Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 131 aktīvajam jelgavniekam, kas piedalījās konkursā
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļu publicēti 29. decembra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas saukļi. Pareizi atbildēja 44 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Silvija
Gerusova, Maruta Ozola, Ilze Kubarko, Egils Grīnblats.
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Šonedēļ sāks darboties
Pasta salas slidotava

Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības
var saņemt, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005556 vai 63005574.

No janvāra palielinātas
algas bērnudārzu
pedagogiem, auklēm
un tehniskajiem
darbiniekiem
 Sintija Čepanone

Slidotavas darba laiks

Darbadienās
14 – 15 publiskā slidošana
16 – 17 publiskā slidošana
18 – 19 publiskā slidošana
20 – 21 slidošana ar hokeja nūjām
Brīvdienās un svētku dienās
11 – 12 publiskā slidošana
13 – 14 publiskā slidošana
15 – 16 publiskā slidošana
17 – 18 publiskā slidošana
19 – 20 slidošana ar hokeja nūjām

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Iestājoties aukstākam
laikam, Pasta salas publiskajā slidotavā naktī
uz otrdienu sāka liet
ledu, lai jelgavniekiem
un pilsētas viesiem piedāvātu iespēju slidot
svaigā gaisā. Plānots,
ka jau šajās brīvdienās
slidotava būs pieejama
apmeklētājiem.
Ledus liešanu un kvalitāti
ietekmē laikapstākļi, un stipra
sniega gadījumā ledu liet nav
iespējams. Tāpēc aktuālo informāciju, kad tieši slidotava

sāks darboties, Zemgales Olimpiskais centrs (ZOC) publicēs
savā mājaslapā www.zoc.lv un
sociālajos tīklos.
Kā tas bija iepriekšējos gadus,
arī šogad slidotava brīvdienās
strādās ilgāk nekā darbadienās.
Darbadienās tā būs pieejama
no pulksten 14 līdz 21, savukārt
brīvdienās un svētku dienās – no
pulksten 11 līdz 20. Publiskās
slidošanas seanss ilgs stundu
ar stundu garu pārtraukumu
starp tiem ledus sakārtošanai.
Dienas pēdējais seanss (darbadienās – pulksten 20, brīvdienās
– pulksten 19) atvēlēts slidošanai
ar hokeja nūjām. Pašu drošības
nolūkos apmeklētāji vakara pē-

dējā seansā aicināti uz ledus kāpt
hokeja formās.
ZOC projektu vadītāja menedž
menta jautājumos Evita Paegle
norāda, ka slidotavas darba laiks
arī šogad lielā mērā būs atkarīgs
no laikapstākļiem un stipru no
krišņu gadījumā slidojumu laiki
var tikt mainīti vai atcelti. Par
tuvākajiem slidojumiem iespējams uzzināt, zvanot pa slidotavas
tālruni 20367677 vai mājaslapā
www.zoc.lv.
Maksa par slidojuma seansu
ir 2,50 eiro, un šogad vairs nav
bezmaksas seansu atsevišķām
iedzīvotāju grupām. Maksa par
slidošanu ar hokeja nūjām – 3
eiro. «Apmeklētāji var ierasties

Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi datus
par 2016. gadu. Tie
liecina, ka jau otro
gadu mirušo skaits
nedaudz pārsniedz
dzimušo skaitu, savukārt reģistrēto laulību
skaits pilsētā jau otro
gadu aug.
Pēc Dzimtsarakstu nodaļas
datiem, 2014. gads Jelgavā noslēdzās ar pozitīvu dzimstības un
mirstības bilanci, kad dzimušo
bija par diviem vairāk (670) nekā

togad mirušo (668). Turpmākos
divus gadus šī bilance gan bijusi
negatīva – 2015. gadā nomira
704 personas, kas ir par 58
vairāk nekā dzimušie, savukārt
nupat apkopotie dati par 2016.
gadu liecina, ka pērn šī starpība
sarukusi un mirušo (746) ir par
28 vairāk nekā piedzimušo (722).
Jāpiebilst, ka Jelgavā 2016.
gadā reģistrēti 11 dvīņu pāri, no
kuriem seši pāri ir dvīņu puikas,
savukārt pieci ir jauktie pāri –
puika un meitene.
Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi arī pērn reģistrēto bērnu
vārdus. Populārākais vārds zēniem bija Roberts (14 bērniem),
meitenēm – Alise (16 bērniem).

Pārējie populārākie zēnu vārdi
pagājušajā gadā bija Marks (10),
Ralfs un Emīls (9), Daniels un
Olivers (7), savukārt meitenēm
biežāk dots vārds Emīlija (13),
Sofija (12), Marta (9), Elza un
Amēlija (8), Darja, Madara,
Evelīna un Milana (7).
Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā 2016. gadā reģistrēta
461 laulība, kas ir par 22 vairāk
nekā 2015. gadā. Reģistrēto laulību skaits pieaug pēdējos divus
gadus. Pērn Jelgavas pilsētā
laulību reģistrēja 31 ārzemnieks
– Norvēģijas, Albānijas, Pakistānas, Krievijas, Lielbritānijas,
Japānas, Amerikas un citu valstu pilsoņi.

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

Algas likme tiks palielināta
visiem pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogiem,
arī piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu pedagogiem. Savukārt
bērnudārzu auklēm algas likme palielināta līdz 410 eiro,
bet tehniskajiem darbiniekiem
– līdz 400 eiro.
Līdz šim pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem algas

gan ar savām slidām, gan arī
iznomāt tās pie mums. Slidu
nomas maksa ir 2 eiro,» stāsta
E.Paegle. Tāpat saglabāta iespēja
slidotavu iznomāt korporatīviem
pasākumiem, hokeja turnīru rīkošanai un izklaides slidojumiem
draugu un paziņu lokā. Ledus
laukuma rezervācija iepriekš
jāpiesaka pa tālruni 20367677.
Tāpat ir pieejamas dāvanu kartes
publiskās slidotavas apmeklējumam. E.Paegle skaidro, ka tās
var iegādāties slidotavā par paša
izvēlētu summu.
Jāatgādina, ka pērn slidotava  Sintija Čepanone
darbojās no 25. novembra līdz
29. decembra do24. janvārim un tā apmeklēta
mes sēdē pieņemts
4530 reizes.

«Jelgavas Vēstnesis»
vairs nepieņem
maksas sludinājumus

Jelgavā populārākie vārdi – Alise un Roberts
 Ilze Knusle-Jankevica

Visiem Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem
alga no 1. janvāra ir
680 eiro. Alga palielināta arī bērnudārzu
auklēm un tehniskajiem darbiniekiem.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš ir devis
rīkojumu algu likmju
palielinājumu iekļaut
2017. gada pilsētas
budžeta projektā. Kopumā algas palielinātas vairāk nekā 900
darbiniekiem.

likme bija 620 eiro, savukārt
lielākā daļa aukļu un tehnisko
darbinieku saņēma minimālo
algu.
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algas finansē gan
pašvaldība, gan valsts. 1,5 – 5
gadus vecu bērnu pedagogiem
algas pilnībā finansē pašvaldība, piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu pedagogu algas ir valsts
mērķdotācija. No 1. janvāra
pašvaldība turpina pilnībā
finansēt 1,5 – 5 gadus veco
bērnu pedagogu algas, kā arī
piemaksāt 60 eiro piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu pedagogu algām, informē Jelgavas
pašvaldības komunikācijas
un mediju attiecību galvenā
speciāliste Līga Klismeta.
Ministru kabineta noteikumi
nosaka, ka algas likme bērnudārzu pedagogiem jāpaaugstina no 1. septembra. Jelgavā tas
izdarīts no 1. janvāra – reālu
algas pieaugumu visi pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki
izjutīs, saņemot janvāra algu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
apmeklē vairāk nekā 2250
bērnu.

Populārākie bērnu vārdi
Jelgavā 2016. gadā
Roberts – 14
Marks – 10
Ralfs – 9
Emīls – 9
Daniels – 7
Olivers – 7
Gustavs – 6
Kārlis – 6
Timurs – 6
Alekss – 6
Adrians – 6
Ričards – 6
Patriks – 5
Kristers – 5
Miķelis – 5
Ņikita – 5

Alise – 16
Emīlija – 13
Sofija – 12
Marta – 9
Elza – 8
Amēlija – 8
Darja – 7
Madara – 7
Evelīna – 7
Milana – 7
Patrīcija – 6
Elizabete – 6
Estere – 6
Paula – 5
Avots: Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļa

63048800

lēmums par maksas
pakalpojumu atcelšanu Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes
«Zemgales INFO» izdotajā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis».

Iestādes «Zemgales INFO»
vadītājs Jānis Kovaļevskis
skaidro, ka lēmums par atteikšanos no maksas pakalpojumiem pieņemts, lai saskaņā
ar Latvijas mediju politikas
pamatnostādnēm novērstu
pretrunu starp pašvaldības izdevumu un privātajiem preses
izdevumiem, kuri iedzīvotājiem piedāvāto iespēju publicēt
savus sludinājumus traktēja
kā darbību reklāmas jomā.
«Tāpat kā līdz šim bez maksas
publicēsim pašvaldības iestāžu
sludinājumus un paziņojumus,

darba sludinājumus, izglītības
iestāžu paziņojumus par tādām
izglītības programmām, kuras
tiek finansētas vai līdzfinansētas no valsts vai pašvaldības
budžeta, kā arī pašvaldības
un citu kapitālsabiedrību sludinājumus, kuri saistīti ar
tādām sabiedriski nozīmīgām
jomām kā kultūra, sports,
sabiedriskais transports, veselības aprūpe, iedzīvotāju sociālā aizsardzība un komunālo
pakalpojumu sniegšana,» tā
J.Kovaļevskis.
«Jelgavas Vēstnesis» arī
2017. gadā iznāks reizi nedēļā –
ceturtdienā – un tiks piegādāts
katrā pilsētas administratīvajā
teritorijā reģistrētajā pastkastītē.
Laikraksta redakcija arī
turpmāk uzklausīs savus lasītājus un sniegs atbildes uz
iedzīvotāju jautājumiem, kā
arī informēs jelgavniekus par
pašvaldības ikdienas darbu un
pilsētas attīstību.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ceturtdiena, 2017. gada 5. janvāris

Kas šogad būs citādāk?
Jaunais gads ir atnācis ar kopumā 152 jauniem
normatīvajiem aktiem, kas stājās spēkā 2017.
gada 1. janvārī, savukārt 52 jaunā gada pirmajā
dienā zaudēja spēku. Tiesa, šīs izmaiņas ir vien
daļa no tām, kas iedzīvotājus sagaida visa gada
garumā un zināmas jau šobrīd. Ar visām izmaiņām var iepazīties tiesību aktu vietnē www.likumi.lv, taču «Jelgavas Vēstnesis», uzsākot jauno
gadu, apkopo 2017. gada būtiskākās novitātes
– liela daļa no tām atstās ietekmi uz ikvienu
mājsaimniecību.
Kādu paši iedzīvotāji prognozē jauno gadu? 34
procenti aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka viņu
mājsaimniecību finansiālā situācija 2017. gadā
saglabāsies nemainīga, 25 procenti domā, ka
situācija nedaudz uzlabosies, bet četri procenti
sagaida būtisku uzlabojumu. Turpretim katrs
piektais jeb 21 procents respondentu uzskata,
ka situācija šajā gadā pasliktināsies, tostarp pieci
procenti prognozē, ka tā pasliktināsies būtiski,
liecina «Swedbank» finanšu institūta apskats.
● Minimālā alga Latvijā no 2017. gada ir 380
eiro jeb par 10 eiro vairāk nekā pagājušajā gadā.
Šo izmaiņu rezultātā minimālās darba algas
saņēmēji ik mēnesi «uz rokas» iegūs nepilnus
septiņus eiro.

● Lai gan nodokļa atvieglojuma apmērs par
vienu apgādībā esošu personu paliek nemainīgs
– 175 eiro –, būtiski, ka ienākumu nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu no šī gada
attiecina arī uz nestrādājošu laulāto, kura apgādībā
ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti, ja nestrādājošais
laulātais nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus vai
valsts pensiju.
● Līdz ar 1. janvāri ikmēneša neapliekamais
minimums samazinājies līdz 60 eiro līdzšinējo
75 eiro vietā. Maksimālais gada neapliekamais minimums 2017. gadā ir 1380 eiro, gada
apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro
maksimālo gada neapliekamo minimumu, ir 4800 eiro,
savukārt gada apliekamais ienākuma apmērs, virs kura
piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu, ir
pieaudzis līdz 13 200 eiro. Strādājošie nodokļu starpību
starp piemēroto neapliekamo minimumu un noteikto diferencēto gada neapliekamo minimumu varēs atgūt 2018.
gadā, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju. Jāatgādina, ka minimālais mēneša neapliekamais minimums pakāpeniski samazināsies, līdz 2020. gadā
visiem būs nulle.
● Šogad tiks pārrēķinātas pensijas, kuras
piešķirtas 2011. gadā, līdz ar to tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt
ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvu
kapitāla indeksu. Turpmāk indekss būs pozitīvs.
Tāpat būtiski, ka no šī gada 1. oktobra pensiju indeksācijas aprēķinā ņems vērā 50 procentus no apdrošināšanas
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem līdzšinējo
25 procentu vietā, tādējādi indeksa formula būs labvēlīgāka
pensiju saņēmējiem.
● Vecāku pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta
saņēmējiem sociālās apdrošināšanas iemaksas
pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret
bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai tiks
veiktas no 171 eiro. Pagājušajā gadā šī summa bija
142,29 eiro.
● No 34,14 eiro uz 50,07 eiro šogad pieaug ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem
bērniem, un tas būs 4,4 reizes lielāks nekā par
pirmo bērnu ģimenē – ģimenes valsts pabalsta
apmērs par pirmo bērnu ir 11,38 eiro mēnesī.
● 1. janvārī stājušās spēkā arī izmaiņas bezdarbnieka pabalsta saņemšanā – turpmāk būs
nepieciešams ilgāks laiks, par kuru veiktas
sociālās iemaksas. Ja iepriekš 12 mēnešu periodā
minimālais strādāšanas termiņš bija deviņi mēneši,
tad turpmāk, lai varētu pretendēt uz bezdarbnieka
pabalstu, 16 mēnešu periodā būs nepieciešami vismaz 12 nostrādāti mēneši. Šādi grozījumi pieņemti ar mērķi ierobežot
sezonālo strādnieku iespējas iegūt bezdarbnieka pabalstu.

● Iekšlietu nozares un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm ievieš jaunu darba samaksas sistēmu,
paaugstinot arī atalgojumu. Jaunā darba samaksas sistēma noteiks līdzīgu samaksu par vienādas
sarežģītības dienesta pienākumu izpildi.

● Ņemot vērā valstī noteiktās minimālās algas
celšanu, 2017. gadā palielinās atalgojums (zemākās mēnešalgas apmērs par slodzi) arī veselības
aprūpes sektorā strādājošajiem, tādējādi tiks
pārrēķināti un palielināti veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas tarifi. Tāpat palielināsies finansējums
ģimenes ārstu praksēm un apmaksas tarifs vienas veselības
aprūpes epizodei.
● No 1. februāra informāciju par uzturlīdzekļu
parādniekiem publiskos portālā www.latvija.lv
– informāciju par parādnieku persona varēs iegūt
tikai tādā gadījumā, ja būs zināms parādnieka
vārds, uzvārds un personas kods.

● Turpmāk vairs nebūs jāmaksā auto un motociklu reģistrācijas nodoklis, taču ekspluatācijas
nodokļa likmes 2009. gada un jaunākiem auto
rēķinās pēc automobiļa oglekļa dioksīda jeb CO2
izmešu apjoma. Papildus transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmei būs noteikta 300 eiro likme
vieglajiem auto, kam motora tilpums ir lielāks par 3500 kubikcentimetriem. Nodokļa atvieglojumi 50 procentu apmērā
paredzēti daudzbērnu ģimenēm un 25 procentu apmērā
lauksaimniekiem.
● Kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa
ir lielāka par 3000 kilogramiem un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem,
no šī gada jāmaksā šādas autoceļu lietošanas
nodevas likmes – dienas likme 6 eiro, nedēļas likme
14 eiro, mēneša likme 28 eiro un gada likme 300 eiro.
Autoceļu lietošanas nodeva (vinjete) ir maksa par Latvijas
galveno un reģionālo autoceļu izmantošanu, lai veicinātu to
uzturēšanu un attīstību.

● Līdz ar jauno gadu stājušās spēkā izmaiņas
kārtībā, kādā izmantojami ārvalstīs reģistrēti
vieglie automobiļi Latvijā. Izmaiņu galvenā būtība – turpmāk persona, kuras deklarētā dzīvesvieta
ir Latvijā, Latvijas teritorijā vadīt ārvalstī reģistrētu
automobili varēs, ja būs samaksāts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis, kura apmērs atkarībā no auto lietošanas
ilguma var būt no 10 eiro par dienu līdz 1000 eiro par gadu.
Jāuzsver, ka 1. janvārī spēku zaudējušas līdz šim piešķirtās
atļaujas dalībai ceļu satiksmē ar ārvalstī pastāvīgi reģistrētu
vieglo automobili.

● Izvēloties saņemt apdrošināšanas atlīdzību
transportlīdzekļa remonta veikšanai skaidrā
naudā, auto īpašniekam jāņem vērā, ka aprēķinātā zaudējumu summa tiks izmaksāta 70 procentu
apmērā bez PVN. Izmaksājamā summa samazināta,
pirmkārt, par aprēķinātā PVN summu, otrkārt, summu
bez PVN samazina vēl par 30 procentiem, kas aptuveni atbilst
darbaspēka nodokļa summai. Jauno kārtību piemēros tiem
ceļu satiksmes negadījumiem, kas notikuši pēc 2017. gada
1. janvāra.
● Lai izvairītos no situācijām, kad jaunais
dzīvokļa īpašnieks nereģistrē iegādāto dzīvokli
zemesgrāmatā un bijušais dzīvokļa īpašnieks
spiests turpināt maksāt visus maksājumus par
dzīvokli, abām darījuma pusēm būs nekavējoties
rakstveidā jāinformē mājas pārvaldnieks par dzīvokļa
īpašnieka maiņu un jāiesniedz dokumenti mājas lietas kārtošanai – to paredz grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā.

● Šogad no 12 uz 25 eiro par tonnu paaugstināts
dabas resursu nodoklis nešķirotiem atkritumiem, kas nozīmē atkritumu apsaimniekošanas
maksas kāpumu arī jelgavniekiem. Proti, sadārdzinājums daudzdzīvokļu mājas vienam iedzīvotājam
būs 10 centi mēnesī, privātmājās 140 litru ietilpības
konteinera izvešana sadārdzināsies par 10 centiem, bet 240
litru konteinera izvešana – par 18 centiem. Jāpiebilst, ka dabas
resursu nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu poligonos
pakāpeniski tiks paaugstināta līdz 2020. gadam, kad tā būs
jau 50 eiro par tonnu.

● 2017. gada
3. aprīlī dabasgāzes tirgus
Latvijā tiks pilnībā atvērts visiem
lietotājiem, līdz ar to
visiem dabasgāzes lietotājiem tiks nodrošināta iespēja
izvēlēties sev piemērotāko
tirgotāju. Mājsaimniecības
lietotājiem ir paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana,
un viņi aicināti pieņemt
lēmumu mainīt tirgotāju
vai produktu, slēgt līgumu
ar jauno tirgotāju un no
2017. gada 1. maija saņemt
dabasgāzi pēc jaunā līguma
nosacījumiem.
● Kopš šī gada
sunim, kas sasniedzis sešu
mēnešu vecumu,
obligāti jābūt apzīmētam ar mikroshēmu
un reģistrētam valsts vienotajā datubāzē Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmā. Jelgavā suņa
saimniekam papildus jāmaksā arī pašvaldības nodeva par
suņa turēšanu pilsētā, kas ir
seši eiro un par suni, kurš
sasniedzis sešu mēnešu vecumu, jāsamaksā līdz katra
gada 31. martam.

● Pa g ā j u š ā
gada izskaņā
pieņemti grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa
likumā un likumā «Par
valsts sociālo apdrošināšanu», kas nosaka: 2017. gadā
mikrouzņēmumu nodokļa
likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 eiro ir
12 procenti, savukārt apgrozījumam virs 7000 eiro – 15
procenti. Savukārt normas,
kas noteica darba devējiem
pienākumu veikt minimālās
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par darbiniekiem, atceltas.
● Lai mazinātu iespēju
veikt krāpnieciskus darījumus
un nepieļautu iespēju legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus, no šī
gada spēkā ir ierobežojums
fizisku personu darījumiem
skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz 7200
eiro. Par darījuma veikšanu
skaidrā naudā, ja darījuma
summa pārsniedz 7200 eiro,
ir paredzēta administratīvā
atbildība – naudas sods piecpadsmit procentu apmērā no
darījuma summas.

● No 1. janvāra paaugstinātas akcīzes
nodokļa likmes
cigāriem un cigarellām, citai smēķējamai
tabakai, tabakas lapām, karsējamai tabakai un smalki
sagrieztai tabakai cigarešu
uztīšanai. No 1. marta tiks
paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem
dzērieniem, savukārt no 1.
jūlija – akcīzes nodokļa likme
cigaretēm.

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs sagaidāt
no jaunā –
2017. – gada?
Biruta,
pensionāre:
– No Gaiļa
gada jāsagaida kas
labāks – lai
visiem ir
laba veselība, izturība un saticība. Novēlu, lai ikvienam ir
darbs, kas priecē, un lai valda
miers. Es pati darbojos Jelgavas Latviešu biedrībā, piedaloties dažādos pasākumos,
un vēlos, lai arī jaunais gads
gan biedrībai, gan ikvienam
jelgavniekam ir tikpat darbīgs
kā aizvadītais.
Zuzanna,
grāmatvede:
– Tā kā esmu
grāmatvede, mani
visvairāk
satrauc nodokļu politika mūsu valstī,
un vēlos, lai ar jauno gadu
nodokļu jomā ienāk lielāka
stabilitāte. Lai cilvēki var prognozēt, kas viņus sagaida, un
konsultācijas, ko sniedzam saviem klientiem, nav veltas kārtējo izmaiņu dēļ. Sagaidu, lai
Latvijā nodokļu sistēmā būtu
stabilitāte un prognozējamība.
Oskars,
skolnieks:
– Es sagaidu, lai jaunais gads
būtu veiksmīgāks par
aizvadīto – īpaši vēlos uzlabot
savas peldēšanas prasmes, jo
iepriekš peldēšanas treniņos,
kurus apmeklēju Jelgavas baseinā, man neveicās tik labi, kā
gribētos. Vēlos peldēt tikpat
labi un ātri kā pārējie. Un arī
citiem novēlu, lai jaunais gads
ir labāks par iepriekšējo.
Liene,
tūrisma
speciāliste:
– Jaunajā
gadā es vēlētos labu
veselību
sev un saviem tuvajiem un,
protams, arī prieku un laimi.
Svarīgi, lai jaunais gads nes
arī jaunus izaicinājumus un
iemāca ko jaunu, lai visa gada
garumā nebūtu garlaicīgi un
lai neieslīgtu rutīnā.
Lelde, strādā tirdzniecībā:
– Vēlos,
lai jaunajā
gadā viss izdodas tikpat
labi kā 2016. gadā, jo man iepriekšējais bija gana veiksmīgs
gads. Vēlos arī citiem novēlēt
tvert dzīvi pozitīvi un spēt
novērtēt to, ko tā sniedz, nemeklējot slikto tur, kur tā nav.
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Sākusies bērnu
reģistrēšana 1. klasē
 Jana Bahmane

Šonedēļ sākās bērnu reģistrācija skolasgaitu uzsākšanai
2017./2018. mācību
gadā Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. Jelgavas
pilsētas Izglītības pārvaldē norāda, ka līdz
otrdienas pēcpusdienai kopumā saņemti
436 pieteikumi, no
tiem 405 veikti klātienē, bet 31 – elektroniski.
Bērnu reģistrēt mācībām 1.
klasē var gan klātienē izglītības
iestādē, gan elektroniski, taču
šībrīža dati liecina, ka vecāki
lielākoties savu atvasi mācībām
pieteikt izvēlējušies klātienē.
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Tija Milgrāve norāda,
ka elektronisko pieteikumu ir
mazāk, jo ne visiem vecākiem
pieejams drošs elektroniskais
paraksts, taču iespēju bērnu
mācībām reģistrēt elektroniski
vajadzētu izmantot vairāk – tad
arī skolās neveidotos rindas.
«Reģistrēt bērnu mācībām
nolēmu klātienē, jo elektroniskā paraksta man nav. Neredzu
arī nepieciešamību to izveidot,
jo man to nenākas izmantot
bieži,» vērtē jelgavnieks Egils
Mamaikins, kurš pirmdienas
rītā atnācis mācībām sporta
novirziena klasē 4. vidusskolā
pieteikt savu dēlu. «Šo skolu
izvēlējāmies vairāku apsvērumu dēļ – tā atrodas tuvu mūsu
dzīvesvietai, kā arī šeit mūzikas novirziena klasē mācās
mana meita. Par 4. vidusskolu

esmu dzirdējis vairākas labas
atsauksmes – arī mana meita
ar mācībām ir apmierināta,»
atklāj E.Mamaikins. Bet jelgavniece Guna Meija stāsta,
ka šad tad mēdz izmantot
elektronisko parakstu, taču,
viņasprāt, klātienē risināt šo
jautājumu ir drošāk. «Saņemot
elektronisko pieteikumu, tiek
fiksēts tā iesniegšanas laiks,
tādēļ vecākiem nav pamata
satraukumam, ka elektroniskie pieteikumi ir mazāk
svarīgi, taču, protams, reģistrēšanai klātienē ir savas
priekšrocības – vecākiem ir
iespēja aprunāties ar skolas
pārstāvjiem un uzdot interesējošos jautājumus,» stāsta
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece. Viņa skaidro, ka
nevienā no skolām visas klases
nav nokomplektētas, tādēļ vecākiem vēl ir iespējas pieteikt
mācībām savu bērnu.
Līdz otrdienai Jelgavas 3.
sākumskolā saņemti 77 pieteikumi, bet 2017./2018. mācību
gadā kopumā plānots uzņemt
140 pirmklasniekus, Jelgavas
4. sākumskolā – 137 pieteikumi, kopumā plānots uzņemt
168 bērnus, Jelgavas 2. pamatskolā uz šo brīdi saņemti 39
pieteikumi, bet plānots uzņemt
78 pirmklasniekus, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā – 49
pieteikumi, bet plānotais pirmklasnieku skaits ir 84, Jelgavas
4. vidusskolā saņemti 80 pieteikumi, bet kopumā nākamajā
mācību gadā plānots uzņemt
120 pirmklasniekus, Jelgavas
5. vidusskolā – 26 pieteikumi,
6. vidusskolā – 28, un katrā no
šīm skolām plānots uzņemt 60
pirmklasniekus.

«Jelgavas ūdens»
norēķiniem aicina
izmantot internetbanku
 Sintija Čepanone

Sākot ar šo gadu, par
«Jelgavas ūdens» pakalpojumiem privātmāju īpašnieki vairs
nevar norēķināties
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) norēķinu
punktos.
«Jelgavas ūdens» valdes
loceklis Edgars Līcis skaidro,
ka norēķini skaidrā naudā, kas
līdz šim bija iespējami JNĪP
norēķinu punktos, saistās ar
papildu izmaksām un līdz šim
komisijas maksu sedza «Jelgavas ūdens». «Taču jāņem vērā,
ka maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
skaidrā naudā veic ļoti neliela
abonentu daļa – aptuveni trīs
procenti mūsu klientu, un nav
racionāli uzņēmuma līdzekļus
tērēt šādam mērķim, vēl jo
vairāk, ja, izmantojot internetbanku, lielākoties norēķināties var bez papildu maksas,»
norāda E.Līcis, klientus, kuri
ar «Jelgavas ūdeni» noslēguši
pakalpojuma līgumu par ūdeni un kanalizāciju, turpmāk
norēķiniem aicinot izmantot
internetbanku.
Šobrīd «Jelgavas ūdenim»
norēķinu konti atvērti piecās
bankās – «Swedbank», «SEB
banka», «DNB banka», «Citadele banka» un «Nordea Bank
AB». Veicot pārskaitījumu,
obligāti jānorāda savs klienta

numurs, objekta adrese un
aktuālais ūdens patēriņa skaitītāja rādījums.
Taču padomāts arī par tiem,
kuri tomēr nevēlas atteikties
no skaidras naudas maksājumiem, – viņiem tiek piedāvāta iespēja par pakalpojumu
samaksāt jebkurā bankā vai
kādā no trim SIA «Komunālo
maksājumu centrs» norēķinu
punktiem – Pērnavas ielā 4
(tirdzniecības centrā «Pērnava»), Satiksmes ielā 33 vai
Svētes ielā 9. «Taču šādā gadījumā klientam jārēķinās ar
komisijas maksu atbilstoši
pakalpojuma sniedzēja – bankas vai SIA «Komunālo maksājumu centrs» – cenrādim,»
akcentē E.Līcis.
Jāatgādina, ka privātmājās
ūdens skaitītāja rādījumi jānolasa līdz kārtējā mēneša 20.
datumam, piecu dienu laikā
tie jāpaziņo «Jelgavas ūdenim»
un norādītajā termiņā rēķins
jāapmaksā.

Bankas konti norēķiniem
par «Jelgavas ūdens»
pakalpojumiem
AS «Swedbank», konta
Nr.LV57HABA0551004590971
AS «SEB banka», konta
Nr.LV23UNLA0008000508108
AS «DNB banka», konta
Nr.LV08RIKO0002013071807
AS «Citadele banka», konta
Nr.LV25PARX0012518850001
«Nordea Bank AB», konta
Nr.LV08NDEA0000084438520
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Šogad
pirmais –
puika

 Arī šogad eglītes, kas māju rotāja
svētku laikā, iedzīvotāji aicināti novietot pie atkritumu konteineriem,
nevis tajos iekšā, informē SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi». Nolietotās
eglītes, kas novietotas pie konteineriem, savāks uzņēmuma darbinieki,
izvedot sadzīves atkritumus, tādējādi
tās visas pakāpeniski izvedīs. Novietot
eglīti pie konteinera ir būtiski gan tādēļ,
ka atkritumu izvedējiem tās ir vieglāk
savākt, gan tādēļ, ka, vienu egli izmetot
atkritumu konteinerā, tā aizņem daudz
vietas, līdz ar to tās mazāk paliek sadzīves atkritumiem. Latviešiem ierasts, ka
eglīti no mājokļa iznes Zvaigznes dienā,
6. janvārī, savukārt krievu tautības iedzīvotāji – dažas dienas pēc pareizticīgo
Ziemassvētkiem.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš gada sākumā sveica pirmo šogad dzimušo
jelgavnieku un viņa mammu Svetlanu Kunceviču, ģimenei, kurā nu aug jau četri dēli, vēlot
veiksmi, veselību un mīlestību.
Foto: Austris Auziņš
 Sintija Čepanone
bērniņu Jelgavas slimnīcā, bet citām piemiņas veltēm tika arī
arī par pirmo šogad dzimušo pie jaunas rotaļlietas – Jelgavas
2017. gads Jelgavā sājelgavnieku. «Mazais piedzimstot simbola Alnīša.
cies ar puisīti – 1. janvārī
svēra 2900 gramus un bija 49 cenA.Rāviņš apciemoja arī šogad
pulksten 9.19 Jelgavas
timetrus garš. Vārdu izvēlējusies piedzimušo pirmo meitenīti no
slimnīcā piedzima pirvēl neesmu – varbūt būs Deniss, Vecumnieku novada, kura pasaulē
mais jelgavnieks – Svetvarbūt Dima, varbūt saukšu ieradās 1. janvārī pulksten 19.42,
lanas Kuncevičas dēls.
pavisam citādāk. Šobrīd īstais kā arī citus bērniņus, kuri pasaulē
Viņu un citus bērniņus,
vārds vēl nav atnācis,» nedēļas nākuši pagājušā gada nogalē un šī
kas piedzimuši aizvadīsākumā atzina Svetlana, kura jau gada sākumā un 2. janvārī vēl netā gada izskaņā un šī
audzina trīs dēlus – desmitgadīgo bija devušies mājup. Gada pirmajā
gada sākumā, sveica
Artjomu, astoņus gadus veco dienā pasaulē nāca viens puisītis
Jelgavas domes priekšArtūru un divgadnieku Danilu. un viena meitenīte.
sēdētājs Andris Rāviņš.
Viņa stāsta, ka trīs vecākie dēli
Jāpiebilst, ka 2016. gads slim«Lai veiksme, veselība
piedzimuši Rīgā, jo par jelgavnieci nīcas Dzemdību un ginekoloģijas
un mīlestība!» mazakļuvusi tikai pirms gadiem trim, nodaļā bija ražens – visa gada laikā
jiem un viņu vecākiem
un novērtē «gan skaisto Jelgavu, piedzimuši 1096 bērni, tostarp 13
vēlēja viņš.
gan mājīgo Jelgavas slimnīcu». dvīņu pāri, turklāt interesanti, ka
«Lai būtu vesels, labi mācītos, no visiem piedzimušajiem 548 bija
Svetlana stāsta, ka bērniņš iegūtu labu profesiju un izaugtu meitenes un tikpat – zēnu. Gadu
pieteicās agrāk nekā plānots – 7. par ļoti labu cilvēku,» savam iepriekš piedzimušo skaits bija
janvāra vietā viņš izdomāja pa- jaunākajam dēlam vēl mamma. mazāks – 1040 bērni, bet 2014.
saulē nākt 1. janvārī, kļūstot ne Jāpiebilst, ka pirmais šogad dzi- un 2013. gadā slimnīcā piedzima
tikai par pirmo šogad dzimušo mušais jelgavnieks līdztekus attiecīgi 1009 un 868 mazuļi.

Par uzrakstiem angļu un krievu
valodā dzelzceļa stacijā uzliek sodu
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts valodas centrs
uzlicis sodu «Latvijas
dzelzceļam» par Valsts
valodas likuma normu
neievērošanu: Jelgavas dzelzceļa stacijā uz
tablo izvietota informācija ne tikai latviešu,
bet arī angļu un krievu
valodā. Sods piemērots fiziskām personām
– «Latvijas dzelzceļa»
amatpersonām, bet tā
apmēru Valsts valodas
centrs publiski nav gatavs atklāt.
Lietu Valsts valodas centrs ierosināja, pamatojoties uz saņemtu
iedzīvotāja sūdzību. Kā skaidro
Valsts valodas centra Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītāja
Sarmīte Pāvulēna, šajā gadījumā
ir pārkāpts Valsts valodas likuma
21. pants, kas nosaka: valsts uzņēmumam, kāds ir «Latvijas dzelzceļš», sabiedrības informēšanai
paredzētā informācija sniedzama
tikai valsts valodā. Viņa norāda,
ka ir Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka izņēmumus, kad
pieļaujama svešvalodu lietošana,
no kuriem būtiskākie ir ar starptautisko tūrismu, starptautiskiem
pasākumiem un drošības apsvērumiem saistīta informācija. «Par
starptautisku tūrisma objektu
uzskatām valsts nozīmes objektus, kuros ienāk un no kuriem
iziet ārvalstu tūristi, piemēram,
Rīgas staciju, bet uz Jelgavas un
citām dzelzceļa stacijām tas nav

attiecināms. Mēs nevaram visu
valsti pārvērst par starptautisku
tūrisma objektu, turklāt Jelgavas
stacijā svešvalodās sniegtā informācija ir vispārīga un ārvalstu
tūristiem nekādā veidā nepalīdz
pārvietoties,» norāda S.Pāvulēna.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu sods par šādu pārkāpumu
ir 35 – 140 eiro.
2015. gada nogalē, īstenojot
dzelzceļa infrastruktūras modernizēšanas projektu, vilcienu līniju
Jelgava–Rīga un Jūrmala–Rīga
stacijās tika uzstādīti jauni elektroniskie tablo. Jelgavas stacijā uz
tablo svešvalodās ir šādi uzraksti:
vilciena numurs, virziens un
izbraukšanas laiks. Informācija,
kas parādās uz displeja, ir latviešu
valodā. «Saņemtā sūdzība norāda
uz to, ka Latvijā dzīvojošajām
personām ir svarīgi, lai svešvalodas
netiktu lietotas pārmēru – tur,
kur tas nav nepieciešams,» spriež
Valsts valodas centra pārstāve,
piebilstot, ka centra speciālisti
pārbaudīja arī vairākas Jūrmalas
stacijas, kur situācija ir analoga.
«Latvijas dzelzceļš» gan pārmetumus noraida un Valsts valodas
centra lēmumu apstrīdēs. Uzņēmums uzskata, ka arī reģionālās
dzelzceļa stacijas var būt starptautiski tūrisma objekti, jo arī tās
apmeklē pietiekami daudz tūristu,
no kuriem daļa ierodas ar vilcienu,
un informācija vairākās valodās
palīdz labāk orientēties.
Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra (JRTC) apkopotā informācija par ārvalstu ceļotāju skaitu
liecina, ka tas palielinās – 2015.
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gadā Tūrisma informācijas centrā
bija 5250 ārvalstu ceļotāju informācijas pieprasījumi, savukārt
provizoriskie dati par 2016. gadu
uzrāda pieaugumu par 14 procentiem. 2016. gadā visvairāk tūristu
Jelgavā ieradušies no Lietuvas,
Krievijas, Igaunijas, Vācijas, ASV
un Lielbritānijas. «Jelgava ir viena no Latvijas pilsētām, uz kuru
no Rīgas ir iespējams atbraukt
ar vilcienu, un tā ir priekšrocība
ārvalstu ceļotāju piesaistei. Vilcienu kā ērtu pārvietošanās līdzekli
ceļošanai novērtē gan vietējie, gan
ārvalstu ceļotāji, īpaši ērti tas ir
velotūristiem. Lai tūristi Jelgavā
varētu nokļūt līdz apskates objektiem, tūrisma pakalpojumu sniedzējiem vai starptautisko festivālu
un citu pasākumu norises vietai,
svarīgi ir nodrošināt informācijas
pieejamību dzelzceļa stacijā svešvalodās,» vērtē JRTC pārstāve
Liene Strazdiņa, piebilstot, ka
2016. gadā pie Jelgavas dzelzceļa
stacijas ir uzstādīts informatīvs
stends ar pilsētas karti un informāciju par tūrisma iespējām
pilsētā latviešu un angļu valodā.
Tiesa, JRTC nav precīzu datu
par to, cik tūristu Jelgavā ieradušies ar vilcienu, tomēr uzņēmums
«Pasažieru vilciens» apkopo ar vilcienu pārvadāto pasažieru skaitu.
2016. gada 11 mēnešos Jelgava kā
galastacija bija 739 937 pasažieriem, kas ir par 32 procentiem
vairāk nekā 2015. gadā tādā pašā
periodā. Savukārt 2016. gada 11
mēnešos Jelgavas stacijā vilcienā
iekāpa 735 737 pasažieri, kas ir par
34 procentiem vairāk nekā 2015.
gada attiecīgajā periodā.

 Līdz 23. janvārim Kalnciema ceļa
posmā no Rīgas ielas līdz Vecajam
ceļam ierobežota satiksme. Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» skaidro,
ka satiksmes ierobežojumi noteikti
gāzesvada pieslēguma izbūves dēļ. Tā
kā tiks izmantota caurduršanas metode
un lielākoties darbi notiks ietves daļā,
ierobežojumi būs tikai vienā braukšanas
joslā, tādējādi Kalnciema ceļa posms
būs izbraucams.
 Tuvojoties Ziemassvētku kauju 100. gadadienas atceres pasākumiem, šodien Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejam, Latvijas Kara muzejam un
Ziemassvētku kauju muzejam Jelgavas
novada domes priekšsēdētājs Ziedonis
Caune pasniedz Latvijas Bankas
kolekcijas monētu «Ziemassvētku
kaujas». Kolekcijas monētas priekšpusē
redzama latviešu strēlnieku grupa, kā
arī latviešu strēlnieku bataljonu kareivja
krūšu nozīmē attēlotās saules stilizēts
atveids ar sarkanu centru, astoņiem
lauztiem stariem un slīpi novietotu
zobenu. Monētas aizmugurē redzama
sniegpārsliņa, lodes trāpījuma atveids
un uzraksts «Ziemassvētku kaujas».
Kolekcijas monētas grafisko dizainu
veidojis Kristaps Ģelzis, bet plastisko
veidojumu – Ligita Franckeviča, liecina
Latvijas Bankas informācija. Jāatgādina, ka Ziemassvētku kauju atceres
pasākumi plānoti no 5. līdz 7. janvārim,
noslēdzoties ar atmiņu ugunskuriem
pasākumā Valgundes pagasta Ložmetējkalnā.
 22. janvārī pulksten 13 kultūras
namā «Rota» notiks Jelgavas Latviešu biedrības klubiņa «Sendienas»
biedru sarīkojums ar groziņiem.
«Atzīmēsim arī viena biedra jubileju,»
informē Jelgavas Latviešu biedrības
valdes loceklis un klubiņa «Sendienas»
vadītājs Vilis Azevičs.
 No 11. janvāra līdz 24. maijam
astoņpadsmit atbildīgi un motivēti
Jelgavas jaunieši vecumā no 15
līdz 25 gadiem bez maksas varēs
apgūt neformālās izglītības pro
grammu «PilnveidojiES», ko organizē
Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP).
Nodarbības paredzētas vienu reizi nedēļā – trešdienās no pulksten 15.30 līdz
17, informē SIP. Programmas mērķis ir
jauniešu zināšanu un prasmju pilnveidošana, viņu līdera prasmju attīstības
veicināšana, brīvprātīgā darba veikšanas izpratnes un kvalitātes celšana.
Dalībnieki noslēgumā saņems apliecinājumu par dalību. Sīkāku informāciju
var uzzināt mājaslapā sip.jelgava.lv.
 Jelgavas pilsētas bibliotēka apkopojusi 2016. gada lasītāko grāmatu
topu jelgavnieku vidū, kura augšgalā
oriģinālprozas darbu vidū atrodas
grāmatas no vēsturisko romānu
sērijas «Mēs. Latvija, XX gadsimts»
– Noras Ikstenas «Mātes piens», Māra
Bērziņa «Svina garša», kā arī Māras
Zālītes «Pieci pirksti». Šie darbi arī atzīti
par lasītāko oriģinālprozu 2016. gadā
visā Latvijā. Pilsētas bibliotēka grāmatu
topu veidojusi pa grāmatu veidiem.
Piemēram, tulkotās literatūras lasītāko
darbu vidū ir Lizas Fenvikas «Nams
Kornvolā», Kristīnas Beikeres-Klainas
«Bāreņu vilciens» un Katrīnas Teilores
«Daringemhola. Mantojums». Atsevišķi vērtēti arī bērnu literatūras darbi,
kuru vidū īpašu jauno lasītāju cieņu
izpelnījies Ineses Zanderes «Lupatiņu
rīts», savukārt tulkotās bērnu literatūras
konkurencē joprojām aktuāls ir Kinnijs
Džefs ar «Grega dienasgrāmatu» sēriju,
informē Jelgavas pilsētas bibliotēkā.
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Investīciju statistika ne vienmēr
norāda uz uzņēmēju plāniem
 Ģirts Pommers

Jaunākie dati par ārvalstu tiešo investīciju ieplūšanu Latvijā
nav iepriecinoši, jo pēdējos
divos gados to pieaugums ir
apstājies un ārvalstu investori
uz naudas ieguldīšanu mūsu
valstī skatās piesardzīgi. Tomēr
Jelgavā ir virkne uzņēmumu ar
ārvalstu kapitālu, kuri turpina
attīstīties un paplašina savas
ražošanas jaudas. Īpaši tas jūtams metālapstrādes un citās
apstrādes rūpniecības jomās.
Pērn savas ražošanas attīstībā
investējuši tādi pilsētas uzņēmumi kā «AKG Thermotechnik Lettland», «SFM Latvija»,
«TS Rīga» un citi.
Pēdējos gados apjomīgākās ārvalstu
investīcijas – 26,8 miljoni eiro – pilsētas
uzņēmumos tika ieguldītas 2014. gadā,
bet šobrīd investīciju temps ir mazliet
apsīcis. To ietekmē gan ģeopolitiskā situācija, gan tādi valsts iekšējie faktori kā
nodokļu politika, maksātnespējas procesa
īpatnības un ES fondu aizkavēšanās.
Ārvalstu tiešās investīcijas ir viens no
valsts izaugsmi ietekmējošajiem faktoriem, un, kaut arī ne vienmēr katram
investētajam eiro ir reāla ietekme uz
tautsaimniecības attīstību, ir nozares, kurās investīciju apjoms tiešā veidā nosaka
iedzīvotāju «maciņa biezumu». Viena no
tām ir ražošana jeb apstrādes rūpniecība,
kurā investētie līdzekļi dod ne tikai jaunas
darba vietas, bet arī būtisku ieguvumu
ekonomikai un pakalpojumu jomā strādājošajiem uzņēmumiem.

Latvijas investoru noskaņojums
nav optimistisks

Ciešā sadarbībā ar pašvaldībām un
ārvalstu investoriem Latvijā strādā
vairākas organizācijas: Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra (LIAA), Latvijas
Darba devēju konfederācija, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera
un Latvijas Investoru padome, kura kā
sabiedriska organizācija apvieno lielākos
valstī strādājošos uzņēmumus ar ārvalstu
kapitālu.
Jau divus gadus tiek veikts pētījums,
kurā investoriem ir iespēja novērtēt
gan Latvijas uzņēmējdarbības vidi, gan
citus investoru piesaisti raksturojošus
lielumus. Interesanti, ka 2016. gadā
šajā aptaujā piedalījās 32 uzņēmumi (arī
«Fortum Jelgava»), kuri vērtēja situāciju
Latvijā demogrāfijas, veselības un soci-

TIEŠĀS ĀRVALSTU INVESTĪCIJAS
JELGAVAS UZŅĒMUMU
PAMATKAPITĀLĀ
Gads

Izmaiņas
(milj. EUR)

Kopējais
apjoms
(milj. EUR)

2013.

1,87

26,51

2014.

26,84

53,35

2015.

0,801

52,55

2016.

4,33

56,89
Avots: «Lursoft»

«Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni
2016/17», kurā apkopoti dati par 294
Eiropas pilsētām un 148 reģioniem mikro
(zem 100 tūkstošiem iedzīvotāju) pilsētu
grupā, kategorijās «Sasniedzamība» un
«Ārvalstu investoru piesaistes stratēģija»
Jelgava atzīta attiecīgi par 6. un 9. labāko
Eiropā.
LIAA investīciju projektu vadītājs
Roberts Gudermanis atzīmē, ka šāds
vērtējums ir kompliments pilsētai, tomēr
to nevajadzētu pārvērtēt, jo vieta vienā
vai otrā topā pati par sevi neko negarantē. «Apskatot vērtēšanas kritērijus
kategorijā «Sasniedzamība», redzams,
ka Jelgava augsto pozīciju ieguvusi, pateicoties tādiem aspektiem kā datu pārraides ātrums, ostas un lidostas tuvums
100 kilometru rādiusā, mobilo telefonu
lietotāju skaita pieaugums septiņu gadu
laikā, kā arī balstoties uz citu pētījumā
iekļauto indeksu analīzi, kuros ir vērtēta
Latvija kopumā. Augstā vieta sasniegta,
pateicoties gan kopējiem valsts rādītājiem
un ieguldījumiem, piemēram, sakaru tīklu
infrastruktūrā, gan arī Jelgavai attīstot
infrastruktūru pilsētas industriālajās
teritorijās, piemēram, tādās vietās, kur
šobrīd atrodas uzņēmumi «NP Properties» un «AKG Thermotechnik Lettland».
Lielu lomu spēlē arī Jelgavas izdevīgā
ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Atzinība vērā
ņemamā reitingā, protams, izceļ Jelgavu
uz kartes, un potenciālajam investoram,
veicot sākotnējo izvēli par reģionu, kurā
īstenot savu attīstības projektu, tas liek
Atzinīgi novērtē Jelgavas
skatīties arī šajā virzienā,» secina eksperts.
investīciju piesaistes stratēģiju
Arī jau esošie investori, kuri Jelgavā
Šī gada februārī ietekmīgā britu ieguldījuši daudzus miljonus eiro un
laikraksta «Financial Times» izdevuma nodrošina pilsētu ar vairākiem simtiem
«FDI Intelligence» publicētajā pētījumā darba vietu, atzīmē, ka Jelgavas ērtā ģeoālās aizsardzības, izglītības, darbaspēka,
likumdošanas un citās – kopumā 10
– uzņēmējdarbības vidi ietekmējošās
jomās. Iegūtie rezultāti nav iepriecinoši
– investori Latvijas investīciju vidi vērtē
samērā kritiski.
Ekonomists Arnis Sauka, kurš ir
piedalījies Ārvalstu investoru padomes
pētījuma «Sentimenta indekss» veidošanā, atzīmē, ka investori arvien lielāku uzmanību pievērš Latvijas uzņēmējdarbības
vides problēmām. «Ir daudzi faktori, kas
ietekmē investīciju aktivitāti, – dažus no
tiem mēs varam mainīt, bet dažus – ne.
Mums noteikti vajadzētu koncentrēties
uz tiem faktoriem, kurus mēs varam reāli
mainīt: samazināt dažādus birokrātiskos
šķēršļus, uzlabot tiesisko vidi, kā arī padarīt pārredzamu un ilgtspējīgu nodokļu
politiku. Ja šīs problēmas tiks risinātas,
tas būs pareizais signāls investoriem ieguldīt arvien vairāk līdzekļu un piesaistīt
jaunus investorus,» secina A.Sauka.
Savukārt Jelgavas Biznesa parka pārvaldītājas SIA «NP Properties» valdes
loceklis Kristaps Kučinskis norāda, ka
klientiem svarīgi ir ne tikai Latvijas
iekšpolitikas jautājumi, bet arī situācija
pasaulē. «Investoru piesaisti ietekmē
ģeopolitiskā situācija. Skaidrs, ka investori
apzinās, kas mums atrodas kaimiņos un
kādi varētu būt potenciālie riski. Līdzīgi ir
ar mūsu valsts iekšējām lietām – situācija
ar nodokļu politiku, kura ir pārāk mainīga
un nenoteikta,» tā K.Kučinskis.

grāfiskā atrašanās ir viens no lielākajiem
mūsu pilsētas trumpjiem. «Jelgava ir
ražošanas pilsēta jau vēsturiski. Novērtējam tās atrašanās vietu – tuvu lidostai
un ostām. Savu produkciju klientiem
piegādājam 200 kilometru rādiusā, tādēļ
no Jelgavas varam piebraukt pie katra
Latvijas klienta. Tas ir ļoti būtiski,» uzsver
gofrētā kartona ražotāja SIA «Smurfit
Kappa Baltic» Ražošanas daļas vadītājs
Jānis Vilmanis.
Savukārt metālapstrādes uzņēmuma
«TS Rīga» ražošanas vadītājs Gints Krūmkalns skaidro, ka liela loma investoru
«labsajūtas» nodrošināšanai ir sadarbība
ar pašvaldību. Visbiežāk tie ir dažādi
pilsētvides un infrastruktūras jautājumi,
taču ir arī gadījumi, kad sadarbība skar
izglītības jomu. «Mums palaimējies, ka
mūsu nozari – metālapstrādi – pilsēta ir
nosaukusi kā vienu no prioritārajām, arī
vēsturiski Jelgavā metālapstrāde bijusi
attīstīta. Pēdējo 7 – 10 gadu laikā Jelgavā
krietni uzlabojusies situācija ar kvalificēto
darbaspēku – pilsētā ir profesionālās
skolas, kurās var iegūt nepieciešamo izglītību, kā arī LLU. Tā noteikti ir pozitīva
tendence.» Jāatzīmē, ka uzņēmums šo
jautājumu risina ar prakses vietas piedāvāšanu jauniešiem, arī Jelgavas Amatu
vidusskolas audzēkņiem. Uzņēmumā
šobrīd strādā 40 darbinieki.

Pilsētas ražošanas uzņēmumi
turpina investēt

Lai arī skaitļu ailes ārvalstu investīciju ziņā neuzrāda spožus rezultātus,
redzamākie Jelgavas ražošanas jomā
strādājošie uzņēmumi ir noskaņoti optimistiski un turpina investēt. Pilsētas
lielākais nodokļu maksātājs vācu mašīn-

Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības
un rūpnie cības
kameras valdes
priekšsēdētājs:
«Jelgavu Latvijas
mērogā noteikti var
minēt kā pozitīvu
piemēru investīciju
piesaistes jomā, īpaši rūpniecības nozarē.
Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju
un vietējo pašvaldību. Jāsaprot, ka bieži
vien investoriem ciešākā saikne ir ar pilsētu,
tādēļ veiksmīga komunikācija ir liels pluss.
Par Jelgavas priekšrocību jau tradicionāli
tiek atzīmēta tās atrašanās vieta, kas investoru acīs ir ļoti svarīgs faktors – jāsaprot,
ka joprojām Rīga tiek uzskatīta par lielāko
magnētu, taču arī Jelgava ir ļoti labās pozīcijās. Latvijas mērogā investori bieži saskaras
ar kvalificētu darbinieku trūkumu, taču
Jelgavā veiksmīgi darbojas profesionālās
skolas un LLU, kas spēj nodrošināt nepieciešamos darbiniekus. Vēl viens svarīgs faktors
investoru piesaistē ir nodokļu politikas
sakārtošana, un šajā ziņā mēs ceram, ka
izdosies pārliecināt valdību par vidēja termiņa nodokļu stratēģijas izveidi. Šajā plānā
mēs vēlētos iekļaut punktu, kas paredzētu
iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu atgriezt
tai pašvaldībai, kurā cilvēks strādā. Šāds
punkts noteikti aktivizētu tās pašvaldības,
kuras pret rūpniecību un rūpniekiem šobrīd
attiecas atturīgi. Jelgavas situācijā tas varētu
būtiski papildināt pilsētas budžetu.»

būves uzņēmums «AKG Thermotechnik
Lettland», kur tiek nodrošinātas 220
darba vietas, šī gada martā iegādājās
lielāko daļu no bijušās autobusu ražotnes
«Amo Plant» ražošanas korpusiem un
plāno palielināt savas ražošanas jaudas.
Interesanti, ka investorus nesatrauc pēdējā laika nodokļu skandāli un bažas par
ēnu ekonomikas riskiem. «Mēs esam tālu
no šobrīd aktuālajām diskusijām. Esam
augsti tehnoloģisks uzņēmums, kas savu
produkciju eksportē, tādēļ šobrīd veiktās
nodokļu izmaiņas mūs neietekmē. Bet ar
tiem nodokļiem, kuri attiecas uz mums,
esam apmierināti. Vienīgā piezīme ir par
pievienotās vērtības nodokli, kura piemērošana mainās un rada administratīvus
sarežģījumus,» tā uzņēmuma valdes
loceklis Kaspars Mazupšs.
Arī metālapstrādes uzņēmums «TS
Rīga», kas ietilpst Francijas grupas
«S.E.E.» koncernā, rudenī atklāja jaunu
ražošanas cehu, kas ļaus dubultot ražošanas jaudu, investējot miljonu eiro.
Stabila attīstība vērojama arī gofrētā
kartona ražotājā «Smurfit Kappa Baltic»,
kas faktiski katru gadu paplašina savas
ražošanas telpas. «Sākām ar investīcijām
četru miljonu eiro apjomā. Katru gadu
ir vērojama attīstība – palielinās apgrozījums, tādēļ varam atļauties paplašināt
ražošanu,» norāda J.Vilmanis.
Šobrīd lielākie Jelgavas investori ražošanas jomā ir izvietojušies bijušās RAF
rūpnīcas teritorijas tuvumā, tādēļ tuvākā
vai tālākā nākotnē varētu būt aktuāls
jautājums par jaunu industriālu parku
izveidošanu. To apstiprina arī LIAA
pārstāvis R.Gudermanis: «Lai Jelgava izmantotu savas priekšrocības, būtu vēlams
veikt mājasdarbus tur, kur tas vēl nav
darīts. Svarīgākais no tiem būtu pašvaldības īpašumā esošo industriālo teritoriju
sakārtošana – ceļu izbūve, elektroenerģijas pieslēgums. Šādā veidā potenciālajam
investoram tiek uzsvērts, ka pilsēta ir
gatava uzņemt jaunas investīcijas.»
Šajā ziņā Jelgavā vēl ir plašas attīstības
iespējas, viena no tām – bijušā Jelgavas
lidlauka teritorija, par kuras attīstību
interesi jau izrādījuši uzņēmēji no Ķīnas.
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Sveikti 2016. gada labākie sportisti
Gada labākie sportisti BMX
braucējs Kristens Krīgers un
daiļslidotāja Diāna Ņikitina
atzīst, ka 2016. gads bijis
kā pa kalniem. Kristenam
palicis neizsapņots sapnis par
olimpiskajām spēlēm, tomēr
tas dod stimulu strādāt tālāk,
lai sagatavotos 2020. gada
Tokijas spēlēm. «Nākamie divi
gadi man būs eksperiments,
jo mainu komandu un riteni,
bet mums ar riteni ir jāsaaug,»
stāsta K.Krīgers. Savukārt Diāna februārī ar startu Eiropas
Jaunatnes ziemas olimpiādē
plāno atgriezties sacensību
apritē pēc traumas. Otrs svarīgākais šī gada starts viņai būs
pasaules junioru čempionāts
martā. «Bija plānots startēt arī
pieaugušo konkurencē, bet
traumas dēļ no tā atteicāmies,» piebilst daiļslidotāja.

Olimpiskā – 2016. – gada
izskaņā Jelgavā jau 18. reizi notika pasākums «Sporta laureāts», sakot paldies
sportistiem un treneriem.
«Pēc olimpiskajām spēlēm
daudz runāts par godīgumu
sportā, un ir ļoti svarīgi, lai
mēs visi apņemtos spēlēt šo
godīgo spēli,» sveicot klātesošos, aicināja Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
piebilstot, ka tikai godīgā
cīņā parādās īstais rezultāts.
Sportistus sveica arī Latvijas
Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers,
domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis un Sporta
servisa centra direktors Juris
Kaminskis. Balvas labākajiem
pilsētas sportistiem pasniegtas 13 nominācijās.

Foto: Austris Auziņš

«Lai būtu labs sporta
skolotājs, ir jāmīl bērni.
Nepietiek būt tikai profesionāli spēcīgam, ja uz
stundām ej ar dusmām,»
spriež 2016. gada
labākā sporta skolotāja
Laila Nagle no Jelgavas
Valsts ģimnāzijas. Viņa
uzskata, ka skolotājam
jābūt tādai vērtēšanas
sistēmai, kas pamudina sportot arī tos,
kas negrib un neprot,
piemēram, piešķirot
bonusus par attieksmi
un piedalīšanos.
Skrējējs Edgars Simanovičs šī
gada septembrī plāno labot
pasaules rekordu 12 stundu
skrējienā pa skrejceļu, kas šobrīd ir 143 kilometri. «Es gribu
zināt, kādas ir manu spēju
robežas,» savu motivāciju
skaidro vieglatlēts, piebilstot, ka tik garās distancēs
galvenais ir noticēt sev, jo
tas ir smags pārbaudījums
un no sacensībām izstājas
arī ļoti labi sagatavoti
sportisti. Viņa izaicinājums
būtu sarīkot arī Jelgavā 12
vai 24 stundu skrējienu.

Balvu nominācijā «Par izcilību sportā» saņēma Edgars Bergs par izcīnīto bronzu
lodes grūšanā paralimpiskajās spēlēs un viņa trenere Maija Ukstiņa. Viņus zāle
sveica ar aplausiem, kājās stāvot. «Protams, vienmēr gribas vēl augstāku vietu,
bet kopumā 2016. gads man bijis labs. Turpināšu trenēties, lai sagatavotos svarīgākajam startam – pasaules čempionātam jūlijā. Gribētos jau aizbraukt arī uz
nākamajām paralimpiskajām spēlēm,» vērtē E.Bergs, piebilstot, ka bez treneres
Maijas nekas nesanāktu. Viņi kopā strādā jau 16 gadus.
Balvu par ieguldījumu sportā saņēma Visvaldis Danenbergs. «Gandrīz
visa mana dzīve ir saistīta ar hokeju.
Slidot iemācījos 14 gadu vecumā un
kādu laiku trenējos hokejā, bet augsta
līmeņa spēlētājs no manis nesanāca.
Kad pirms 15 gadiem Jelgavā uzcēla
ledus halli, pilsētā atdzima hokejs,
man radās darba vieta un es izgāju tiesnešu kursus. Hokejs ir mana
sirdslieta visa mūža garumā,» viņš
saka. Vēl V.Danenberga aizraušanās ir
makšķerēšana un tautas dejas.

Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

«SPORTA LAUREĀTS 2016»
2016. gada sportiste olimpiskajos sporta veidos
DIĀNA ŅIKITINA
2. vieta pasaules jaunatnes ziemas olimpiskajās
spēlēs komandu sacensībās daiļslidošanā un 5. vieta
individuāli; 10. vieta PČ junioriem.

2016. gada treneris tehniskajos sporta veidos
EGILS AGARSKIS
Viņa sportisti noturējuši vadību LČ un BČ vairākās
grupās. Andra Grīnfelda 9. vieta EČ ir nozīmīgākais
sasniegums triālā arī Latvijā.

2016. gada sportists olimpiskajos sporta veidos
KRISTENS KRĪGERS
2. vieta EK kopvērtējumā BMX elites grupā; 9. vieta
PK 5. posmā superkrosā; Latvijas čempions; iekļauts
2017. gada LOV sastāvā.

«Par ieguldījumu sportā»
VISVALDIS DANENBERGS
V.Danenbergs ilgus gadus organizējis dažāda mēroga
hokeja sacensības pilsētā, ar savu darbu veicinājis
hokeja attīstību un popularitāti Jelgavā un Latvijā. Viņu
raksturo darba mīlestība, augsta atbildība un precizitāte.

2016. gada treneris olimpiskajos sporta veidos
ROMĀNS PANTEĻEJEVS
Sagatavojis Latvijas izlases daiļslidotāju Diānu Ņikitinu, starptautisko sacensību dalībniekus Gļebu Basinu
un Nikolu Mažgani.
2016. gada sportists neolimpiskajos sporta veidos
MILĒNA RINKEVIČA
2. vieta pasaules meistarsacīkstēs sambo kadetiem;
2. vieta Eiropas meistarsacīkstēs kadetiem.
2016. gada treneris neolimpiskajos sporta veidos
KIMS USAČEVS
«Sporta laureāta» neolimpisko sporta veidu nominācijā
dominē sambo sportisti, kurus sagatavojis K.Usačevs.
2016. gada sportists tehniskajos
sporta veidos
ANDRIS GRĪNFELDS
12. vieta pasaules Nāciju kausā mototriālā; 9. vieta EČ
junioru kopvērtējumā; 1. vieta LČ klubu komandām;
Baltijas un Latvijas čempions.

2016. gada sporta spēļu komanda
FUTBOLA KLUBS «JELGAVA»
Dalība UEFA Eiropas līgā (3. kvalifikācijas kārtā); izcīnīts
Latvijas kauss un 2. vieta futbola Virslīgas čempionātā.
2016. gada sporta skolotājs
LAILA NAGLE
Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja ir talantīga, radoša
un prasīga un seko līdzi novitātēm mācīšanas metodikā.
Prot iedvesmot skolēnus aktīvam dzīvesveidam un
iesaista ārpusskolas aktivitātēs.
2016. gada perspektīvākais sportists
VANESA BULDINSKA
8. vieta EK kopvērtējumā BMX juniorēm; uzvarēja BČ;
starptautisku sacensību godalgotu vietu ieguvēja.
«Par izcilību sportā 2016. gadā»
EDGARS BERGS
3. vieta lodes grūšanā vasaras paralimpiskajās spēlēs
Riodežaneiro un izcīnīta 1. vieta LČ lodes grūšanā;

MAIJA UKSTIŅA
Treneres mērķtiecīgais un pašaizliedzīgais darbs regulāri
ļāvis lepoties. Edgars Bergs vasaras paralimpiskajās
spēlēs izcīnīja bronzu.
«Par augstiem sporta sasniegumiem 2016. gadā»
ALBERTS JURČENKO
7. vieta EČ brīvajā cīņā U-23 grupā; PČ un EČ dalībnieks; Latvijas IV olimpiādes uzvarētājs un Latvijas
čempions; iekļauts 2017. gada LOV sastāvā;
DANIELA KONDRATOVA (SMAIĻOTĀJA)
UN TRENERE LELDE LAURE
9. vieta EČ U-23 divniekiem 1000 m un 10. vieta
divniekiem 500 m; daudzkārtēja Latvijas IV olimpiādes
uzvarētāja, Latvijas čempione U-23 grupā;
ROBERTS LAGZDIŅŠ UN MATĪSS OZOLS (KANOE
AIRĒTĀJI) UN TRENERIS SERGEJS BOBKOVS
R.Lagzdiņš izcīnījis 5. vietu PČ junioriem 1000 m un 4.
vietu EČ junioriem 1000 m; pārī ar M.Ozolu – 6. vietu
PČ maratonā junioriem un 4. vietu EČ junioriem 1000 m;
daudzkārtēji Latvijas čempioni junioriem un pieaugušajiem; iekļauti 2017. gada LOV sastāvā;
RENĀRS DRONGA (PAUERLIFTINGS)
UN TRENERIS EDMUNDS JANSONS
1. vieta EČ svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu
open grupā; Latvijas rekordists un čempions stieņa
spiešanā guļus ar un bez ekipējuma open grupā;
GINTS FREIMANIS
Futbola kluba «Jelgava» kapteinis; «SynotTip» Virslīgas
2016. gada labākais aizsargs; Latvijas izlases spēlētājs;

SINTIJA SMIRNOVA, KATRĪNA KĀRKLE UN JANETA
ROZENTĀLE (BASKETBOLISTES)
UN TRENERIS HARIJS ZELČS
10. vieta PČ Latvijas U-17 izlases sastāvā; 4. vieta
EČ Latvijas U-18 izlases sastāvā, iegūstot ceļazīmi uz
U-19 PČ; rezultatīvākās Jelgavas komandas spēlētājas;
SANDA RAGOZINA (VOLEJBOLISTE)
UN TRENERIS JĀNIS LEITIS
S.Rogozina – «Jelgava/LU» kapteine un līdere, Latvijas
izlases spēlētāja; J.Leitis – «Jelgava/LU» un Latvijas
izlases galvenais treneris;
AUSTRIS ŠTĀLS (VOLEJBOLISTS)
«Biolars/Jelgava» libero iekļauts Baltijas līgas simboliskajā sešniekā; ilggadējs Latvijas izlases spēlētājs;
EDUARDS HUGO JANSONS (HOKEJISTS)
Hokeja kluba «Zemgale/LLU» līderis; Latvijas pieaugušo un U-20 izlases spēlētājs;
ANDREJS REBROVS (DŽUDO)
UN TRENERIS GUNTIS MALĒJS
5. vieta EK; 3. vieta SELL studentu spēlēs;
2016. gada Latvijas čempions džudo;
ALFS PAMPE (BURĀŠANA)
2. vieta EK kopvērtējumā «Micro» klases jahtām
Latvijas komandas sastāvā; PČ dalībnieks;
EDGARS SIMANOVIČS (VIEGLATLĒTS)
Spartatlona ultraskrējienā 246 km
no Atēnām līdz Spartai noskrējis
28 h un 58 min., izcīnot 28. vietu.

PČ – pasaules čempionāts; EK – Eiropas kauss; PK – pasaules kauss; EČ – Eiropas čempionāts; LOV – Latvijas olimpiskā vienība; LČ – Latvijas čempionāts; BČ – Baltijas čempionāts
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Sporta pasākumi
7. janvārī pulksten 10 – volejbola
turnīrs veterāniem (sporta hallē).
7. un 8. janvārī – Latvijas Bērnu un
jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-12,
U-14 un U-16 grupām (ledus hallē).
8. janvārī pulksten 17 – Jelgavas telpu
futbola čempionāts (sporta hallē).
10. janvārī pulksten 19.30 – basketbols: BK «Jelgava/BJSS» – «Līvāni» (ZOC).
12. janvārī pulksten 18.30 – sieviešu
basketbols: Jelgavas BJSS – «Rīdzene/TTT
Rīga» kadetes (sporta hallē).
14. janvārī pulksten 12 – Sniega
diena Jelgavā (Pasta salā).
14. janvārī – Latvijas Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes hokejā U-14 vecuma
grupai (ledus hallē).
15. janvārī pulksten 11 – Jelgavas
telpu futbola čempionāts (sporta hallē).
18. janvārī pulksten 19.30 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Kurbads» (ledus hallē).
21. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Jēkabpils lūši» (ZOC).
22. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Ezerzeme/DU»
(ZOC).
22. janvārī pulksten 16 – Jelgavas
telpu futbola čempionāts (sporta hallē).
25. janvārī pulksten 19.30 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Rīga» (ledus hallē).
26., 27., 29. janvārī – 2018. gada
UEFA Eiropas telpu futbola čempionāta
kvalifikācijas priekšsacīkšu turnīrs (ZOC).
28. janvārī pulksten 10.30 – Latvijas
čempionāts sporta dejās (sporta hallē).
28. janvārī pulksten 16 – sieviešu
volejbols: «Jelgava/LU» – SK «Babīte»
(Jelgavas novada Sporta centrā).
29. janvārī pulksten 10.30 – Jelgavas
domes kauss sporta dejās (sporta hallē).
29. janvārī pulksten 14 – sieviešu
volejbols: «Jelgava/LU» – «RSU/MVS»
(Jelgavas novada Sporta centrā).

NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

Jelgavas tehnikums turpina uzņemšanu ESF darbības
programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt nodarbinātībā, izglītībā
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un
izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros» projekta
grupās «Sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros» (vienošanās
Nr.7.2.1.2./15/I/001):
• Bārmenis (mācību ilgums – 1,5 gadi, iepriekšējā
izglītība – 12 klases);
• Autoatslēdznieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā
izglītība – 9 un 12 klases no 17 gadu vecuma);
• Mēbeļu galdnieks (mācību ilgums – 1,5 gadi,
iepriekšējā izglītība – 12 klases).
Izglītojamie saņem stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
Mācību sākums – 2017. gada janvārī/februārī.
Dokumentus pieņem: līdz 2017. gada 17. februārim
darba dienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8
līdz 15 Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 204. telpā.
Tālrunis uzziņām: 63025605, 63025620.
E-pasts uzziņām: info@jelgavastehnikums.lv.

Piedāvā darbu
Piedāvā darbu cilvēkam, kas sagatavos
mašīnu pārdošanai (salona ķīmiskā
tīrīšana, pulēšana). Vēlama B kategorijas
autovadītāja apliecība. T.29658599 (Ruslans Homenko).
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150) aicina
darbā grāmatvedi. Vēlama pieredze
darbā ar «R-Keeper» un «StoreHouse» uzskaites programmām. CV sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Varu dzīvot uz vietas.
T.24850341.
Vīrietis (60 gadi) meklē darbu. Ir apsardzes sertifikāts, autovadītāja apliecība.
T.25968183.

Aizsaulē aizgājuši
MODRIS FORSTMANIS (1942. g.)
ANNA MASKAĻUKA (1930. g.)
ŅINA VAIŠĻA (1929. g.)
VASILIJS DOBATOVKINS (1947. g.)
SKAIDRĪTE TATARICKA (1958. g.)
LŪCIJA SEDJUKEVIČA (1937. g.)
GUNĀRS APSE (1930. g.)
AINA SAKNE (1932. g.)
RITA MAĻAVKO (1938. g.)

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

Pirmdiena, 9. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2360.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 85.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Uta Danella. Meliem īsas kājas.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā.*
13.55 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 1.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 2012.g. 84.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2360.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Melu laboratorija.*
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
8.10 Dzimtas detektīvs. Jurjānu dzimta.*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 13.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 677.sērija.
11.55 Momentuzņēmums.*
12.10 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Oberhofas Vācijā.*
13.10 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
14.20 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.50  Karstena un Petras brīnišķīgie Ziemassvētki.
Norvēģijas filma bērniem (ar subt.). 2014.g.
16.15 Daži stāsti no tūkstošiem. Dokumentāla filma.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 678.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 «FIFA Awards 2016» apbalvošanas ceremonija.
Pārraide no Cīrihes.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 84.sērija.
22.00  Piedzīvojumu meklētāji. Mākslas filma.
23.45  Midsomeras slepkavības. Seriāls. 1.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 4.sērija.
9.15 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.30 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 111.sērija.
11.25 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 58. un 59.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 2. ASV seriāls. 2010.g. 22.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 113.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 6.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Majors un maģija.
Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
23.10 «Overtime TV». Sporta apskats.
0.10 Čikāgas sardzē. Seriāls. 2.sērija.
1.00 LNT ziņu «Top 10».
1.45 Gonula. Seriāls. 21.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Vikingi 3. Seriāls. 25.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 10.sērija.
6.40 Dēkaiņi. Animācijas seriāls.
6.55 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.20 Kā apprecēt miljardieri.
ASV romantiska komēdija. 2011.g.
9.15 «Gatavo 3» 5.
9.55 Māmiņu klubs.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 11.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.50 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.15 Sarkano aproču klubs. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
15.10 Tēta nedienas Latvijā. Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4.
ASV seriāls. 6.sērija.
17.55 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 94. un 95.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
20.55 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
21.55 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 20.sērija.
22.55 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2.
ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.45 Melu teorija. 1.sērija.
1.05 Sveika, Rīga!
1.35 Vikingi 3. Seriāls. 25.sērija.
2.30 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 5. janvāris

Otrdiena, 10. janvāris
LTV1

Trešdiena, 11. janvāris
LTV1

Ceturtdiena, 12. janvāris
LTV1

Piektdiena, 13. janvāris
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2361.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 86.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Spodrāks par spodru. Vācijas komēdija. 2013.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 2.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 2012.g. 85.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2361.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Fidela Kastro hronikas.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Burvestības mēnessgaismā. ASV un Lielbritānijas
romantiska komēdija (ar subt.). 2014.g.
1.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2362.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 87.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Aizliegtais paņēmiens.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vienas dienas restorāns.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
13.59 Bings. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 3.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 86.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2362.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Ceplis. Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Zebra.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Inspektors Džordžs Džentlijs 6.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.00  Fidela Kastro hronikas. Dokumentāla filma (ar subt.).

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2363.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 88.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.30 Zebra.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
13.59 Bings. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 4.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 87.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2363.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.53 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
20.00  Kaut kur uz Zemes. Bolīvija. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Satikšanās.
Mariss Jansons un Raimonds Pauls.
21.45  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
22.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Raimonda Paula un Agneses Rakovskas koncerts
«Neaizmirsti mani».*
1.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 11.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 89.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 7. Seriāls. 9.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 1.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Seriāls. 88.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  JAUNA SEZONA. Šerloks 4.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
1.10  Alpu dakteris 7. Seriāls. 9.sērija.
2.00  Inspektors Džordžs Džentlijs 6. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.40 Aizliegtais paņēmiens.*
4.35 Sporta studija (ar surdotulk.).*

5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 3.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 Adreses.*
9.05  Mēs mīlam pingvīnus. Dokumentāla filma (ar subt.).
10.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
13.00  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
13.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.00  Maklauda meitas. Seriāls. 85.sērija.
14.50 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
15.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 4 X 7,5 km stafete
vīriešiem. Pārraide no Rūpoldingas Vācijā.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 86.sērija.
22.00  15 stāsti par jauno. Gruzija. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.15  15 stāsti par jauno. Moldova. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.35  15 stāsti par jauno. Kazahstāna. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.50  15 stāsti par jauno. Ukraina. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10  Ekstrēmie kadri 2. Kadrs ar tīģeri. Dokumentāls seriāls.
23.40  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.10  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
0.45 100 g kultūras. Personība.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LTV7

5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2. Dok.seriāls. 9.sērija.
8.20 Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā.*
9.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.55  Kalnu patruļa. Seriāls. 4.sērija.
10.50 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.40 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.15 Personība. 100 g kultūras.*
14.15  Maklauda meitas. Seriāls. 87.sērija.
15.05 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
15.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Cukura saldums un posts. Dokumentāla filma.
21.00 Leģendārie albumi. «Deep Purple» (angļu val., ar subt.).
22.00  Mēs dziedāsim. Lietuvas drāma (ar subt.). 2015.g.
23.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.40  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4. Dok.seriāls. 2.sērija.
1.30 Komponista Jāņa Lūsēna jubilejas koncerts LNO.*
4.05 Piezīmes uz albuma lapām.
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
4.35 Anekdošu šovs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 6.sērija.
9.20 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 113.sērija.
11.45 Rozamunde Pilčere. Mans sapņu vīrietis. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 115.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 7.sērija.
22.10 Slepenā operācija «30 pēc pusnakts». Vēsturiska drāma. 2011.g.
1.10 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.50 Gonula. Seriāls. 23.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 7.sērija.
9.20 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 114.sērija.
11.45 Mīlestības lamatas. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 116.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 JAUNA SEZONA. Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums.
22.10 Raimonda Paula jubilejas koncerts.
0.35 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
1.15 Gonula. Seriāls. 24.sērija.
2.00 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3

TV3

5.00 Vikingi 3. Seriāls. 27.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 12.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 95.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 7.sērija.
9.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 6.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 13.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.50 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Sarkano aproču klubs. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
15.10 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 8.sērija.
17.55 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 98. un 99.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
20.55 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs (ar subt.). 18.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 6.sērija.
23.15 Apokalipses vēstneši 2. Seriāls. 16.sērija.
0.15 Rezervisti. Seriāls. 7.sērija.
0.45 Vikingi 3. Seriāls. 27.sērija.
1.40 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. Seriāls. 13.sērija.
2.30 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

5.00 Vikingi 3. Seriāls. 28.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 13.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 96.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 8.sērija.
9.30 Rezervisti. Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 14.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.50 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Sarkano aproču klubs. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
15.10 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 9.sērija.
17.55 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 100. un 101.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
20.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 17.sērija.
21.55 TV PIRMIZRĀDE. Ne/sevī. ASV fantastikas trilleris. 2015.g.
0.15 Rezervisti. Seriāls. 8.sērija.
0.45 Vikingi 3. Seriāls. 28.sērija.
1.40 Bruklinas taksis. Seriāls. 3.sērija.
2.35 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2.
ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
10.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 678.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.*
14.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 84.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 TV PIRMIZRĀDE. Majore Kosatkina.
Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Ekstrēmie kadri 2. Kadrs ar tīģeri. Dokumentāls seriāls.
20.05  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 85.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 4. Seriāls. 10.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 34.sērija.
23.45  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
0.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.00  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 5.sērija.
9.20 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.30 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 112.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 60. un 61.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 114.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 7.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Rozamunde Pilčere. Mans sapņu vīrietis.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.05 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 Gonula. Seriāls. 22.sērija.
0.55 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Vikingi 3. Seriāls. 26.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 11.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi. Animācijas seriāls.
7.35 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
8.00 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 94.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 6.sērija.
9.30 Kvantiko. Seriāls. 20.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 12.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.50 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Sarkano aproču klubs. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
15.10 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 7.sērija.
17.55 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 96. un 97.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
20.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 6.sērija.
21.55 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
22.55 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.55 Bruklinas taksis. Seriāls. 3.sērija.
0.55 Sarkano aproču klubs. Seriāls. 10.sērija.
1.50 Vikingi 3. Seriāls. 26.sērija.
2.40 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

LTV7

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.35  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
9.05  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4.
ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
10.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 3.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.00  Maklauda meitas. Seriāls. 86.sērija.
14.50 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
15.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 4 X 6 km stafete sievietēm.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.55  Maklauda meitas. Seriāls. 87.sērija.
21.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
22.30 Personība. 100 g kultūras.*
23.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.45 Sporta studija.*
0.35  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3. Dok.seriāls. 3.sērija.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

LTV7

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 8.sērija.
9.20 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 115.sērija.
11.50 Inga Lindstrēma. Melnais gulbis.
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 117.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 10.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 1.sērija.
22.50 Alberts Nobss. Lielbritānijas, Īrijas,
Francijas un ASV drāma. 2011.g.
0.55 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.30 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Vikingi 3. Seriāls. 29.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 14.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 97.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 8.sērija.
9.30 Kāsla metode 6. Seriāls. 17.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 15.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.50 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Sarkano aproču klubs. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
15.20 Smieklīgākie videokuriozi 22.
15.55 Sliktie roboti 2. Izjokošanas šovs.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 10.sērija.
17.55 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 102. un 103.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
20.55 Ņujorkas taksometrs.
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2004.g.
22.55 Amerikāņu pīrāgs 3. Amerikāņu kāzas.
ASV un Vācijas komēdija. 2003.g.
0.55 Smieklīgākie videokuriozi 22.
1.20 Sliktie roboti 2. Izjokošanas šovs.
2.10 Apokalipses vēstneši 2. Seriāls. 16.sērija.
3.00 Vikingi 3. Seriāls. 29.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 5. janvāris

Sestdiena, 14. janvāris
LTV1

Svētdiena, 15. janvāris
LTV1

5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 2. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.00 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Bings. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Vispera. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.35 «Teātris.zip» bērniem.
10.45 TV PIRMIZRĀDE. Bērns vārdā Rainis.
Valmieras teātra izrāde.
11.35  Galdiņ, klājies! Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
12.45 Kristīnes Opolais solokoncerts
Latvijas Nacionālajā operā un baletā.*
14.40 Satikšanās. Mariss Jansons un Raimonds Pauls.*
15.10 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.20  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Ekvatora pērle Kolumbija.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā.*
19.05 Vienas dienas restorāns.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 «Teātris.zip».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Meitenes. Nacionālā teātra izrāde.
23.10  Mēs dziedāsim. Lietuvas drāma (ar subt.). 2015.g.
0.55  Kaut kur uz Zemes. Bolīvija.
Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 Latvijas Radio 3 «Klasika» 20 gadu jubilejas koncerts.*
3.50 Starptautiskais folkloras festivāls
«Baltica 2012». Dižkoncerts.*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.00 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Bings. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā!
Animācijas seriāls.
10.30  Kaut kur uz Zemes.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 17.sērija.
11.00  Eksotiskās salas.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!».*
14.30 Latvijas sirdsdziesma.*
15.25 Ķepa uz sirds.*
16.00 Aculiecinieks.*
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
17.05  JAUNA SEZONA. Tēvs Brauns 5.
Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Uta Danella. Lisa, dzīve un mīlestība.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Romai – ar mīlestību.
ASV romantiska komēdija (ar subt.). 2012.g.
23.30  Ekvatora pērle Kolumbija.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
0.30 Eiropas kino balvas pasniegšanas ceremonija, 2016.
3.00 Latviešu teātra Zelta dziesmas.*
4.40 Nepabeigta saruna par dzīvi, mīlestību un mūziku.
Dokumentāla filma.

LTV7

5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
11.00  15 stāsti par jauno. Kazahstāna.
Dokumentāla filma (ar subt.).
11.20  15 stāsti par jauno. Ukraina.
Dokumentāla filma (ar subt.).
11.45  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšans sprints vīriešiem.
13.15 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
14.15  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.

5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Enerģija – pilnīga kontrole. Dokumentāla filma.
9.10  15 stāsti par jauno. Gruzija. Dokumentāla filma (ar subt.).
9.25  15 stāsti par jauno. Moldova. Dokumentāla filma (ar subt.).
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Radio «SWH» 20 gadu jubilejas koncerts.*
12.45 Aculiecinieks.*
13.00  Cukura saldums un posts. Dokumentāla filma.
13.55 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
14.45 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
15.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.
16.25 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
17.15 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
18.10 Aculiecinieks.*
18.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
19.30  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
21.05  Midsomeras slepkavības. Seriāls. 2.sērija.
23.00  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.40 «Linda Leen. Chameleon».*
2.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7

14.45 Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
2.brauciens sievietēm.
15.45 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
16.25  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
18.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
18.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
19.40 Savējie sapratīs. Sešdesmitie – sākums.
Dokumentāla filma.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 35.sērija.
22.00  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.).
2012.g. 2.sērija.
23.00  Leģendārie albumi. «Deep Purple».
0.00 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
0.50  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.20  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.50  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.45  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 49.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Bernards 2. Animācijas seriāls.
7.15 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2.
Austrālijas seriāls. 11.sērija.
8.25 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 9.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 9. un 10.sērija.
11.55 Meklējot leprikonus. ASV ģimenes filma. 2012.g.
13.40 Violeta no Atamanovkas. Krievijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Noziegumam pa pēdām: Stāsts, kura dēļ vērts mirt.
ASV detektīvfilma. 2000.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 64. un 65.sērija.
23.30 Viņi atgriežas 2. Seriāls. 3.sērija.
0.25 Amerikāņi 3. Seriāls. 1.sērija.
1.05 Inga Lindstrēma. Melnais gulbis.
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
2.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2. Seriāls. 11.sērija.
3.25 Nelabojamais Džims 2. Komēdijseriāls. 4.sērija.
3.50 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 9.sērija.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 2.sērija.
5.50 Sarkano aproču klubs. Seriāls. 13.sērija.
6.55 Transformeri: Tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 5.
10.00 Superbingo.
11.05 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
11.40 Kāzu gūstā. TV šovs. 1.sērija.

LNT
5.00 Briklberija 2. Animācijas seriāls.
5.40 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 48.sērija.
7.30 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2.
Austrālijas seriāls. 10.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 1.sērija.
11.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 6.–8.sērija.
14.00 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
14.55 Īpaši smags gadījums. ASV realitātes šovs.
15.50 Greizais spogulis.
Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Sievietes. ASV komēdija. 2008.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g.
62. un 63.sērija.
23.30 CBGB. ASV muzikāla drāma. 2013.g.
1.20 Sievietes. ASV komēdija. 2008.g.
3.05 Salemas raganas. Seriāls. 9.sērija.
3.50 Nelabojamais Džims 2. Komēdijseriāls. 3.sērija.
4.10 LNT brokastis.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 1.sērija.
5.50 Sarkano aproču klubs. Seriāls. 12.sērija.
6.40 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Transformeri: Tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Smieklīgākie videokuriozi 22.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 6.sērija.
12.00 Bibliotekāri 3. Seriāls. 2.sērija.
13.10 Hačiko: suņa stāsts. ASV filma visai ģimenei. 2009.g.
15.05 Dullais Boufingers. ASV komēdija. 1999.g.
17.05 Ņujorkas taksometrs.
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2004.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Ledus laikmets 2. Atkusnis.
ASV animācijas filma. 2006.g.
21.30 Pērsijs Džeksons un olimpieši: zibens nolaupītājs.
Kanādas un ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
23.50 Ne/sevī. ASV fantastikas trilleris. 2015.g.
1.55 Dullais Boufingers. ASV komēdija. 1999.g.
3.30 Melnais saraksts 2. Seriāls. 1.sērija.
4.15 TV3 ziņas.

Adrese: «Šarlotes», Grēnes, Olaines pag., Olaines novads, LV-2127
Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika» (reģ.Nr.40103168500)

PIEDĀVĀ DARBU

krāvējam(-ai)/iepakošanas
operatoram(-ei)
(profesijas kods: 9333_01).

Darba apraksts:
• pārvietot preces noliktavās un citur, iekraut preces
transportlīdzeklī un izkraut no tā;
• veikt palešu iepakošanu;
• palešu ietīšana ar plēvi;
• apsekot ēkas tehnisko stāvokli un uzturēt to darba
kārtībā;
• noliktavas teritorijas sakopšana.
Mūsu galvenās prasības ir:
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• vēlama (bet ne obligāta) iepriekšēja pieredze darbā
noliktavā;
• spēja veikt fizisku darbu;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• augsta atbildības izjūta un godprātīga attieksme
pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā;
• darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata;
• ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba.

elektrokrāvēja operatoram(-ei)
(profesijas kods: 8344_03).

Darba apraksts:
• pārvietot preces noliktavā, iekraut preces transportlīdzeklī un izkraut no tā;
• vadīt un apkalpot elektrokrāvēju ar augstpacēlāju (ar
elektrisko augstpacēlāju-štabelētāju) vai tamlīdzīgas
iekārtas, kas iekrauj vai izkrauj, transportē, paceļ un
sakrauj preces noliktavā, ja nepieciešams, izmantot
roku darbu;
• pārvietot preces noliktavā;
• apsekot ēkas tehnisko stāvokli un uzturēt to darba kārtībā.
Mūsu galvenās prasības ir:
• pieredze darbā ar elektrisko augstpacēlāju (9 – 12 m augstumā);
• iepriekšējā pieredze darbā noliktavā;
• autokrāvēja vai elektrokrāvēja vadītāja apliecība;
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• augsta atbildības izjūta, godīga attieksme pret darbu
un kolēģiem;
• spēja veikt fizisku darbu;
• spēja strādāt ātri un precīzi.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā;
• darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata;
• ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba.

Papildu informācija pa tālruni 22720722 (Jeļena), 27755010 (Vilhelms).
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12.50 Mūžības gaidās. ASV romantiska drāma. 2010.g.
14.50 Pērsijs Džeksons un olimpieši: zibens nolaupītājs.
Kanādas un ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
17.15 Ledus laikmets 2. Atkusnis.
ASV animācijas filma. 2006.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 2.sērija.
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20.10 TV PIRMZIRĀDE. Es, Frankenšteins. ASV un Austrālijas
spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
21.55 Pieviltā. ASV trilleris. 2008.g.
23.50 Mūžības gaidās. ASV romantiska drāma. 2010.g.
1.35 Hačiko: suņa stāsts. ASV filma visai ģimenei. 2009.g.
3.10 Melnais saraksts 2. Seriāls. 2.sērija.
3.50 Kāzu gūstā. TV šovs. 1.sērija.

SIA «Chocolette Confectionary» (reģ.Nr.40103992213)
ir jauns augošs uzņēmums, kas darbojas konditorejas jomā, konkrēti – ar šokolādi.

Piedāvā darbu iekārtu mehāniķim(-ei)/atslēdzniekam(-cei).
Jūsu pienākumi:
• konditorejas fabrikas ražošanas un palīgiekārtu tehniskā servisa un remonta veikšana;
• veikt inženiertehnisko sistēmu (elektrības, ūdens, apkures, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas)
tehnisko apkopi un remontu;
• defektu identifikācija un novēršana iekārtu ekspluatācijas un remonta laikā;
• piedalīties jauno tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanā, koriģēšanā, pieņemšanā ekspluatācijā un apguvē;
• agregātu, mezglu, iekārtu detaļu remonts, regulēšana un koriģēšana;
• iekārtu nolietoto detaļu atjaunošana (izgatavošana) un apmaiņa;
• pareiza visu smērvielu pielietošana;
• aprīkojuma sagatavošana darbam, tehniskās apskates veikšana atsevišķām ierīcēm un mezgliem, noteiktu
parametru kontrole (smērvielu esamību, vēlamo spiedienu u.c.), testa pārbaudes veikšana, lai laikus atklātu
kļūdas, un to novēršana;
• iekārtu darbības uzlabošana un optimizācija;
• darba drošības un darba aizsardzības noteikumu stingra ievērošana;
• citas nelielas sadzīves tehnikas remonts;
• tiešā vadītāja savlaicīga informēšana par iekārtas defektiem un darbības traucējumiem.
Mēs sagaidām, ka:
• jums ir vidējā speciālā vai augstākā (inženierzinātņu, tehniskā, elektrotehnikas) izglītība;
• spējat vienlaicīgi risināt vairākus darba uzdevumus;
• esat atbildīgs, apzinīgs, komunikabls, spējat apgūt jaunas zināšanas un strādāt komandā;
• jums ir vismaz trīs gadu pieredze ražošanā, strādājot elektriķa/mehāniķa/atslēdznieka amatā. Pieredze pārtikas
ražotnē būs priekšrocība;
• esat informēts par apkalpojošo ierīču darbību un principiem;
• jūs zināt iekārtu tehniskās ekspluatācijas nosacījumus, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus;
• mākat strādāt ar tehnisko dokumentāciju, shēmām, diagrammām un rasējumiem;
• protat izmantot rezerves daļu katalogus;
• protat un esat gatavs strādāt ar rokām;
• ir pieredze darbā arī ar tehnisko mērinstrumentu izmantošanu un elektroiekārtām;
• ir zināšanas par mehānikas, pneimatikas, hidraulikas un elektroierīcēm;
• esat pārliecināts datorlietotājs («Windows», «MS Office», «AutoCad»);
• jums ir angļu un krievu valodas zināšanas tehniskajās jomās;
• esat gatavs maiņu darbam;
• atļauja strādāt ar elektroierīcēm un elektrodrošības zināšanu apliecība būs priekšrocība.
Mūsu nosacījumi:
• pilna laika darbs, iespējams, nenormēts darba laiks;
• darba vieta atrodas Jelgavā;
• darbs jaunā progresīvā profesionāļu komandā;
• mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu un ērtu darba vidi. Algas apjoms tiks apspriests ar veiksmīgo kandidātu.
Visi tie, kuri parādīs sevi no labākās puses, var rēķināties ar ievērojamu karjeras izaugsmi.
CV lūgums sūtīt līdz 2017. gada 2. februārim pa e-pastu olgayaza@gmail.com vai
zvanīt Olgai Jakovļevai-Zavaļevskajai pa tālruni 27072127.
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Cerības tematikā izskanēs koncerts
«Pareizticīgo Ziemassvētki»
 Jana Bahmane

Atzīmējot pareizticīgo Ziemassvētkus, kas tiek svinēti
naktī no 6. uz 7. janvāri,
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde un Jelgavas Nacionālo kultūras
biedrību asociācija aicina
uz ikgadējo koncertu «Pareizticīgo Ziemassvētki»,
kas 14. janvārī pulksten 14
izskanēs Jelgavas kultūras
namā.
Šī gada koncerta tematika ir cerība.
«Cerība ir visa pamatā – tā pavada cilvēku no dzimšanas līdz pat pēdējam
elpas vilcienam, ļaujot saglabāt ticību
visgrūtākajos brīžos, un caur cerību
varam gūt dvēseles piepildījumu un
mieru,» vērtē pasākuma režisore
Rita Barona. Viņa atklāj, ka ikdienas
steigā un raizēs vēlas aicināt cilvēkus
rast svētku brīnumu. «Vēlos, lai šis
svētku brīnums dotu iespēju cilvēkiem kļūt labākiem un laimīgākiem,»
tā R.Barona.
Savu svētību pasākuma norisei devis Jelgavas Svētā Simeona un Svētās

Annas pareizticīgo katedrāles priesteris tēvs Aleksandrs, kura balsi kopā
ar pareizticīgo katedrāles Svētdienas
skolas Mācību daļas vadītāju Ludmilu Veržbicku varēs dzirdēt skanam
ierakstos koncerta laikā.
Koncertā piedalīsies Latvijas pareizticīgās baznīcas vīru koris «Logos» (mākslinieciskais vadītājs tēvs
Joans Šenroks), Jelgavas jauktais
koris «Balti» (diriģente Maija Branka), Liepājas zvanu ansamblis «Campanella» (vadītāja Astra Ziemele)
un bērnu koris «Nikola-Studija» no
Rīgas (mākslinieciskā vadītāja Irina
Izvekova), kā arī solisti – pianists Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēknis
Jānis Čudars un mecosoprāns I.Izvekova. Koncerta režisore – R.Barona,
literārās konsultantes – Raisa Andžāne un L.Veržbicka, konsultante muzikālos jautājumos – Jeļena Vavilova,
scenogrāfe – Anna Ziemele.
Biļetes iepriekšpārdošanā var
iegādāties Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4 tās darba
laikā, bet koncerta dienā no pulksten
12 – kultūras namā. Cena – 1 eiro.
Ieņēmumi no biļetēm tiks ziedoti
labdarībai.

Pasākumi pilsētā
5. janvārī pulksten 10 – konference «Ziemassvētku kaujām 100 gadi. Toreiz un
tagad – kultūrvēsturiskais mantojums». Konference ļaus ielūkoties pētījumos par
Ziemassvētku kaujām un Jelgavu Pirmā pasaules kara laikā. Dalība – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
6. janvārī pulksten 16 – labdarības koncerts. Bērnu un jauniešu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» deju izrāde «Īkstīte». Mūzikas autors – J.Lūsēns. Libreta autore un
izrādes režisore – D.Micāne-Zālīte. Horeogrāfes – L.Jansone un G.Trukšāne. Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
7. janvārī pulksten 13 – Ziemassvētku kauju simtgades atceres piemiņas dievkalpojums. Kalpo Jelgavas Sv.Annas draudzes mācītājs K.Kovaļovs, E.Lagzdiņa (soprāns),
J.Kurševs (tenors), M.Ansonska (ērģeles), Jaunsvirlaukas un Salgales pagasta jauktais
koris «Svīri», LLU vīru koris «Ozols», diriģenti F.Stade un G.Galiņš (Sv.Annas baznīcā).
12. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu
un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
12. janvārī pulksten 18 – lekcija «Latviskie godi – kūmības». Lektore – folkloras
kopas «Dimzēns» vadītāja Velta Leja. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
14. janvārī pulksten 14 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4), koncerta dienā – kultūras
namā. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
15. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
19. janvārī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
20. janvārī pulksten 16 – Atvērto durvju vakariņš: nāc apskaties, kur radošums
mīt – pulciņu dažādība, radošo darbu izstādes, prezentācijas. Iespēja ielūkoties ikkatrās
durvīs. Dalība – bez maksas («Jundā» Skolas ielā 2).
20. janvārī pulksten 19 un 21. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
PIRMIZRĀDE: M.Kamoleti «Pidžama sešiem». Aktieri izspēlēs asprātīgu, negaidītu un
smieklīgu notikumu pilnu vakaru kādā franču ģimenē. Režisore D.Vilne. Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).
22. janvārī pulksten 11 – Liepājas teātra muzikāla viesizrāde bērniem: R.Bugavičute pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši». Režisors
Dž.Dž.Džilindžers, komponists K.Lācis. Lomās: S.Adgezalova, R.Beķeris, S.Jevgļevska,
E.Ozoliņš, E.Dombrovskis, L.Leščinskis, E.Pujāts, V.Ellers, M.Kalita, K.Gods, S.Pēcis.
Biļešu cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
22. janvārī pulksten 19.30 – Liepājas teātra viesizrāde: Ž.Pomrā «Mīlestības neprāts», traģikomēdija. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Lomās: A.Berķe, E.Pujāts, E.Dombrovskis, E.Pjata, G.Maliks, I.Kučinska, K.Gods, L.Leščinskis, S.Adgezalova, S.Dancīte.
Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
26. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Islande». Par Islandes kontrastiem, dabu un kultūru stāstīs Kristīne Skrebele. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana». Sveču dienas tradīcijas, parafīna sveču liešana, rotāšana un svečturu darināšana. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. janvārī pulksten 14 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Savienojumi» pēc
Ž.Anuija lugas motīviem. Režisors R.Svjatskis. Vietu skaits zālē ierobežots. Biļešu cena
– € 2 – 3 (kultūras namā «Rota»).
28. janvārī pulksten 14 un 18 un 29. janvārī pulksten 13 – deju studijas «Benefice» 18 gadu jubilejas koncerts «Spēle ar laiku». Mākslinieciskā vadītāja A.Andersone.
Biļetes iepriekšpārdošanā – deju centrā «Cukurfabrika», koncertu dienās – kultūras
namā. Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
29. janvārī pulksten 12 – kāzu izstāde «Balticwedding expo Jelgava» tiem, kas
plāno savas kāzas, vedējiem un kāzu viesiem. Dalība – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).

Izstādes
No 5. janvāra – izstāde «Pirmā pasaules kara liecības». Izstādē eksponēti Pirmā
pasaules kara laikā lietotie ieroči (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 10. janvāra – fotomākslinieka Māra Ločmeļa izstāde «Mehiko nomodā».
Izstādes atklāšana – 13. janvārī pulksten 14, īpašie viesi – Havjers Garsija un mariači
muzikanti (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 11. janvāra – Jelgavas sadraudzības pilsētas Belostokas foto izstāde (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
No 12. janvāra – mākslinieces Paulas Edītes Vīgneres tekstiliju izstāde «Vecās
mežģīnes» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 16. janvāra – multimediāla izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 5. janvāris

Integrācijas māksla
Foto: Austris Auziņš

Krievu māksliniece Alisa Gibeta
atradusi veidu, kā apvienot divas
savas dzīves kaislības – baletu un
mākslu. Viņas gleznās atklājas baletdejotāju graciozitāte un spēks.
 Jana Bahmane

Līdz 20. janvārim Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC)
apskatāma krievu mākslinieces Alisas Gibetas personālizstāde «Mana pasaule»,
kurā apkopoti dažādos
laika posmos radīti darbi. Zīmīgi, ka tieši ZRKAC
māksliniece apguva latviešu valodas pamatlīmeni un
klātesošos izstādes atklāšanā uzrunāja latviski.
«Man vienmēr gribējies atrast kādu
sev tuvu tēmu, kas mani iedvesmotu
mākslas darbu radīšanai. Pabeidzot
studijas, sapratu, ka visvairāk mani
uzrunā balets. Jau no mazotnes vēlējos kļūt par balerīnu. Būt meistaram
divos mākslas veidos nav viegli, tādēļ
man nācās izvēlēties – priekšroku
devu mākslai,» atklāj A.Gibeta. Viņai
visvairāk patīk figurālā māksla, kas
atspoguļo cilvēku un tā būtību. «Man

patīk arī portreti, daba un, protams,
deja,» tā gleznotāja. Dzīvodama
Pēterburgā, māksliniece bieži devās
uz baleta mēģinājumiem, pavadot
laiku aizkulisēs un vērojot dejotājus.
«Baleta izrādes es skatos kā māksliniece, domājot, kā tēlus, ko redzu uz
skatuves, iemiesot mākslas darbā.
Arī mana vecmāmiņa bijusi balerīna, bet man viņu tā arī nelaimējās
satikt,» stāsta A.Gibeta. Māksliniece
strādā dažādās tehnikās, gleznojot ar
eļļu, akrilu, pasteli, arī ogli – viņa ir
māksliniece, kura pastāvīgi mākslas
izpausmē meklē ko jaunu.
A.Gibeta ir dzimusi Sanktpēterburgā, kur ieguvusi klasisko izglītību
mākslas jomā. No 1989. līdz 1996.
gadam mācījusies Sanktpēterburgas Valsts akadēmiskajā mākslas
licejā, savukārt no 1997. līdz 2003.
gadam studēja Iļjas Repina Sanktpēterburgas akadēmiskajā mākslas,
tēlniecības un arhitektūras institūtā. Māksliniece pilnveidojusi savas
iemaņas meistarklasē pie profesora
Mihaila Devjatova. A.Gibetas darbi

bijuši eksponēti Krievijā, Vācijā, Ķīnā,
Holandē, Grieķijā un Lielbritānijā.
Viņa iedvesmojusies no tādiem māksliniekiem kā Rubenss, Monē, Degā,
Zorns, Klimts un Sardžents.
Šobrīd A.Gibeta dzīvo Jelgavā –
šurp viņu atvedis vīrs jelgavnieks.
«Taču ne vien tas saista mani ar Latviju – mans vectēvs dzimis šeit, tādēļ
vēlējos izzināt savas saknes,» stāsta
gleznotāja. Viņa atklāj, ka ar prieku
apguvusi latviešu valodas pamatus,
jo Alisai vienmēr paticis mūsu valodas skanējums. «Manuprāt, latviešu
valoda nelīdzinās nevienai citai, ko
pārvaldu, – tā ir individuāla un diezgan sarežģīta valoda. Es labprāt turpinātu latviešu valodas apguvi, taču
šobrīd man ir ierobežots brīvais laiks,
jo audzinu mazu bērnu,» ar smaidu
teic māksliniece. Viņa lolo dažas idejas par Jelgavas iemūžināšanu savos
mākslas darbos un atklāj, ka labprāt
arī turpmāk parādītu savus darbus
Jelgavā. Māksliniece jelgavniekiem
plāno sniegt arī vairākas mākslas
meistarklases.

Muzejā nonācis viens no pēdējiem
Latvijas teritorijā kaltajiem dālderiem
 Jana Bahmane

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja krājums papildināts
ar 1780. gadā kaltu Pētera
Bīrona dālderi, kas muzejā
nonācis no kāda privāta
kolekcionāra. «1780. gadā
kaltais Pētera Bīrona dālderis ir pēdējais dālderis,
kas kalts Latvijas teritorijā.
Muzejā nonākušo dālderi
kolekcionārs mantojis no
ģimenes kolekcijas, un tas
ir ļoti labā stāvoklī,» stāsta
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja
direktore Gita Grase.
P.Bīrona dāldera aversā ir hercoga
Pētera portrets ar uzrakstu D.G. PETRUS. IN. LIV. CURL. ET SEMGAL.
DUX (no Dieva žēlastības Pēteris Livonijas, Kurzemes un Zemgales hercogs),
monētas reversā ir divu tautu republikas – Polijas un Lietuvas – ģerbonis
ar uzrakstu MON. NOVA ARG. DUC.
CURL. AD NORMAN TAL. ALB.
1780 (nosacīts tulkojums: Kurzemes
sudraba monēta pēc Alberta dāldera
parauga).
17. – 18. gadsimtā Eiropā bija
vairākas dāldera tipa monētas, pēc
kurām salīdzināja preču cenas. Tāds

Averss

Reverss

bija arī Alberta dālderis, kas kļuva
par vienu no galvenajām tirdzniecības
monētām visā Eiropā, ieskaitot Krieviju. Daudzās valstīs sāka kalt lielās
sudraba monētas pēc Alberta dālderu
monētpēdas, tostarp arī Kurzemes un
Zemgales hercogistē, informē muzejā.
Latvijā dālderus sāka kalt Livonijas
ordeņa Valtera fon Pletenberga laikā
1525. gadā. Jelgavā no 1575. līdz 1780.
gadam ar pārtraukumiem darbojās
naudas kaltuve, kurā tika kaltas dažādu nominālu monētas. «Hercogistes
monētas kā maksāšanas līdzeklis bija
tikai šeit, tādēļ to skaits bija visai
neliels. Parasti monētas izmantoja, lai
pavalstniekus iepazīstinātu ar valdnieka portretu – īpaši, ja pie varas nāca
jauns hercogs,» stāsta Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
direktore. Viņa norāda, ka jau tūlīt
pēc izkalšanas Kurzemes un Zemgales
hercogistes monētas bija kolekcionēša-

nas objekts. «Monētu
kolekcijas veidoja
paši hercogi, bet
tādas bija, piemēram, arī Sesavas mācītājam
V.K.Holenhāgenam – zināms,
ka šī kolekcija aizceļojusi uz Franciju
jau 1796. gadā. Hercogistes monētas kolekcionēja arī Liepājā dzimušais Pēterburgas
tirgonis Ādolfs Preiss, kuram esot
bijušas 100 monētas, un liela monētu kolekcija bija arī kādreiz Jelgavā
bijušajā Kurzemes provinces muzejā
– šobrīd Jelgavas muzejā esošā monētu
kolekcija ir daļa no Provinces muzeja
krājuma,» atklāj G.Grase. Latvijā
hercogistes monētas glabājas vairāku
muzeju krātuvēs, tās var apskatīt ne
tikai Jelgavas, bet arī Rīgas vēstures
un kuģniecības, Latvijas Nacionālajā
vēstures, Liepājas, Ventspils un citos
Latvijas muzejos, arī Baltkrievijas,
Polijas un Lietuvas muzejos.
Pēteris Bīrons (1724 – 1800) bija
pēdējais Kurzemes un Zemgales hercogs (1769 – 1795), kurš troni mantoja
no sava tēva Ernsta Johana. Hercoga
Pētera dibinātā pirmā augstskola
Latvijā «Academia Petrina» ir lielākais
devums ne tikai mūsu pilsētai, bet
visai Latvijai kopumā.

