Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies 144 aktīvajiem jelgavniekiem,
kas piedalījās laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod
un jāsaskaita, cik pilsētas logo publicēti
21. decembra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas logo.
Pareizi atbildēja 81 dalībnieks.

CETURTDIENA, 2018. GADA 4. JANVĀRIS NR.1 (541)

www.jelgavasvestnesis.lv
VAIRĀK: www.jelgavasvestnesis.lv

BEZMAKSAS

/jelgavasvestnesis/

/Jelgavasvestnesis

ISSN 1691-4201
@Vestnesis

/jvestnesis

35 vidusskolēni saņem
«PET Baltija» stipendiju

35 Jelgavas vidusskolēni par augstiem sasniegumiem
bioloģijā, ķīmijā un fizikā 2017./2018. mācību gada 1.
semestrī decembra noslēgumā saņēma AS «PET Baltija»
vienreizēju naudas balvu 50 eiro apmērā. «Man padodas bioloģija, ķīmija un arī fizika, taču nenoliegšu, ka,
mācoties 12. klasē, ir divi iemesli, kas mudina pacensties
nedaudz vairāk, – šī stipendija un vēlme, lai atestātā
būtu labi vērtējumi,» saka Spīdolas ģimnāzijas 12. klases
skolnieks Mārtiņš Robežnieks, kuram bioloģijā un ķīmijā
1. semestrī gala atzīme ir 10 balles, fizikā – 9 balles.
Uzņēmums «PET Baltija» stipendiju pasniedza jau trešo gadu.
Pirmajā reizē noteicošā bija atzīme ķīmijā, otrajā gadā papildus
tika ņemts vērā vērtējums bioloģijā, bet šoreiz – arī fizikā. Atbilstoši
nosacījumiem ķīmijā un bioloģijā
vērtējums 1. semestrī nedrīkst būt
zemāks par 9 ballēm, fizikā – par 8
ballēm. Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11. klases skolniece Veronika
Putrenkova ir vienīgā, kurai visos
šajos priekšmetos 1. semestrī gala

vērtējums ir 10 balles.
«Manuprāt, tas, ka esat tik kuplā
skaitā, apliecina, ka skolotāju darbs
nav veltīgs. Jūs – jaunieši – esat
mūsu nākotne, tāpēc uzņēmumam
ir svarīgi rast iespēju atbalstīt jūsu
panākumus. Mēs ticam, ka kāds
no jums pēc gadiem pievienosies
mūsu komandai,» tā «PET Baltija»
direktors Kaspars Fogelmanis,
piebilstot, ka uzņēmums šajā mācību gadā radis iespēju stipendiju
palielināt par desmit eiro.

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

Mainās sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtība
 Ilze Knusle-Jankevica

No šī gada ir vairākas
izmaiņas sociālās palīdzības piešķiršanas
un saņemšanas kārtībā Jelgavā. Būtiskākais jaunievedums
ir tas, ka turpmāk
personai pašvaldības
pabalsta saņemšanai
ienākumu deklarācija
būs jāaizpilda Sociālo
lietu pārvaldē kopā
ar darbinieku elektroniski, un to varēs
izdarīt no pirmdienas līdz ceturtdienai. Tāpat palielināts
ienākumu slieksnis,
lai persona varētu
pretendēt uz sociālo
palīdzību un pašvaldības pabalstiem.
Kā skaidro Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece pamatdarbības
jautājumos Jeļena Laškova,
ņemot vērā, ka no 1. janvāra
palielināta minimālā alga un
oktobrī notikusi pensiju indeksācija, ar Jelgavas domes

AS «PET Baltija» naudas balvu 50 eiro saņēma arī Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas 12. klases skolniece Elīza Elza Lip
šāne, kurai 1. semestrī ķīmijā un bioloģijā gala atzīme ir 9
balles, bet fizikā – 8 balles.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Kaija Grīnblate, Juris Zīverts, Tamāra Skripņikova,
Marina Rubcova, Anna Gerasimjonoka, Inga Kundziņa,
Sandra Vaļņicka, Līga Avenīte.

Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš atzīst, ka ir patiess gandarījums par Jelgavas
uzņēmumu, kurš radis iespēju
pateikties labākajiem pilsētas skolēniem, iespējams, nākamajiem
uzņēmējiem.
Jāpiebilst, ka, apbalvojot centīgākos vidusskolas klašu skolēnus,
uzņēmums sadarbībā ar Jelgavas
Izglītības pārvaldi cer sekmēt un
stimulēt jauniešu centību eksaktajos priekšmetos, turklāt vairāki
skolēni «PET Baltija» sarūpēto
stipendiju saņēma ne pirmo reizi. Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza uzsver – rezultāti
vēl vairāk pārliecina, ka Jelgavā
ir mērķtiecīgi, atbildīgi un gudri
jaunieši. «Vērtēšanas kritēriji šai
stipendijai tiešām ir augsti, taču,
neskatoties uz to, jūsu ir daudz,»
tā G.Auza.
«Lai gan man nav problēmu ar
šo priekšmetu mācīšanos un man
tie padodas, protams, ir prieks, ka

mani novērtē, – tas sniedz papildu
motivāciju,» atzīst stipendijas
saņēmēja Anastasija Šļapina no
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 11. klases, kurai 1. semestrī gala atzīme
ķīmijā un bioloģijā ir 10 balles,
fizikā – 9 balles. Viņa piebilst:
«Domāju, ka tas ir mana darba
un attieksmes novērtējums.»
Anastasija savu nākotni iecerējusi
saistīt ar ķīmiju.
Otro reizi stipendiju saņēma
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
12. klases skolnieks Artis Galvanovskis. «Domāju studēt biologos,
tāpēc bioloģijā nepieciešams labs
vērtējums. Arī ķīmija man padodas, bet, tā kā šajā reizē, lai saņemtu stipendiju, vērā tika ņemta arī
atzīme fizikā, pacentos mazliet
vairāk,» tā Artis, kurš 1. semestri
noslēdzis ar 9 ballēm ķīmijā un
fizikā un 10 ballēm bioloģijā.
Paldies teikts arī pedagogiem,
kuri jauniešiem palīdzējuši gūt
panākumus.

21. decembra lēmumu mainīts
ienākumu līmeņa slieksnis,
lai persona Jelgavas pašvaldībā atbilstu maznodrošinātās
statusam un varētu pretendēt
uz sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem. J.Laškova
informē, ka turpmāk ienākumu slieksnis maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa saņemšanai ģimenei ar bērniem
būs 215 eiro uz personu mēnesī līdzšinējo 190 eiro vietā;
ģimenei, kurā nav darbspējīgu
personu, – 247 eiro līdzšinējo
237 eiro vietā; atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem – 276
eiro līdzšinējo 266 eiro vietā;
personai garantētā iztikas
minimuma saņemšanai – 53
eiro līdzšinējo 49,80 eiro vietā. Savukārt trūcīgā statusa
saņemšanai ienākumu slieksnis paliks nemainīgs – 128,06
eiro mēnesī. Būtiski, ka arī
aizbildņa ģimenei palielināts
ienākumu slieksnis – no 235
uz 265 eiro –, lai paplašinātu
šajās ģimenēs esošo bērnu iespējas saņemt ēdināšanas un
individuālo mācību līdzekļu
iegādes pabalstu.
Turpinājums 3.lpp.

Pirmais jaundzimušais
šogad – puisītis Robins
 Jana Bahmane

«Tagad mūsu ģimenē ir līdzsvars – divas
meitas un divi dēli,»
saka jaundzimušā
jelgavnieka Robina
mamma Inese Fišere. Mazais Robins ir
pirmais 2018. gadā
dzimušais mazulis Jelgavas slimnīcā – viņš
pasaulē nāca 1. janvārī
pulksten 4.10.
Robins ir ceturtais bērns Ineses un Laura Fišeru ģimenē, un,
kā atklāj māmiņa, mazo mājās
gaida brālis Rodrigo un māsas
Patrīcija un Viktorija. «Nedomā-

ju, ka mūsu dēliņš būs pirmais
šogad dzimušais jelgavnieks –
dēliņu gaidījām ap 15. janvāri.
Jaungada naktī uzklājām galdu,
vīrs izšāva salūtu, un tad jau
devāmies uz slimnīcu,» atklāj
Inese. Viņa papildina, ka Robins
piedzimstot svēra 3860 gramu
un bija 52 centimetrus garš.
Jāpiebilst, ka pērn kopumā
Jelgavas slimnīcā pasaulē nākuši 1020 bērniņi – 533 zēni
un 487 meitenes, bet 2016.
gadā – 1096 bērni. Pēc Jelgavas
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas
datiem, pērn pilsētā reģistrēts
731 bērns, un populārākie bērnu
vārdi bijuši Markuss un Sofija –
šādus vārdus vecāki devuši 13
zēniem un meitenēm.
Foto: Ivars Veiliņš

Apkopoti nozīmīgākie vēstures notikumi vides objektam «Laika rats 100»
 Kristīne Langenfelde

cilvēku tēli, un katrs no tiem
balstīs 10 akmeņus. Saskaņā ar
Jelgavas pašvaldība apkopojusi gan vēsturnieku, gan
ieceri cilvēku figūras paredzēts
iedzīvotāju ierosinājumus par simtgades nozīmīgāveidot no slīpēta nerūsējošā
kajiem notikumiem Jelgavā. Tos plānots iemūžināt
tērauda. Uz laukuma iekšu
vides objektā «Laika rats 100», kas par godu Latvipavērstās plāksnes tiks nopujas jubilejai tiks atklāts 4. maijā skvērā Lielajā ielā
lētas, lai veidotos apmeklētāju
38, starp Jāņa Asara un Lielo ielu. Taču vēl līdz 10.
spoguļattēli, tādējādi arī katrs
janvārim ikvienam ir iespēja pašvaldībai iesūtīt prepilsētas iedzīvotājs vai viesis
cizējumus, pirms tiek uzsākta uzrakstu gravēšana.
kļūs par Latvijas gadu nesēju
un vēstures veidotāju. Savukārt
«Jelgavas Vēstnesis» jau Lielo ielu, paredzēts izveidot uz figūru plaknēm, kas vērstas
informēja, ka skvērā Lielajā vides objektu «Laika rats 100» uz apļa ārpusi, būs iegravēti atielā 38, starp Jāņa Asara un – aplī tiks izkārtoti 10 stilizēti tiecīgās desmitgades svarīgākie

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

Jelgavas vēsturiskie notikumi
Latvijas kontekstā. 100 akmeņi
vides objektā simbolizēs Latvijas pastāvēšanas gadadienu,
bet cilvēku tēli – visus tos,
kuri bijuši iesaistīti Latvijas
veidošanā, tā uzsverot, ka valsti
veido katrs no mums. Objektu
papildinās taktilais bruģis un
stends ar informāciju braila
rakstā vājredzīgajiem un neredzīgajiem. Vides objektu veido Jelgavnieku saimi 2018. gada 1. janvārī papildināja Robins
tēlnieks Kārlis Īle.
– viņš ir pirmais jaundzimušais Jelgavas slimnīcā šogad un
Turpinājums 3.lpp.
ceturtais bērniņš Ineses un Laura Fišeru ģimenē.
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Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris

Kādas pārmaiņas atnesis 2018. gads?
2018. gads Latvijā atnācis ar 153 jauniem normatīvajiem aktiem, bet 58 šogad zaudē spēku, un tas ikdienā ieviesīs zināmas izmaiņas. Visvairāk
pārmaiņu ir sociālajā jomā, piemēram, palielinās minimālā alga, pieaug uzturlīdzekļu apmērs, tiek ieviesta obligātā veselības apdrošināšana, ja bērns
mācās, ģimenes pabalstu maksās līdz 20 gadu vecumam. Izmaiņas skar arī uzņēmējdarbību – mainās sociālās iemaksas pašnodarbinātajiem, samazinās maksimālā apgrozījuma apjoms mikrouzņēmumiem un pieaug akcīzes nodoklis. «Jelgavas Vēstnesis» apkopo daļu no 2018. gada novitātēm, kas
ietekmēs lielu daļu iedzīvotāju. Ar visām izmaiņām var iepazīties valsts vietnes likumi.lv sadaļā «Jaunākie»/01.01.2018./«Stājas spēkā».

PALIELINĀTA MINIMĀLĀ ALGA

IEVIEŠ VESELĪBAS APDROŠINĀŠANU

No 2018. gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga
normāla darba laika ietvaros ir 430 eiro līdzšinējo 380 eiro
vietā. Plānots, ka minimālās mēneša darba algas apmērs 430
eiro paliks nemainīgs trīs gadus.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme
palielināta par 1 procentu, kas tiks novirzīts veselības aprūpei. Tas
nozīmē, ka VSAOI šobrīd ir 35,09 procenti (iepriekš – 34,09), no
kuriem 24,09 maksās darba devējs, bet 11 – darba ņēmējs. Pašnodarbinātajiem likme ir 32,15 procenti (iepriekš – 31,13).
2018. gadā arī autoratlīdzības izmaksātājam ir jāveic sociālās
iemaksas 5 procentu apmērā no autoratlīdzības līguma summas
autora valsts pensiju apdrošināšanai. Tāpat VSAOI šogad jāsāk
maksāt autoratlīdzības saņēmējiem. Ja autoratlīdzības saņēmējs nav
darba ņēmējs, tad viņam, ja ienākumi mēnesī sasniedz un pārsniedz
minimālo algu, ir jāreģistrējas VID kā pašnodarbinātajam un jāveic
VSOAI, kas nav mazākas par minimālo algu. Savukārt, ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir arī darba ņēmējs un viņa alga sasniedz
vismaz minimālo algu, tad autoram no saņemtās autoratlīdzības
sociālās iemaksas nav jāveic. Ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli
ir darba ņēmējs, bet viņa alga nesasniedz minimālo, savukārt ienākumi no autoratlīdzības sasniedz vai pārsniedz minimālo algu, ir
jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam. Ja autoratlīdzības saņēmējs
nav darba ņēmējs un viņa ienākumi no autoratlīdzības nesasniedz
minimālo algu, kad jāreģistrējas kā pašnodarbinātajam un iemaksas
jāveic obligāti, tad viņa vienīgā sociālā apdrošināšana pensijai būs
izmaksātāja 5 procentu iemaksas.

PIEAUG MINIMĀLAIS
UZTURLĪDZEKĻU APMĒRS
Līdz ar minimālās algas pieaugumu palielinās arī minimālais
uzturlīdzekļu apmērs, un 2018. gadā bērnam no dzimšanas līdz
7 gadu vecuma sasniegšanai tie ir 107,50 eiro mēnesī, bērnam no
7 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 129 eiro mēnesī. Ja uzturlīdzekļus izmaksā no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, šī summa
bērnam no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam ir 98,90 eiro, no 7
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī pilngadīgai personai līdz
21 gada vecuma sasniegšanai, ja tā turpina pamatizglītību, vidējo
izglītību, arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijā, – 118,25 eiro.

PĀRRĒĶINĀS PENSIJAS
Šogad pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī piešķirtās izdienas pensijas), kas piešķirtas
vai pārrēķinātas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. Pārrēķinot
pensijas, tās pārskatīs cilvēkiem, kuriem pensijas aprēķinātas
šajos gados, piemērojot negatīvus apdrošināšanas iemaksu
algas indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un
cilvēkiem papildus nekas nebūs jādara.

PAAUGSTINĀS PIEMAKSU PENSIJAI
No 1. jūlija paaugstinās piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim,
līdz 1,50 eiro (līdzšinējā viena eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz
1995. gada beigām bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais
vecums un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.

PENSIJU INDEKSĀCIJA
No 2018. gada 1. oktobra vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu – 30 un 40 gadi – pensiju indeksācijā piemēros
lielāku daļu (līdzšinējo 50 procentu vietā) no apdrošināšanas
iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem: 60 procentus, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, un
pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos vai
sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos; 70 procentus, ja
apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu.

IZMAIŅAS SLIMĪBAS
PABALSTA IZMAKSĀ
Tiesības uz slimības pabalstu no šī gada ir cilvēkiem, kuriem
būs veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas ne mazāk kā
trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus
pēdējos 24 mēnešos. Kvalifikācijas periods neattieksies uz
darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz
gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14
gadu vecumu. Līdz šim cilvēks varēja, piemēram, nestrādāt pat
gadus piecus, pēc tam nedēļu būt darba attiecībās, saslimt un
saņemt pabalstu. Tāpat mainīta kārtība, ja slimošanas laikā
ar cilvēku tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības vai arī
viņš zaudē pašnodarbinātā statusu, bet darbnespējas periods
vēl turpinās, – tad slimības pabalstu cilvēkam izmaksās tikai
30 kalendārās dienas. Par pārējo periodu, ja atveseļoties vēl
nebūs izdevies, slimības pabalstu vairs nepiešķirs. Iepriekš,
piemēram, saslimstot pēdējā darba dienā, pēc darba attiecību
pārtraukšanas vai pašnodarbinātā statusa zaudēšanas cilvēks
turpināja slimības pabalstu saņemt līdz pat 26 nedēļām.

PAZEMINĀTA PVN LIKME
AUGĻIEM, OGĀM UN DĀRZEŅIEM
No 1. janvāra ieviesta samazinātā PVN likme 5 procentu
apmērā Latvijai raksturīgiem svaigiem augļiem, ogām, dārzeņiem. PVN samazināto likmi piemēros uz laiku līdz 2020.
gada 31. decembrim.

PIEAUG PABALSTS AUDŽUĢIMENEI
Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz sešu gadu vecumam
šogad ir 215 eiro mēnesī līdzšinējo 95 eiro vietā, bet bērnam vecumā
no 7 līdz 17 gadiem – 258 eiro mēnesī līdzšinējo 114 eiro vietā.

ATLĪDZĪBA AUDŽUĢIMENEI
ATKARĪGA NO BĒRNU SKAITA
Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu atkarīga no
aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu
atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta
apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam,
jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, kopējais atlīdzības
apmērs būs 222 eiro, ja trīs un vairāk bērnu – 274 eiro (līdz šim –
113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita).

VEIKS APDROŠINĀŠANAS
IEMAKSAS PAR AUDŽUVECĀKIEM
No šī gada valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no 171
eiro (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par
audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas
(piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).

PIEAUG ATLĪDZĪBA PAR
ADOPTĒTO BĒRNU
No janvāra pieaug atlīdzība, ja adoptētājs ir nodarbināts un atrodas
ar bērna kopšanu saistītā atvaļinājumā vai ir nodarbināts nepilnu
darba laiku līdz 20 stundām nedēļā un aprūpē bērnu līdz 7 gadiem
(ieskaitot). Viņš saņems atlīdzību 70 procentus no valstī noteiktās
vidējās apdrošināšanas iemaksu algas jeb 489,05 eiro. Ja izvēlas
saņemt vecāku pabalstu, tad atlīdzību nepiešķir. Ja adoptētājs nav
nodarbināts un aprūpē adoptēto bērnu līdz 18 gadiem, viņš saņems
171 eiro, ja ir nodarbināts (atrašanās ar bērna kopšanu saistītā
atvaļinājumā neietekmē atlīdzības apmēru) un aprūpē bērnu no 8
līdz 18 gadiem, – 171 eiro, ja ir nodarbināts un neatrodas ar bērna
kopšanu saistītā atvaļinājumā, un aprūpē bērnu līdz 7 gadiem, – 171
eiro, taču, ja viņš izvēlas saņemt vecāku pabalstu, tad šo atlīdzību
nepiešķir. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par
nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā.

DARBNESPĒJAS LAPAS, ZĀĻU
RECEPTES – TIKAI ELEKTRONISKI
1. janvārī uzsākta e-veselības sistēmas obligāta lietošana. Tas nozīmē, ka darbnespējas lapu un valsts kompensējamo medikamentu
recepšu izrakstīšana notiek tikai elektroniski. Ja ārsts, piemēram,
mājas vizītē izrakstīs recepti papīra formā, to elektronizēs aptiekā
farmaceits. Ja kādu iemeslu dēļ e-veselības sistēmā darbnespējas
lapu neizdosies izrakstīt, ārstam tā būs jāievada sistēmā pēc tam,
kad sistēma atsāks strādāt. Ja tomēr kāds ārsts vēl nav noslēdzis
līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par e-veselības izmantošanu,
viņš nevar izrakstīt e-receptes un e-darbnespējas lapas.

ĢIMENES PABALSTU MAKSĀS
LĪDZ BĒRNA 20 GADU VECUMAM
No 2018. gada 1. janvāra ģimenes valsts pabalstu maksās
līdz bērna 20 (iepriekš – līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai,
kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās
izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Tāpat no 1. janvāra
pabalstu maksās par bērnu līdz 20 gadu vecumam, kas atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts
profesionālās izglītības programmās un saņem stipendiju.

SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM –
PIEMAKSA
Līdz gada beigām – 31. decembrim – tiks nodrošināta valsts mērķ
dotācija piemaksai pie mēnešalgas tiem sociālajiem darbiniekiem,
kuri ir darba attiecībās ar attiecīgo pašvaldību vai sociālo dienestu un
kuri strādā ar ģimenēm un bērniem pašvaldību sociālajos dienestos.

PIEMAKSA PAR DIVIEM
UN VAIRĀK BĒRNIEM
No 2018. gada 1. marta tiks palielināts ģimenes valsts
pabalsts par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu
vecumam audzināšanu. Turpmāk par diviem bērniem vecāki saņems 44,14 eiro, par trim bērniem – 134,28 eiro, par
četriem bērniem – 184,28 eiro, bet par katru nākamo bērnu
pie ģimenes valsts pabalsta tiks pieskaitīti 50 eiro.

MAZĀKS IEDZĪVOTĀJU
IENĀKUMA NODOKLIS
No 2018. gada ieviesta progresīvā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likme. Tas nozīmē, ka gada ienākumiem līdz 20 004
eiro tiks piemērota 20 procentu iedzīvotāju ienākuma likme
(līdzšinējo 23 procentu vietā), ienākumiem no 20 004 eiro
līdz 55 000 eiro tiks piemērota 23 procentu likme, bet tikai
tai ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 eiro, tiks piemērota
31,4 procentu likme.

MAINĀS SOCIĀLĀS IEMAKSAS
PAŠNODARBINĀTAJIEM
Līdz ar minimālās algas izmaiņām obligātās sociālās
iemaksas saimnieciskās darbības veicējiem (pašnodarbinātajiem) būs jāveic par katru mēnesi, kurā ienākumi no
saimnieciskās darbības sasniegs 430 eiro. Ja ienākumi ir līdz
50 eiro gadā, iemaksas nav jāveic; ja līdz 430 eiro mēnesī –
vismaz 5 procenti; ja virs 430 eiro mēnesī – 32,13 procenti
no brīvi izvēlētiem ienākumiem, bet vismaz no 430 eiro plus
vismaz 5 procenti no starpības starp izvēlēto un faktiskajiem
ienākumiem. Piemēram, ja saimnieciskās darbības veicēja
ienākumi mēnesī ir 100 eiro, tad obligātās iemaksas pensiju
apdrošināšanai būs 5 eiro.

MIKROUZŅĒMUMA MAKSIMĀLAIS
APGROZĪJUMS – 40 000 EIRO
2018. gadā līdz ar nodokļu reformu maksimālais apgrozījums mikrouzņēmumiem samazināts no 100 000 uz 40 000
eiro gadā. Sākot ar 2018. gada 1. janvāri, Valsts ieņēmumu
dienestā vairs nereģistrēs mikrouzņēmuma darbinieku kā
darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā
mikrouzņēmumā.

PIEAUG PATENTMAKSA
No 2018. gada 1. janvāra mainījusies patentmaksa. Līdzšinējo 43–100 eiro vietā šobrīd jāmaksā 50–100 eiro mēnesī.
Pirmās un otrās grupas invalīdiem – 17 eiro gadā, 9 eiro
pusgadā.

PIEAUG AKCĪZES NODOKLIS
Nodokļu reformas ievaros no 2018. gada 1. janvāra paaugstināta akcīzes nodokļa likme visiem tabakas izstrādājumiem,
izņemot cigaretes, un naftas produktiem. Alkoholiskajiem
dzērieniem akcīzes nodokļa likme tiks palielināta no 2018.
gada 1. marta, savukārt cigaretēm – no 2018. gada 1. jūlija.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris

Apkopoti nozīmīgākie
vēstures notikumi vides
objektam «Laika rats 100»
No 1.lpp.

Idejas mērķis ir stiprināt iedzīvotāju piederības izjūtu valstij un
pilsētai, radīt paliekošas vērtības,
sniegt vēstījumu nākamajām
paaudzēm par Latvijas vēsturi un
mūsdienām.
Jau oktobrī sākās sagatavošanas darbi – vides objekta «Laika

rats 100» laukuma izbūve un
labiekārtošana.
Precizējumus piedāvātajam
nozīmīgāko vēstures notikumu
apkopojumam iedzīvotāji aicināti iesniegt līdz 10. janvārim
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā vai iesūtīt pa e-pastu
redaktors@dome.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pirmklasnieku reģistrācija
turpinās piecās skolās

Vides objekta «Laika rats 100» skice

Šobrīd pirmklasnieku reģistrācija 2018./2019. mācību
gadam turpinās 3. sākumskolā, 4. vidusskolā, 2. pamatskolā, kā arī 5. un 6. vidusskolā. Jelgavas 4. sākumskolā
un Tehnoloģiju vidusskolā jau saņemts maksimāli plānotais pieteikumu skaits.
Foto: Ivars Veiliņš

Apkopotie simtgades nozīmīgākie notikumi
Jelgavā, kurus plānots iegravēt vides objektā
«Laika rats 100»
1918–1928

ārvalstu tūristiem

1929–1938

• 1970. gads – Jelgavā ir 55 300
iedzīvotāju. Piespiedu imigrācijas dēļ
turpina mainīties to etniskais sastāvs
• 1970. gads – darbību sāk Latvijas
Mākslinieku savienības Jelgavas
nodaļa
• 1975. gads – sāk strādāt RAF (Rīgas
Autobusu fabrika)
• 1975. gads – Jelgavas muzejam
piešķirts mākslinieka Ģederta Eliasa
vārds
• 1978. gads – atklāts latviešu teātra
tēva Ādolfa Alunāna memoriālais
muzejs

• 1918. gads – Mītavai piešķirts
nosaukums Jelgava
• 1919. gads – Oskars Kalpaks Jelgavā sāk veidot Latvijas armiju
• 1919. gads – Jelgava atbrīvota no
Bermonta karaspēka
• 1923. gads – nodibināts Jelgavas
Skolotāju institūts
• 1924. gads – darbu sāk Jelgavas
Latviešu teātris
• 1924. gads – ielu nosaukumi nomainīti uz latviskiem
• 1926. gads – Jelgavā darbu sāk
pirmā cukurfabrika Latvijā

• 1930. gads – atklāts piemineklis
Latvijas Valsts pirmajam prezidentam
Jānim Čakstem
• 1932. gads – Stacijas parkā atklāts
piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem no
Bermonta karaspēka «Lāčplēsis un
Melnais bruņinieks»
• 1937. gads – notiek Zemgales
Lauksaimniecības izstāde un 3.
pļaujas svētki
• 1937. gads – sāk būvēt 15. maija skolu (tagad – Jelgavas Valsts ģimnāzija)

1939–1948

• 1939. gads – Jelgavas pilī sāk darboties Lauksaimniecības akadēmija
• 1939. gads – apstiprināts pilsētas
karogs
• 1941. gads – notiek Jelgavas un
apriņķa iedzīvotāju deportācijas
• 1944. gads – Otrajā pasaules karā
sagrauta Jelgava
• 1945. gads – atjaunota linu, maizes
un cukura ražošana

1949–1958

• 1949. gads – sāk lielu rūpniecības
uzņēmumu būvniecību
• 1950. gads – uz bijušās Krāmera fabrikas bāzes darbību sāk Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca
• 1951. gads – nolīdzināti pilsētā
esošie kapi, un izveidots parks, saglabājot tajā Ādolfa Alunāna kapa
pieminekli
• 1951. gads – iznīcināts piemineklis
Jelgavas atbrīvotājiem no Bermonta
karaspēka
• 1952. gads – atjaunotajā «Academia Petrina» ēkā izvietots Jelgavas
pilsētas muzejs
• 1955. gads – darbību sāk Jelgavas
lauksaimniecības mašīnu rūpnīca
«Jelgavseļmaš»
• 1957. gads – Raiņa parkā atklāts
piemineklis dzejniekam Rainim

1959–1968

• 1959. gads – amatieru teātrim
piešķirts Ādolfa Alunāna Jelgavas
Tautas teātra nosaukums
• 1961. gads – atjaunotajā pilī
atgriežas Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija – Jelgava kļūst par studentu pilsētu
• 1962. gads – pabeigta Jelgavas
Centrālā kultūras nama būvniecība
• 1962. gads – pilsētā turpinās padomju armijas vienību izvietošana,
Jelgava kļūst par «slēgto» pilsētu

1969–1978

1979–1988

• 1986. gads – skolēniem durvis ver
Jelgavas Mākslas skola
• 1987. gads – atklāts piemineklis
gleznotājam Ģedertam Eliasam
• 1988. gads – pie Jelgavas muzeja
novietots atrastais Jelgavas atbrīvotājiem veltītā pieminekļa «Lāčplēsis
un Melnais bruņinieks» fragments.
Sākas Atmodas kustība
• 1988. gads – «Academia Petrina»
tornī pacelts Latvijas valsts karogs

1989–1998

• 1989. gads – izveidota Svētbirze
– piemiņas vieta padomju represiju
upuriem. Pilsētas ielām atjaunoti
vēsturiskie nosaukumi
• 1989. gads – dibināta mūzikas
grupa «Prāta vētra» («Brainstorm»)
• 1990. gads – 1. septembrī darbu
sāk Spīdolas skola
• 1992. gads – Stacijas parkā atklāts
atjaunotais piemineklis Jelgavas
atbrīvotājiem
• 1992. gads – Latvijas Lauksaimniecības akadēmija pārdēvēta par
universitāti

1999–2008

• 1999. gads – notiek 1. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls
• 2000. gads – atjaunots vēsturiskais Hercoga Jēkaba laukuma
nosaukums
• 2002. gads – Valsts Heraldikas
komisija apstiprina Jelgavas pilsētas
ģerboni
• 2003. gads – atklāts piemineklis
Latvijas Valsts pirmajam prezidentam
Jānim Čakstem
• 2006. gads – notiek 1. Starptautiskais smilšu skulptūru festivāls

2009–2018

• 2010. gads – apmeklētājiem atvērts
atjaunotais Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas zvanu tornis
• 2010. gads – uzbūvēts Zemgales
Olimpiskais centrs
• 2012. gads – atklāts Mītavas tilts
pār Driksu
• 2015. gads – Jelgava svin dibināšanas 750. gadadienu. Iekārtota
pilsētnieku aktīvās atpūtas vieta –
Pasta sala
• 2016. gads – Valsts Heraldikas
komisija apstiprina pilsētas lielo
ģerboni

 Ritma Gaidamoviča

2. janvārī sākās bērnu
reģistrācija mācībām
1. klasē 2018./2019.
mācību gadā pilsētas
vispārējās izglītības
iestādēs. Šobrīd pirmklasniekus iespējams
pieteikt piecās Jelgavas
skolās – reģistrācija ir
pārtraukta Jelgavas 4.
sākumskolā un Tehnoloģiju vidusskolā.
Kritēriji, pēc kādiem vecāki
bērnam izvēlas skolu, ir dažādi
– kāds priekšroku dod konkrētai
izglītības programmai un novirzienam, kāds vadās pēc atsauksmēm par skolu, tās kolektīvu un
skolēnu sasniegumiem, bet citam
svarīgāki ir praktiski apsvērumi.
«Šī mums ir mājām tuvākā skola.
Tas ir ērti, jo pa ceļam uz darbu,
tāpēc arī gribam, lai Ričards
mācās 4. sākumskolā,» saka jelgavnieks Valdis Naglis, piebilstot,

ka vēlas, lai bērns mācītos 1. klasē
ar aktiermeistarības novirzienu,
bet, ja tajā nebūs vietas, – ar
matemātikas novirzienu. Līdzīgi
apsvērumi ir arī Karīnai Aļhimovičai. «Dzīvojam tepat blakus,
tāpēc 4. sākumskola ir visērtākā.
Tigrans paziņoja, ka viņam dejošana un dziedāšana nepatīk, sporta
novirziena šajā skolā nav, tāpēc
izvēlējāmies matemātikas klasi,»
tā mamma.
Bērnu reģistrēt mācībām 1.
klasē var gan elektroniski, gan
klātienē izglītības iestādē. Sīkāka
informācija par reģistrēšanu
pieejama Izglītības pārvaldes
mājaslapā www.jip.jelgava.lv. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza atzīst, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad pirmo
reizi 1. klasē bērnus varēja pieteikt
arī elektroniski, elektronisko
pieteikumu skaits ir palielinājies.
«Pieteikumu skaits nepārtraukti
mainās, taču droši varu apgalvot,
ka šogad pirmajā dienā saņemti
tikpat pieteikumu, cik pērn visa

pieteikšanās perioda laikā. Tiesa,
elektronisko pieteikumu skaits
joprojām nepārsniedz desmit
procentu no kopējā pieteikumu
skaita,» tā G.Auza, vecākus aicinot izmantot šo iespēju un ērtākā
veidā reģistrēt bērnu mācībām
1. klasē.
Iesniegumus izglītības iestādes
pieņems līdz 1. martam, un kopumā nākamajā mācību gadā pilsētas 1. klasēs plānots uzņemt 616
skolēnus. G.Auza piebilst, ka šobrīd vēl tiek gaidīti pieteikumi no
vairāk nekā 200 vecākiem. No 3.
janvāra vairs nenotiek pirmklas
nieku reģistrācija 4. sākumskolā
un Tehnoloģiju vidusskolā, kur
saņemts maksimāli plānotais
pieteikumu skaits.
G. Auza gan uzsver, ka vecāku
satraukumam nav pamata, jo
vietas pilsētas izglītības iestādēs
pietiks visiem topošajiem pirmklasniekiem. «Vecāki bērnus var
pieteikt mācībām 3. sākumskolā,
4. vidusskolā, 2. pamatskolā, kā
arī 5. un 6. vidusskolā,» tā G.Auza.

Stāvvietā Dobeles ielā mainīts laika ierobežojums
 Anastasija Miteniece

Ar Satiksmes kustības
drošības komisijas lēmumu stāvvietā pie
kultūras nama skvēra
Dobeles ielā mainīti automašīnu stāvēšanas
nosacījumi – iedzīvotāji,
tostarp kultūras nama
apmeklētāji, automašīnas ielas malā tagad var
novietot no pulksten
17, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība».

Dobeles ielas posmā pie kultūras
nama skvēra ir autobusu stāvvieta, kur vieglajām automašīnām
noteikts stāvēšanas laika ierobežojums. Līdz šim automašīnas
šajā posmā drīkstēja novietot pēc
pulksten 19, jo no pulksten 8 līdz
19 stāvvieta bija paredzēta tikai
autobusiem, savukārt šobrīd laika
ierobežojums ir mainīts – vieglo
transportu ielas malā drīkst novietot laikā no pulksten 17 līdz 8.
«Pilsētas autobusiem atkarībā
no maršruta grafika paredzēts
pārtraukums. Atgriezties Autobusu parkā ir laikietilpīgi un dārgi, jo

jānobrauc papildu kilometri, tāpēc
autobusi izmanto stāvvietu pilsētas centrā,» stāsta SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) valdes
loceklis Gints Burks, norādot, ka
iniciatīvu samazināt laika ierobežojumu atbalstīja, jo pēdējais
pārtraukums JAP apkalpotajiem
reisiem beidzas pirms pulksten 17,
savukārt vēlāko reisu autobusi jau
atgriežas parkā.
«Pilsētsaimniecības» vadītājs
Māris Mielavs papildina, ka jaunais laika ierobežojums nodrošinās
arī papildu stāvvietas kultūras
nama apmeklētājiem.

Mainās sociālās palīdzības piešķiršanas kārtība
No 1.lpp.

Vēl ir izmaiņas attiecībā uz
ģimenes īpašumu, lai varētu
saņemt trūcīgā statusu. Sociālo
lietu pārvaldes vadītājas vietniece skaidro, ka veikti grozījumi
30.03.2010. MK noteikumos
Nr.299 «Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu», kas paredz
ģimenēm labvēlīgākus nosacījumus attiecībā uz nekustamo īpašumu. Proti, statusu var saņemt
arī tad, ja ģimenei (personai)
pieder zemes īpašums, kas nepārsniedz piecus hektārus, un uz tā
ir šim nekustamajam īpašumam
funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža,
kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts,
dārza māja) vai ne vairāk kā divas
saimniecības ēkas uz nomātas
zemes. Līdz ar to pašvaldība no
saviem saistošajiem noteikumiem
svītrojusi normu par nekustamā
īpašuma nosacījumiem, atstājot
spēkā kritēriju, ka uz trūcīgā

statusu var pretendēt arī tad, ja
pieder viena automašīna, viena
piekabe, viena airu laiva, viens
motocikls, motorollers vai mopēds katram ģimenes loceklim,
auto, ko izmanto ģimenes loceklis
invalīds.
Maznodrošinātām ģimenēm ar
bērniem dzīvokļa pabalsts turpmāk tiks piešķirts uz trīs, nevis
sešiem mēnešiem, kā bija līdz šim,
jo ģimenes materiālais stāvoklis
jāizvērtē ik pēc trīs mēnešiem,
un vienlaikus arī tiks lemts, vai
pagarināt pabalsta piešķiršanas
termiņu.
Tāpat pašvaldības saistošajos
noteikumos precizēta kārtība pabalsta saņemšanai medikamentu
iegādei, paplašinot pabalsta pieprasītāja iespējas saņemt kompensāciju par vitamīnu iegādi gadījumos, kad vitamīnu trūkums
ir iemesls pēkšņai slimībai vai tās
paasinājumam. J.Laškova skaidro, ka līdz šim, ja personai bija
nepieciešams lietot vitamīnus, to

iegādei pabalsts netika piešķirts.
Vēl no šī gada palielināts ikgadējais pabalsts rehabilitācijai
Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – no 25 uz 30 eiro. Šāds
lēmums pieņemts, lai izlīdzinātu
pabalsta apmēru Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldībās. Jāatgādina, ka personas pieteikties
šim pabalstam varēs no 15. aprīļa.
Jāņem vērā, ka izmaiņas stāsies
spēkā pēc lēmuma publicēšanas
oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».

Ienākumu deklarācijas
iesniegšana Sociālo
lietu pārvaldē Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9
P. 9–12 un 15–19
O. pēc pieraksta
T. 9–12
C. pēc pieraksta
Pieraksts pa tālruni
63048914, 63007224.
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Īsi
 «Altum» apbalvo LLU jaunās
zinātnieces. «Lepojamies, ka mūsu
sadarbības partneru vidū ir LLU un
ar savu atbalstu varam godināt
jaunos zinātniekus, kas lauzuši mītu
par to, ka zinātnieki spēj būt tikai
teorētiķi. Pētījumi, kuriem piešķiram
balvas, veicina zinātnes un prakses
sadarbību un īpaši akcentē lauku uzņēmējdarbības nozīmi,» LLU jaunās
zinātnieces uzteic attīstības finanšu
institūcijas «Altum» Zemgales reģiona direktore Mārīte Lazdiņa. Jauno
zinātnieku grupā par laureāti kļuva
LLU Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātes doktore Tatjana
Tokareva, kura izstrādāja promocijas
darbu par pārtikas izšķērdēšanu
Latvijas mājsaimniecībās ēšanas
paradumu kontekstā. Doktorei
piešķirta balva 500 eiro. Pateicība
izteikta arī darba vadītājai profesorei
Aijai Eglītei. Maģistra darbu grupā
1. vieta piešķirta Lauksaimniecības
fakultātes maģistrei Baibai Vec
ozolai. Jaunā zinātniece analizēja
slaucamo govju mūža ilgumu un
piena ražošanas efektivitāti. Augsti
novērtēto maģistra darbu vadīja
profesore Daina Jonkus. Savukārt
2. vieta maģistra darbu grupā piešķirta Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātes maģistrei Aigai
Būmanei, kura docenta Kaspara
Nagļa-Liepas vadībā pētīja zaļās
ekonomikas lomu meža nozarē
mūsu valstī. Abām jaunajām LLU zinātniecēm piešķirta «Altum» naudas
balva 250 eiro. «Altum» naudas balva dibināta, sadarbojoties «Altum»,
LLU, Latvijas Lauksaimniecības un
meža zinātņu akadēmijai, kā arī LLU
Attīstības fondam.
 Šis gads Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī sāksies ar
jaunu pasākumu ciklu – «Satiec
savu mūziķi». Tā laikā katra mēneša otrajā ceturtdienā būs iespēja
satikt un tuvāk iepazīt kādu ar
mūziku saistītu jelgavnieku. Pirmā
tikšanās paredzēta jau 11. janvārī
pulksten 18, un cikla pirmais viesis būs Jelgavas bigbenda mākslinieciskais vadītājs Raitis Ašmanis.
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
pārstāve Sandra Grigorjeva norāda,
ka šī pasākumu cikla mērķis ir popularizēt Jelgavu kā muzikālu pilsētu,
iepazīstinot ar jelgavniekiem dažādu
mūzikas žanru pārstāvjiem, viņu
personību un sasniegumiem, kā arī
ļaujot baudīt viņu daiļradi dzīvās
mūzikas un stāstu vakarā. «Šis cikls ir
dāvana jelgavniekiem valsts jubilejas
gadā,» papildina S.Grigorjeva. Šādas tikšanās tornī būs katra mēneša
otrajā ceturtdienā. Pasākumu cikla
gaitā tuvāk varēs iepazīt Jelgavas
4. vidusskolas meiteņu kora «Spīgo» diriģenti Līgu Celmu-Kursieti,
Bērnu un jauniešu mūzikas kluba
dibinātāju Endiju Rožkalnu, Jelgavas
Tirkīza kora ansambļa vadītāju Žoržu
Siksnu un citas ar mūziku saistītas
personības un viņu vadītos kolektīvus. Tikšanos ar R.Ašmani Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
Konferenču zālē 11. janvārī pulksten
18 bez maksas var apmeklēt ikviens
interesents, iepriekš piesakoties pa
tālruni 63005445. Jāpiebilst, ka
vietu skaits ir ierobežots.
 14. janvārī pulksten 13 notiks
kārtējais klubiņa «Sendienas»
biedru saiets kultūras namā
«Rota». Tikšanās tēma – «Raibu
raibās šallītes», informē klubiņā
«Sendienas».
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Sveicam labākos sportistus un trenerus!

Aizvadītais gads Jelgavas sporta dzīvē bijis ražīgs – mums ir divi Eiropas čempioni olimpiskajos sporta
veidos, vēl divi sportisti iekļauti šī gada ziemas olimpisko spēļu Latvijas komandā, kā arī bijušas daudzas citas lielākas un mazākas uzvaras. «Mums ir liels prieks un lepnums par to, ka Jelgava ir atgriezusies to pilsētu pulkā, kuru sportisti startēs olimpiskajās spēlēs – ziemas olimpiskajās spēlēs februārī
piedalīsies daiļslidotāja Diāna Ņikitina un šorttrekists Roberts Zvejnieks. Tas ir rādītājs, ka mēs varam,
tomēr jāatceras, ka sportiskie rezultāti nav atkarīgi no burvju nūjiņas, tas ir milzīgs darbs, ko ik dienu
veic sportisti, treneri, viņu ģimenes un atbalstītāji,» sveicot Jelgavas sportistus un trenerus, uzsvēra
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un pauda cerību, ka arī 2020. gada vasaras olimpiskajās
spēlēs Jelgava būs pārstāvēta. Izvērtējot aizvadīto gadu Jelgavas sportā, pasākumā «Sporta laureāts
2017» desmit nominācijās apbalvoti 42 sporta izcilnieki.
Par Jelgavas 2017. gada labāko sportisti olimpiskajos
sporta veidos atzīta BMX braucēja Vanesa Buldinska, kura jūlijā Eiropas čempionātā junioriem izcīnīja
bronzas medaļu. «Uzskatu, ka aizvadītā sezona bija
viduvēja, lai gan galveno mērķi – iekļūt trijniekā
Eiropas čempionātā – sasniedzu. Arī no otra mērķa –
iekļūšanas finālā pasaules čempionātā – nebiju tālu,»
sezonu vērtē Vanesa. Viņa uzsver, ka nākamsezon viņas prioritāte ir skola, jo jābeidz 12. klase. Sportiskie
plāni ir kvalificēšanās Tokijas olimpiskajām spēlēm,
tāpēc nākamsezon būs vairāk gatavošanās un nav
pat plānots startēt pasaules čempionātā. Saņemt
balvu Vanesa ieradās kopā ar vecākiem.

Latvijas Olimpiskās komitejas speciālbalvu saņēma Eiropas karatē čempions
Kalvis Kalniņš. «Jau janvāra beigās notiks pirmais Premjerlīgas posms, kam
šobrīd gatavojos. Šogad būs septiņi Premjerlīgas posmi, četras A sērijas
sacensības, maijā – Eiropas čempionāts, gada beigās – pasaules čempionāts.
Tas ir mans plāns. Startēšu svara kategorijā līdz 60 kilogramiem, jo šobrīd
šajā svarā pasaules reitingā esmu sestais – ir lielākas izredzes kvalificēties Tokijai,» stāsta karatists. Viņš piebilst, ka šogad Premjerlīgas posmos būs ļauts
startēt tikai 64 sportistiem katrā svara kategorijā, kas palielinās konkurenci
un padarīs cīņas sīvākas. Jāpiebilst, ka Kalvis ir galvenā trenera meklējumos –
šobrīd Latvijas Karatē federācijai notiek pārrunas ar kādu Latvijas speciālistu,
bet skaidrība šajā jautājumā varētu būt janvāra vidū.

Balvu nominācijā «Par augstiem sporta sasniegumiem
2017. gadā» saņēma ziemas olimpisko spēļu Latvijas
komandas dalībnieks šorttrekists Roberts Zvejnieks un
viņa trenere Evita Krievāne-Moiseičenko. «Šorttreka komandai janvāra sākumā ir svarīgas sacensības – Eiropas
čempionāts, pēc kura aizvadīsim piecu dienu treniņnometni,» laiku līdz olimpiskajām spēlēm iezīmē trenere.
Roberts uzskata, ka šobrīd sperts vien pirmais solis
– olimpiskajās spēlēs vēl labi jānostartē. «Mērķis ir uzstādīt personisko rekordu 500 vai 1000 metru distancē,
kas būtu arī jauns Latvijas rekords, tomēr arī top 16 nav
neaizsniedzams,» papildina trenere. Roberts olimpiskajās spēlēs startēs 500 un 1000 metros un atzīst, ka ir
izteikts sprinteris, ar labu startu un paātrinājumu, tāpēc
viņam mīļākā ir īsākā distance.
«Saņemt balvu kā labākajam Jelgavas sportistam – tas man bija pārsteigums un vienlaikus arī gandarījums, jo nemaz nezinu, vai kādreiz šis tituls
ir piešķirts basketbolistam,» saka Edgars Krūmiņš, kurš kopā ar komandu
iekļauts Latvijas Olimpiskajā vienībā un atzīts par 2017. gada Jelgavas
labāko sportistu olimpiskajos sporta veidos. Šobrīd Edgars atveseļojas no
traumas, ko guva vasarā, pārstāvot Latviju 3x3 basketbola turnīros. Puiši
uzvarēja FIBA Eiropas kausā un izcīnīja godalgas FIBA «Challanger» un
FIBA pasaules tūres posmos. «Janvāra vidū jau varēšu atsākt skriet un pamazām gatavoties pirmajam jaunās sezonas «Challanger» posmam, kas
notiks aprīlī,» norāda basketbolists, papildinot, ka komanda jau kvalificējusies pasaules čempionātam, kas notiks jūnijā, bet noteikti cīnīsies arī par
ceļazīmi uz Eiropas čempionātu. «3x3 basketbols ir iekļauts Tokijas 2020.
gada olimpisko spēļu programmā, un ar katru gadu konkurence par
vienu no astoņām vietām uz olimpiskajām spēlēm tikai augs. Nevaram
atslābināties ne mirkli, jāstrādā uz visiem 100 procentiem,» tā E.Krūmiņš.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Ivars Veiliņš

Jelgavas sporta izcilnieku apbalvošana «Sporta laureāts 2017»
PAR AUGSTIEM SPORTA SASNIEGUMIEM 2017. GADĀ
Diāna Ņikitina, daiļslidošana
Latvijas čempione; iekļauta ziemas olimpisko spēļu Latvijas izlases sastāvā
Roberts Zvejnieks, šorttreks, un 12. vieta divos ISU Pasaules kausa posmos; 14. vieta ISU Eiropas čempionātā;
trenere Evita Krievāne-Moiseičenko iekļauts ziemas olimpisko spēļu Latvijas izlases sastāvā
Jānis Timbors, akadēmiskā ai- 8. vieta pasaules čempionātā junioriem četriniekā; Baltijas un Latvijas čempions;
rēšana, un trenere Agita Puriņa Latvijas Airēšanas federācijas Gada balvas akadēmiskajā airēšanā ieguvējs
Didzis Rudavs, peldēšana,
10. vieta Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā peldēšanā; Latvijas Jaunatnes
un trenere Astra Ozoliņa
olimpiādē divas zelta medaļas; Baltijas un Latvijas čempions
Renārs Dronga, pauerliftings, 5. vieta pasaules čempionātā svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu; 3. vieta
un treneris Edmunds Jansons Eiropas čempionātā spiešanā guļus ar ekipējumu; 1. vieta Latvijas un Jelgavas
atklātajā čempionātā spiešanā guļus ar ekipējumu
Sintija Pastare,
Latvijas rekords un uzvara Eiropas čempionātā svaru bumbu celšanā garā cikla
svaru bumbu celšana
vingrinājumā
Alberts Jurčenko, brīvā cīņa,
5. vieta Eiropas čempionātā junioriem; 9. vieta pasaules čempionātā junioriem;
un treneris Vladimirs Smirnovs Latvijas čempions
Kristens Krīgers, BMX
5. un 6. vieta Eiropas kausa izcīņas 3. un 4. posmā
Milēna Rinkeviča, džudo un sam- 13. vieta Eiropas džudo čempionātā U-18; 1. vieta Latvijas meistarsacīkstēs U-18
bo, un treneris Kims Usačevs un Latvijas čempionātā; 3. vieta pasaules un Eiropas sambo čempionātā jauniešiem
Matīss Ozols, kanoe airēšana Vairākkārtējs Latvijas čempions junioriem; 7. vieta Eiropas čempionātā junioriem
un 10. vieta pasaules čempionātā junioriem; zelts Latvijas Jaunatnes olimpiādē
Jūlija Gutova, kanoe airēšana Vairākkārtēja Latvijas čempione junioriem; 13. vieta Eiropas čempionātā, 10. vieta
Eiropas čempionātā junioriem; 12. vieta pasaules čempionātā junioriem
Roberts Altmanis, smaiļošana, Vairākkārtējs Latvijas čempions junioriem; 8. vieta Eiropas čempionātā junioriem
un trenere Lelde Laure
Edgars Bergs, paralimpietis,
2017. gada Latvijas čempions; 4. vieta pasaules čempionātā
lodes grūšana, un trenere
Maija Ukstiņa
Valērijs Redjko, futbols
FK «Jelgava» sezonas vērtīgākais spēlētājs
Kārlis Pauls Levinskis, volejbols VK «Biolars/Jelgava» sezonas vērtīgākais spēlētājs
Inese Jursone, volejbols
VK «Jelgava» sezonas vērtīgākā spēlētāja
Rihards Cimermanis, hokejs
HK «Zemgale/LLU» sezonas vērtīgākais spēlētājs
Jelgavas Kērlinga kluba
2. vieta Eiropas čempionāta B divīzijā; iegūtas tiesības startēt čempionāta A divīzijā
sieviešu komanda
Haralds Vasiļjevs,
Hokeja komanda Latvijas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas
HK «Zemgale/LLU» treneris
Varis Krūmiņš, BK «Jelgava/ BK «Jelgava/BJSS» aizvadītajā sezonā ieguva Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
LLU», BJSS treneris
čempionu titulu
Harijs Zelčs, BJSS treneris
«Jelgava/BJSS» Jaunajā sieviešu basketbola līgā izcīnīja 3. vietu
Jānis Leitis,
Sieviešu volejbola komanda «Jelgava/LU» ieguva Latvijas čempionāta bronzas
VK «Jelgava» treneris
godalgas
Jurijs Deveikuss, VK «Biolars/ Vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jelgava» izcīnīja Latvijas čempionāta bronzas
Jelgava» treneris
godalgas
Dāvis Caune, FK «Jelgava» treneris Futbola komanda «Jelgava-2» ieguva 3. vietu Latvijas Virslīgas dublieru čempionātā
2017. GADA SPORTISTE OLIMPISKAJOS SPORTA VEIDOS
Vanesa Buldinska,
Bronza BMX Eiropas čempionātā junioriem; trīs 3. vietas Eiropas kausa posmos
BMX klubs «Mītavas kumeļi»
junioriem; BMX junioriem iegūtas trīs 3. vietas; Baltijas čempione
2017. GADA SPORTISTS OLIMPISKAJOS SPORTA VEIDOS
Edgars Krūmiņš,
1. vieta FIBA Eiropas kausa izcīņā 3x3 basketbolā; godalgas FIBA «Challenger» un
3x3 basketbola spēlētājs
FIBA pasaules tūres posmos; FIBA «Challenger» turnīrā Ķīnā – vērtīgākais spēlētājs
2017. GADA TRENERIS OLIMPISKAJOS SPORTA VEIDOS
Sergejs Bobkovs, smaiļošana un Sportisti uzrādīja augstvērtīgus rezultātus un izcīnīja godalgas pasaules un Eiropas
kanoe airēšana, BJSS
junioru čempionātā, kā arī kļuva par vairākkārtējiem Latvijas čempioniem
2017. GADA SPORTISTS NEOLIMPISKAJOS SPORTA VEIDOS
Andris Grīnfelds, mototriāls,
Izcīnīts sestais valsts čempiona tituls pēc kārtas; Baltijas čempions; 8. vieta Latvijas
Agarska triāla klubs
izlases sastāvā Pasaules nāciju kausā
2017. GADA TRENERIS NEOLIMPISKAJOS SPORTA VEIDOS
Egils Agarskis,
2017. gada sezonā E.Agarska audzēkņi Latvijas čempionātā izcīnījuši vairākas
Agarska triāla klubs
godalgas dažādās vecuma grupās
2017. GADA SPORTA SKOLOTĀJS
Nataļja Gorškova,
Projektā «Sporto visa klase» Jelgavas 4. vidusskolas 5.c klase izcīnīja uzvaru 5.
Jelgavas 4. vidusskola
klašu kopvērtējumā. Jelgavas 4. vidusskolai ticis visplašāk pārstāvētās mācību
iestādes gods Latvijas Jaunatnes čempionātā taku skriešanā
2017. GADA PERSPEKTĪVĀKAIS SPORTISTS
Roberts Lagzdiņš,
2. vieta pasaules čempionātā junioriem; 3. vieta Eiropas čempionātā junioriem;
kanoe airētājs, BJSS
Latvijas Jaunatnes olimpiādē – divas zelta godalgas; daudzkārtējs Latvijas čempions
2017. GADA SPORTA SPĒĻU KOMANDA
HK «Zemgale/LLU»
Hokeja komanda «Zemgale/LLU» Latvijas čempionātā izcīnīja bronzas godalgas
PAR IEGULDĪJUMU SPORTĀ
Jānis Vuguls – par ilggadēju,
No 2013. līdz 2017. gada novembrim J.Vuguls bija FK «Jelgava» direktors, pierādot,
pašaizliedzīgu darbu futbola
ka sports var būt arī iedvesmojošs un cilvēkus vienojošs. Viņa enerģiskā un mērķtieattīstībā un popularizēšanā
cīgā darbība veicinājusi futbola sabiedrības uzticēšanos FK «Jelgava» gan Virslīgas
čempionātā, gan Latvijas kausā, gan UEFA Eiropas līgas spēlēs
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Apstājas pusfinālā

HK «Zemgale/
LLU» Latvijas
kausa izcīņā
apstājies pusfinālā, ar 2:4
piekāpjoties
HK «Mogo».
Vārtus jelgavnieku labā guva Kristaps
Millers un Valentīns Feoktistovs. Pret
«Mogo» šosezon mūsējie bija aizvadījuši četras spēles, pēdējā izcīnot panākumu ar 3:1. Kausa izcīņas pusfinālā
rīdzinieki bija pulcējuši spēcīgāko sastāvu, bet jelgavniekiem ierindā nebija
trīs hokejistu. Nākamā Latvijas Virslīgas
hokeja čempionāta spēle HK «Zemgale/
LLU» būs 10. janvārī izbraukumā, atkal
tiekoties ar «Mogo».

Pagarināts darba laiks

Zemgales Olimpiskā centra trenažieru
zālei «MedX training» mainīts darba
laiks – tā ceturtdienās strādā ilgāk.
Tagad trenažieru zāle ceturtdienās
pieejama no pulksten 13 līdz 16 un no
18 līdz 21. Pirmdienās, trešdienās un
piektdienās trenažieru zāle strādā no
pulksten 11 līdz 18, bet otrdienās – no
pulksten 11 līdz 16. Jāatgādina, ka
trenažieru zāle darbu sāka 1. decembrī.
Tajā ir 14 dažādas iekārtas, kas paredzētas spēku attīstošiem treniņiem – kāju,
roku, vēdera un muguras muskuļiem,
tajā skaitā arī dziļās muskulatūras nostiprināšanai. Pierakstīties apmeklējumam var, sazinoties ar trenažieru zāles
administratoru fizioterapeitu Robertu
Opaļevu pa tālruni 28620608.
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SPORTS
Iemet simtu

Aizvadītā gada pēdējā Latvijas Basketbola
līgas 2. divīzijas regulārās sezonas spēlē BK
«Jelgava/LLU» ar rezultātu 100:97 uzvarēja
komandu «Valmiera
Glass/ViA». Sezonas labāko spēli mūsējo
rindās aizvadīja Jēkabs Rozītis (attēlā),
kurš pretinieku grozā salādēja 30 punktu,
savāca 8 atlēkušās bumbas un bloķēja 2
pretinieku metienus. Salvis Mētra atzīmējās ar 27 punktiem un 7 rezultatīvām
piespēlēm, 20 punktus pievienoja Jānis
Bērziņš, bet 17 – Kaspars Neimanis. Nākamā spēle jelgavniekiem būs 5. janvārī
pulksten 20 Jelgavas sporta hallē pret
«Rīgas Stradiņa universitāti».

Izveidots jauns klubs

Pilsētā darbu sācis džudo klubs «KIN»,
kas bāzējas Jelgavas 6. vidusskolas telpās Loka maģistrālē 29. Tajā trenēties
aicināti bērni no trīs gadu vecuma. «KIN»
izveidojusi Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas trenere Marina Mazure,
kura ir džudo cīņas melnās jostas īpašniece un sambo cīņas sporta meistare,
kā arī vairākkārtēja pasaules, Eiropas,
Latvijas sacensību godalgotu vietu ieguvēja. Nodarbības atkarībā no vecuma
grupas notiek darbdienās no pulksten
16 līdz 20. Arī dalības maksa ir atkarīga
no vecuma, piemēram, iesācējiem par
diviem treniņiem nedēļā jāmaksā 15 eiro
mēnesī. Sīkāku informāciju var iegūt pa
tālruni 29884517 vai e-pastu mmazure@
inbox.lv.

Triāla čempionam veiksmīga
debija superenduro
 Ritma Gaidamoviča

Seškārtējais Latvijas čempions
triālā Andris Grīnfelds veiksmīgi debitējis Eiropas kausā superenduro – 1. posma
sacensībās Polijā viņš izcīnīja
2. vietu. «Jau vairākus gadus sekoju līdzi triālistu, kuri
pārgājuši uz superenduro un
uzrāda atzīstamus rezultātus,
startiem. Gribēju izmēģināt
ko jaunu un beidzot to arī
izdarīju. Secinājums – šķēršļu
pārvarēšana ir mans trumpis,
taču vēl jāattīsta ātrums un
jātrenē izturība,» saka triālists
A.Grīnfelds. Viņš plāno piedalīties arī pārējos divos super
enduro posmos, kas martā
notiks Spānijā un Zviedrijā.
Superenduro ir viens no jaunākajiem
motosporta veidiem, kas nopietni aizsākās 2007. gadā. «Tas ir kaut kas līdzīgs
motokrosam – izveidota trase pa apli,
tikai uzkalniņu un tramplīnu vietā, tāpat
kā triālā, ir dažādi šķēršļi no baļķiem,
akmeņiem, riepām un citām lietām,»
stāsta A.Grīnfelds, piebilstot, ka atšķirībā
no triāla, kur galvenais uzsvars ir uz precizitāti, pārvarot šķēršļus, superenduro
noteicošais ir ātrums. «Visi plecu pie pleca
vienā trasē cīnās par uzvaru. Brauciens ir
dinamisks, pašas sacensības – salīdzinoši
īsas – piecas minūtes plus vēl viens aplis –,
taču smagas. Atpūtas nav – viens šķērslis
pēc otra, turklāt visi sportisti vienā barā
un cits citu cenšas apdzīt. Man tas bija ļoti
neierasti, jo līdz šim masu startos nebija
nekādas pieredzes. Triālā viss notiek individuāli,» skaidro A.Grīnfelds.
Sportists stāsta, ka kvalifikācijas braucienā starp 28 dalībniekiem no 11 valstīm
uzrādīja trešo labāko laiku, iekļūstot 14

Jelgavas Specializētajai
peldēšanas skolai (JSPS)
gads noslēdzās ar Jaungada sprintu. Šīs sacensības
zīmīgas ar to, ka tiek pasniegts kauss ātrākajiem
peldētājiem brīvajā stilā 50
metru distancē, paziņoti
labākie jaunie peldētāji, kā
arī apkopoti aizvadītā gada
augstvērtīgākie rezultāti.
2017. gadā visaugstvērtīgāko rezultātu uzrādīja
JSPS audzēknis Deniss Komars.
D.Komars labāko rezultātu 50
metros brasā uzrādīja Latvijas Republikas sprinta sacensībās 25 metru
baseinā, veicot distanci 27,75 sekun-

RP SIA «Rīgas satiksme»
(reģ.Nr.40003619950)

aicina darbā autobusa vadītāju.
Darba pienākumi:
• pārvadāt pasažierus ar autobusu apstiprinātajos maršrutos
saskaņā ar kustības sarakstu un normatīvo aktu prasībām;
• pārdot un izsniegt vienreizējās papīra biļetes;
• nodrošināt satiksmes drošību, racionālu degvielas
un citu resursu izmantošanu;
• ievērot darba drošības instrukcijas;
• nodrošināt kulturālu pasažieru apkalpošanu.
Prasības:
• pamata vai vidējās pakāpes vispārējā vai profesionālā izglītība;
• valsts valodas B līmeņa 1. pakāpe vai iegūta izglītība
valsts valodā;
• transportlīdzekļa vadītāja D kategorijas apliecība un 95. kods;
• atbildības izjūta par veicamo darbu;
• zināšanas par autobusa uzbūvi, darbības principiem
un ekspluatācijas noteikumiem;
• zināšanas ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, drošības tehnikā, darba higiēnā, saskarsmes kultūrā, ceļu
satiksmi reglamentējošos noteikumos, kas attiecas uz
autobusa vadītāja darba pienākumu izpildi;
• spēja plānot un organizēt savu darbu.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• darbinieku motivācijas sistēmu;
• sociālās garantijas;
• dienesta viesnīcu darbiniekiem, kuri nedzīvo Rīgā;
• draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.
Vēlamais darba uzsākšanas laiks – vienojoties.
CV sūtīt pa e-pastu personals@rigassatiksme.lv.
Papildu informāciju iespējams iegūt pa tālruni 67104751.
RP SIA «Rīgas satiksme» sazināsies tikai ar tiem
kandidātiem, kuri tiks aicināti uz nākamo atlases kārtu.

Paziņojums par
detālplānojuma
apstiprināšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija 2017. gada 20.
decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-26.3/11749 «Detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem Neretas ielā 1,
Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā apstiprināšana».
Ar detālplānojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē Lielajā ielā
11, Jelgavā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un
interneta portālā www.geolatvija.lv.

Jelgavnieks triālists Andris Grīnfelds decembrī pirmo reizi
izmēģināja spēkus Eiropas kausā superenduro – 1. posma
sacensībās Polijā viņš izcīnīja 2. vietu. Sportists norāda, ka
šobrīd koncentrēsies uz superenduro, kas notiek ziemas
sezonā speciāli arēnās izbūvētās trasēs, taču vasarā ir iecere savus spēkus izmēģināt arī ekstrēmajā enduro.
Foto: no A.Grīnfelda personīgā arhīva
finālistu vidū. Finālā A.Grīnfeldam – 2.
vieta. «Mana galvenā doma, dodoties uz
Poliju, bija aizbraukt paskatīties, kā viss
notiek. Uz medaļu necerēju, taču pēc
kvalifikācijas apjautu, ka man ir reāla
iespēja cīnīties par vietu uz pjedestāla.
Nenoliegšu, pieredzējuši sportisti bija
pārsteigti, ka jauniņais uzreiz iegūst 2.
vietu. Manuprāt, tik labs rezultāts bija,
pateicoties veiksmīgai šķēršļu pārvarēšanai, kas ir mana priekšrocība. Lai ietu
tālāk un attīstītos, man noteikti jāpiestrādā pie ātruma, ko līdz šim neesmu aktīvi
trenējis, un izturības,» stāsta triālists.
Tehnika triālā un superenduro atšķiras. «Braukt ar triāla motociklu ir
pavisam citādāk nekā ar superenduro.
Savu superenduro moci saņēmu tikai
divas nedēļas pirms sacensībām, tāpēc
pamatelementus trenējos uz triāla mo-

tocikla, un tas ir citādāk. Man vēl jāsarod
ar jauno motociklu,» tā sportists. Jautāts,
vai triālā jūtas sevi izsmēlis un turpmāk
pievērsīsies citai disciplīnai, A.Grīnfelds
atzīst: «No triāla negrasos aiziet – turpināšu trenēties un startēšu arī nākamajā
sezonā. Vienkārši gribējās pamēģināt ko
jaunu, atrast jaunu motivāciju, jo šobrīd
esmu labākais triālists Latvijā un Baltijā.»
Jāpiebilst, ka A.Grīnfelda iegūtā 2. vieta
Eiropas kausā superenduro ir līdz šim
lielākais Latvijas panākums šajā sporta
veidā.
A.Grīnfelds uzsver, ka abos sporta veidos ir plašas iespējas – ir gan Eiropas, gan
pasaules līmeņa sacensības, kurās sevi apliecināt. «Būtu nekorekti salīdzināt, kas
augstāk kotējas – triāls vai superenduro.
Superenduro ir salīdzinoši jauns sporta
veids, tomēr pēdējos gados tieši ekstrē-

dēs un izcīnot par to 753 FINA jeb
Starptautiskās peldēšanas federācijas
akceptētus punktus. «Deniss šobrīd
studē Transporta un sakaru institūta 2. kursā, un studijas apvienot ar
treniņiem nav viegli, turklāt viņam
ir ļoti šaura specializācija – viņš peld
tikai brasā. Latvijā brasa peldēšana ir
ļoti attīstīta, un šobrīd valstī ir četri
peldētāji tādā pašā līmenī kā Deniss,
tāpēc izsisties ir daudz grūtāk,» vērtē
JSPS direktore Zelma Ozoliņa.
Otru augstvērtīgāko rezultātu pērn
uzrādīja Didzis Rudavs 50 metros
brasā garajā (50 metru) baseinā sacensībās Berlīnē, veicot distanci 29,24
sekundēs un izcīnot 737 punktus.
Trešais labākais sasniegums – Jev
geņijam Boicovam 100 metros brasā
25 metru baseinā sacensībās Rostokā.
Viņa laiks – 1:01,76 minūtes, kas ļāva
izcīnīt 730 punktus.

Jaungada sprintā tradicionāli tika
izcīnīts sporta meistara Jāņa Mistera
un olimpisko spēļu dalībnieces Agneses Ozoliņas kauss 50 metros brīvajā
stilā. To saņēma J.Boicovs (rezultāts
– 23,02 sekundes) un Anete Meja
Kalniete (rezultāts – 27,48 sekundes).
«Kaut nedaudz, bet katru gadu kausa
ieguvēju uzrādītais rezultāts uzlabojas. Piemēram, Jevgeņija laiks ir par
divām sekundes simtdaļām labāks
nekā J.Mistera kausa ieguvējam gadu
iepriekš, savukārt Anete Meja ir perspektīva peldētāja, turklāt uzvarēja
par sevi vecākas meitenes,» tā JSPS
direktore.
Tāpat būtiska ir labāko jauno peldētāju paziņošana. Šoreiz labāko jauno
peldētāju kausu izcīnīja Nikola Elpe
un Kristians Brenčs – 4x25 metru
kompleksā peldējuma uzvarētāji
2006.–2007. gadā dzimušo peldētāju

Jelgavas pilsētas pašvaldības
Kultūras padome
no 4. līdz 31. janvārim
pieņem kultūras pasākumu
projektus 2018. gadam.
Sīkāka informācija – mājaslapā
www.kultura.jelgava.lv
vai pa tālruni 63023461, 25900004.

mais enduro, kas ietver arī superenduro
disciplīnu, attīstās ļoti strauji. MasveidīMeklē darbu
bas ziņā ekstrēmais enduro ir plašāks,
līdz ar to ir arī lielāka atpazīstamība Vīrietis (58 gadi) meklē darbu. Varu
un atbalstītāju piesaistes iespējas,» tā dzīvot uz vietas. T.24850341.
sportists, piebilstot, ka šobrīd nevienā no
pārstāvētajiem sporta veidiem nepelna, jo Līdzjūtības
visas no atbalstītājiem vai citiem avotiem
No tevis tik daudz bija ko gūt.
iegūtās finanses, kā arī personīgie līdzekļi
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
tiek novirzīti, lai varētu nodarboties ar
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
sportu un segtu visus izdevumus.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
Jāpiebilst, ka Eiropas kausa 2. posms
brīdī esam kopā ar kolēģi Jeļenu Grīsli,
superenduro notiks Spānijā, bet trešais
tēti mūžībā aizvadot.
– Zviedrijā martā. A.Grīnfelds iecerējis doJelgavas
pilsētas
pašvaldības administrācijas
ties uz abiem. Sportists norāda, ka šobrīd
Sabiedrības integrācijas pārvaldes kolektīvs
koncentrēsies uz superenduro, kas notiek
ziemas sezonā speciāli arēnās izbūvētās
Miers mūžīgais ir tuvu mājām gājis
trasēs, taču vasarā ir iecere savus spēkus
Un savu daļu paņēmis ir līdz.
izmēģināt arī ekstrēmajā enduro, kas
Viss ir tāpat, tik kādas mājas logā
notiek plašākā apvidū dabiskā vidē.
Vairs spuldzes gaismu neieraudzīs rīts.

Peldētāji apkopo augstvērtīgākos rezultātus
 Ilze Knusle-Jankevica
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grupā. Tāpat Z.Ozoliņa uzteic vairākus skolas audzēkņus, kuri aizvadītā
gada nogalē izpildīja normatīvu:
1. sporta klasi – Nikola Freimane,
2. sporta klasi – Iļja Okulovs, Tīna
Annija Gedrovica, Ivans Kuzņecovs,
Elīza Dūmiņa, 3. sporta klasi – Luīze
Adamoviča, Tīna Kalnišķe, Oskars
Zariņš, Ksenija Grode, Rūta Šķirus,
Deniss Siliņš, Daniels Gailītis, sporta
meistara kandidāta normatīvu – Germans Golcvarts. «Ikviena normatīva
izpilde nozīmē, ka sportista meistarība aug,» uzsver JSPS direktore.
Par labāko JSPS treneri atzīta
Astra Ozoliņa.
Šogad pirmās sacensības peldētājiem būs 17.–18. janvārī, kad notiks
Jelgavas ziemas čempionāts garajās
distancēs, bet šī gada nozīmīgākais
starts būs Eiropas junioru čempionāts
jūlijā, uz kuru cer doties D.Rudavs.

(N.Dzirkale)

SIA «Jelgavas poliklīnika» izsaka līdzjūtību
un skumju brīdī ir kopā ar Inu Fejeri,
tēvu mūžībā aizvadot.
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi
Ļubovu Kapicku, no vīra atvadoties.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
PETRS MITE (1933. g.)
FRANCIS LAVRINOVIČS (1935. g.)
GUNTA UZĀNE (1966. g.)
ROLANDS KRŪMIŅŠ (1932. g.)
MELITA DAINA PANOVA (1934. g.)
IVANS ĻEVČUKS (1929. g.)
MANEFA BOGDANOVA (1934. g.)
VELTA RIEKSTA (1928. g.)
VALENTĪNA STOTIKA (1930. g.)
ĀRIJA ADIŅA (1931. g.).
Izvadīšana 04.01. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 8. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2565.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 61.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Lēna Lorenca. Esi sveicināta, dzīve! Romantiska filma.
12.35 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.*
12.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Garāžas. Dokumentāla filma.
13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 121.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 60.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2565.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 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 Aculiecinieks.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55  Ēģiptes dievi. Fantāzijas spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2016.g.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 4.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).*
8.10 Atskats uz 1996.gada Atlantas olimpiskajām spēlēm.*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 120.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 758.sērija.
12.00 Pasaules kausa posms bobslejā. 1. un 2.brauciens divniekiem.*
14.15 Pasaules un Nāciju kausa izcīņas posms jāšanas sportā Kleistos.*
16.10 Aculiecinieks.*
16.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  TV PIRMIZRĀDE. Senās civilizācijas. Dokumentālu filmu cikls.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 2.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 18. un 19.sērija.
23.55  Slepkavības Lozērā. Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 173. un 174.sērija.
9.10 Radiņi. Ukrainas komēdijseriāls. 2016.g. 1.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Karamba! Humora raidījums.
10.50 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
11.55 Kāzu plānotāja Roza. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 1.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 102.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 37.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 37.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 19.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Eglītes 3. Krievijas komēdija (ar subt.). 2013.g.
23.15 Majors un maģija. Krievijas detektīvseriāls (ar subt.). 25.sērija.
0.10 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs. 11.sērija.
0.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 19.sērija.
1.40 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
2.25 Degpunktā.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. Seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 8. ASV komēdijseriāls. 7.un 8.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. ASV seriāls. 12.sērija.
10.05 Gatavo 3.
10.40 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 40.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 8. ASV komēdijseriāls. 9.un 10.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
15.25 Otrā iespēja. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
16.25 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 13.sērija.
17.55 Būve. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 7.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 2.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 7.sērija.
23.55 Nekā personīga.*
0.55 Sveika, Rīga!*
1.25 24 stundas: dzīvo citu dienu. Seriāls. 2014.g. 1.sērija.
2.20 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 55., 56. un 57.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

TV PROGRAMMA

Otrdiena, 9. janvāris
LTV1

Trešdiena, 10. janvāris
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Viktors Kalnbērzs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2566.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 62.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Skumjš stāsts par Keriju. «Telefilma-Rīga» koncertfilma.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 122.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 61.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2566.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Rūta Dimanta.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Kiborgi mūsu vidū. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Mēnessakmens. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.15 Okeānu krāsa. Vācijas drāma (ar subt.). 2011.g.

5.00 Ceturtā studija.*
5.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. Vakara melodijas.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2567.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 63.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
12.00 Personība. 100 g kultūras. Rūta Dimanta.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Mia un es. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 123.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 62.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2567.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. Zemes stāsti.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Liene Linde. Septiņas
neveikla seksa reizes. Latvijas komēdija. 2016.g. 1.daļa.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 2. un 3.sērija.
1.05  Kiborgi mūsu vidū. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 5.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 1. un 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 121.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20 Pasaules kausa posms bobslejā. 1. un 2.brauciens četriniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 2.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Igaunija ar Mariju Vīi. Dok.seriāls (krievu val., ar subt.).
20.05  Āzija no putna lidojuma. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 3.sērija.
22.00 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.55 Miglas krasts 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
0.40 Džezs Rīgai – 800.*
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 175. un 176.sērija.
9.10 Radiņi. Ukrainas komēdijseriāls. 2016.g. 2.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Karamba! Humora raidījums.
11.00 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
11.55 Meklējot leprikonus. ASV ģimenes filma. 2012.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 2.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 103.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 38.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 38.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 20.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Mīla tiešraidē. ASV melodrāma. 2015.g.
23.00 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.15 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
1.00 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs. 12.sērija.
1.45 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 20.sērija.
2.30 Degpunktā.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. Spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 8. ASV komēdijseriāls. 9.un 10.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 13.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 11.un 12.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
15.25 Otrā iespēja. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
16.25 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 7.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 14.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 8.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 Zibsnis 2. Seriāls. 2016.g. 11.sērija.
23.00 Izlaušanās. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
0.00 Mika. ASV komēdijseriāls. 2007.g. 9. un 10.sērija.
0.55 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
1.50 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
2.10 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 58., 59. un 60.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 6.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  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 122.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.05 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.35 Personīgā lieta.* Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).
14.05  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
15.10  Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
20 km distance. Pārraide no Rūpoldingas Vācijā.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 7.sērija.
20.05  TV PIRMIZRĀDE. Kosmosa iekarošana. Dokumentāla filma.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 4.sērija.
22.00  Senās civilizācijas. Dokumentālu filmu cikls.
23.00  Āzija no putna lidojuma. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
23.50  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.25 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dok.seriāls. 7.sērija.
0.55  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 7.sērija.
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 177. un 178.sērija.
9.10 Radiņi. Ukrainas komēdijseriāls. 2016.g. 3.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Karamba! Humora raidījums.
11.00 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
11.55 Mīla tiešraidē. ASV melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 3.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 104.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 39.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 39.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 21.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 1.sērija.
22.35 Blakusparādības. ASV mistikas trilleris. 2011.g.
0.40 Ķieģelis. ASV detektīvfilma. 2005.g.
2.20 Degpunktā.
2.45 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 6.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls.
7.20 Kungfu panda 2. ASV animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 11.un 12.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 14.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 11.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 13.un 14.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. ASV animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
15.25 Otrā iespēja. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
16.25 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 8.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 15.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 2016.g. 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Šovs (ar subt.). 20. un 21.sērija.
22.05 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 18.sērija.
23.10 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.10 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
1.05 Otrā iespēja. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
1.55 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 61., 62. un 63.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 11. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti. Raidījums (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2568.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 64.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 124.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 63.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2568.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā.
20.00 Deviņdesmitie.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Dubultie svešinieki. Dokumentāla filma.
22.15  TV PIRMIZRĀDE. Nacionālais lepnums.
Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Raimonda Paula dziedāšanas svētki «Arēnā Rīga».*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 7.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Senegāla. Dokumentāla filma.
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.35  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 123.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Latvija man. Dokumentāla filma.
13.35 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.05  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.40 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
15.10 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā. 15 km distance sievietēm.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 5.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Kosmosa iekarošana. Dokumentāla filma.
0.00 Personība. 100 g kultūras.*
1.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 179. un 180.sērija.
9.10 Radiņi. Ukrainas komēdijseriāls. 2016.g. 4.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.50 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
11.45 Uta Danella. Eva. Vācijas drāma. 2003.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 4.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 105.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 40.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 40.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 6.sērija.
22.10 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 2.sērija.
23.20 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.15 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
1.00 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs. 13.sērija.
1.45 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 22.sērija.
2.30 Degpunktā.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 13.un 14.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. ASV seriāls. 15.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 2.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 8. ASV komēdijseriāls. 15.un 16.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
15.25 Otrā iespēja. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.

16.25 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. ASV seriāls. 16.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 2016.g. 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 10.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
22.00 Nāvējošais ierocis 2. ASV spraiga sižeta filma. 1989.g.
0.15 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
1.10 Otrā iespēja. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
1.55 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
2.20 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 64., 65. un 66.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 12. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 11.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 65.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 4.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.55 Lecam pa vecam. Ielūdz Raimonds Pauls.*
13.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.55 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.07 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.25 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 125.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 64.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. 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  Midsomeras slepkavības 19.
Detektīvseriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Latvijas sirdsdziesma.*
0.15  Nacionālais lepnums. Drāma. 1.sērija. (ar subt.).
1.10 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 4.sērija.
2.00 Debesu vārdā. Vācijas drāma. 2014.g. 2. un 3.sērija.
3.50 Latviešu jaunie režisori. Liene Linde.
Septiņas neveikla seksa reizes. 1.daļa.*
4.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
4.30 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu). *

LTV7
5.00 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 8.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
8.20 Personība. 100 g kultūras.*
9.15 Aculiecinieks.*
9.35 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 124.sērija.
10.25 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
Pārraide no Sanktmoricas.
11.30 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
11.55 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens sievietēm.
13.05 Mūsu atbildība. Dokumentāls raidījums.*
13.25 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
13.55 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
15.05  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.40 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
16.45 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
4 X 7,5 km stafete vīriešiem.
18.15 Dzīve šodien (krievu val.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Rezervāts. Politiskā satīra (ar subt.).
20.20 Aizmirstās garšas. Dokumentāls seriāls.
2.sērija (angļu val., ar subt.).
20.55 TV PIRMIZRĀDE. Scientoloģijas spiegi. Dokumentāla filma.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Cilvēks, kurš pazina bezgalību.
Lielbritānijas biogrāfiska drāma (ar subt.). 2015.g.
0.05 Ulda Marhileviča jubilejas koncerts.*
3.20 «Troksnis» viss vēl nav bijis...*
4.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.30  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 181. un 182.sērija.
9.10 Radiņi. Ukrainas komēdijseriāls. 2016.g. 5.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Karamba! Humora raidījums.
10.50 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
11.50 Zemes smarža. Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 5.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 106.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 41.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 41.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 23.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Raimonds Pauls. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?
Dokumentāla filma.
21.50 Raimonds Pauls. Kad tu ej pie bitēm. Raidījums.
23.10 Pēdējie pieci gadi. ASV muzikāla komēdija. 2014.g.
1.00 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs. 14.sērija.
1.45 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 23.sērija.
2.30 Degpunktā.
2.55 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

Ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 15.un 16.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 16.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 20.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 8. ASV komēdijseriāls. 17.un 18.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
15.25 Otrā iespēja. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
16.25 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 10.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 17.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 2016.g. 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 11.sērija.
21.00 Policijas akadēmija 2: viņu pirmais dienesta uzdevums.
ASV komēdija. 1985.g.
22.55 Pietiek runāt! ASV komiska drāma. 2013.g.
0.50 Otrā iespēja. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
1.40 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
2.00 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 67., 68. un 69.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Sestdiena, 13. janvāris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Mārtiņš Brauns.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.42 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.35  TV PIRMIZRĀDE. Hannija un Nannija.
Vācijas ģimenes filma (ar subt.). 2010.g.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 81.sērija.
12.45 Zemes stāsti.*
13.15 12 elementi ainavā.*
13.50 Deviņdesmitie (ar subt.).*
14.20 Dubultie svešinieki. Dokumentāla filma.
15.25 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Strauss – dzīve skrējienā.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  Nakts bez kroņa. Romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
23.10  Cilvēks, kurš pazina bezgalību.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

ASV biogrāfiska drāma (ar subt.). 2015.g.
1.15 Mamuts. Zviedrijas, Dānijas un Vācijas drāma (ar subt.). 2009.g.
3.30 Sirds stīgu spēle. Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
12.55 Deviņdesmitie.*
13.55 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
15.05 Aculiecinieks.*
15.25 Pasaules kausa posms bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
16.30 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā. 4 X 6 km stafete sievietēm.
18.05 Tas vari būt tu. Dokumentāla filma.
18.35 Koncertuzvedums «Dzejnieks un nāra».*
20.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
21.00  Slepkavības Sommā. Krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
22.55  Midsomeras slepkavības 19. Seriāls. 2.sērija.
0.50 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
1.20 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013».
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 150.–152.sērija.
3.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
6.00 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 1.sērija.
6.50 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Lielbritānijas
detektīvseriāls. 2015.g. 1.sērija. Ir 1952. gads.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 37., 38. un 39.sērija.
14.00 Sakostie. ASV seriāls. 2008.g. 6.sērija.

15.00 Kāzu plānotāja Roza: Debesis virs Keiptaunas. Melodrāma. 2015.g.
16.55 Ekstrasensu cīņas. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Dārgā Viola. Kanādas melodrāma. 2014.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 257. un 258.sērija.
23.15 Visas upes plūst. Austrālijas seriāls. 1983.g. 3. un 4.sērija.
1.20 Zemes smarža. Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
2.50 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 1.sērija.
3.45 LNT brokastis 8.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

Svētdiena, 14. janvāris
LTV1
5.30 LTV – 60. Zelta arhīvs. Parīzes Dievmātes katedrāle.
«Telefilma-Rīga» koncertfilma.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.25  TV PIRMIZRĀDE. Neparastās profesijas.
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Nīderlandes dārgumi.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Mēs no Līdumniekiem.*
14.40 Latvijas sirdsdziesma.*
15.40 Ķepa uz sirds.*
16.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
Rūdolfam Blaumanim 155.
17.00 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Lēna Lorenca. Atgriešanās dzīvē.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 Mēnessakmens. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
22.30  TV PIRMIZRĀDE. Huljeta. Spānijas drāma (ar subt.). 2016.g.

0.25  Strauss – dzīve skrējienā. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.25  Nakts bez kroņa. ASV romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
3.10 Kuldīgā – krodziņā pie Paula.*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Gvineja-Bisava. Dokumentāla filma.
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Senegāla. Dokumentāla filma.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Hannija un Nannija. Vācijas ģimenes filma. 2010.g. (ar subt.).
12.10 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.40 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
13.45 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
14.30 Pasaules kausa posms bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
15.15 Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā. Dok.filma.
15.30 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
16.20 Aizmirstās garšas. Dok.seriāls. 2.sērija (angļu val., ar subt.).
16.50 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Lietuva – Latvija.
18.45  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 6.sērija.
19.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 20. un 21.sērija.
21.00 Miglas krasts 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.45 Mamuts. Zviedrijas, Dānijas un Vācijas drāma (ar subt.). 2009.g.
1.00 Gvineja-Bisava. Dokumentāla filma.
1.30 Raimonds Pauls. Otrā elpa. Koncerts Ukrainā.*
3.10 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.15 Aculiecinieks.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.00 Skrundas pieturzīmes.*
5.29 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.55 Aģente Kārtere. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 19. un 20.sēŗija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
10.30 Atspēriens izaugsmei.
11.05 Viesuļvētru mednieki. ASV dok.seriāls. 2015.g. 2.sērija.
11.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 40. un 41.sērija.
14.05 Nāvējošās dabas katastrofas. ASV dok.seriāls. 2012.g. 1.sērija.
15.05 Pēdējie pieci gadi. ASV muzikāla komēdija. 2014.g.
16.55 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 4. Detektīvseriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.

20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 259. un 260.sērija.
23.15 Dārgā Viola. Kanādas melodrāma. 2014.g.
1.00 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
1.40 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
2.20 Uta Danella. Eva. Vācijas drāma. 2003.g.
3.50 LNT brokastis 8.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.55 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 2010.g. 10.sērija.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
8.00 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
8.55 Sīči dara trakas lietas.
ASV amatiervideo raidījums. 41.sērija.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.00 Pasaules spožākie talanti 2. TV šovs. 2.sērija.
11.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 17.sērija.
12.00 TV PIRMIZRĀDE. Pārvākšanās ar mīlestību. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Avatars. ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2009.g.
17.00 Turbo. ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Titānu dusmas.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2012.g.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Mītika: tumsas sēkla.
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
0.10 Pārvākšanās ar mīlestību. ASV melodrāma. 2017.g.
1.50 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 6.sērija.
2.55 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
3.40 Iespējams tikai Krievijā 2.
4.30 Iespējams tikai Krievijā 3.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā
Viktora Andersona
(dzimšanas dati – 26.06.1958.,
bez deklarētas dzīvesvietas) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par viņa radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
vai zvanīt pa tālruni 63028550.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušās
Tatjanas Lastočkinas
(dzimšanas dati – 19.01.1958., bez
deklarētas dzīvesvietas) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par viņas radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
vai zvanīt pa tālruni 63028550.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Aicinām pieteikt bērnus
Jelgavas 4. vidusskolas 1. klasē
ar sporta un mūzikas
profesionālo orientāciju.
Pieteikties pamatizglītības profesionāli orientētā
virziena programmas sporta un mūzikas klasēs
var no 2018. gada 2. līdz 31. janvārim.

18. janvārī pl. 1000

22. janvārī pl. 1730

22. janvārī pl. 1730

24. janvārī pl. 1800

25. janvārī pl. 1730

26. janvārī pl. 1000

26. janvārī pl. 1600

29. janvārī pl. 1730

7. februārī pl. 1730

12. februāri pl. 930

15. janvārī pl. 1800

Pretendentu uzņemšana mūzikas vai sporta klasēs
notiek februārī, balstoties uz muzikālo vai fizisko
spēju pārbaudes testa rezultātiem.
Pretendentiem uz mūzikas novirziena klasi
konsultācijas paredzētas:
1. diena – 5. februārī plkst.17, 119. kab.;
2. diena – 6. februārī plkst.17, 119. kab.;
3. diena – 7. februārī plkst.17, 119. kab.
Muzikālo spēju pārbaudes tests –
8. februārī no pkst.16 (pēc saraksta).

Spencerian

Pretendentiem uz sporta novirziena
klasi konsultācija paredzēta
12. februārī plkst.17 sporta zālē.
Fizisko spēju pārbaudes tests (pēc saraksta):
1. diena – 21. februārī plkst.17;
2. diena – 22. februārī plkst.17.
Jelgavas 4. vidusskola izsludina uzņemšanu
2018./2019. mācību gada pirmsskolas
izglītojamo sagatavošanas sešgadīgo grupā
vispārējās pirmsskolas izglītības programmā.
Kontaktinformācija: Jelgavas 4. vidusskola,
Akmeņu iela 1, Jelgava, tālrunis 63029555,
e-pasts 4vsk@izglitiba.jelgava.lv.

«Vārds uzņēmējiem»
Lielākā aksesuāru un
bižutērijas izvēle Jelgavā!

Tirdzniecības centrā «RAF centrs» durvis vēris jauns
bižutērijas un aksesuāru veikals «Bižule».
Mēs piedāvājam desmit dažādas aksesuāru kolekcijas, kā arī šalles, somas un cepures par pieejamām
cenām. Veikala īpašniece jelgavniece Olga Kravale
aicina novērtēt kolekcijas un sola,
ka šeit ikkatrs atradīs sev ko tīkamu.
Veikals atvērts un gaida ciemos katru dienu.
Tālrunis 28888203 (Valērija, veikala menedžere),
27009594 (veikals).

6. februārī pl. 1730

Grāmatvedības
uzskaites pamati
14. februārī pl. 1000

7

20. februārī pl. 1715

28. februārī pl. 915
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 4. janvāris

«Maija un Paija»
dziļākā izpratnē
Foto: Santis Zībergs

Diāna Zīriņa, 1.b klase

Es sāku rakstīt dzejoli
Ar dziļu domu, sapratni.
Es gribētu, lai viss ir tā –
Kā pamācošā pasakā.

Bet nav jau viss mums pelēkbalts
Bez skaņām un bez jūtām,
Mums spēks uz varoņdarbiem kalts
Un mūsu pašu dzīvēs austs.

Lai varonis un pretinieks,
Un varbūt pat kāds mistisks spēks,
Lai viss pēc manas izdomas,
Lai viss, kā gribas autoram.

Un nevajag mums pasaku,
Jo pietiek mums ar Latviju,
Ko paši mēs te veidojam
Un savos toņos krāsojam.

Es rakstīju bez apstājas,
Bet, kad bij’ beigās pielikts punkts,
To pārlasot, es sapratu –
Tas nepaskaidro Latviju.

Te viss ir atkarīgs no mums.
Un, kamēr sirdī degošs guns,
Viss, kas kvēlo izdomā,
Būs iespējams te – Latvijā.

Mums nav ne nāru ūdeņos,
Ne vienradžu, kas ganītos,
Nav medus upes mākoņos,
Pat zvēru, kas var stipri kost.

DARĪNA PITKEVIČA,
Jelgavas Mūzikas vidusskola,
II kurss

Pasākumi pilsētā
5. janvārī pulksten 19 – koncertprogramma «Ziemassvētki cauri gadsimtiem».
Piedalās: E.Rezgale (soprāns), J.Zariņa (ērģeles), L.Tomiņa (vijole), E.Bleikša (flauta).
Programmā – pasaulē iemīļotu komponistu ārijas un Ziemassvētku korāļi, kā arī
K.Sensāna «Ave Maria», Ā.Č.Ādamsa «Ak, svētā nakts», G.F.Hendeļa «Ombra mai fu»,
C.Franka «Panis Angelicus». Biļešu cena – 5 € (Sv.Annas baznīcā).
6. janvārī pulksten 16 – mūzikls «Sapņotāji»: jaunas un nedzirdētas, kā arī visiem
zināmas un iemīļotas dziesmas stāstā par pilsētu, mīlestību un sapņiem. Piedalās:
Jelgavas popkoris, Jelgavas aktieri un solisti I.Soika-Dreimane, B.Zaķevica, K.Ozoliņa,
G.Caune, E.Majevska, L.Baumane, M.Vilnis u.c., deju studija «Intriga». Mākslinieciskie
vadītāji – E.Karlsone un U.Timma, režisors – S.Kalniņš, horeogrāfes – E.Abramoviča,
I.Ose, S.Jankovska, scenogrāfs – I.Pirvics. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
7. janvārī pulksten 16 – koncerts «Zvaigznes dienas svētdienā». Muzicē Monta
Martinsone (soprāns) un Larisa Carjkova (ērģeles). Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas
baznīcā).
7. janvārī pulksten 12 un 15 – animācijas filma «Sniega karaliene 3 – uguns un
ledus» (2016), dublēta latviešu valodā. Pēc varonīgajām uzvarām pār Sniega karalieni
un Sniega karali Gerdu urda nemiers. Viņa sapņo atrast savus vecākus, kurus reiz
Ziemeļu vējš viņai atņēma. Režisors – A.Tsitsilins. Filmas garums: 89 minūtes. Biļešu
cena – 3 € (kultūras namā).
11. janvārī pulksten 18 – pirmā tikšanās ciklā «Satiec savu mūziķi». Muzikāla
tikšanās ar Jelgavas bigbenda māksliniecisko vadītāju Raiti Ašmani. Pieteikšanās pa
tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
13. janvārī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra Jauniešu teātra grupas oriģināldarbs
– izrāde «Pusaugušie» (stāsti par pieaugšanu). Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–3 €
(kultūras namā «Rota»).
14. janvārī pulksten 14 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Biļetes iepriekšpārdošanā – SIP Skolotāju ielā 8, koncerta dienā no pulksten 12 – kultūras namā. Biļešu
cena – 1 € (kultūras namā).

Izstādes
No 6. līdz 31. janvārim – Tautas gleznošanas studijas darbu izstāde «Jelgava
krāsās». Projektu atbalsta Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padome. Projekta
kuratore – A.Buškevica. Tautas gleznošanas studijas vadītāji – I.Klaperis un A.Buškevica
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
No 6. līdz 31. janvārim – Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfijas no cikla «Mana pilsēta»
(kultūras nama 1. stāva foajē).
No 8. līdz 18. janvārim – ceļojošā starptautiskā izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā,
2017» (Jelgavas Mākslas skolā).
No 22. janvāra līdz 15. februārim – PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas
kvalifikācijas darbu projektu izstāde, 2016./2017. m.g. (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 5. janvārim – stikla mākslas izstāde «Laiks. Plūsma. Doma. Vol 2» (Jelgavas
Mākslas skolā).
Līdz 5. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 10. janvārim – A.Gibetas izstāde «Skaistuma estētikā» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 15. janārim – gleznošanas studijas dalībnieku Z.Cīrules, M.Derkusova un
E.Herca izstāde «Ziemas noskaņas» (Miezītes bibliotēkā).
Līdz 11. janvārim – Ivandas Spulles-Meieres darbu izstāde «Dažādas lietas. Otra
dzīve» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).

 Jana Bahmane

«Anna Brigadere ir zemgaliete, izcila latviešu dramaturģe un spilgta mūsu
tautas filozofe. Vēlos, lai arī
mūsu bērniem ir priekšstats
par viņas daiļradi. Daudzi šobrīd nelabprāt lasa grāmatas, bet to nevar pārmest,
jo ir cits laikmets. Tādēļ man
gribējās parādīt «Maiju un
Paiju»,» par Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra izrādi «Maija
un Paija» stāsta režisore Lūcija Ņefedova. A.Brigaderes
lugas iestudējuma L.Ņefedovas režijā pirmizrādes
kultūras namā notiks 12.
janvārī pulksten 18 un 13.
janvārī pulksten 16.
L.Ņefedova norāda, ka šo izrādi
vēlas veltīt Jelgavas bērniem un viņu
vecākiem, jo darbs ir skatāms vairākos
līmeņos. «Katrai tautai ir sava reliģija,
filozofija, un šī darba centrā es vēlējos
likt Laimes mātes filozofiju. Brigaderei
ir liela ticība, ka darbs spēj mainīt
cilvēku – ja cilvēks šajā pasaulē atrod
darbu, kas patīk, tas viņu spēj pārvērst.

Tas atklājas arī viņas darbā «Dievs.
Daba. Darbs», un šīs atziņas ir vērtīgas
gan bērniem, gan arī viņu vecākiem,»
uzskata režisore.
«Domāju, ka «Maija un Paija» daudziem asociējas ar bērnu izrādi – tā arī
ir, bet tas ir tikai pirmais plāns. Bērni
redz, kā divas meitenes ar atšķirīgu
skatījumu iet līdzīgu ceļu. Bet, strādājot pie šī darba, esmu atklājusi arī
otro un trešo plānu, ko Brigadere šajā
lugā ielikusi. Mums visiem ir dotas
vienādas iespējas, starta pozīcija, un
caur šiem diviem tēliem ir parādīts,
kā mēs varam ietekmēt savu dzīvi –
viss ir atkarīgs no mūsu attieksmes,»
uzskata Maijas lomas atveidotāja Ilva
Zvilna-Štrāla. Maija mīl darbu, viņai
ir liels gribasspēks, savukārt Paija ir
Maijas pretstats, un I.Zvilna-Štrāla
papildina, ka šajā lugā atspoguļotās
problēmas ir aktuālas arī mūsdienās.
«Esmu pateicīga režisorei, ka viņa tik
precīzi prot dot uzdevumu, ko mums
savukārt ir viegli izpildīt. No bērnības
man bija palicis atmiņā, ka Maija ir
abižota, bet tagad es saprotu, ka patiesībā viņa stāv tam pāri – Maija ir
spēcīga,» tā Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra aktrise.
Jānis Dūrējs, kas izrādē spēlē Vari,

papildina, ka «Maijā un Paijā» atklājas
arī tas, cik liela nozīme mūsu dzīvē ir
līdzcilvēkiem. «Manuprāt, Vara loma
šajā izrādē ir otrajā plānā – tā parāda,
ka bieži vien par sasniegumiem dzīvē
mums ir jāpasakās ne vien pašiem sev,
bet arī līdzcilvēkiem, un Varim ļoti palīdz Maija. Cilvēku motivācija vienmēr
ir aktuāls temats – ja kaut kas neizdodas, jāizvērtē sava motivācija, un bieži
vien tā ir atbilde uz neizdošanos,» vērtē
J.Dūrējs. Viņš uzsver, ka L.Ņefedova
ļoti rūpējas par to, lai bērni uzaugtu
ar teātri.
Lomās: I.Zvilna-Štrāla, Zane Vītoliņa, J.Dūrējs, Elita Majevska, Aldis
Barons, Liene Strauta, Zaiga Zariņa.
Scenogrāfiju izrādei veidojis Raitis
Junkers, mūzikas autors – Māris Lasmanis, kostīmu māksliniece – E.Majevska. «Brigaderei ir liels spēks, kas
iedarbojas uz cilvēkiem, kuri strādā ar
viņas darbiem. Un mēs pie šīs izrādes
tapšanas strādājam ar lielu prieku,»
atklāj L.Ņefedova.
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Maija un Paija» Jelgavas kultūras
namā notiks 12. janvārī pulksten 18
un 13. janvārī pulksten 16. Biļetes var
iegādāties kultūras namā un «Biļešu
paradīzes» kasēs, cena – 4–6 eiro.

Ledus tēlnieki šogad sapņos
 Jana Bahmane

No 9. līdz 11. februārim Jelgavā jau 20. reizi notiks Starptautiskais ledus skulptūru
festivāls, kas jubilejas gadā
pārsteigs ar vērienu – trim norises vietām. Žūrijas komisija
dalībai festivālā apstiprinājusi
30 profesionālus tēlniekus no
desmit valstīm, tostarp Ķīnas
un Norvēģijas, kas festivālā
būs pārstāvētas pirmoreiz.
Tēlnieku uzdevums šoreiz būs
ledus skulptūrās attēlot tēmu
«Sapņi». Taču 1.–4. klašu skolēni savus sapņus aicināti atklāt kolāžās, līdz 18. janvārim
piedaloties kolāžu konkursā
«Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā».
Ledus skulptūru skiču atlases konkursā kopumā piedalījās 78 mākslinieki,
iesūtot 139 ledus skulptūru skices. Iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas un
projektu vadības sektora vadītājs Ivars
Pirvics norāda, ka mākslinieku interpretācijas par festivāla tēmu bijušas visai

daudzveidīgas – daži sapņus attēlojuši
diezgan tieši, sasaistot tos ar gulēšanu
un pasakām, citi uz tēmu raudzījušies
plašāk. «Šoreiz bija tiešām daudz interesantu un labu skiču – gribējās izvēlēties
vairāk nekā iespējams, tādēļ atlases process nebija viegls,» stāsta I.Pirvics. Viņš
skaidro, ka žūrija vērtē gan komandu
kopumā, gan arī katra tās dalībnieka
individuālo skici, tādēļ ļoti svarīgi, lai
visu komandas dalībnieku sniegums
būtu līdzvērtīgs, jo viņi startēs ne vien
komandu, bet arī individuālajā disciplīnā. «Tāpat vērtējam tēlnieku pieredzi
darbā ar ledu – ir svarīgi, lai mākslinieks
ne vien prastu uzzīmēt skaistu skici, bet
arī spētu to kvalitatīvi izpildīt ledū,»
norāda «Kultūras» pārstāvis.
Ledus tēlnieki no Latvijas, Lietuvas,
Krievijas, Īrijas, Portugāles, Norvēģijas,
Nīderlandes, Ukrainas, Bulgārijas un
Ķīnas Jelgavā ieradīsies 4. februārī un
darbu turpinās līdz 9. februārim, savukārt baudīt festivāla gaisotni un apskatīt
skulptoru veikumu varēs no 9. līdz 11.
februārim. «Šoreiz Ledus skulptūru festivāls notiks trīs vietās – Pasta salā, Jāņa
Čakstes bulvārī un Hercoga Jēkaba laukumā,» tā I.Pirvics. Jāpiebilst, ka biļetes

uz festivālu jau var iegādāties «Biļešu
paradīzes» kasēs. Iepriekšpārdošanā,
līdz 8. februārim, to cena ir zemāka.
Taču vēl līdz festivālam 1.–4. klašu
skolēni aicināti piedalīties kolāžu konkursā «Starptautiskais ledus skulptūru
festivāls Jelgavā», iesūtot kolektīvi
veidotas kolāžas A2 formātā par šāgada
festivāla tēmu «Sapņi». Konkursa nolikumā teikts, ka darbos vēlams caurvīt
arī patriotisko tematiku, jo festivāla
jubilejas gads sakrīt ar valsts simtgadi.
Kolāžas līdz 18. janvāra pulksten 12
var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» dežurantam
K.Barona ielā 6 ar norādi «Gundaram
Caunem» vai sūtīt pa pastu (pasta
zīmogs – 2018. gada 16. janvāris) uz
adresi: JPPI «Kultūra», K.Barona iela 6,
Jelgava, LV-3001, ar norādi «Skolēnu kolāžu konkursam «Starptautiskais ledus
skulptūru festivāls Jelgavā»». Konkursa
uzvarētāji saņems apmaksātu braucienu
visai klasei uz 20. Starptautisko ledus
skulptūru festivālu Jelgavā, bet, ja pirmo
vietu iegūs klase no Jelgavas, tā balvā
saņems autobusa pakalpojumus klases
ekskursijai, kā arī ielūgumus uz Ledus
skulptūru festivālu.

