau vairāku gadu garumā izkopto tradīciju, arī 2015. gada
nogalē Jelgavas pašvaldība izsludināja konkursu «Gaišākais pilsētvides
objekts», aicinot iedzīvotājus pievērst uzmanību Ziemassvētkiem un
gadu mijai sapostajiem objektiem pilsētā. «Iedzīvotāju atsaucība bija
ļoti liela, konkursam pieteikto izrotāto māju, uzņēmumu, iestāžu, balkonu bija daudz, kas sarežģī žūrijas uzdevumu katrā nominācijā izcelt
spožākos un gaumīgākos,» atzīst žūrijas komisijas vadītājs Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods, paužot gandarījumu, ka
konkurss gadu gaitā ir izvērties plašumā un izgaismotie objekti ievēroti
arī ielās, kas citus gadus konkursā netika pārstāvētas. Šogad žūrijas
komisija pieteikto objektu vidū meklēja atšķirīgo un jauno. Viena no
novitātēm, kas parādījusies, ir projekcijas uz ēkas sienām. Tāpat žūrijas
atzinību ieguva objekti, kuru saimnieki bija rūpīgi piedomājuši, lai
dekorācijas būtu saskaņotas ar apkārtējo vidi un izskatītos ne tikai
spoži, bet arī gaumīgi. Žūrijas komisija savu vērtējumu darīs zināmu
12. janvārī, kad konkursa uzvarētāji tiks aicināti uz svinīgu pasākumu.
Taču vēl līdz tam «Jelgavas Vēstnesis» ļauj paraudzīties uz dažiem no,
mūsuprāt, gaišākajiem pilsētvides objektiem Jelgavā šajā gadu mijā.

«Sniega trūka, nebija Ziemassvētkiem raksturīgā gaišuma,» par motivāciju izgaismot Ābeļu ielu 8 saka mājas saimniece
Judīte Poriķe. Viņa stāsta: «Pie mājas gaismu virtenes pirms svētkiem izliekam vairākus gadus, tomēr tik iespaidīgas dekorācijas mums ir pirmo reizi. Laikam jau, gadiem ejot, šī nodarbe mums kā maziem bērniem iepatikusies. Uznāca dullums,
un, lūk, rezultāts! Vairāk jau centāmies sevis, ne citu dēļ, bet priecājamies, ka mūsu veikumu apbrīno apkārtējie. Un vēl
lielāks ir prieks par to, ka mūsu piemēram seko kaimiņi, kuri arī šogad ir ļoti pacentušies, lai izdekorētu savus īpašumus.»
J.Poriķe atklāj, ka vislielākais prieks par izgaismoto nama fasādi un pagalmu ir viņas meitām Sindijai, kurai ir septiņi gadi,
un Marikai, kurai ir vienpadsmit gadi. Jo īpaši abas priecē eglīte, kas, tiesa, ir mākslīga, bet atrodas ļoti savdabīgā vietā
– izrotātais kociņš Ābeļu ielā 8 ir novietots uz jumtiņa virs ieejas ēkā. Arī iekštelpās Poriķu ģimeni priecē svētku eglīte, bet uz
jumtiņa novietotā meitenēm ir tīkamāka. Vaicāta, vai mājas izrotāšana nav iegriezusi robu ģimenes budžetā, J.Poriķe atklāj,
ka gaismiņu virtenes un citas dekorācijas ir iegādātas vairāku gadu garumā, savukārt, ja runa ir par elektrības patēriņu,
tad iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka rotājumi rēķinu par elektrību palielina vien par kādiem pieciem, septiņiem eiro,
kas esot radītās Ziemassvētku noskaņas un prieka vērti, jo «laime nav naudā izmērāma». Gadu gaitā iegājies, ka mājas
dekorēšanas procesā katram mājiniekam ir savi pienākumi: ģimenes sieviešu pārraudzībā ir idejas un komandu došana,
savukārt vīriešu – ideju realizācija.
«Ar vīru Edgaru šajā ziņā esam kā bērni,» stāsta Ilze
Miezīte, kura jau piecus gadus par savām mājām sauc
krāšņi izgaismoto māju Ābeļu ielā 3. «Izgreznojām savu
māju priekam – gan savam, gan citu. Redzot pilsētu
izdekorētu Ziemassvētku noskaņās, cilvēkiem kaut
nedaudz ir priecīgāk,» tā viņa. Tomēr vislielākā Miezīšu
ģimenes motivācija māju ietērpt svētku drānās ir kuplais
mazbērnu pulks. Pārim ir seši mazbērni, kuriem viesošanās pie vecvecākiem svētku un pirmssvētku laikā, kad
māju rotā spožas gaismu virtenes un citas Ziemassvētku
dekorācijas, rada jo īpaši lielu sajūsmu. I.Miezīte stāsta,
ka vēl ļoti liela motivācija pucēt un kopt māju ir arī
cieņa pret krustmāti, kuras gan vairs nav šai saulē, bet
kura agrāk bija šīs mājas īpašniece. Viņa savu īpašumu
ļoti loloja un vēlējās, lai tāpat rīkotos arī krustmeita.
Svētkos māju un tās pagalmu rotā ap desmit gaismas
virteņu, Ziemassvētku noskaņās sasaucoties ar vērienīgi
izdekorētajām kaimiņmājām.
Zigurds Biteriņš ir Stārķu
ielas 33 saimnieks jau septiņus gadus. Ik gadu, sākot no
Pirmās adventes un beidzot
ar Zvaigznes dienu, saimniecību rotā krāšņas gaismu
virtenes. Šogad par godu
Jelgavas jubilejas gadam
sētā no LED lampiņām spilgti
sarkanā krāsā izlocīts skaitlis
750, kas saskan ar pārējiem
svētku rotājumiem. Mājas
saimnieks atzīst, ka, izvietojot dekorus, esot uztraucies,
lai tikai nesanāk pārraibināt.
Abi ar sievu saimniecību
rotājuši aptuveni divas nedēļas, katru dienu pa drusciņai
pieliekot roku.

Pašiem sava mini «Staro Rīga!» – tā var teikt par svētku dekoru Tērvetes ielā 194. Kā
stāsta mājas saimniece Eva Ezergaile, ideja par mājas dekorēšanu aizgūta no ASV.
«Vīrs ir jūrnieks un šādu ēkas izgaismošanas veidu bija redzējis Amerikā. Viņam
ļoti iepatikās, tādēļ atradām ārzemju interneta veikalā ko līdzīgu redzētajam un
pasūtījām,» tā saimniece. Mājas Tērvetes ielā 194 dekorācijas veido īpaša ierīce, kas
celtni apgaismo ar lāzera stariem. Rezultātā ēka ir nosēta ar sarkaniem un zaļiem
punktiņiem, radot ilūziju, ka celtni visā tās augstumā ieskauj gaismas virteņu
siets. Ierīce ir piestiprināta pie karoga masta, un tā automātiski ieslēdzas līdz ar
tumsas iestāšanos, savukārt izslēdzas, kad kļūst gaišs. Ierīces cenu gan E.Ezergaile
neatklāj, vien sakot, ka dārga tā neesot, turklāt radītais efekts naudas izteiksmē
neesot novērtējams. «Tērvetes iela šajā galā mums ir ļoti tumša. Te nav laternu,
un tuvākajā laikā tās arī nesola uzstādīt, tādēļ katru gadu ap Ziemassvētku laiku
cenšamies ielu padarīt gaišāku paši. Pagājušajā gadā māju dekorējām ar gaismas
virtenēm, šogad pamēģinājām Amerikā noskatīto metodi,» tā E.Ezergaile.

Pirmssvētku un svētku laikā acis priecēja arī Mātera ielas 31 – 85 lodžija. «Es
dzīvoju ar saprātu neprātīgi. Mana sirdslieta ir viss skaistais, un visu, ko es daru,
daru ar mirdzumu dvēselē,» par sevi saka izgaismotās lodžijas īpašniece Rima
Saņikova. Viņa stāsta, ka lodžijai pievērš īpašu uzmanību neatkarīgi no gadalaika,
jo uzskata, ka nav jābūt kādam īpašam notikumam, lai vidi sev apkārt padarītu
skaistāku. Tieši tādēļ Mātera ielas 31 – 85 lodžija vienmēr ir sakopta un jelgavniekus
pārsteidz visu gadu – Lieldienās no tās uz garāmgājējiem nolūkojas zaķis, vasarā
krāšņi zied puķes podiņos. R.Saņikova stāsta, ka nupat lodžijā pabeigts remonts
un remontdarbos izmantots arī organiskais stikls, kas, kā izrādās, ir pateicīgs
Ziemassvētku dekorāciju papildinājums, jo, atstarojot gaismiņu virtenes, rada
skaistas gaismu spēles. Lodžija izgaismota ar laternām, svecīšu lukturīšiem un
spuldzīšu virtenēm. «Ir patīkami, kad izeju nomainīt izdegušās svecītes un dzirdu
atzinīgus vārdus par manu lodžiju. Tumsā jau cilvēki nepamana, ka te kāds ir.
Vislielākais gandarījums ir tieši mazo ķiparu emocijas. Bērni ir tie, kas visu novērtē
vispatiesāk,» tā R.Saņikova.

Astrīdai Andersonei un viņas vīram no Pavasara ielas
19 veikali, kur iespējams iegādāties interesantas un
krāšņas Ziemassvētku dekorācijas, ir gluži tāpat kā
bērnam saldumu vai rotaļlietu bodīte. Mājas un
pagalma rotāšanai ir izmantotas 16 virtenes, kā arī
citi Ziemassvētku dekori ar gaismiņām. Katru mājas
logu rotā īpaši elektriskie svečturi, ko knipelēšanas
tehnikā veidojusi A.Andersones tante Vācijā. Knipelēšana ir īpaša mežģīņu darināšanas tehnika. «Ja
katrā mājā kaut vai svecīti iedegtu logā, pasaule
kļūtu daudz gaišāka,» tā mājas saimniece, uzsverot,
ka viņas lielākais gandarījums par paveikto ir tieši
līdzcilvēkiem sagādātais prieks, it īpaši bērniem.
Sagatavoja Egija Grošteine,
foto Raitis Supe, Ivars Veiliņš

Pirmsskolas izglītības
iestādi «Pasaciņa»
svētkos rotāja tāds kā
pasaku mežiņš, kuru
apdzīvo pingvīni, stirniņa un briedis, kā arī
īsti vietējie kaķi, kam
labpatīk pie izgaismotajiem mākslīgajiem
dzīvniekiem sildīties,
stāsta iestādes vadītāja Zane Koroļčuka. Mežiņu veido lielā Ziemassvētku egle un aptuveni 20 mazākas
eglītes, ko no meža atnesuši bērnu vecāki. Z.Koroļčuka atklāj, ka par dekorācijām
jo īpaši priecīgi ir bērni. «Pasaciņas» darbinieces pat ir ievērojušas, ka aptuveni
80 procenti audzēkņu, pirms iziet pa bērnudārza vārtiņiem, vispirms pieskrien
pie lielās eglītes un citiem dekoriem. Daudzi vecāki kopā ar bērniem arī izmanto
iespēju nofotografēties pie izgaismotajiem objektiem bērnudārza pagalmā.
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BK «Jelgava» sastāvā –
būtiskas izmaiņas

BK «Jelgava» gadu mijā piedzīvojis ievērojamas izmaiņas sastāvā – uz Rīgas
«Barons/LDz» pārgājis komandas rezultatīvākais spēlētājs Kristaps Gludītis, tāpat
vienību pametis BJSS audzēknis Jānis
Bērziņš, kurš nav spējis apvienot darbu ar
basketbola spēlēšanu profesionālā līmenī.
Zināms, ka savainojumu turpina dziedēt
aizsargs Mārtiņš Šteinbergs. «Mūsu sastāvā līdz šim bija astoņi pieredzējuši spēlētāji un četri jaunie, taču tagad situācija ir
krietni sarežģījusies. Aktīvi strādājam pie
jaunu spēlētāju piesaistes. Visticamāk, tie
būs leģionāri, kuri finansiāli ir izdevīgāki,
turklāt latviešu spēlētāju tirgus ir krietni
ierobežots,» tā BK «Jelgava» galvenais
treneris Mārtiņš Gulbis.
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«Biolars/Jelgava» volejbolisti
turpina cīņu Baltijas līgā

Volejbola klubs «Biolars/Jelgava» ar mainīgām sekmēm turpina cīņas Baltijas
volejbola līgā. 26. decembrī Kuldīgā
jelgavniekiem izdevās atspēlēties pēc
zaudētiem diviem setiem un izcīnīt uzvaru,
bet 3. janvāra spēlē pret galvaspilsētas
komandu «RTU/Robežsardze» trīs setu cīņā
piedzīvots zaudējums. «Biolars/Jelgava»
šobrīd Baltijas volejbola līgas turnīra tabulā
ar 12 spēlēs izcīnītām piecām uzvarām
un piedzīvotiem septiņiem zaudējumiem
atrodas septītajā pozīcijā.
Foto:
Latvijas
Volejbola federācija

Sumina Jelgavas vieglatlētu
Edgaru Bergu

«Gada balvas sportā» ceremonijā Latvijas
Paralimpiskās komitejas speciālo balvu
saņēma Jelgavas invalīdu sporta un
rehabilitācijas kluba «Cerība» vieglatlēts
Edgars Bergs. «Man ir ļoti liels gods saņemt šo balvu. Paldies manai ģimenei,
draugiem, trenerei Maijai Ukstiņai, «Cerībai» un bankas «Citadele» projektam «Tu
esi, Tu vari», kas par cilvēku saziedotajiem
līdzekļiem ļauj mums trenēties un sagatavoties sacensībām,» saņemot balvu, teica
E.Bergs. Sportists pasaules čempionātā
vieglatlētikā, uzrādot sezonas labāko
rezultātu, izcīnīja sudraba medaļu lodes
grūšanā. Viņš lodi aizmeta 14 metrus
tālu un par 58 milimetriem laboja savu
personisko rekordu.

Futbolisti uzsāk gatavošanos
nākamajai sezonai

Īsi pirms gadu mijas sveikti 2015. gada labākie Jelgavas sportisti un treneri.
Par labākajiem sportistiem
olimpiskajos veidos atzīti
daiļslidotāja Diāna Ņikitina un cīkstonis Alberts
Jurčenko, savukārt par
perspektīvāko sportistu
nosaukts kanoe airētājs
Roberts Lagzdiņš. Pavisam
bija 11 nominācijas.
Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis norāda, ka aizvadītais gads sportā iezīmējies ar
vairākiem spilgtiem notikumiem,
piemēram, I Eiropas spēlēm, Latvijas Jaunatnes olimpiādi, nakts
pusmaratonu, kartinga sacensībām
un ziemas peldēšanas pasaules
čempionāta posmu. Tāpēc pasākumā
tika sveikti arī Latvijas Jaunatnes
olimpiādes medaļnieki. Jāatgādina,
ka Jelgava tajā izcīnīja 42 medaļas:
9 zelta, 11 sudraba un 22 bronzas.
Zelts – boksā, peldēšanā un smaiļošanā un kanoe airēšanā; sudrabs
– basketbolā meitenēm, cīņā, džudo,
peldēšanā, BMX, smaiļošanā un

kanoe airēšanā, triatlonā; bronza
– boksā, cīņā, džudo, peldēšanā,
smaiļošanā un kanoe airēšanā, vieglatlētikā. Savukārt Latvijas Olimpiskās komitejas Pateicību saņēma
BJSS vieglatlētikas trenere Maija
Ukstiņa, Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas direktore Zelma
Ozoliņa un Sporta servisa centra
direktora vietniece un airēšanas
trenere Maija Actiņa. Sportistus un
trenerus sveica arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, jo
īpaši uzslavējot ikvienu, kam aizvadītajā gadā izdevās uzlabot savus
personīgos rekordus, jo tas nozīmē,
ka sportists ieguldījis maksimālo
spēku un enerģiju.
Arī šis gads būs īpašs, jo tas ir
olimpisko spēļu gads – augustā
notiks 31. vasaras olimpiskās spēles Brazīlijas pilsētā Riodežaneiro,
savukārt jūlija sākumā notiks arī
Latvijas vasaras olimpiāde. Šobrīd
trīs Jelgavas sportisti – cīkstonis
A.Jurčenko, kanoists R.Lagzdiņš
un BMX braucējs Kristens Krīgers
– ir iekļauti Latvijas Olimpiskās
vienības jaunatnes sastāvā. «Ceru,
ka 2020. gada vasaras olimpiskās
spēles būs šo mūsu jauno sportistu
spēles,» tā J.Kaminskis.

SPORTA LAUREĀTS 2015
• Gada sportiste olimpiskajos sporta veidos – daiļslidotāja Diāna Ņikitina, JLSS
• Gada sportists olimpiskajos sporta veidos – cīkstonis Alberts Jurčenko, klubs «Milons»
• Gada perspektīvākais sportists – kanoe airētājs Roberts Lagzdiņš, BJSS
• Gada treneris olimpiskajos sporta veidos – Romāns Panteļejevs (daiļslidošana), JLSS
• Gada sportists neolimpiskajos sporta veidos – Milēna Rinkeviča (sambo), BJSS
• Gada treneris neolimpiskajos sporta veidos – Kims Usačevs (sambo), BJSS
• Gada sportists tehniskajos sporta veidos – moto triālists Andris Grīnfelds,
Agarska triāla klubs
• Gada treneris tehniskajos sporta veidos – Egils Agarskis (moto triāls), Agarska triāla klubs
• Par ieguldījumu sportā – Rihards Barons, BJSS
• Gada sporta spēļu komanda – FK «Jelgava»
• Gada sporta skolotājs – Larisa Drusta, Jelgavas 3. sākumskola

BALVA PAR AUGSTIEM SPORTA SASNIEGUMIEM
• Edgars Bergs, invalīdu sporta rehabilitācijas klubs «Cerība»
• Dmitrijs Silovs, invalīdu sporta rehabilitācijas klubs «Cerība»
• Artjoms Haņevičs (bokss), Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs
• Vanesa Buldinska (BMX), BJSS
• Kristens Krīgers (BMX), klubs «Mītavas kumeļi»
• Deniss Komars (peldēšana), JSPS
• Gints Freimanis (futbols), FK «Jelgava»
• Māra Bolšteina un Velta Zjatkova (orientēšanās), klubs «Alnis»
• Antons Knesis (kanoe airēšana), Jelgavas ūdens sporta klubs «Barons»
• Raitis Sinkevičs (bokss), klubs «Aradam»
• Igors Pinkevičs (karatē), klubs «Vitus»
• Rināts Šaihulovs (sambo), BJSS
• Renārs Dronga (pauerliftings), klubs «Apolons»
• Andrejs Rebrovs (džudo), klubs «Mītava»
• Sieviešu VK «Jelgava/LU»
• Vīriešu VK «Biolars/Jelgava»
• Treneri: Maija Ukstiņa (vieglatlētika, invalīdu sporta rehabilitācijas klubs «Cerība»);
Sergejs Bobkovs (kanoe airēšana, BJSS); Aleksandrs Knohs (bokss, Jelgavas Cīņas
sporta veidu centrs); Uldis Balbeks (BMX, BJSS); Lelde Laure (smaiļošana un kanoe
airēšana, Jelgavas ūdens sporta klubs «Barons»); Astra Ozoliņa (peldēšana, JSPS);
Vitālijs Mišins (karatē, klubs «Vitus»); Edmunds Jansons (pauerliftings, klubs «Apolons»); Guntis Malējs (sambo, BJSS)
Ar plašāku sarakstu un sportistu sasniegumiem 2015. gadā,
kā arī fotogaleriju no pasākuma var iepazīties portāla
www.jelgavasvestnesis.lv sadaļā «Sports».

Sporta pasākumi

 9. janvārī pulksten 12 – basketbols: BK
21. de«Jūrmala/Fēnikss» – BK «Jelgava» (ZOC).
cembrī
 9. janvārī pulksten 16 – volejbols:
gatavoša«Biolars/Jelgava» – «Poliurs/Ozolnieki»
nos jauna(ZOC).
jai sezonai
 16. janvārī pulksten 16 – hokejs:
uzsāka FK
«Jelgava». Galvenais treneris Vitālijs As- HK «Zemgale/LLU» – HS «Rīga» (Ledus
tafjevs neslēpj, ka šogad komandā varētu hallē).
būt lielas izmaiņas. «Aizmirstam iepriekšējo  20. janvārī pulksten 19 – basketbols:
sezonu – esam sākuši jaunu sagatavošanās BK «Jelgava» – BK «Latvijas Universitāte»
posmu. Būs jauna komanda un jauni (ZOC).
mērķi. Tagad vēl treniņi nav tie grūtākie,  23. janvārī pulksten 16 – hokejs: HK
bet drīzumā sāksim trenēties divas reizes «Zemgale/LLU» – HK «Kurbads» (Ledus
dienā,» tā V.Astafjevs, kuram arī šajā gadā hallē).
palīdzēs Andrejs Piedels un Dāvis Caune. Piedāvā darbu
Zināms, ka treneru korpusu papildinās
SIA «Berling» (reģ.Nr.40003029154) aicitreneris Dmitrijs Kalašņikovs.

Noskaidroti 2015. gada
labākie sportisti un treneri
 Ilze Knusle-Jankevica
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na pievienoties savai komandai pārdošanas speciālistu(-i). CV lūgums sūtīt pa
e-pastu berling@inbox.lv.

Restorāns bārs «Plate» (reģ.Nr.41703007150)
aicina darbā pieredzējušu un zinošu šefpavāru(-i). CV lūgums sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 63007719.
Sociālās aprūpes centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.LV90001623310) aicina darbā
medicīnas māsu. Tālrunis 63050449,
e-pasts diana.valtere@ozolnieki.lv.

Meklē darbu
Celtnieks meklē darbu.
Visu veidu iekšdarbi. Tālrunis 25384484.
Apkopējas, mājkalpotājas darbu.
Tālrunis 24848571.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.

Pārdod
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t
ar piegādi. T.29907466
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t
ar piegādi. T.27029553
Malku. T.26003909

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Par 2015. gada labāko Jelgavas sportisti olimpiskajos veidos atzīta Jelgavas Ledus
sporta skolas daiļslidotāja Diāna Ņikitina, kurai sezonas pirmā puse tiešām izdevusies veiksmīga – izcīnīta 10. vieta pasaules junioru čempionātā, kā arī uzstādīts
Latvijas sieviešu daiļslidošanas rekords. Jau februārī Diāna Latvijas izlases sastāvā
piedalīsies jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs, bet martā – pasaules čempionātā
junioriem, tomēr viņas mērķis ir tikt uz 2018. gada ziemas olimpiskajām spēlēm.
«Es slidoju ar prieku, tāpēc arī ir rezultāti,» spriež sportiste, norādot, ka ir gatava
cīņai ar šī brīža labāko Latvijas daiļslidotāju pieaugušo konkurencē Angelīnu
Kučvaļsku par Latvijas līderes godu. Savukārt Diānas treneris Romāns Panteļejevs
atzīts par pērnā gada labāko treneri Jelgavā olimpiskajos veidos.
«Ar šo sporta
veidu nodarbojos no 2011.
gada un šobrīd
trenējos pie
sava tēva Valentīna kādreizējā
trenera Sergeja
Bobkova,» saka
par 2015. gada
perspektīvāko
sportistu atzītais 16 gadus
vecais BJSS
kanoe airētājs
Roberts Lagzdiņš. Viņš pērn Eiropas junioru čempionātā izcīnīja 6. vietu 1000 metru distancē,
uzvarēja Latvijas čempionātā junioriem un Latvijas Jaunatnes olimpiādē, kā arī
guva vēl virkni panākumu. Roberts spriež, ka viņa izraudzītais sporta veids ir
ļoti grūts, bet arī skaists. «Iziet no rīta uz ūdens – tas ir brīnišķīgi,» aizdomājas
sportists, kurš trenējas sešas dienas nedēļā. Šovasar viņš plāno startēt Eiropas
un pasaules čempionātā junioriem, kur viņa pamatdistance būs 1000 metri
vieniniekos. Protams, ka viņa sapnis ir tikt uz 2020. gada olimpiskajām spēlēm,
tāpēc viņš saka paldies gan tēvam, gan trenerim par to, ka viņi dzen uz priekšu
un neļauj apstāties.
Īpaši tika godināta Jelgavas 4. vidusskolas sporta skolotāja Nataļja Gorškova,
kura «Gada balvas sportā» ceremonijā
tika atzīta par Latvijas labāko sporta
skolotāju 2015. gadā. Skolotāja ar
vairāk nekā 20 gadu darba stāžu teic,
ka visa pamatā ir panākt, lai skolēni uz
stundu nāktu ar prieku. «Es cenšos, lai
skolēniem sporta stundās būtu jautri
un interesanti, daudz pati piedalos, jo
skolēniem tas ir svarīgi,» stāsta skolotāja, sakot, ka saņemt šādu balvu ir ļoti
patīkami. «Tomēr vislabākā atzinība
man ir tad, ja, atskanot stundas beigu
zvanam, skolēni saka: «Jau viss, stunda
beidzās?»,» tā viņa. Foto: Ivars Veiliņš

Dažādi
Labs meistars veiks remonta darbus jūsu
mājoklī vai birojā. T.26881773
Transporta pakalpojumi. Tālrunis 25446667
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
Transporta pārvadājumi. T.28262407
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro;
noslēgt līgumu. Raiņa 14, t.29179847
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
Šī dzīve – tikai mirklis īss
Starp divām mūžībām
Bez gala garām, neapjaustām.
/A.Balodis/
Izsakām līdzjūtību Dainai Blūmai,
brāli Guntaru zaudējot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
PAVELS BURCEVS (1937. g.)
VLADIMIRS LAGUTINS (1952. g.)
JĀNIS OZOLS (1937. g.)
DONATS TRUŠELIS (1926. g.)
INGERI ALEKSEJEVA (1934. g.)
MIHAILS ROMAŠINS (1943. g.)
IVANS ŠLIKS (1930. g.)
INĀRA GAILĪTE (1933. g.)
GUNTARS ROZENTĀLS (1952. g.)
REGĪNA KAUKENAITE (1930. g.)
IGORS PULLE (1954. g.)
VILMA GRŪBE (1930. g.)
JĀNIIS ŠĶILTS (1939. g.)
TAMARA BESARABOVA (1923. g.)
VLADIMIRS GUROVS (1949. g.)
VASTA ROMANOVIČA (1925. g.)
PĒTERIS KIRILOVS (1932. g.)
ANTOŅINA ANČE (1923. g.).
Izvadīšana 07.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
EDGARS BAUMEISTERS (1943. g.).
Izvadīšana 07.01. plkst.15 Bērzu kapsētā.
MIHAILS IVANOVS (1932. g.).
Izvadīšana 08.01. plkst.14 Bērzu kapsētā.
LILIJA LIEPIŅA (1933. g.).
Izvadīšana 09.01. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
JURIJS KOTOVS (1962. g.).
Izvadīšana 12.01. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 11. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2154.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 95.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Rozamunde Pilčere. Uzticēties vai iemīlēties?»
Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 3.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 94.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2154.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Kaķi – slepenie aģenti». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «SeMS. Laboratorija».*
7.30 «Seši gulbji». Vācijas pasaku filma. 2015.g.
9.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.05 «Hārtlenda 7». Seriāls. 2.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 475.sērija.
11.50 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Latvijas studentu koncerts.
13.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».*
1.brauciens vīriešiem. Sezonas 3.posms Kēnigszē.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens vīriešiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 476.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Senā Ēģipte. Dzīve un nāve Valdnieku ielejā».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 6.sērija.
21.10 «Aģents 117: Pazudis Rio».
Francijas komiska spraiga sižeta filma. 2009.g.
23.00 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.40 «Nemiera gars». Dokumentāla filma. 27.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā».
9.35 «Komisārs Reksis 15». Itālijas seriāls. 8.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Karamba!» Humora raidījums.
11.20 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 30.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 11.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 95.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 96.sērija.
19.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». (ar subt.).
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Detektīvseriāls. 16.sērija.
23.10 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Attīstības kods».
1.00 «Saikne 2». ASV seriāls. 8.sērija.
1.40 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 26.sērija.
2.25 «Dalasa 2». ASV seriāls. 11.sērija.
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 17.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 21.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
8.20 «Kurjers». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
10.10 «Māmiņu klubs».
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
12.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 22.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 5.sērija.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 6.sērija.
18.00 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 6.sērija.
21.00 «Bibliotekāri 2». ASV seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 2.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 17.sērija.
1.45 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
2.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
3.20 ««Ievas» pārvērtības 5».
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 12. janvāris
LTV1
5.05 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
6.30 «Rīta «Panorāma»».

8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2155.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 96.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Sapņu viesnīca. Malaizija». Melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.50 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 4.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 95.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2155.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Nacionālie dārgumi. Maestro Raimonds Pauls».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Raimonda Paula un Agneses Rakovskas
koncerts «Neaizmirsti mani»».
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «Labvakar, maestro!»*
0.45 «Krodziņā pie Paula».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 3.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 476.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 6.sērija.
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens divniekiem. Sezonas 3.posms Kēnigszē.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 477.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 8.sērija.
19.05 «Francijas piekraste». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
20.05 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 7.sērija.
21.00 «Poldarks». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
22.10 «Balss pavēlnieks».*
23.45 «Taisnības eņģelis. Brālis brālim». Tiesu drāma.
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Dzintara dziesmas 5».
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 53.sērija.
11.55 «Mīlestības saldme». Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 12.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 97.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 98.sērija.
19.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Raimonds Pauls. Savu balsi meklējot…». Dokumentāla filma.
22.15 «Inga Lindstrēma. Par mīlestību». Romantiska drāma.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
1.15 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 27.sērija.
2.00 «Dalasa 2». ASV seriāls. 12.sērija.
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 18.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 22.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
8.45 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 12.sērija.
9.50 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 6.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 23.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 6.sērija.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 7.sērija.
18.00 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 7.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5».
Seriāls. 1.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
0.00 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 2.sērija.
0.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 1.sērija.
1.45 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
2.10 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
2.30 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 12.sērija.
3.15 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 13. janvāris
LTV1
5.05 «Ceturtā studija».*
5.30 «Daugavieši».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2156.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 97.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Hermanis». LTV dokumentāla filma.
12.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

tv programma
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 5.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 96.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2156.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Melu laboratorija».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Mēs dziedāsim». Lietuvas drāma. 2015.g.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.05 «Nacionālie dārgumi. Maestro Raimonds Pauls».*

LTV7
5.00 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
5.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 4.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 477.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 7.sērija.
12.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 478.sērija.
15.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
20 km distance vīriešiem. Pārraide no Rūpoldingas.
16.45 «Dzīve šodien». (krievu val.).
17.30 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle
rokasbumbā». Grieķija – Latvija.
19.45 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
20.05 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 8.sērija.
21.00 «Es rakstu tavu vārdu». Dokumentāla filma.
22.00 «Skudru kari». Dokumentāla filma.
23.00 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 8.sērija.
23.30 «Senā Ēģipte. Dzīve un nāve Valdnieku ielejā».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.40 «100 g kultūras. Personība».*
1.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
10.40 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 54.sērija.
11.50 «Inga Lindstrēma. Par mīlestību». Romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 13.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 99.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 100.sērija.
19.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bīstamā paradīze».
23.00 «Samainītais». ASV detektīvdrāma. 2008.g.
1.30 «Dzīvīte».
1.50 «Nikita 3». ASV seriāls. 3.sērija.
2.30 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 28.sērija.
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 19.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 23.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
8.45 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 13.sērija.
9.50 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 7.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 24.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 7.sērija.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 8.sērija.
18.00 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 8.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Greislenda». ASV seriāls. 1.sērija.
0.15 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
1.10 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 1.sērija.
1.55 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
2.20 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 13.sērija.
3.05 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 14. janvāris
LTV1
5.05 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2157.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 98.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Daudz laimes!»*
12.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Momentuzņēmums».*
13.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 6.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 97.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2157.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Uzvelc tautastērpu!»
20.00 «700 pasaules brīnumi». Izraēla.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Uz Tobāgo».
21.45 «Būt latvietim. Kanāda». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.15 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 7. janvāris
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Mēs dziedāsim». Lietuvas drāma. 2015.g.

LTV7

5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* Tartu. Zupas pilsēta (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Latvijas teātru vēsture».
Nacionālais teātris no Atmodas sākuma līdz mūsdienām.
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 5.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 478.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 8.sērija.
12.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.55 «LTV7 piedāvā... «SeMS» svin 7!»*
14.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
15.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
15 km distance sievietēm. Pārraide no Rūpoldingas.
15.50 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma.
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 479.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2.sērija.
20.05 «Nacionālie dārgumi. Maestro Raimonds Pauls».*
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Es rakstu tavu vārdu». Dokumentāla filma.
23.50 «Sporta studija».*
0.35 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
1.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Ielas garumā».* Tartu. Zupas pilsēta.
5.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Zelta krastā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Kūku kari».*
8.30 «Melu laboratorija».*
9.30 «Aculiecinieks».*
9.45 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 6.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 479.sērija.
11.45 «Laimas maize». Dokumentāla filma.
12.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.45 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
14.55 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.25 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 480.sērija.
16.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
19.35 «Aculiecinieks».*
19.50 «Kā mēs spēlējām revolūciju». Dokumentāla filma.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Dons Žuans».
Dokumentālu filmu cikls.
22.05 «Graustu miljonārs». Lielbritānijas drāma. 2008.g.
0.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.05 «Skudru kari». Dokumentāla filma.
2.05 «Sporta leģenda».* Uļjana Semjonova.
3.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem. Pārraide no Pārksitijas ASV.
4.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.

LNT

LNT

LTV7

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Ekstrasensi kā detektīvi». (ar subt.).
10.40 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 55.sērija.
11.55 «Skaistās krāpnieces». Romantiska komēdija. 1.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 14.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 101.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 102.sērija.
19.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.
g. 29.sērija. Lomās: J.Loza, I.Rozanova, I.Stebunovs,
B.Ščerbakovs, J.Stojanovs, S.Žigunovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
22.05 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 1.sērija.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Nikita 3». ASV seriāls. 4.sērija.
1.45 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 29.sērija.
2.30 «Dalasa 2». ASV seriāls. 14.sērija.
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 20.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 24.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.45 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 14.sērija.
9.50 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 8.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 25.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 8.sērija.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 9.sērija.
18.00 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 9.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Visbīstamākais cilvēks».
Vācijas un Lielbritānijas spriedzes filma. 2014.g.
0.30 «Kinomānija».
1.00 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
2.20 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 14.sērija.
3.05 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 15. janvāris
LTV1
5.05 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 9.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 99.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 7.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 98.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Vera 5». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.55 «Skutelis ir studijā».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.25 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
1.25 «Kalle nāk 4». Seriāls. 17. un 18.sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 3.sērija.
4.45 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dokumentāls seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Karamba!» Humora raidījums.
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 56.sērija.
12.00 «Skaistās krāpnieces». Romantiska komēdija. 2.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 2». ASV seriāls. 15.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 103.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 104.sērija.
19.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.05 «Raimonda Paula 75 gadu jubilejas koncerts».
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 30.sērija.
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 21.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 25.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.45 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 15.sērija.
9.50 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 9.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 26.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 9.sērija.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 10.sērija.
18.00 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 10.sērija.
21.00 «Brīnumainā aukle un lielais sprādziens».
Lielbritānijas un Francijas ģimenes komēdija. 2010.g.
23.05 «Paraugdžeki». ASV un Vācijas komēdija. 2008.g.
1.00 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
1.50 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
2.10 «Komisārs Reksis 7». Seriāls. 15.sērija.
3.00 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 16. janvāris
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti». (ar subt.).
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dardarija».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Velns ar trim zelta matiem».
Vācijas pasaku filma. 2013.g.
11.40 «Mazā nāriņa». Vācijas pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
12.55 «Uz Tobāgo».*
13.25 «Uzvelc tautastērpu!»*
14.00 «700 pasaules brīnumi».* Izraēla.
14.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Kaķi – slepenie aģenti».
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Aija pēc Jaunsudrabiņa».
Dailes teātra izrāde.
23.35 «Graustu miljonārs». Lielbritānijas drāma. 2008.g.
1.45 «Raimonda Paula dziedāšanas svētki «Arēnā Rīga»».*
4.10 «Personība. 100 g kultūras». Guntars Račs.
5.00 «Melu laboratorija».*

Ceturtdiena, 2016. gada 7. janvāris

LTV7
5.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Province».* (ar subt.).
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
7.55 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
8.25 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
8.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.25 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.55 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu.).
10.40 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens četriniekiem. Pārraide no Pārksitijas ASV.
11.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens četriniekiem.
12.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
13.30 «Šefpavārs līdzņemšanai».
14.45 «Kā mēs spēlējām revolūciju». Dokumentāla filma.
16.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
18.00 «Bruņinieku stāsti. Kronis un pūķis». ASV piedzīvojumu filma.
19.40 «Momentuzņēmums».*
20.00 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 28.sērija.
20.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens vīriešiem.
22.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
23.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
2.brauciens vīriešiem.
23.55 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.35 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma. 2.daļa.
2.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem. Pārraide no Pārksitijas ASV.
3.00 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
3.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
4.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».

LNT
5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 55.sērija.
5.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.00 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 3.sērija.
6.20 «Luī 3». Seriāls. 9. un 10.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.15 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
8.05 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 1.sērija.
12.05 «Pārvērtības». ASV komēdija. 2013.g.
14.00 «Dubultnieks». Rīgas kinostudijas drāma. 1986.g.
15.40 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 31.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 31.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs. 2015.g. 2.sērija.
22.45 «Alberts Nobss».
Lielbritānijas, Īrijas, Francijas un ASV drāma.
0.45 «Skaistās krāpnieces». Vācijas romantiska komēdija. 1.sērija.
2.05 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Veikals «Ķekava» – jaunās telpās!

Informējam, ka veikals «Ķekava» no decembra
atrodas jaunās telpās – Jelgavā, Katoļu ielā 1.
Visi laipni gaidīti!
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Janvārī – sēru floristika.

Dienas grupai nodarbības –
11., 12., 13. janvārī,
vakara grupai –
otrdienu un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613
vai e-pastu info@ziedipuke.lv.
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150)
– daudznozaru uzņēmums ar vairāk
nekā 20 gadu pieredzi, specializējoties
šādās darbības jomās: ceļu būve, inženierkomunikāciju izbūve
un remonts, transports, celtniecība, labiekārtošana, kā arī tūristu
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi.

Aicinām darbā darba aizsardzības
un darba drošības speciālistu(-i)
(darba vieta – Jelgava).
Darba uzdevumos ietilpst:
• uzņēmuma darbinieku instruktāža, apmācība un
konsultēšana attiecībā uz darba aizsardzības un darba
drošības jautājumiem;
• darba aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības
prasību uzraudzība un kontrole;
• dokumentācijas sagatavošana attiecībā uz darba
aizsardzības un darba drošības jautājumiem.
Prasības:
• vēlama atbilstoša izglītība (var būt pēdējā kursa
students(-e));
• iepriekšēja darba pieredze;
• labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
• augsta atbildības izjūta, spēja strādāt gan patstāvīgi,
gan komandā;
• izpratne un interese par darba aizsardzības un darba
drošības jomu, kā arī to reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• labas datorprasmes.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• profesionālās pilnveides iespējas;
• draudzīgu, atsaucīgu komandu un konkurētspējīgu
atalgojumu.
CV ar amata norādi lūdzam sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 63007719.
Sazināsimies ar kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma

2.55 «Luī 3». Seriāls.
3.30 «Briklberija». Animācijas seriāls.
3.55 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 3.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3».
Seriāls. 22.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
7.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.20 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.25 «Kinomānija».
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Bibliotekāri 2». ASV seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
12.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
13.35 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
15.05 «Brīnumainā aukle un lielais sprādziens».
Lielbritānijas un Francijas ģimenes komēdija. 2010.g.
17.15 «Karstgalvji». ASV komiska spraiga sižeta filma. 1991.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Delgo». ASV animācijas filma. 2008.g.
21.25 «Garais gads». ASV un Īrijas
romantiska komēdija. 2010.g.
23.30 «Karstgalvji». ASV komiska spraiga sižeta filma. 1991.g.
1.05 «Visbīstamākais cilvēks». Spriedzes filma. 2014.g.
3.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
3.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 22.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 17. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Francijas piekraste». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
16.30 TV PIRMIZRĀDE. «Baiļu robeža». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Rozamunde Pilčere. Pilnīga laime».
Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma».
20.50 «De facto».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Lielais vilinājums». ASV komēdija. 2013.g.
23.30 «Lindas Leen koncerts «Klasika» Dzintaru koncertzālē».*

SIA «EAST BEND COMPANY»
(reģ.Nr.53603061521)

Ja Tava jaunā gada apņemšanās
ir iemācīties spēlēt kādu
mūzikas instrumentu,
BJMK Tev būs vispiemērotākais sabiedrotais mūzikas pasaules
iepazīšanā!
Apgūsti akustisko/elektrisko/klasisko
ģitāru, basģitāru, klavierspēli, bungu
spēli vai vokālu – Tev patiks!
Dobeles iela 68 (esam uz vietas darbdienās no plkst.14 līdz 21); www.bjmk.lv;
29505899; bjmk@inbox.lv.
BJMK Rokskola ir akreditēta mācību iestāde

aicina darbā strādniekus(-ces)
metālapstrādes jomā (MIG, MAG, TIG):
• cauruļu un stieņu liekšanas operatoru(-i) uz CNC iekārtas;
• cauruļu un stieņu zāģēšanas operatoru(-i).
Priekšroka tiek dota personām ar pieredzi
TIG metināšanā.
Prasības:
• latviešu valoda – sarunvalodas līmenī;
• angļu valoda – sarunvalodas līmenī;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• augsta atbildības izjūta;
• vēlama izpratne tehniskajā jomā.
Kontakttālrunis +371 26789308;
e-pasts CV nosūtīšanai rous@inbox.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība rīko
mutisku izsoli ar augšupejošu soli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2016. gada 6. februārī plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes starpgabala 234 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000280361 Parka ielā 18A,
Jelgavā – mutisku izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam piegulošo
zemesgabalu īpašniekiem vai visiem kopīpašniekiem, kuriem ir iespējama piekļūšana. Izsoles sākumcena – EUR
1700,00, izsoles solis – EUR 200,00, izsoles nodrošinājums – EUR 170,00, reģistrācijas maksa – EUR 50,00.
Maksimālais izpirkuma termiņš – 5 gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2016. gada 2. februāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba
dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā pirkuma
nodrošinājums EUR 170,00 un reģistrācijas maksa EUR 50,00, kuru ieskaita AS «SEB banka» Jelgavas filiāles
kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot
«Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa par zemes starpgabala Parka ielā 18A, Jelgavā, izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11,
Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājas lapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldība rīko
mutisku izsoli ar augšupejošu soli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2016. gada 6. februārī plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko nekustamā
īpašuma – neapbūvēta zemes starpgabala 506 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000280365 Apiņu
ielā 41A, Jelgavā – mutisku izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, t.i., starp zemes starpgabalam
piegulošo zemesgabalu īpašniekiem vai visiem kopīpašniekiem, kuriem ir iespējama piekļūšana. Izsoles
sākumcena – EUR 2100,00, izsoles solis – EUR 200,00, izsoles nodrošinājums – EUR 210,00, reģistrācijas
maksa – EUR 50,00. Maksimālais izpirkuma termiņš – 5 gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas
dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2016. gada 2. februāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba
dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā pirkuma
nodrošinājums EUR 210,00 un reģistrācijas maksa EUR 50,00, kuru ieskaita AS «SEB banka» Jelgavas filiāles
kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot
«Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa par zemes starpgabala Apiņu ielā 41A, Jelgavā, izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11,

Jelgavas pilsētas pašvaldība rīko
mutisku izsoli ar augšupejošu soli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2016. gada 6. februārī plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma
ar kadastra numuru 09009028978 – dzīvokļa Nr.8 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000120037001006)
Uzvaras ielā 63/65, Jelgavā, un tam piekrītošo kopīpašuma 136/2890 domājamo daļu no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 09000120037001) un zemes (kadastra apzīmējums
09000120037) – mutisku izsoli ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, t.i., starp nekustamā īpašuma
Uzvaras ielā 63/65, Jelgavā, kopīpašniekiem. Izsoles sākumcena – EUR 2700,00, izsoles solis – EUR 200,00,
izsoles nodrošinājums – EUR 270,00, reģistrācijas maksa – EUR 50,00. Maksimālais izpirkuma termiņš – 5
gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties izsolei var līdz 2016. gada 2. februāra plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba
dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā pirkuma
nodrošinājums EUR 270,00 un reģistrācijas maksa EUR 50,00, kuru ieskaita AS «SEB banka» Jelgavas
filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi
norādot «Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa par dzīvokļa īpašuma Uzvaras ielā 63/65 – 8,
Jelgavā, izsoli».
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11,
Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājas lapā www.jelgava.lv.

1.25 «Spēlmaņu nakts 2015».*
3.55 «Kultūršoks».*
4.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
5.00 «Melu laboratorija».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.25 «Brīnumskapja skola».*
6.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
7.25 «Ielas garumā».* Tartu. Zupas pilsēta (ar subt.).
7.55 «Kūku kari».*
8.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.20 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.50 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens četriniekiem. Pārraide no Pārksitijas ASV.
10.55 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens četriniekiem.
11.50 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 4 x 6 km stafete sievietēm.
13.35 «Velns ar trim zelta matiem». Vācijas pasaku filma. 2013.g.
14.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle
rokasbumbā». Latvija – Ukraina.
16.40 «Šefpavārs līdzņemšanai».
17.35 «Tās tik ir operas! Dons Žuans». Dokumentālu filmu cikls.
18.30 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
19.30 «Āfrikas eņģelis». Vācijas piedzīvojumu filma. 2014.g.
21.20 «Taisnības eņģelis. Ārstu kļūda». Tiesu drāma.
23.05 «Sapņu viesnīca. Labās Cerības rags». Melodrāma.
0.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
2.25 «Anekdošu šovs 3».*
3.20 ««SeMS» piedāvā... «Kaiser Chiefs»».*
4.00 «Vera 5». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 56.sērija.
5.45 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.05 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 4.sērija.
6.25 «Luī 3». Seriāls. 11. un 12.sērija.
7.05 «Karamba!» Humora raidījums.
7.15 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
8.05 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
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10.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 12». Seriāls. 2.sērija.
11.55 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dokumentāls seriāls.
12.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
14.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
15.50 «Raimonds Pauls. Savu balsi meklējot…».
Dokumentāla filma.
16.55 «Dzintara dziesmas 5».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Komisārs Reksis 15». Itālijas seriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Liza un Diks». ASV biogrāfiska filma. 2012.g.
22.45 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
23.35 «Nēsātājas». ASV drāma. 2013.g.
1.05 «Skaistās krāpnieces». Romantiska komēdija. 2.sērija.
2.30 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
3.15 «Komisārs Reksis 15». Itālijas seriāls. 9.sērija.
4.05 «LNT brokastis».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 23.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
7.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
12.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.10 «Visuma karotāji». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g.
15.05 «Garais gads». ASV un Īrijas romantiska komēdija. 2010.g.
17.10 «Delgo». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Kurjers 2». ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2005.g.
21.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ansītis un Grietiņa. Raganu mednieki».
Vācijas un ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Paranormālā parādība 4».
ASV šausmu filma. 2012.g.
1.10 «Visuma karotāji». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g.
2.45 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
3.30 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 23.sērija.
4.15 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina uzņemšanu pavasara semestra grupās
PIEAUGUŠAJIEM:

• Angļu sarunvalodas kurss:
P./T. no plkst.19.30 līdz 21;
• Angļu sarunvalodas kurss:
C. no plkst.19.30 līdz 21;
• Angļu sarunvalodas kurss:
O./C. no plkst.10 līdz 11.30;
• Angļu valoda iesācējiem:
P./T. no plkst.18 līdz 19.30;
• Zviedru valodu iesācējiem:
O. no plkst.18 līdz 19.30;
• Zviedru valoda iesācējiem:
Pk. no plkst.9 līdz 10.30.

JAUNIEŠIEM:

• Angļu valoda 12. klasēm:
Pk. no plkst.15 līdz 16.30;
• Angļu valoda 9. klasēm:
O./C. no plkst.15.30 līdz 17;
• Angļu valoda 6. – 7. klasēm:
P./T. no plkst.15 līdz 16.

BĒRNIEM:

• Angļu valoda 3. – 4. klasēm:
P. no plkst.17.30 līdz 18.30;
• Angļu valoda 1. klasēm:
T. no plkst.18 līdz 19.

Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības angļu, spāņu, zviedru un
ķīniešu valodā.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tālruni 28816925,
e-pasts passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 8. janvārī pulksten 12 – pianistes Noras Lūses koncerts. Programmā
– Frederika Šopēna etīdes. Ieeja – bez maksas (4. vidusskolas koncertzālē
Akmeņu ielā 1).
 9. janvārī pulksten 13 – pareizticīgo Ziemassvētku koncerts. Piedalās Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru koris «Logos», Rīgas Visu Svēto
pareizticīgo baznīcas ansamblis, Jelgavas 2. pamatskolas bērnu koris
«Zvonņica», Jelgavas 5. un 6. vidusskolas ansambļi, Rīgas 96. vidusskolas
2. – 6. klases kora grupa, E.S.Veinberga (mecosoprāns), J.Kurševs (tenors),
E.Tersarkisova (vijole), M.Bruce (kokle), D.Mickevičs (klavieres), J.Ņikiforova
(zvani). Režisore – L.Truksne, koncerta mākslinieciskā vadītāja – J.Vavilova,
scenogrāfe – A.Ziemele. Biļešu iepriekšpārdošana – Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4), koncerta dienā – kultūras nama kasē. Biļešu
cena – € 1 (kultūras namā).
 9. janvārī pulksten 18 – JPPI «Kultūra» jauktā kora «Tik un tā» (diriģents G.Galiņš) un kora «I.N.T.A.» no Tallinas (diriģente I.Roste) koncerts
«Pirmais randiņš». Koncerta mākslinieciskais vadītājs G.Galiņš. Ieeja – bez
maksas (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 10. janvārī pulksten 14 – JPPI «Kultūra» senioru vokālā ansambļa
«Vīzija» koncerts «Svētku laiks». Koncerta mākslinieciskā vadītāja L.Gaile.
Ieeja – bez maksas (kultūras nama lielajā foajē).
 12. janvārī pulksten 18 – saruna ar Latvijas evaņģēliski luteriskās
baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu. Vietu skaits ierobežots, tāpēc lūgums
iepriekš pieteikties pa tālruni 29222737 vai 63082101 vai e-pastu astra.
vanaga@zrkac.jelgava.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).
 13. janvārī pulksten 18 – koncerts «100 gadi ar Piafu»: Katrīnas Gupalo
(balss, klavieres) un Andreja Sorokina (klavieres) veltījums leģendārās
franču dziedātājas simtgadei. Programmā: Piafas leģendārākie hiti, ekspresīvās pēdējo gadu dziesmas un klasiskā mūzika, kas skanējusi dziedātājas
dzīves laikā un viņu iedvesmojusi (M.Ravēls, E.Satī, I.Stravinskis, K.Debisī).
Biļešu cena – € 5 – 7 (kultūras namā).
 14. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 16. janvārī pulksten 14 – BJDK «Vēja zirdziņš» labdarības koncerts
«Iesim, bērni, čigānos». Mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar
ielūgumiem (kultūras namā).
 17. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele
«Koridors». Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras
namā).
 21. janvārī – Jauno grāmatu diena. Katra mēneša trešajā ceturtdienā lasītājiem ir iespēja apskatīt grāmatu jaunumus (Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. janvārī pulksten 16 – «Atvērto durvju vakariņš»: interesenti bērnu un jauniešu centrā «Junda» aicināti apskatīties, kur radošums mīt
(pulciņu dažādība, radošo darbu izstādes, prezentācijas) (BJC «Junda»
Skolas ielā 2).
 23. janvārī pulksten 14 – vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki «Lai
sasaucamies, lai dziedam!». Piedalās JPPI «Kultūra» sieviešu vokālais ansamblis «Guns» un vokālie ansambļi no visām Latvijas pusēm. Ieeja – bez
maksas (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 23. janvārī pulksten 14 un 18 – deju studijas «Benefice» koncerts «Uz
ielas…». Mākslinieciskā vadītāja – A.Andersone. Biļetes līdz 19. janvārim
nopērkamas deju centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22), koncerta dienā
– kultūras namā. Biļešu cena – € 3 (kultūras namā).
 24. janvārī pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: apjukums divās
daļās «Jelgava 94» pēc Jāņa Joņeva romāna motīviem. Režisors R.Svjatskis.
Biļešu cena – € 2 – 3 (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 24. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama
Deju zālē).
 28. janvārī pulksten 18 – ikmēneša tematiskais tūrisma vakars. Ceļotāju
stāsti, praktiska informācija un foto ieskats ceļojumos (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 30. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana un dekorēšana». Iespēja iepazīties ar senlatviešu Sveču dienas tradīcijām, kā arī
iemācīties paša rokām liet sveces (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
 Līdz 15. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
«Baltie darbi» (ZRKAC 1. stāva foajē Svētes ielā 33).
 Līdz 15. janvārim – Ligitas Franckēvičas-Ulmanes tēlniecības izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 15. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
(kafejnīcā «Coffee and Wine Gallery» Lielajā ielā 14).
 Līdz 17. janvārim – izstāde «Ivanda Spulle-Meiere, Juris Zēbergs «Ieskats
uz atskatu»» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 17. janvārim – izstāde «Ziemas šarms»: Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu darbi (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 No 20. janvāra – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbu izstāde. Izstāde apskatāma līdz 1. martam (Jelgavas Mākslas
skolā).
 No 21. janvāra – izstāde «Divi mākslā»: Laines Kainaizes un Guntas
Brakovskas gleznas (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 No 22. janvāra – mākslinieku grupas «Kokons» darbu izstāde (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 29. janvārim – gleznotājas Ritas Leles darbu izstāde «... ārā no
rāmjiem» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 30. janvārī pulksten 12 – kāzu pakalpojumu izstāde «Baltic Wedding
expo Jelgava 2016». Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 31. janvārim – multimediāla izstāde «Jelgavai 750» (kultūras nama
1. stāva lielajā foajē).
 Līdz 31. janvārim – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Pujeņu maģija
sniegputenī» (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 3. februārim – Dainas Dagnijas gleznu un tekstilmākslas izstāde
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 31. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde
(t/c «Pilsētas pasāža» Driksas ielā 4).
 Līdz 7. februārim – atskats fotogrāfijās uz 17. Starptautisko Ledus
skulptūru festivālu (kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 27. martam – izstāde «Kurzemes albums», kurā skatāmi 90 darbi (18. gs. beigas – 19. gs. pirmā puse), kas reiz bijuši kādas ģimenes
piemiņas albums un saglabājušies cauri gadu desmitiem, izpētes gaitā
gūstot nosaukumu «Kurzemes albums» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

notikumi

Ceturtdiena, 2016. gada 7. janvāris

Sestdien – pareizticīgo
Ziemassvētku koncerts

Foto: Raitis Supe
 Egija Grošteine

Šodien, 7. janvārī, pareizticīgie
un vecticībnieki svin Ziemassvētkus. Katru gadu, atzīmējot
šos svētkus, Sabiedrības integrācijas pārvalde un Jelgavas
Nacionālo kultūras biedrību
asociācija organizē koncertu.
Šogad tas notiks 9. janvārī
pulksten 13 Jelgavas pilsētas
kultūras nama Lielajā zālē.
Kā atklāj koncerta režisore Lolita
Truksne, šogad koncerta centrālā tēma
ir zvans. «Zvans ir viens no unikālākajiem mūzikas instrumentiem – gluži
tāpat kā cilvēks, kas, nenoliedzami, arī ir
unikāla būtne. Nav divu vienādu zvanu,
jo katrs no tiem zvana citādi, tādējādi
esot neatkārtojams,» tā viņa, piebilstot,

ka ne mazāk būtisks ir fakts, ka zvani ir
tie, kas cilvēkus to svarīgākajās gaitās ir
pavadījuši jau daudzu gadsimtu garumā.
Arī Jelgavā noteiktās stundās baznīcu
torņos tiek zvanīti zvani. Jau izsenis zvanus cilvēki ir izmantojuši arī, lai izziņotu
trauksmi, tāpat zvanu skaņa ir attīroša,
tai tiek piedēvētas pat dziednieciskas spējas. Svinīgais koncerts iecerēts kā saruna
caur mūziku ar debesu valstību.
Biļešu cena uz koncertu – 1 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4, bet koncerta dienā – Jelgavas kultūras nama kasē. Tiesa, koncerta režisore
iedzīvotājus aicina neatlikt biļešu iegādi
uz pēdējo brīdi, jo koncerts ik gadu ir
kupli apmeklēts. «Pēdējo gadu novērojumi liek domāt, ka cilvēki atgriežas
pie garīgām vērtībām, jo šādas mūzikas
koncerti ir kļuvuši ļoti apmeklēti, par ko

man ir liels prieks,» tā L.Truksne.
Koncertā uzstāsies Eliāna Sanda
Veinberga (mecosoprāns), Jānis Kurševs (tenors), Eva Tersarkisova (vijole),
Megija Bruce (kokle), Daniils Mickevičs
(klavieres), Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru koris «Logos», Rīgas Visu Svēto
pareizticīgo baznīcas ansamblis, Jelgavas
2. pamatskolas bērnu kora «Zvonņica»
jaunākā grupa un viņu vadītāja Jeļena Vavilova, Jelgavas 5. vidusskolas ansamblis,
Jelgavas 6. vidusskolas ansamblis, Rīgas
96. vidusskolas mūzikas studijas audzēkņi. Koncertmeistari – Sintija Šteinkopfa
un Lilija Sarkisjana. Koncerta režisore
– L.Truksne, mākslinieciskā vadītāja
– J.Vavilova, scenogrāfe – Anna Ziemele,
literārā konsultante – Raisa Andžāne.
Jāpiebilst, ka ieņēmumi no biļetēm tiks
ziedoti labdarībai – Jelgavas Sv.Simeona
un Sv.Annas pareizticīgo katedrālei.

Deju kolektīvi koncertā
«Mūsu mājā dejo tā» atklās savu seju
 Egija Grošteine

14. janvārī pulksten 17 Jelgavas kultūras namā skatītājus jau tradicionāli koncertā
«Mūsu mājā dejo tā» ar deju
priekšnesumiem priecēs pilsētas bērnu un jauniešu tautas
deju kolektīvi.
Tradicionāli koncertā satiksies skolu,
pašvaldības iestādes «Kultūra» un bērnu
un jauniešu centra «Junda» dejotāji, lai uz
lielās kultūras nama skatuves skatītājus

Edītei Piafai veltītā koncertā
nojauks robežas

13. janvārī pulksten 18 kultūras namā
izskanēs koncertprogramma «100 gadi
ar Piafu», kas ir pianistes un dziedātājas
Katrīnas Gupalo un pianista Andreja
Osokina veltījums leģendārās franču
dziedātājas Edītes Piafas simtgadei. Kā
informē koncerta organizatori, unikālā
koncertprogramma apvieno gan franču
dziedātājas leģendārākos hitus un īpaši
ekspresīvās pēdējo gadu dziesmas, kas
Latvijā tiks izpildītas pirmo reizi, gan arī
klasisko mūziku, kas skanējusi E.Piafas
dzīves laikā un iedvesmojusi viņu, – Moriss Ravēls, Eriks Satī, Igors Stravinskis
un Klods Debisī. Neordinārā programmas koncepcija nojauks robežas starp
dažādiem skatuves mākslas veidiem
– teātri un izpildītājmākslu –, kā arī ļaus
līdzpastāvēt pavisam atšķirīgiem mūzikas žanriem – klasiskajai un populārajai
mūzikai. Biļešu cena – 5 – 7 eiro. Biļetes
nopērkamas internetā www.bilesuparadize.lv un kultūras nama kasē.

priecētu ar savām mīļākajām dejām,
stāsta bērnu un jauniešu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» mākslinieciskā vadītāja
Alda Skrastiņa, piebilstot, ka tas, kāds
koncerts izvērtīsies, būs zināms vien tā
norises laikā, jo kolektīvi izpildīs pašu
izvēlētas dejas no sava pūra, nevis dejas
no obligātā repertuāra. Šādi šī tradicionālā koncerta sižets ir pārsteigums gan
skatītājiem, gan pašiem tā dalībniekiem
katru gadu. Katrs kolektīvs caur deju
cenšas parādīt, uz ko ir spējīgs, un tas arī ir
šī koncerta pamatuzdevums. «Dejotājiem
šī senā tradīcija ir iespēja parādīt savu

Koncerts – kā Igaunijas
prezidenta atkāzu svinības

Kultūras namā «Rota» (Garozas ielā 15)
9. janvārī pulksten 18 notiks Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
jauktā kora «Tik un tā» un kora «I.N.T.A.»
no Tallinas koncerts «Pirmais randiņš».
«Ar šo koncertu arī vienkāršajai tautai
būs iespēja atzīmēt Igaunijas prezidenta
Tomasa Hendrika Ilvesa un Latvijas ierēdnes Ievas Kupces atkāzas,» par nejaušo
sagadīšanos smejot saka jauktā kora «Tik
un tā» dziedātāja Margita Galiņa. Viņa
atklāj, ka Tallinas kora dalībnieki ir «Tik
un tā» pirmie ārzemju draugi, tieši tādēļ
koncertam izraudzīts nosaukums «Pirmais
randiņš». Koncertā jelgavnieku koris
sniegs ieskatu pērn notikušajos Ziemeļu
un Baltijas valstu dziesmu svētkos, kā arī
atskatīsies uz aizvadītajiem Ziemassvētkiem. Savukārt viesi uzstāsies ar igauņu
tautas un laikmetīgo mūziku. Skanēs arī
igauņu un latviešu kopdziesmas. Koncerta
mākslinieciskais vadītājs – Guntis Galiņš.
Ieeja koncertā – bez maksas.

dejotprasmi, kā arī pie reizes redzēt citu
skolēnu sniegumu. Katram kolektīvam
ir sava seja, un šajā koncertā tās visas
atklāsies,» tā A.Skrastiņa.
Ar deju priekšnesumiem uzstāsies 5.
vidusskolas «Ija», 6. vidusskolas «Varavīksne», 4. sākumskolas «Gliemezītis»,
2. pamatskolas deju kolektīvs, Spīdolas
ģimnāzijas deju kolektīvs, bērnu un
jauniešu centra «Junda» kolektīvi «Jundēns», «Jundaliņš», «Jundari», Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra»
kolektīvi «Vēja zirdziņš» un «Ieviņa».
Biļešu cena – 1 eiro.

«Vīzija» jubilejas gadu iesāk
ar pirmo solokoncertu

Jelgavas senioru vokālais ansamblis
«Vīzija» un tā vadītāja Liene Gaile 10.
janvārī pulksten 14 aicina uz savu pirmo
solokoncertu «Svētku laiks» kultūras
nama lielajā foajē. Koncerts apvienos
vairākas svinības – nu jau aizvadītos Ziemassvētkus un jaunā gada sagaidīšanu,
pareizticīgo Ziemassvētkus, Raimonda
Paula 80 gadu jubileju, ko komponists
atzīmēs 12. janvārī, četru vokālā ansambļa «Vīzija» dalībnieku jubilejas –, kā arī
ievadīs «Vīzijas» piecu gadu pastāvēšanas
jubilejas gadu, atklāj koncerta mākslinieciskā vadītāja L.Gaile. Koncertpro
grammā būs tradicionālās Ziemassvētku
dziesmas, R.Paula un citu komponistu
dziesmas par ziemu, sniegu, nakti un
mīlestību. Svinības noslēgs dziesmas, ko
«Vīzija» savos neformālajos pasākumos
dzied, sveicot savus biedrus dzimšanas
dienā. Šīs dziesmas reizē būs arī kā laba
vēlējumi koncerta apmeklētājiem jaunajā
gadā. Ieeja koncertā – bez maksas.

