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Brīdina par
atrašanos uz
ledus

Foto: Austris Auziņš
 Ģirts Pommers

Lielupes un Driksas
krastos ir izvietotas
jaunas informatīvas
zīmes, kas brīdina
jelgavniekus par bīstamību, atrodoties uz
ledus. Kopumā mūsu
pilsētā uzstādītas 11
šādas zīmes.
«Šāda iniciatīva mums radās
jau 2014. gadā, taču tolaik to
neļāva īstenot valstī esošā likumdošana. Nu tā mainījusies,
tādēļ pie Jelgavas ūdenstilpēm
ir parādījušās brīdinājuma
zīmes. Mūsuprāt, tas ir efektīvākais līdzeklis, kā informēt

jelgavniekus par risku, atrodoties uz ledus,» saka Pašvaldības operatīvās informācijas
centra (POIC) vadītājs Gints
Reinsons. Tieši POIC pilsētā
atbild par civilās aizsardzības
pasākumu nodrošināšanu,
operatīvās informācijas apkopošanu un tālākās rīcības
koordinēšanu.
G.Reinsons skaidro, ka zīmes izvietotas vietās, kur ir
novērota vislielākā iedzīvotāju
kustības intensitāte pa Liel
upes un Driksas ledu, papildus
tam zīmes izvietotas arī pie
Zvaigžņu dīķa, kas izvēlēts,
jo uz tā ziemas periodā daudz
laika pavada bērni. «Mums
Jelgavā nav daudz ūdenstilpju,

tādēļ izvēlētās vietas ir loģiskas
– piemēram, uz Zvaigžņu dīķa
ledus bērni ziemā bieži spēlē
hokeju, taču turpat āliņģus
izkaluši pilsētas ziemas peldēšanas entuziasti, tādēļ papildu
atgādinājums par uzmanīšanos
ir pamatots,» tā G.Reinsons.
Jāpiebilst, ka informatīvajām brīdinājuma zīmēm ir tikai
preventīva nozīme. Līdztekus
brīdinājumam par atrašanos
uz ledus uz tām minēts arī
glābšanas dienesta tālrunis
112. Zīmes izvēlētajās vietās
novietotas uz sezonu.
Tikmēr Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas pārstāve
Sandra Reksce informē, ka
policisti pēdējo divu nedēļu

«Aukstums, sniegs, zem sniega – neaizsalis purvs.
Tās ir nežēlīgas lamatas un ceļš, pa kuru jāiet uz
priekšu, jo atpakaļceļa nav. Tādi laikapstākļi bija
šeit pirms 100 gadiem, un līdzīgi tie ir arī šovakar.
Vai kaut kas mainījies? Nav ienaidnieka ložu, bet
ir brīva Latvijas valsts. Strēlnieki cīnījās, lai būtu
brīva Latvija. To viņi varbūt neapzinājās, taču viņu
domās bija ideja, pārliecība par to, ka mūsu valsts
kādreiz būs brīva. Uzdrošinos teikt, ka te latviešu
strēlnieki aukstumā un salā, ložu krustugunīs nesa
ideju par Latvijas valsti. Te mēs sākam svinēt mūsu
valsts neatkarības 100 gadus,» Ložmetējkalnā,
atzīmējot Ziemassvētku kauju 100. gadskārtu,
klātesošos uzrunāja Latvijas Valsts prezidents
Raimonds Vējonis.
Ziemassvētku kauju atceres
pasākuma pirmā daļa notika
Ziemassvētku kauju muzejā
Jelgavas novada «Mangaļos»,
kur pulksten 15 sākās Pirmā
pasaules kara kaujas rekonstrukcija. Tajā spilgti bija attēlots Latvijas strēlnieku varonī-

gais uzbrukums vācu armijas
nocietinājumam, kura galvenais objekts šoreiz bija jaunais
muzeja ekspozīcijas elements
– betona ugunspunkts. Muzeja
vadītājs Dagnis Dedumietis
skaidro, ka jaunā ekspozīcija
būs apskatāma katru dienu.

Foto:
Austris
Auziņš

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

Sestdien Pasta salā –
Sniega diena
 Ģirts Pommers

14. janvārī pulksten
12 Pasta salā ar dažādām ziemas aktivitātēm tiks atzīmēta Pasaules sniega
diena, kuras laikā
jelgavniekiem bez
maksas būs iespēja
piedalīties distanču
slēpošanā pa apli,
izvizināt savus bērnus ar ragavām, kā
arī vērot hokeja un
šorttreka paraugdemonstrējumus pilsētas slidotavā.
«Arī šoreiz pasākuma mērķis
ir, piedaloties daudzveidīgās
aktivitātēs, gūt pozitīvas emocijas, baudīt tās kopā ar ģimeni
un iepazīt ziemas sporta veidus. Sportiskie principi tiek
atstāti otrajā plānā,» stāsta
Sporta servisa centra vadītāja
vietniece Maija Actiņa. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā
ziemīgās aktivitātes apmeklēja
ap 200 jelgavnieku.
Sniega dienā Jelgavā aicinātas
piedalīties ģimenes ar bērniem

un ikviens ziemas prieku cienītājs. Pasākumā plānotas šādas
ziemas aktivitātes: distanču slēpošanas aplis pieaugušajiem, slēpošanas sprints bērniem, veiklības brauciens ar ragaviņām un
sportiski uzdevumi ar slidošanas
un hokeja elementiem.
Dalībnieki tiks nodrošināti
ar sporta inventāru, bet var
ņemt līdzi arī savu – slēpes, ragaviņas, slidas. Sniega dienas
pasākuma dalībnieki saņems
apliecinājumu par piedalīšanos svētkos. Par iesaistīšanos
vismaz trīs aktivitāšu veidos
dalībnieks saņems piemiņas
medaļu. Veiksmīgākajiem dalībniekiem paredzētas pārsteiguma balvas.
Jāpiebilst, ka Pasaules sniega diena (World Snow Day) ir
Starptautiskās slēpošanas federācijas (FIS) ikgadējs sniega
festivāls bērniem un viņu ģimenēm, kas vienlaicīgi notiek
dažādās vietās visā pasaulē.
Tā ir daļa no FIS programmas
«Vediet bērnus uz sniega», kuras mērķis ir dot bērniem un
viņu vecākiem iespēju iepazīt
un arī izmēģināt dažādas sniega aktivitātes.

Jelgavas slimnīcā
2016. gadā ārstējušies
13 864 pacienti

Pirmā pasaules kara
kaujas rekonstrukcija
arī šogad bija viens no
centrālajiem notikumiem
Ziemassvētku kauju
atceres pasākumā.

«Ziemassvētku kauju 100 gadu
jubileja mums ir liels notikums,
kuram esam pamatīgi gatavojušies. Katru gadu domājam par
to, lai cilvēkiem būtu interesanti, un liels prieks, ka apmeklētāji to novērtē. Pagājušajā gadā
muzeju apmeklēja 13 tūkstoši
cilvēku – esam apmeklētākais

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

laikā veikuši vairākus preventīvus pasākumus, lai brīdinātu
jelgavniekus par bīstamību,
atrodoties uz ledus. Atšķirībā
no Rīgas Jelgavā nav paredzēts
administratīvais sods par atrašanos uz ledus laikā, kad
to aizliedz pašvaldības saistošie noteikumi, taču Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija
iedzīvotājus cenšas brīdināt un
skaidrot riskus. Jau pagājušajā
nedēļā Grēbnera parka dīķī
ielūza bērns, vēl deviņus gadus
vecs bērns manīts staigājam
pa Driksas plāno ledu, bet uz  Sintija Čepanone
Zvaigžņu dīķa ledus bērni pat
slidojuši, neapzinoties bīs«Pagājušā gada laikā
tamību, ko var radīt uz dīķa
Jelgavas slimnīcas
izcirstie āliņģi.
stacionārā kopumā

Ziemassvētku kaujām – 100. gadskārta
 Ģirts Pommers

kas 22. janvārī notiks
Jelgavas kultūras namā.

tūrisma objekts Zemgalē. Par
jauno elementu varu teikt, ka
tas ikvienam interesentam ir
pieejams 24 stundas diennaktī.
Apmeklētāji var novērtēt, cik
biezas bija mūra sienas, kādas
bija uzbrukuma un aizsardzības
pozīcijas,» stāsta D.Dedumietis.
Turpinājums 3.lpp.
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ārstēti 13 864 pacienti, kas ir par 863
vairāk nekā gadu iepriekš,» apkopotos
datus par 2016. gadu
atklāj SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca»
valdes loceklis Andris Ķipurs.

Arī pērn teju nemainīga
saglabājusies tendence, ka
apmēram 95 procenti pacientu, kas ārstējušies stacionārā,
slimnīcā nogādāti ar neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Savukārt slimnīcas Uzņemšanas nodaļa diennaktī palīdzību
sniedz apmēram 85 cilvēkiem.
A.Ķipurs skaidro, ka viens
pacients slimnīcā vidēji uzturējies 5,75 dienas, kas ir
nedaudz labāks rādītājs nekā
vidēji valstī, taču, vērtējot pa
profiliem, salīdzinoši ilgāks
ārstēšanās laiks – vidēji septiņas dienas – bijis terapeitiskajā profilā, kamēr ķirurģiskajā
tās bijušas vidēji piecas dienas.
Arī noslogojums pērn lielāks

bija Terapijas, Neiroloģijas un
Bērnu nodaļai. Kaut arī terapeitiskajā profilā slimnīca izjūt
gultasvietu trūkumu, vietu
skaitu nav plānots palielināt
– slimnīcas vadītājs atzīmē,
ka atbilstoši veiktajam Pasaules Bankas pētījumam gultu
skaitu Jelgavas slimnīcā pat
ieteikts samazināt no līdzšinējām 256 līdz 230. «Terapeitisko
pacientu slimnīcā vienmēr
ir bijis vairāk, un viens no
iemesliem ir fakts, ka nākas
ārstēt pacientus ar hroniskām
saslimšanām, kuri stacionārā
spiesti periodiski atgriezties.
Turklāt lielākoties tie ir gados veci cilvēki – no visiem
terapeitiskajiem pacientiem
43 – 44 procenti ir vecumā virs
60 gadiem,» situāciju raksturo
A.Ķipurs.
Jāpiebilst, ka uz šo brīdi
stacionārā ārstēto iedzīvotāju,
kas nav norēķinājušies par
saņemtajiem pakalpojumiem,
parāds Jelgavas slimnīcai
sasniedz 250 tūkstošus eiro.
Taču pozitīva tendence pērn
bijusi Dzemdību nodaļā –
2016. gadā Jelgavas slimnīcā
piedzimuši 1095 bērni, kas
ir par 53 vairāk nekā gadu
iepriekš, piebilst A.Ķipurs.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Lēmumu par to, ko darīt,
var pieņemt tikai dzīvokļu
īpašnieki»
 Jānis Kovaļevskis

«Mūsu darbs balstās
uz trim pamatlietām
– profesionālismu, izglītotiem dzīvokļu īpašniekiem un savstarpējo uzticību. Tikai tad
varam sasniegt labus
rezultātus un būtiski
paaugstināt dzīves
komfortu,» saka SIA
«Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde»
(JNĪP) valdes loceklis
Juris Vidžis, kura atbildības lokā ir 415 dzīvojamās ēkas ar aptuveni
14 500 dzīvokļiem.
«Esmu gandarīts, ka dzīvokļu
īpašnieku izpratne par savu lomu
nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumos aug ar katru
gadu. Arvien retāk nākas skaidrot,
ka darbus konkrētai mājai varam
veikt tikai tādā apmērā, kā par
to ir vienojušies un samaksājuši
dzīvokļu īpašnieki,» tā J.Vidžis,
uzsverot, ka, lielā mērā pateicoties iedzīvotāju uzticībai, pilsētā
izdevies renovēt 18 mājas, kurās
apkures rēķini samazinājušies līdz
pat 70 procentiem.
1. janvārī stājās spēkā grozījumi Dzīvokļa īpašuma
likumā. Atsevišķas likuma
normas tiek precizētas, bet ir
arī jaunas prasības dzīvokļu
īpašniekiem. Kā šie grozījumi
ietekmēs JNĪP darbu?
Kopā ar Latvijas Namu pārvaldītāju asociāciju pie šiem grozījumiem strādājām kā nozares
pārstāvji. Grozījumos ir atrunātas
vairākas būtiskas lietas. Piemēram, no šā gada persona, kas
iegādāsies īpašumu izsolē, vairs
nevarēs izvairīties no komunālajiem maksājumiem, jo jaunajam
dzīvokļa īpašniekam būs pienākums pārņemt saistības par
kārtējiem maksājumiem līdz ar
brīdi, kad tiesa apstiprina izsoles
aktu. Tāpat atvieglota kārtība,
kā veicamas dzīvokļu īpašnieku
aptaujas. Vēl dzīvokļu īpašniekiem ar likumu noteikts pienākums veidot uzkrājumu fondu
mājas remontam. Vienkāršotās
renovācijas gadījumā vairs nebūs
jāmaina visas dzīvojamās mājas
platība Zemesgrāmatā, bet pietiks
tikai ar izmaiņu reģistrēšanu
konkrētam dzīvokļa īpašumam.

Par dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma, piemēram, pagraba vai
ratiņtelpas, izmantošanu vairs
nebūs nepieciešama visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana, pietiks
ar trim ceturtdaļām. Tās ir tikai
būtiskākās izmaiņas, par kurām
detalizētāk stāstīsim semināros.
Par semināru norises laikiem
dzīvokļu īpašniekus informēsim
atsevišķi.
Šogad varētu atsākties ēku
energoefektivitātes uzlabošanas projekti, kam iespējams
piesaistīt ES līdzfinansējumu.
Kāda situācija šajā ziņā ir
Jelgavā?
Mums jāapzinās, ka liela daļa
pilsētas dzīvojamā fonda ir celts
padomju gados, kad bija pavisam
cita izpratne par energoefektivitāti, tika izmantoti citi būvniecības
paņēmieni un cilvēku prasības
pret apkārtējo vidi un savu dzīves
telpu bija pieticīgākas. Šīs ēkas
nevar nodrošināt komfortablus
dzīves apstākļus mūsdienu situācijā. Pastāv divas iespējas – vai
nu nedarīt neko, maksāt lielus apkures rēķinus un paļauties uz likteni, vai domāt par sava īpašuma
nākotni jau šodien. Taču lēmumu
par to, ko darīt, var pieņemt tikai
dzīvokļu īpašnieki – nedz JNĪP,
nedz pašvaldībai šādu tiesību nav.
Jau vairāk nekā desmit gadus
strādājam pie ēku renovācijas
projektiem, un kopumā mums
izdevies renovēt jau 18 dzīvojamās
ēkas, tostarp 16 ēkas renovētas
ar ES līdzfinansējumu. Esam sasnieguši labus rezultātus. Diemžēl
pēdējos divus gadus bija programmas pārtraukums, bet šobrīd ir
atvērta jaunā programma, kas
būs pieejama līdz 2023. gadam.
Iespējams, tā ir pēdējā iespēja
sakārtot savu īpašumu ar ES
struktūrfondu atbalstu.
Kādi ir jaunās programmas
nosacījumi?
Uzskatu, ka jaunā programma
ir labāka par iepriekšējo, jo par
pamatu tiek ņemts kritērijs, ka
ieguldījumiem jāatmaksājas 20
gadu laikā. Tā ir ekonomiski
pamatota pieeja. Dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja piesaistīt ES līdz
finansējumu divos veidos: ņemt
aizņēmumu no komercbankas
vai citas finanšu institūcijas un,
izpildot visus programmas nosacījumus, iegūt līdzfinansējumu līdz
50 procentu apmērā no projekta

1. JANVĀRĪ STĀJĀS SPĒKĀ GROZĪJUMI
DZĪVOKĻA ĪPAŠUMA LIKUMĀ
Tie precizē vairākas iepriekšējās likuma normas un
pastiprina dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumus.

Būtiskākās izmaiņas:

• ja dzīvoklis iegādāts izsolē, visi maksājumi dzīvokļa īpašuma ieguvējam
ir jākārto no tās dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums par izsoles
akta apstiprināšanu;
• dzīvokļa īpašuma atsavināšanas gadījumā darījuma dalībnieki nekavējoties rakstveidā paziņo dzīvojamās mājas pārvaldniekam par
dzīvokļa īpašnieka maiņu;
• ir jāveic maksājumi uzkrājumu fondā (saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumā noteikto);
• vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par atsevišķā
īpašuma robežās esošo dzīvojamās mājas kopīpašuma elementu pārbūves un restaurācijas kārtību;
• kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanai dzīvokļu
īpašnieku starpā vairs nav nepieciešams 100 procentu, bet vismaz trīs
ceturtdaļu īpašnieku balsojums «par»;
• aptaujas lēmumu pieņemšanai var rīkot ne tikai pārvaldnieks vai cita
dzīvokļu īpašnieku kopības noteikta persona, bet arī dzīvokļa īpašnieks.

«Katrai daudzdzīvokļu ēkai esam izveidojuši savu virtuālo maciņu, lai dzīvokļu īpašnieki
varētu sekot līdzi savas mājas naudas plūsmai. Tā nav virtuāla nauda, bet gan reālie ieņēmumi, par kuriem varam veikt darbus,» uzsver Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
Foto: Austris Auziņš
valdes loceklis Juris Vidžis.
attiecināmajām izmaksām vai izmantot valsts finanšu institūcijas
«Altum» piešķirtos līdzekļus ar samazinātu procentlikmi un saņemt
līdzfinansējumu
līdz 35 procentu
apmērā. Maksimālo līdzfinansējuma apmēru
varēs saņemt
tad, ja ēkas siltumenerģijas
patēriņš nepārsniegs 70 kWh/
m2. Pirmo projektu realizācija
sāksies jau šogad, un plānojam, ka
gadā Jelgavā varētu tikt renovētas
līdz 10 ēkām.

pilsētā šajā mēnesī ir 1,12 eiro
par kvadrātmetru. Atšķirība ir
acīmredzama. Tomēr, lai sasniegtu šādus rādītājus, jārēķinās ar
lielākiem ieguldījumiem. Šajā
ziņā meklēsim
vidusceļu starp
dzīvokļu īpašnieku interesēm un
sasniegto rezultātu. Skaidrs, ka
no jauna celtā
ēkā šos rādītājus sasniegt ir
vieglāk. Šobrīd
esam uzsākuši izpētes darbu par
iespējām Jelgavā būvēt zema
enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu
ēkas. Pašvaldībai nepieciešams
paplašināt savu dzīvojamo fondu,
pilsētā trūkst īres dzīvokļu, un tā
ir joma, kurā mēs kā JNĪP varam
likt lietā savu pieredzi.

«Šobrīd esam uzsākuši izpētes darbu par
iespējām Jelgavā būvēt
zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu
ēkas.»

Pat pie optimistiskākā scenārija, noslēdzoties šai pro
grammai, lielākā daļa pilsētas
daudzdzīvokļu ēku vēl nebūs
renovētas – vai ir arī citas
iespējas?
Paralēli Ekonomikas ministrijas administrētajai ES fondu
programmai sadarbībā ar Vācijas
partneriem no Austrumeiropas Mājokļu apsaimniekošanas
iniciatīvas programmas (IWO)
strādājam pie fonda izveides, no
kura uz izdevīgiem nosacījumiem
varētu aizņemties līdzekļus ēku
renovācijai arī pēc tā sauktā
ESKO principa. Proti, ēkas pārvaldnieks vai kāda cita dzīvokļu
īpašnieku pilnvarota persona
piesaista līdzekļus un veic renovācijas darbus, bet iedzīvotāji 20
gadu laikā norēķinās par šiem
ieguldījumiem. Izmantojot šo
pieeju, iedzīvotājiem nav jāņem
kredīts un risku par projektā sasniegtajiem rezultātiem uzņemas
tā ieviesējs.
Pilsētā ir uzbūvēta pirmā
zema enerģijas patēriņa sabiedriskā ēka – 2. internātpamatskolas sporta halle,
kurā siltumenerģijas patēriņš
ir no 15 līdz 50 kWh/m2. Vai
redzat iespēju šādus rezultātus sasniegt arī kādā no
daudzdzīvokļu ēkām, veicot
komplekso renovāciju?
Līdzīgu rezultātu esam sasnieguši projektā Helmaņa ielā 3, kur
siltumenerģijas patēriņš nepārsniedz 55 kWh/m2. Tas nozīmē, ka
maksājums par apkuri, piemēram,
novembrī ir 31 cents par kvadrātmetru, turpretim vidējās izmaksas

Esat pārstāvējuši dzīvokļu
īpašnieku intereses vairākos
tiesas procesos par zemes
nomas maksas noteikšanu situācijās, kur īpašums ir dalīts.
No likumdevēja – Saeimas
– izskanējusi apņemšanās atrisināt šo situāciju. Vai redzat
risinājumu?
Mums ir rūgta pieredze saistībā
ar dalīto īpašumu, jo JNĪP šajā
ziņā ir kā ķīlnieks starp zemes
īpašniekiem un dzīvokļu īpašniekiem. Mēs varam slēgt līgumu
par zemes nomu tikai tad, ja mūs
to darīt ir pilnvarojuši dzīvokļu
īpašnieki, lai gan likums skaidri
nosaka, ka dzīvokļu īpašniekiem ir
pienākums slēgt šo līgumu. Mūsu
praksē ir gadījums, kad zemes
īpašnieks piedāvā slēgt līgumu
par samazinātu nomas maksu
– 3,6 procentiem no kadastrālās
vērtības –, bet dzīvokļu īpašnieki
atsakās no šī piedāvājuma. Rezultātā viņiem nāksies segt gan
tiesas izdevumus, gan likumā noteiktos sešus procentus no zemes
kadastrālās vērtības kā zemes
nomas maksu. Saeimā ir izveidota
darba grupa, kura strādā pie šī
jautājuma, lai sagatavotu abpusēji pieņemamu piedāvājumu, kā
organizēt zemes atpirkšanas procesu. Viens no variantiem paredz,
ka zemi iegādājas «Altum», no kā
iedzīvotāji to pakāpeniski izpērk.

vojamo māju dzīvokļu īpašniekiem ir iespēja piesaistīt
pašvaldības līdzfinansējumu
pagalmu labiekārtošanai – kā
vērtējat šo programmu, un
kas tajā būtu pilnveidojams?
Pirmo projektu pagalmu lab
iekārtošanas jomā bijām iecerējuši jau 2008. gadā, tomēr
dzīvokļu īpašnieki atteicās no tā
realizācijas. Nevaram teikt, ka
arī turpmākajos gados šajā jomā
būtu bijusi liela aktivitāte. Arī
iedzīvotāju intereses atšķiras –
vieniem būtiskāk šķiet sakārtot
piebraucamos ceļus un autostāvvietas, savukārt citi vēlas izbūvēt
bērnu rotaļu laukumu, ierīkot
soliņus un zaļo zonu. Pēdējo divu
gadu laikā realizēti četri projekti. Iedzīvotāju interese nav
pārāk liela, turklāt mūs iegāza
projektētāju darbs un neprecīzās
darbu veikšanas tāmes. Vairākus
projektus neizdevās realizēt tādēļ,
ka faktiskās izmaksas, par kādām
būvnieki bija gatavi veikt darbus,
diezgan ievērojami atšķīrās no
plānotajām. Liels gandarījums ir
par pērn realizēto projektu Asteru un Māras ielas iekšpagalmā,
kur piecu māju iedzīvotāji spēja
vienoties par pagalma labiekārtošanas darbiem un bērnu rotaļu
laukuma izbūvi. Šajā projektā
tika domāts jau par visa kvartāla
uzlabojumiem.

Namu apsaimniekošanā
tāpat kā citās jomās arvien
lielāka loma ir viedajām tehnoloģijām. Cik plaši šobrīd
tehnoloģijas izmantojat savā
ikdienas darbā?
Esam izveidojuši savu informatīvo sistēmu, kuru šobrīd
izmanto 8000 dzīvokļu īpašnieku
jeb aptuveni 60 procenti no JNĪP
klientiem. Katrai mājai esam
izveidojuši mājas lietu e-vidē,
kur iespējams ievadīt skaitītāju
rādījumus, saņemt rēķinus, sekot
līdzi paveiktajam, mājas naudas
plūsmai, sazināties ar pārvaldnieku un pieņemt lēmumus par
nepieciešamajiem darbiem. Katram dzīvokļa īpašniekam ir iespēja
pārliecināties, cik naudas māja ir
uzkrājusi, kādi ir parādi un kas
ir parādā. No 1. janvāra sistēmā
var autentificēties, izmantojot
populārāko banku autentificēšanās sistēmu, kas ir īpaši droša,
Šis būs jau trešais gads, kad tādēļ šiem datiem var piekļūt tikai
pilsētā daudzdzīvokļu dzī- dzīvokļu īpašnieki.

Pilsētnieks vērtē

Kā, jūsuprāt,
pilsēta tiek galā
ar sniegu?
Anta, jaunā
māmiņa:
– Kājāmgājējiem pārvietoties pilsētā
problēmu
nav, taču ar
bērnu ratiņiem ikdienā ir diezgan
grūti, jo sniega dēļ tos stumt ir
grūtāk, arī pašai slīd kājas. Jāatzīst,
ka centrā ietves ir diezgan tīras,
bet ārpus tā – grūtāk izbraucamas,
taču cenšos tikt galā, lai nebūtu jāiet pa ceļu, kur ir intensīva satiksme.
Jeļena, strādā
tirdzniecībā:
– Centrā ielas un ietves
ir daudzmaz
tīras, taču
Satiksmes un
Ganību ielas rajonā, kur dzīvoju,
sniega ir ļoti daudz. Šonedēļ jau
ir labāk, jo daļa sniega nokususi,
daļu – pieblietēja automašīnas,
taču, kad bija liels sniega apjoms,
nevarēja ne izbraukt, ne izbrist,
arī stāvvietas nebija tīrītas. Kopumā Jelgavā ir sakārtota vide, bet
domāju, ka neviens negaidīja tik
pamatīgu sniegu un atbildīgie
dienesti nereaģēja laicīgi.
Aleksandrs,
strādā celtniecībā:
– Aizvadītajās brīvdienās
visa pilsēta
bija sniegā.
Dzīvoju Pārlielupē, un kājām tikt
pāri tiltiem ar bērnu ratiņiem bija
ļoti grūti. Tikai svētdien uz vakara
pusi kaut ko sāka tīrīt, un domāju,
ka pie mums, cukurfabrikas rajonā,
pat ir labāk nekā Jelgavas centrā.
Šajās dienās sanācis pabūt arī Rīgā
– tur, manuprāt, ietves ir tīrākas.
Ilze, mājsaimniece:
– Manuprāt,
pilsēta ar
sniegu tiek
galā diezgan
labi – protams, ir mazākas ieliņas, kas varētu
būt tīrākas, taču lielās ielas ir ērti
izejamas un izbraucamas. Priecē,
ka sakopta ir Pasta sala – notīrīti
celiņi, arī bērnu laukumi ir ērti pieejami. Vienīgi pie daudzdzīvokļu
mājām varētu būt mazāk sniega.
Arī pati dzīvoju daudzdzīvokļu
namā – dažreiz sētnieki sniegu
notīra novēloti, bet kopumā jau
nevar sūdzēties.
Karīna, skolniece:
– Ir diezgan
traki – ietves
slidenas,
dažreiz zem
sniega kārtas
ir ledus. Centrā sniega mazāk,
taču Māras ielas rajonā, kur biežāk sanāk pārvietoties, sniega ir
vairāk, īpaši daudzdzīvokļu namu
pagalmos.
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Nedaudz vēlāk solījumu
Latvijas valstij deva jaunie
jaunsargi un zemessargi, kuru
lomu mūsdienu Latvijā akcentēja aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis. «Man
ir prieks, ka mums aug jauni
«mūžības skartie». Es tiešām
ceru, ka viņiem nekad nebūs
jākaro. Pavadot laiku ar šiem
jaunajiem cilvēkiem, es ticu, ka
ar mūsu valsti viss būs kārtībā,
mēs būsim drošībā.»
Par pilntiesīgu jaunsargu
kļuvusī Jelgavas 4. sākumskolas skolniece Gundega atzīst,
ka iesaistīties šajā kustībā viņu
pamudinājis tēvs, kurš ir zemessargs. «Man šķiet ļoti saistošas un noderīgas tās lietas,
kas tiek iemācītas Jaunsardzē,
piemēram, kā izdzīvot mežā. Te
svarīga ir disciplīna, kas noder
arī ikdienā. Ļoti iespējams, ka
savu karjeru saistīšu ar militāro jomu,» tā viņa.
Dāvis Neretnieks, kurš kopā
ar vēl četriem Latvijas aizstāvjiem deva zemessarga zvērestu,
atzīst, ka galvenā motivācija
kļūt par zemessargu ir pienākums pret savu valsti. «Agrāk
biju plānojis iestāties profe-

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai tūristiem būtu pieejama informācija par
skaisto un vēsturisko
objektu «Villa Medem», tās īpašnieks
plāno ēkas teritorijā
izvietot lielformāta
plakātu ar vēstures
faktiem par šo objektu vairākās valodās.
Piedaloties konkursā,
plakāta izveidē talkā
tiek aicināti jelgavnieki.
«Ir bijušas situācijas, kad tūristi, staigājot pa pilsētu, pamana «Villa Medem» un kautrīgi
bildējas pie tās, neko nezinot
par šo objektu, tāpēc nolēmām,
ka tūristiem par to nepieciešama informācija,» stāsta ēkas
attīstītājas SIA «Leopolds»
vadītāja Sintija Gribule. Lai
informācija būtu ērti pieejama,
nolemts izveidot lielformāta
(10x4,5 metri) plakātu, kas tiks
piestiprināts pie nepabeigtās
būves villas teritorijā Uzvaras
ielas pusē, vienlaikus skatam
nosedzot šo ne visai pievilcīgo
ēku.
Villas īpašnieki aicina ikvienu
jelgavnieku piedalīties plakātu
konkursā, iesūtot elektroniski
savu vīziju par to, kādam jāizskatās šim plakātam: kādi fakti
un kādā veidā tajā jāatspoguļo.
Darbi jāiesūta pa e-pastu villa.
medem@inbox.lv līdz 1. februārim. Idejas izvērtēs «Villa

Bibliotēkas jumta
remontu pabeigs
šomēnes

sionālajā dienestā, taču dzīve
iegrozījās citādāk. Neslēpšu,
ka militārā joma man jau sen
interesē, tādēļ kļūšana par
zemessargu ir loģisks solis. Tagad man ir iespēja kalpot savai
valstij šādā formā. Aicinu arī
citus iesaistīties Zemessardzē,
jo tā ir iespēja pārbaudīt savus
spēkus, brīvdienas pavadīt
brīvā dabā un iemācīties ko
jaunu sev un savai valstij.»
Īpašas emocijas D.Neretnieks
izjutis, vērojot Pirmā pasaules
kara kaujas rekonstrukciju:
«Iedomājoties, kā tas patiesībā bija, man uzmetas zosāda.
Aukstums, lodes zibēja, daudzi
gāja bojā – no vienas puses,
lepnums par mūsu strēlnieku
paveikto, no otras puses, daudzi tomēr no šīm kaujām tā
arī neatgriezās… Taču, ja būs
nepieciešams doties karā, es to
 Jana Bahmane
noteikti darīšu.»
Pēc zvēresta nodošanas zeAizvadītās vasaras
messargi, jaunsargi un citi
nogalē tika uzsākklātesošie devās apmēram
ta Jelgavas pilsētas
septiņus kilometrus garā lāpu
bibliotēkas jumta regājienā uz Ložmetējkalnu,
konstrukcija un ēkas
kur notika svinīgais atceres
bēniņu siltināšana
pasākums. Pēc tā vēl ilgi cilvēki
– remontdarbus plāpulcējās pie ugunskuriem un
nots pabeigt līdz jandziedāja strēlnieku dziesmas.

«Villa Medem» grib
piesaistīt vairāk tūristu
Medem» pārstāvji, Jelgavas reģionālā Tūrisma centra (JRTC)
pārstāve Liene Strazdiņa un pilsētas galvenā māksliniece Laura
Vizbule. Uzvarētāju gaida balva.
JRTC uzņēmēju vēlmi veidot
informatīvus stendus par savu
objektu vērtē kā ļoti pozitīvu
iniciatīvu. ««Villa Medem» ir
arhitektoniski un vēsturiski
interesanta apskates vieta, un
tās apsaimniekotāji aktīvi ir
iesaistījušies tūrisma piedāvājuma veidošanā un teritorijas
labiekārtošanā. Pašlaik tā kā
pieturas punkts ir iekļauta
gidu vadītajās ekskursijās pa
pilsētu, bet prognozējam, ka
līdz ar interesanta piedāvājuma
parādīšanos tūristu interese par
šo objektu kļūs arvien lielāka,»
vērtē L.Strazdiņa.
Jāpiebilst, ka Karstens Ostmanns «Villa Medem» iegādājās
2015. gada aprīlī. Pa šo laiku
tai ir salabots jumts, atjaunots
žogs un sakārtota ēkas fasāde
Uzvaras ielas pusē. «Vēl plānots
sakārtot ēkas fasādi uz bijušās
linu fabrikas pusi, bet pagaidām
to nevaram darīt, jo kaimiņu
teritorijā ir nojauktas ēkas un
vēl stāv būvgružu kaudzes. Nav
jēgas tagad sakārtot fasādi, ja
putekļi, kas radīsies, izvedot
būvgružus no teritorijas, to var
sabojāt,» norāda S.Gribule.
Jāatgādina, ka «Villa Medem»
ir valsts nozīmes arhitektūras
piemineklis un visi tajā iecerētie
darbi jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Zemgales INFO»
(reģ.Nr.90002314238)

AICINA DARBĀ ĀRŠTATA AUTORU(-I).
Pienākumi: materiālu veidošana laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» un
portālam www.jelgavasvestnesis.lv.
Prasības:
• pieredze žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā;
• ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un spēja tās izpaust.
Pieteikumu un CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 27. janvārim.
JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.
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vāra beigām. «Bibliotēka pavisam drīz iegūs jaunu jumtu, tiks
atjaunots tās mansarda stāvs. Ļoti būtiski,
ka jumta smagums
vairs nebalstīsies uz
iekšsienām, bet gan
ārsienām. Būvnieki ir
ieguldījuši milzu darbu, lai ēku padarītu
drošāku – par biezu sniega segu vairs
neuztrauksimies,»
vērtē Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa.

Jumta remontdarbu dēļ pagājušā gada novembrī bibliotēka bija slēgta divas nedēļas,
taču pārējā laikā tā bija un arī
turpmāk būs atvērta. «Vienīgās

Foto: Austris Auziņš
neērtības ir tās, ka trešais stāvs
ne bibliotēkas apmeklētājiem,
ne darbiniekiem nav pieejams.
Nevaram izsniegt grāmatas
no mūsu krātuvēm, bet aktīvi
izmantojam starpbibliotēku
abonementu un pasūtām grāmatas citās bibliotēkās – šo
pakalpojumu var izmantot
ikviens lasītājs,» aicina L.Zariņa. Šobrīd nav pieejama Mazā
zāle un Krišjāņa Barona zāle,
kā arī mācību klase, kuru
īpaši bija iecienījuši Jelgavas
seniori. «Seniori tajā regulāri
ieguva arvien jaunas zināšanas
datorprasmēs, informācijas
meklēšanā. Mācību klasē vadījām nodarbības arī jaunajai
paaudzei, rosinot gudri un pēc
iespējas vienkāršāk spēt atrast
uzticamu un vērtīgu informāciju,» stāsta L.Zariņa.
Bibliotēkā norāda, ka nozīmīga veikto remontdarbu pievienotā vērtība ir siltuma zudumu samazināšanās. «Jumts
tiek siltināts, uz iekšpagalma
pusi pavērsti jumta logi. Ir iegūtas plašas mansarda telpas,
tikai jāgaida jaunas finansējuma iespējas, lai tās padarītu
pieejamas bibliotēkas apmeklē-

tājiem, jo iekšdarbi ir nākotnes
jautājums,» tā pilsētas bibliotēkas direktore. Remontdarbi
notikuši arī 1986. gadā atklātajā Krišjāņa Barona vārdā
nosauktajā zālē – tur nomainīti
logi, saglabājot mākslinieces
Esteres Bormanes logu vitrāžas, tomēr pašas zāles remonts
atlikts uz šo gadu.
Kad noslēgsies jumta atjaunošanas darbi, bibliotēka atkal
varēs izmantot krātuves, kas
atrodas 3. stāvā. Tomēr gan
Mazā, gan Krišjāņa Barona
zāle un mācību klase apmeklētājiem pagaidām vēl nebūs
pieejama. «Savu pasākumu
organizēšanai sadarbosimies
ar Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeju
– jelgavniekiem būs iespēja
tikties ar Latvijā zināmiem
autoriem, ko piedāvāsim Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītā
projekta «Vārdu nospiedumi»
laikā. Sadarbosimies arī ar
citām Jelgavas pilsētas iestādēm,» norāda L.Zariņa.
Darbus Jelgavas pilsētas
bibliotēkā veic SIA «Būvkore»,
un projekta kopējās izmaksas
ir 216 000 eiro.

«Jundā» – atvērto durvju vakars
 Jana Bahmane

Piektdien, 20. janvārī,
no pulksten 16 līdz 18
bērnu un jauniešu centrā «Junda» Skolas ielā
2 notiks Atvērto durvju
vakariņš, kurā ikviens
interesents varēs ielūkoties centra pulciņu darbībā, uzdot jautājumus
pulciņu skolotājiem un
apskatīt «Jundas» audzēkņu veikumu.

«Šajā dienā «Jundu» aicinām apmeklēt gan mūsu
centra audzēkņu vecākus un
draugus, gan arī tos bērnus
un jauniešus, kuri vēlas iepazīties ar «Jundas» pulciņu
piedāvājumu,» aicina bērnu
un jauniešu centra «Junda»
direktora pienākumu izpildītājs Māris Kalniņš. Viņš norāda, ka pasākuma apmeklētāji
varēs aprunāties ar pulciņu
vadītājiem, kā arī nobalsot
par radošo pulciņu audzēkņu

darbiem, kas tapuši aizvadītajā pusgadā. Tos novērtēs arī
pulciņu skolotāji, un čaklākie
audzēkņi saņems Goda rakstu.
«Interesenti, aprunājoties ar
pulciņu skolotājiem, varēs arī
pieteikties dalībai pulciņos, ja
tajos vēl būs brīvas vietas,»
stāsta M.Kalniņš.
Pasākumu 20. janvārī no
pulksten 16 līdz 18 aicināts
apmeklēt ikviens interesents
– iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama.

Nakts patversmē glābiņu
no aukstuma meklē ap 20 cilvēku
 Sintija Čepanone

Kaut arī gaisa temperatūra jau ilgāku laiku
bija stabili zem 0 grādu atzīmes, sasniedzot
pat mīnus 20 grādus,
Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Nakts pa
tversme laikapstākļu
izmaiņas būtiski neizjūt. «Ja vasarā Nakts
patversmē naktī uzturas vidēji 10 cilvēki, tad
šobrīd klientu skaits ir
līdz divdesmit,» norāda Nakts patversmes
sociālā darbiniece Iveta
Kaļinka.

Viņa skaidro, ka ziemas periodā, no 1. oktobra līdz 31. martam,
Nakts patversmē klienti var
uzturēties no pulksten 18 līdz 8,
taču, ja gaisa temperatūra ir mīnus 8 grādi, tad uzturēties drīkst
arī pa dienu. Iespēju uzturēties
Nakts patversmes telpās dienas
laikā neizmanto visi klienti –
vairums dodas savās ikdienas
gaitās, neskatoties uz aukstumu.
Šogad lielākais klientu skaits
dienas laikā bijis 6. janvārī, kad
šo iespēju izmantoja 11 cilvēki.
Jāatzīst, ka šoziem Nakts
patversme nav īpaši noslogota –
līdz šim lielākais cilvēku skaits
bija novembrī, kad atsevišķās
naktīs pakalpojumu izmantoja

pat 28 personas. Janvārī Nakts
patversmē nakšņo vidēji 17
personas, līdz šim aukstākajā
naktī, kas bija no 6. uz 7. janvāri,
sasniedzot 20 cilvēkus.
Jāatgādina, ka iepriekšējos
gados ziemas mēnešos Nakts pa
tversmes pakalpojumus ik nakti
izmantoja ap 40 apmeklētāju.
«Tā kā Nakts patversmē netiek uzņemti cilvēki alkohola
reibumā, iespējams, tas ir viens
no iemesliem, kāpēc šobrīd,
neraugoties uz auksto laiku,
klientu patversmē ir mazāk.
Tāpat arī jāievēro citi noteikumi,
un ir cilvēki, kas uzskata, ka tie
ierobežo viņu brīvību,» pieļauj
I.Kaļinka.
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Īsi
 Jelgavas publiskajā slidotavā
Pasta salā noteikta 50 procentu
atlaide bērniem un jauniešiem
līdz 16 gadu vecumam, pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti
– viņiem maksa par vienu slidojumu
ir 1,25 eiro, informē Zemgales
Olimpiskais centrs. Maksa par
slidojuma seansu pārējiem ir 2,50
eiro, maksa par slidošanu ar hokeja
nūjām – 3 eiro, slidu nomas maksa
– 2 eiro. Jāatgādina, ka slidotava
darbu sāka 7. janvārī. Darba dienās tā atvērta no pulksten 14 līdz
21, savukārt brīvdienās un svētku
dienās – no pulksten 11 līdz 20. Tā
kā slidotavas darba laiks atkarīgs
no laikapstākļiem, stipru nokrišņu
gadījumā slidojumu laiki var tikt
mainīti vai atcelti. Par tuvākajiem
slidojumiem iespējams uzzināt pa
tālruni 20367677 vai mājaslapā
www.zoc.lv.
 Kaut arī valstiskā līmenī izskan
brīdinājumi par strauju gripas
epidēmijas tuvošanos, Jelgavā šobrīd situācija ir stabila – atbilstoši
Slimību profilakses un kontroles
centra (SPKC) veiktajam gripas monitoringam Jelgavā vidēji nedēļā
reģistrēts viens saslimšanas ar
gripu gadījums. «Pagājušajā nedēļā
gripa konstatēta pacientam vecuma
grupā no 5 līdz 14 gadiem, bet vēl
nedēļu iepriekš saslimušais bija 15
– 64 gadu vecuma grupā,» informē
SPKC Zemgales reģionālās nodaļas
pārstāve Elvīra Brūvere. Tādējādi
šobrīd intensīvais rādītājs nedēļā ir
28 saslimušie uz 100 000 iedzīvotāju
– gripas epidēmija tiek izsludināta, ja
reģistrēti 100 saslimšanas gadījumi
uz 100 000 iedzīvotāju. «Taču jāņem
vērā, ka Jelgavā monitoringā no
visiem ģimenes ārstiem iesaistīti
tikai trīs un aktuālos datus veido
pacienti, kas reāli vērsušies pie
ārsta,» tā E.Brūvere, izvairoties
prognozēt, kad gripas uzliesmojums
varētu skart mūsu pilsētu, taču
iedzīvotājus aicinot parūpēties par
profilaksi. «Šobrīd arī vēl nav par
vēlu vakcinēties pret gripu,» piebilst
viņa. Pēc pašreizējām prognozēm,
Latvijā gripas izplatība epidēmijas
līmeni varētu sasniegt līdz janvāra
beigām.
 24. janvārī no pulksten 10 līdz
13 viesnīcā «Zemgale» notiks
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Rietumzemgales nodaļas organizēts seminārs
«Profesionālo kontaktu sociālā
tīkla «LinkedIn» izmantošana
veiksmīgai kontaktu veidošanai
biznesam un karjerai», kurā profesionālās izaugsmes konsultante
personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma «Darba guru» vadītāja Inga
Daliba stāstīs par sociālā portāla
veiksmīgu un efektīvu izmantošanu.
Dalībnieki aicināti ņemt līdzi savus
portatīvos datorus, lai varētu veikt
nepieciešamās darbības «LinkedIn»
profila izveidei vai uzlabošanai.
Reģistrācija semināram: e-pasts
jelgava@chamber.lv, tālrunis
28646086; e-pasts jrta.asociacija@
gmail.com, tālrunis 63027404.
Dalības maksa: LTRK biedriem
vienam pārstāvim no uzņēmuma –
bez maksas, katram nākamajam – 10
eiro + PVN. Uzņēmumiem, kas nav
LTRK biedri, dalība ir 20 eiro + PVN.
 8. februārī pulksten 18 SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) rīkos tematisku
semināru «Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā». Piedalīties seminārā
būs iespēja 25 – 30 klausītājiem,
tādēļ interesenti – JNĪP pārvaldāmo
daudzdzīvokļu māju kontaktpersonas un dzīvokļu īpašnieki – lūgti
iepriekš pieteikties, aizpildot reģistrācijas formu mājaslapā www.nip.
lv. Seminārs tiek organizēts ar mērķi
izglītot JNĪP klientus un izskaidrot
likuma grozījumu būtību. Piedalīties
uzaicināts Ekonomikas ministrijas
Būvniecības un mājokļu politikas
departamenta direktora vietnieks
Mārtiņš Auders, seminārā piedalīsies
arī JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis un
JNĪP administratīvais direktors Jānis
Zeltiņš, teikts JNĪP mājaslapā. Jāpiebilst, ka lielas intereses gadījumā
tiks organizēti atkārtoti tematiskie
semināri – informācija par tiem būs
pieejama JNĪP mājaslapā.
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IZGAISMOTIE OBJEKTI

Ceturtdiena, 2017. gada 12. janvāris

Rada svētku noskaņu
Neskatoties uz to, ka svētku laikā ziema mūs nelutināja ar sniegu, daudzi jelgavnieki bija parūpējušies par to, lai viņu mājoklis iemirdzētos
īpaši gaiši, radot svētku noskaņu ne vien sev, bet arī citiem. Tradicionāli to novērtēja līdzcilvēki, kas savus favorītus pieteica konkursam
«Gaišākais pilsētvides objekts». Pieteiktie objekti tika vērtēti septiņās
kategorijās: pašvaldības iestādes un uzņēmumi, izglītības iestādes,
privātās dzīvojamās mājas, uzņēmumi, daudzdzīvokļu māju spožākie
balkoni vai lodžijas, spožākā pilsētas iela un spožākā daudzdzīvokļu
māja. «Kaut arī Ziemassvētku laiks nebija sniegots, prieks, ka pilsētā
ir cilvēki, kuri padarīja to gaišāku, izrotājot savu mājokli,» vērtē Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks un konkursa vērtēšanas komisijas
priekšsēdētājs Jurijs Strods. «Ja pirms pāris gadiem, braucot pa pilsētu,
uzmanību pievērsa daži īpaši krāšņi izgaismoti objekti, tad šobrīd jau
izgaismoto vietu skaits ir pieaudzis.» Vēl J.Strods uzsver, ka pilsētā
jūtama līdzdarbošanās – mājokļi un darba vietas tiek izrotātas ne vien
sev, bet arī apkārtējiem par prieku. «Arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji
ir kļuvuši par saimniekiem, kopīgiem spēkiem rotājot kāpņutelpas un
pagalmus,» tā viņš. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ielūkoties,
kā jelgavnieki pilsētvidē ienesa svētku noskaņu.

«Savu mājokli izgaismojam jau aptuveni sešus gadus un ikreiz cenšamies
izdomāt ko jaunu. Pirmo reizi izgaismota mājas kontūra, un tā redzama jau no
Dobeles šosejas. Vienmēr ar skaudību esmu braucis garām mājām, kas izgaismotas līdzīgi, un prieks, ka šoreiz šo ideju izdevies īstenot pašam,» stāsta Kooperatīva
ielas 1F mājas saimnieks Ivo Kokins. Viņš atklāj, ka jau kopš pirmās adventes
gaismas ik vakaru automātiski ieslēdzas pulksten 16.30 un deg līdz pat pulksten
8 rītā. «Tas viss jau lielākoties ir mazo dēļ,» teic mājas saimnieks, norādīdams uz
dvīņiem Tomu un Edgaru, kuriem izgaismotais mājoklis un pagalms rada īstenu
svētku sajūtu. «Reiz bija interesants atgadījums. Mūsu ģimenē Ziemassvētki ir
ļoti nozīmīgi – atzīmējam tos ar svētku mielastu, krusttēvs pārģērbjas par salaveci. Kad visi bija pulcējušies pie svētku galda, salavecis ar dāvanu maisu pa
izgaismoto pagalmu devās mājā, un no garāmbraucošajām mašīnām izskrēja
bērni, kuri nodomāja, ka šis ir īstais salavecis, un vēlējās saņemt savas dāvanas,»
ar smaidu atminas I.Kokins.

«Mēs jau esam veterāni,» ar smaidu teic Palu ielas 18 mājas saimnieks Ģirts
Kadilis, kurš atklāj, ka gadu gaitā par izgaismoto mājokli saņemts ne viens vien
apbalvojums. Viņš norāda, ka ik gadu variē ar noformējumu, taču šoreiz svarīgākais akcents ir vienotība ar pilsētu. «Pirmajā adventē izgaismojām mājokli,
izņemot ceriņu mājas priekšā. Tas savu rotu ieguva vēlāk, kad, braucot pa Lielo
ielu, izdomājām, ka arī mums jāvienojas ar Jelgavu, izmantojot līdzīgus krāsu akcentus – sarkano un gaišo,» tā Ģ.Kadilis. Palu ielas 18 saimnieks neslēpj, ka galvenā
noformējuma dizainere ir sieva, taču viņš atbild par tehnisko nodrošinājumu.
Lampiņas Palu ielā 18 tiek iedegtas ik vakaru līdz pat Vecajam Jaunajam gadam,
kas tiek atzīmēts naktī no 13. uz 14. janvāri. Mājas saimnieks īpaši akcentē viņa
sievas darināto vainagu, kas rotājas uz vārtiem, – tajā iestrādātas gaišas lampiņas,
kas pievērsušas daudzu garāmgājēju uzmanību.
«Mēs savu lodžiju rotājam katru gadu
un ikreiz kaut ko papildinām. Šogad
visas ieceres īstenot neizdevās – varbūt
nākamgad, kad būs sniedziņš,» teic Aspazijas ielas 37 – 48 lodžijas īpašnieks Uldis
Liepa. Par lodžijas vizuālo noformējumu
atbildīga U.Liepas kundze. «Uz lodžijas
ir izveidoti āķīši – rudenī tajos iekaram
laternas, bet vasarā – puķupodus. Tas ir
nepārtraukts cikls,» saka U.Liepa. Savukārt
no puķu kastēm ziemā zeme netiek izbērta, jo tā kalpo par pamatni mākslīgajiem
egļu zariem, kas rada svētku noskaņu.

Konkursa «Gaišākais pilsētvides objekts» laureāti
NOMINĀCIJĀ «PRIVĀTMĀJAS»: uzvarētāji – 5. līnija 15, Vecpilsētas iela 8, Pavasara iela 19, 2.
līnija 15, Kooperatīva iela 1F, Romas iela 8, Iecavas iela 9; laureāti – Ozolu ceļš 1c, Sargu iela 9,
Jēkaba iela 2b, Zirgu iela 30, Rogu ceļš 5P, Kazarmes iela 32, Lauksaimnieku iela 15, Brigaderes iela
17, Kadiķu ceļš 2a, Zemeņu iela 2, Ganību iela 28, Mežmalas iela 6.
NOMINĀCIJĀ «SPOŽĀKĀ IELA»: laureāti – Celtnieku iela 16, Celtnieku iela 24, Celtnieku iela 29,
Celtnieku iela 31, Celtnieku iela 33, Celtnieku iela 34.
NOMINĀCIJĀ «DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU BALKONI (LODŽIJAS)»: uzvarētāji – Māras iela 8 – 31,
Māras iela 8 – 53, Aspazijas iela 37 – 48; laureāts – Pērnavas iela 6 – 66.
NOMINĀCIJĀ «SPOŽĀKĀ DAUDZDZĪVOKĻU MĀJA»: uzvarētāji – Asteru iela 17, Helmaņa iela 2a.
NOMINĀCIJĀ «IZGLĪTĪBAS IESTĀDES»: uzvarētāji – bērnu un jauniešu centrs «Junda»,
pirmsskolas izglītības iestāde «Rūķu māja»; laureāti – Jelgavas tehnikums, pirmsskolas izglītības
iestāde «Rotaļa».
NOMINĀCIJĀ «PAŠVALDĪBAS UZŅĒMUMI»: uzvarētājs – SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde».
NOMINĀCIJĀ «UZŅĒMUMI»: uzvarētāji – VAS «Latvijas valsts meži» Jelgavas kokaudzētava, SIA
«Cramo», Jelgavas Ugunsdzēsības muzejs; laureāti – kafejnīca «Pie mednieka», veikals «Kiwi».

«Lodžiju rotājām pirmo, bet noteikti ne pēdējo reizi. Tā kā
lodžijas pusē ir izvietota bērnistaba, viens no būtiskākajiem
faktoriem bija radīt svētkus dēlam – gaismiņas ir iedegtas
visu diennakti jau kopš 18. novembra,» stāsta Māras ielas
8 – 31 saimniece Ieva Ķikule. Viņa norāda, ka reizē ar svētku
noskaņas radīšanu savā mājoklī ģimene vēlējusies iepriecināt
arī blakus kvartālu iedzīvotājus, kuri ik dienas šķērso mājas
pagalmu – pagājušajā vasarā kopīgiem spēkiem tajā ierīkots
jauns rotaļu laukums. «Vēlējos, lai gaismiņa nonāk arī līdz
citiem,» tā I.Ķikule. Interesanti, ka lodžijas galvenais akcents
– spožā zvaigzne – reizē kalpo gan kā
rotājums, gan arī naktslampiņa dēlam.
«Pēdējā laikā dēls atsakās iet gulēt
tumsā, līdz ar to skaistais apvienojies ar
lietderīgo,» vērtē viņa.

Gada tumšajos mēnešos iebraucot Jelgavā no Ozolnieku
puses, uzmanību pievērš spoži izgaismotā egle «Latvijas
valsts mežu» Jelgavas kokaudzētavas teritorijā Rīgas ielā
54A. «Pērn ierīkojām jaunu stādu tirdzniecības laukumu,
piedāvājot plašu eglīšu podiņā šķirņu izvēli un pašdarinātus dekorus no dabas veltēm, piemēram, eglīšu rotājumus
un adventes vainagus, kas veidoti Smiltenes un Kalsnavas
kokaudzētavās. Tādēļ, izgaismojot šo egli, vēlējāmies ne
vien radīt svētku izjūtu un iepriecināt jelgavniekus, bet arī
parādīt, ka mēs šeit esam,» saka Jelgavas kokaudzētavas
vadītāja Dace Rosicka. Viņa stāsta, ka egles, kas sniedzas
12 metru augstumā, rotāšanai tika pieaicināti meistari, kuri
darbus veica ar pacēlāju.

«Šeit dzīvojam salīdzinoši nesen un savu māju rotājam tikai otro gadu. Pagājušogad nedaudz izrotājām – sev par prieku, bet šoreiz jau bija tāds spars –
vēlējāmies vairāk,» stāsta Miezītes ceļa 22 mājas saimnieks Viktors Ļevdanskis.
Dekorēšanas darbi uzsākti jau decembra sākumā, un pamazām māja ieguvusi
bagātīgu rotu. «Kad vēl tikai sākām izgaismot pagalmu, garām brauca cilvēki
– piestāja, skatījās. Reiz man pat piedāvāja iegādāties lampiņas, lai papildinātu
rotājumus,» tā V.Ļevdanskis. «Sākumā visu vēlējāmies izgaismot vienā krāsā,
tomēr sanāca lielāka krāsu dažādība. Cenšamies, lai viss saskanētu: uz žoga
– zilas lampiņas, uz mājas – baltas, pievienojām arī tās, kas jau bija iegādātas
iepriekš.» Mājas saimnieks atklāj, ka dažreiz, kad ir laiks, ar ģimeni pabraukā pa
pilsētu, paskatās, kā izrotāti citi mājokļi. «Vairāk jau mēs pagalmu izgaismojam
citiem par prieku, jo visu laiku jau pie loga nesēžam un neskatāmies, kā mirdz
lampiņas,» tā V.Ļevdanskis.

««Rūķu mājai» apritēja 15. gadadiena, un, tā kā mūsu jubileja ir gada
tumšajā laikā, 1. novembrī, vēlējāmies kā īpaši izgaismot bērnudārza
teritoriju – nolēmām piedalīties «Vivo
centra» rīkotajā projektā «Kāds ir tavs
sapnis?»,» stāsta pirmsskolas izglītības
iestādes «Rūķu māja» vadītāja Biruta
Briede. Viņa neslēpj – sākumā pat nav
cerējusi, ka šis sapnis tiks piepildīts, tādēļ, uzzinot, ka «Rūķu mājai» tiek dāvi«Agrāk pats esmu godināts par savu izronāta īpaša svētku rota, prieks bijis īpaši
tāto lodžiju, bet šoreiz nolēmu izgaismot muliels. «Pie mums bija ieradies «Vivo
zeju,» stāsta Jelgavas Ugunsdzēsības muzeja
centra» Ķenguriņš – bērniem tika savadītājs Aldis Feldmanis. Viņš atklāj, ka jau
rūpēts īsts pirmssvētku pārsteigums,»
rudenī muzejam tapusi emblēma un uzraksts,
tā viņa, piebilstot, ka par svētku noko viņš kopā ar ugunsdzēsēju glābēju Andreju
formējumu parūpējusies arī pati iesVeženkovu darinājis no putuplasta. «Tad uz
tāde. «Arī mēs nedzīvojam tumsā,» ar
muzeja jumta uzstādījām manekenu, ko ietērsmaidu teic iestādes vadītāja. «Gaidot
pu savā kādreizējā ugunsdzēsēja formā. Kaut
šos svētkus, bērnukā vēl trūka – braucām ar sievu uz mežu un
dārzs ticis pie skaista
sagādājām eglīti, ar
adventes vainaga, kas
ko kompozīcijai pienovietots bērnudārza
šķīrām svētku noskapriekšpusē,» tā B.Brieņu,» tā muzeja vadīde. Viņa norāda, ka
tājs, atklājot, ka eglīte
izdekorēta arī eglīte
rotāta ar lampiņām,
iestādes pagalmā, kas
kas agrāk izmantotas
šogad paaugusies,
bet bērnudārza lo- viņa paša lodžijas izgaismošanai. «Egles rotu papildinājām ar pašdarinātām egļu
gus rotā bērnu un mantiņām,» stāsta A.Feldmanis. Uz muzeja jumta novietots arī mantu maiss, bet
viņu vecāku darinātas kompozīciju papildina suns, kas veidots no ugunsdzēsēju zābakiem.
sniegpārsliņas.
Sagatavoja Jana Bahmane, foto Austris Auziņš
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Atsākas Latvijas
kausa izcīņa hokejā

HK «Zemgale/LLU» 14.
janvārī Jelgavas ledus
hallē aizvadīs «Optibet
sporta bāra»
Latvijas kausa izcīņas pusfināla
pirmo spēli pret HK «Mogo». Atbildes spēle notiks divas dienas vēlāk
«Mogo» ledus hallē. Finālā iekļūs
komanda, kas būs spēcīgāka divu
spēļu summā. Savukārt Virslīgas
čempionātā jelgavnieki ar 24 spēlēs
izcīnītiem 54 punktiem joprojām
atrodas līderpozīcijās, par pieciem
punktiem apsteidzot HK «Mogo».

Jaunajām basketbolistēm
panākumi izlasē

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas basketbola trenera Harija Zelča
audzēknes Janeta Rozentāle, Sindija
Smirnova un Katrīna Kārkle Latvijas
U-18 izlasei palīdzēja uzvarēt Baltijas
jūras kausa izcīņas turnīrā, kas no
3. līdz 5. janvārim notika Igaunijā.
Četru valstu turnīrā Latvijas meitenes
ar rezultātu 75:53 pārspēja Somijas
vienaudzes, ar rezultātu 76:62 – Zviedrijas izlasi un pēdējā mačā ar 81:56
pārspēja arī Igaunijas U-18 izlasi. Tāpat
jāatzīmē, ka Latvijas U-18 puišu izlases
sastāvā šajā turnīrā tika iekļauts jelgavnieks Maksims Husko. Viņa pārstāvētā
komanda visās trīs spēlēs piedzīvoja
zaudējumu un ierindojās 4. vietā.
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SPORTS
Sāk tirgot biļetes uz
Deivisa kausu

Uzvara pret Līvāniem

Ir sākusies biļešu tirdzniecība uz Deivisa kausa izcīņu tenisā, kas no
3. līdz 5. februārim
notiks ZOC. Eiropas–
Āfrikas zonas 2. grupas 1. kārtas spēlē
Latvijas izlase spēkosies ar Norvēģijas
tenisistiem. Kā informē Latvijas Tenisa
savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks, joprojām nav skaidrības par šī
brīža Latvijas labākā tenisista Ernesta
Gulbja piedalīšanos šajās spēlēs. Biļete
visām trim turnīra dienām maksā 20
eiro, bet uz katru dienu atsevišķi – 8
eiro; jauniešiem līdz 16 gadu vecumam –
4 eiro. Biļetes var iegādāties portālā
www.bezrindas.lv.

10. janvārī LBL 2.
divīzijas regulārās
sezonas spēlē iespaidīgu spēles pirmo
puslaiku pret Līvānu
komandu aizvadīja
«Jelgava/BJSS», kas
rezultātā Zemgales
Olimpiskajā centrā
svinēja pārliecinošu uzvaru (93:71). Ar 26
punktiem un 18 atlēkušajām bumbām
mājiniekiem labākais bija Edgars Krūmiņš.
Ar 11 spēlēs izcīnītām septiņām uzvarām
un piedzīvotiem četriem zaudējumiem
jelgavnieki LBL2 turnīra tabulā ierindojas
4. vietā. 13. janvārī Jelgavas sporta hallē
mūsējiem spēle pret Rīgas Tehnisko universitāti. Mača sākums – pulksten 19.30.

Pasaules elitē var spēlēt,
arī trenējoties Jelgavā
 Ģirts Pommers

Foto: Austris Auziņš

Latvijas U-20 izlase naktī uz 4.
janvāri aizvadīja pēdējo spēli
pasaules čempionāta elites
divīzijā, ar rezultātu 1:4 atzīstot pagājušā gada čempionu
– Somijas izlases – pārākumu.
Latviešiem cīņā pret planētas
spēcīgākajām junioru komandām nevienu uzvaru tā arī neizdevās izcīnīt, tomēr Jelgavas
hokeja kluba «Zemgale/LLU»
19 gadus vecais aizsargs Eduards Hugo Jansons atzīmē, ka
iegūtā pieredze un pārliecība
noderēs turpmākajā hokejista
karjerā. «Čempionāts neizvērtās tāds, kādu mēs to bijām
iecerējuši. Neizpildījām Latvijas Hokeja federācijas izvirzīto
mērķi noturēties elites divīzijā,
tomēr uzskatu, ka mums bija
iespēja uzvarēt Slovākiju un
spēlēt ceturtdaļfinālā. Pietrūka pavisam nedaudz,» secina
aizsargs.
E.H.Jansons šogad bija viens no trim
U-20 vecuma hokejistiem, kuru komandas galvenais treneris Ēriks Miļuns iekļāva izlases sastāvā no Latvijas Virslīgas
čempionātā startējošajām komandām.
Vēl noteikti jāatzīmē arī Jelgavā dzimušā
vārtsarga Denija Romanovska iekļūšana
starp trim izlases šīs pozīcijas spēlētājiem.
Pasaules čempionāts šogad norisinājās
Kanādā, un latvieši savas apakšgrupas
spēles aizvadīja Toronto, kur jauniešu
hokejs ir īpaši populārs. «Air Canada Centre» hokeja arēnā ir gandrīz 19 tūkstoši
sēdvietu, tur savas mājas spēles aizvada
Nacionālās hokeja līgas klubs Toronto
«Maple Leafs». «Atmosfēra pilsētā bija
lieliska, mūsu spēles apmeklēja daudz
skatītāju, visās spēlēs, izņemot maču
pret mājiniekiem Kanādu, varēja dzirdēt
latviešu atbalstītājus. Uz tā paša laukuma
ikdienā spēlē pasaules spēcīgākie hokejisti – tās ir ļoti īpašas izjūtas. Arēna ir

Latvijas U-20 izlases
spēles pasaules
čempionātā Kanādā
Apakšgrupas spēles
ASV – Latvija 6:1
Latvija – Krievija 1:9
Latvija – Kanāda 2:10
Slovākija – Latvija 4:2
Spēles par palikšanu
elites divīzijā
Somija – Latvija 2:1
Latvija – Somija 1:4

Jelgavnieks Eduards Hugo Jansons bija viens no
trim U-20 vecuma hokejistiem, kurš tika iekļauts
izlases sastāvā no Latvijas Virslīgas čempionāta
komandām. Viņam bija iespēja aizstāvēt Latvijas
godu U-20 pasaules čempionātā.
pakārtota hokejam, ģērbtuves ir plašas,
tajās itin nekā netrūkst – ir gan trenažieri,
gan ledus vannas, un lielāko daļu no piedāvātajām iespējām mēs arī izmantojām.
Tie tiešām bija hokeja svētki ne tikai
skatītājiem, bet arī mums,» piedzīvotajā
dalās hokejists. Jāpiebilst, ka Latvijas
izlases spēles apmeklēja gandrīz septiņi
tūkstoši skatītāju.
Izšķirošajā spēlē par iekļūšanu turnīra
ceturtdaļfinālā Latvijas izlase zaudēja
Slovākijai, bet cīņā par palikšanu elites
divīzijā divas reizes tika piedzīvots
zaudējums pret pagājušā gada pasaules
spēcīgāko izlasi – Somiju. E.H.Jansons
uzskata, ka šajās spēlēs līdz pozitīva
rezultāta sasniegšanai pietrūcis pavisam
nedaudz. «Būsim godīgi, visiem mūsu
spēlētājiem šis bija augstākais līmenis,
kurā esam spēlējuši. Iespējams, ka mums
pietrūka laika, lai saspēlētos, jo spēlētāji

no Ziemeļamerikas komandai pievienojās
tikai 10 dienas pirms turnīra, kopā aizvadījām tikai divas pārbaudes spēles. Es negribētu teikt, ka komandā nevaldīja laba
atmosfēra, tomēr mēs varējām būt vairāk
saliedēti tieši kā komanda. Iespējams, tas
arī pietrūka, lai izmantotu mūsu iespējas,
kuru pie pretinieku vārtiem netrūka,»
saka spēlētājs.
Viņš atzīst, ka iegūtā pieredze noderēs
nākotnē, lai turpinātu ceļu uz profesionāla hokejista karjeru. «Kad spēlējām pret
Kanādas izlasi, kuras sastāvā ir vairāki
spēlētāji no pasaules spēcīgākās hokeja
līgas NHL, bija brīži, kad mēs spējām
iespiest viņus aizsardzības zonā un kontrolēt spēles gaitu. Taču labu komandu
no viduvējas atšķir tas, ka radītās iespējas
tiek realizētas un pārvērstas rezultātā.
Mums tas neizdevās, tādēļ sekoja kritums, kuru šādā līmenī pretinieks gandrīz

vienmēr izmanto. Visas mūsu mazākās
kļūdiņas un nedisciplinētība tika sodīta,»
secina aizsargs, kurš plāno šo sezonu
noslēgt Jelgavā.
Savukārt Jelgavā 12 gadus dzīvojošais
Latvijas U-20 izlases uzbrucējs Renārs
Krastenbergs, kurš kļuva par mūsu komandas rezultatīvāko spēlētāju, izceļoties
ar trim gūtiem vārtiem un vienu rezultatīvu piespēli, kā svarīgu faktoru min
pretinieku pieredzi augsta līmeņa mačos.
«Ziemeļamerikas talantīgākie spēlētāji
jau no agra vecuma spēlē augstā līmenī,
lielas konkurences apstākļos – varbūt
tas viņiem pieredzi palīdz iegūt ātrāk
nekā mums. Individuālās meistarības
starpība nav tik liela, kā to bieži vien rāda
rezultāts,» secina uzbrucējs.
Ikdienā 18 gadus vecais hokejists
spēlē Ontārio hokeja līgas klubā Ošavas
«Generals».

FK «Jelgava» par Ziemas kausu: lielu eksperimentu nebūs
 Ģirts Pommers

16. janvārī «Elektrum» olimpiskajā sporta centrā FK «Jelgava» aizvadīs savu pirmo
spēli tradicionālajā Latvijas
Virslīgas pirmssezonas sagatavošanās turnīrā «Ziemas
kauss 2017». Tajā līdztekus
desmit Latvijas klubiem šogad
startēs arī vairākas Igaunijas
un Lietuvas komandas. Spēle
pret Jūrmalas «Spartaku»
sāksies pulksten 13.30.
Kā ziņo turnīra organizatori, Ziemas
kausa mērķis ir klubiem nodrošināt
kvalitatīvas pirmssezonas sagatavošanās spēles, taču, ņemot vērā, ka sezonā

Virslīgas klubi aizvada vismaz četras
savstarpējās spēles, pēc Latvijas klubu
pārstāvju iniciatīvas uzaicinājumu startēt saņēma vairāki vadošie Igaunijas un
Lietuvas futbola kubi, taču tas ievērojami
mainījis turnīra norises formātu. Šoreiz
Ziemas kauss netiks aizvadīts pēc tradicionāla izspēles formāta – apakšgrupu
cīņām un finālspēlēm. Jaunā izspēles
sistēma paredz, ka ne visi klubi aizvadīs
vienādu spēļu skaitu, kā arī komandu pretinieki turnīra gaitā būs dažādi. Līdz ar
to uzvarētāju noteikšanā tiks izmantota
uzvarēto spēļu procentuālā vērtība pret
aizvadītajām.
FK «Jelgava» gatavošanos sezonai
jaunā galvenā trenera Aleksandru Kurtejana vadībā uzsāka jau decembra beigās,
bet komandas nākamās sezonas sastāva

komplektācija sākās vēl agrāk. «Šobrīd sastāvs ir tuvu tam, kāds tas būs nākamajā
sezonā. Mums jau ir pieci leģionāri, vēl,
iespējams, kāds tiks pārbaudīts, taču lielu
eksperimentu sastāva ziņā Ziemas kausā
noteikti nebūs. Protams, tiks iemēģināti
dažādi taktiskie risinājumi, taču laukumā
lielākoties dosies tie spēlētāji, uz kuriem
liekam cerības nākamajā sezonā,» stāsta
kluba direktors Jānis Vuguls. Jāatgādina,
ka pagājušajā gadā jelgavnieki šajā turnīrā izcīnīja 3. vietu, bronzas spēlē sagraujot
Rīgas «Skonto».
Ziemas kausā šogad startēs visi astoņi
«SynotTip» Virslīgas klubi, kā arī turnīrā
piedalīsies pērnās sezonas astotās vietas
īpašnieks BFC «Daugavpils», kas startēs
igauņu komandas Tallinas «Levadia»,
kura no dalības atteicās, vietā. Līdztekus

FK «Jelgava» spēles
Ziemas kausā:
• 16. janvārī pulksten 13.30 – pret
Jūrmalas «Spartaku» («Elektrum» OSC);
• 23. janvārī pulksten 13 – pret «RFS»
(«Skonto» hallē);
• 30. janvārī pulksten 13 – pret FK
«Ventspils» («Skonto» hallē);
• 8. februārī pulksten 13.30 – pret FC
«Infonet» («Elektrum OSC);
• 14. februārī pulksten 13 – pret FK
«Sūduva» («Skonto» hallē);
• 20. februārī pulksten 13.30 – pret FK
«Šilas» («Skonto» hallē).

Latvijas klubiem pirmo reizi dalībnieku
pulkā būs citi Baltijas vadošie futbola
klubi – igauņu FC «Infonet» un «Nomme
Kalju», kā arī FK «Sūduva», FK «Trakai»,
FK «Utenis» un FK «Šilas» no Lietuvas.
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Sporta pasākumi
12. janvārī pulksten 18.30 – sieviešu
basketbols: Jelgavas BJSS – «Rīdzene/TTT
Rīga» kadetes (sporta hallē).
14. janvārī pulksten 16 – Latvijas
kausa hokejā pusfināls: «Zemgale/LLU»
– «Mogo» (ledus hallē).
15. janvārī pulksten 11 – Jelgavas
telpu futbola čempionāts (sporta hallē).
18. janvārī pulksten 19.30 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Kurbads» (ledus hallē).
19. janvārī pulksten 16.15 un 20.
janvārī pulksten 16 – Jelgavas ziemas
čempionāts peldēšanā garajās distancēs
(baseinā).
21. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Jēkabpils lūši» (ZOC).
22. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Ezerzeme/DU»
(ZOC).
22. janvārī pulksten 16 – Jelgavas
telpu futbola čempionāts (sporta hallē).
25. janvārī pulksten 19.30 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Rīga» (ledus hallē).
26., 27., 29. janvārī – 2018. gada
UEFA Eiropas telpu futbola čempionāta
kvalifikācijas priekšsacīkšu turnīrs (ZOC).
SIA «Zemgales meliorācija» (reģ.Nr.43603007218)
konkursa kārtībā aicina darbā

NOLIKTAVAS PĀRZINI.

Prasības:
• augsta atbildības izjūta;
• spēja patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus;
• uzturēt kārtībā noliktavas telpas, teritoriju un inventāru;
• pārzināt rokas instrumentus, prasme ar tiem strādāt;
• labas komunikācijas prasmes un spēja strādāt komandā;
• iemaņas darbā ar datoru;
• spēja operatīvi reaģēt neikdienišķu problēmu atrisināšanā;
• obligāta vismaz B kategorijas vadītāja apliecība;
• labas latviešu valodas zināšanas, kā arī vēlams
saprast krievu un angļu valodu.
Darba pienākumos ietilpst:
• veikt ienākošo un izejošo materiālu uzskaiti un uzraudzību;
• nomas inventāra uzskaite, nodošana/pieņemšana klientiem;
• noliktavas telpu un teritorijas apsaimniekošana;
• nodrošināt operatīvu nepieciešamās dokumentācijas apriti;
• nepieciešamo materiālu iepirkumu saskaņošana un
nodrošināšana;
• tiešā vadītāja norādījumu un uzdevumu izpilde.
Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu Ozolnieku novadā (Kopiela 4, Ozolnieki);
• iespēju iegūt profesionālu pieredzi un izaugsmes iespējas;
• darbu saliedētā un draudzīgā kolektīvā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt pa e-pastu
baiba.cirule@rbsskals.lv līdz 2017. gada 13. janvārim.
Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri būs
izturējuši CV atlases kārtu.
Tālrunis 67225520, fakss 67830114.

Piedāvā darbu
Piedāvā darbu klavierskolotājam.
T.29528212 (Jānis Skrūzkalns).

Meklē darbu
Vīrietis (45 gadi) meklē darbu. T.22457317.
Vēlos atrast darbu, kurā varētu strādāt
pusslodzi par grāmatveža palīgu, lietvedi.
Interesē darbs, kuru var apvienot ar
mācībām un kas varētu būt prakses vieta
pēc sešiem mēnešiem. T.28157688.
Vīrietis meklē darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Varu dzīvot uz vietas. T.24850341.

Līdzjūtības
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
/V.Egle/
Skumju brīdī, atvadoties no vīra, esam
kopā ar Annas Vaivodes ģimeni.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
/Latv.t.dz./
Skumju brīdī, atvadoties no māmuliņas,
esam kopā ar Ļubomira Maceviča ģimeni.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MILDA STALIDZĀNE (1928. g.)
PJOTRS POPOVS (1933. g.)
VALENTĪNA DOBELNIECE (1929. g.)
VLADIMIRS ČISTJAKOVS (1932. g.).
Izvadīšana 12.01. plkst.14.45 Baložu kapsētā.
ANTONS KOLKOVSKIS (1929. g.).
Izvadīšana 12.01. plkst.11 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2364.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 90.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Uta Danella. Lisa, dzīve un mīlestība. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Ielas garumā.*
13.55 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 2.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 89.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2364.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  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Galdiņ, klājies! Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
8.10 Dzimtas detektīvs. Ērenpreisu dzimta.*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.55 Momentuzņēmums.*
12.10 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.*
13.10 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
14.20 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.50 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 17.sērija.
20.05  Tūrists manā ciltī. Dienvidāfrika. Dokumentāls seriāls.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 88.sērija.
21.55 Savējie sapratīs. Sešdesmitie – sākums. Dokumentāla filma.
23.15  Midsomeras slepkavības. Seriāls. 2.sērija.
1.10 Momentuzņēmums.*
1.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 JAUNA SEZONA. Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.05 Televeikala skatlogs.
10.20 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 116.sērija.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 62. un 63.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 118.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 11.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 «Overtime TV». Sporta apskats.
0.10 Čikāgas sardzē. Seriāls. 3.sērija.
1.00 Dzīvīte.
1.20 LNT ziņu «Top 10».
2.05 Attīstības kods 3.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 3.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 15.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
7.45 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 59.sērija.
8.15 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 10.sērija.
9.15 «Gatavo 3» 5.
9.55 Māmiņu klubs.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 16.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
15.15 Tēta nedienas Latvijā. Latvijas realitātes šovs.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
20.55 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
21.55 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 21.sērija.
22.55 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. ASV seriāls. 14.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.45 Melu teorija. 2.sērija.
1.05 Sveika, Rīga!
1.35 Mindijas projekts. Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.30 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 17. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2365.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 91.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Policists un policiste. Vācijas kriminālkomēdija. 2010.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.

14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 3.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 90.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2365.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 Patiesības stunda.
22.20  TV PIRMIZRĀDE. Laipni lūgti Trampzemē!
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40  Romai – ar mīlestību. Romantiska komēdija (ar subt.). 2012.g.
1.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55 Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters.*
9.55 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
10.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.*
14.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 88.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Ekstrēmie kadri 2. Notvert kadrā Milānu. Dokumentāls seriāls.
20.05  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 89.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls. 1.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 35.sērija.
23.45  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 2.sērija.
0.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.00  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 24.sērija.
10.05 Televeikala skatlogs.
10.20 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 117.sērija.
11.25 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 64. un 65.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 119.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 12.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Rozamunde Pilčere. Mīlas uzvara. Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.10 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 Dzīvīte.
0.25 Gonula. Seriāls. 27.sērija.
1.15 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 4.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 16.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru. Seriāls. 1.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 11.sērija.
9.30 Kvantiko. Seriāls. 21.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 17.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. Seriāls. 3. un 4.sērija.
15.15 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 12.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
20.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 7.sērija.
21.55 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
22.55 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.55 Bruklinas taksis. Seriāls. 4.sērija.
0.55 Mindijas projekts. Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.50 Melnais saraksts 2. Seriāls. 3.sērija.
2.35 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 18. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2366.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 92.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Aizliegtais paņēmiens.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vienas dienas restorāns.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
13.59 Bings. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 4.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 2012.g. 91.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2366.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Teātris. Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Zebra.
22.45 Aculiecinieks.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Inspektors Džordžs Džentlijs 6. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.00  Laipni lūgti Trampzemē! Dokumentāla filma.

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Adreses.*
9.05  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Aculiecinieks.*
10.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 3.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.50 Hipokrata zvērests. Dokumentāla filma.
13.05  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
13.35 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
14.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta.
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 89.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3. ASV dokumentāls seriāls. 4.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 90.sērija.
22.00  15 stāsti par jauno. Azerbaidžāna. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.20  15 stāsti par jauno. Latvija. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.40  15 stāsti par jauno. Igaunija. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.55  15 stāsti par jauno. Tadžikistāna. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15  Ekstrēmie kadri 2. Notvert kadrā Milānu. Dokumentāls seriāls.
23.45  Tūrists manā ciltī. Dienvidāfrika. Dokumentāls seriāls.
0.50 Personība. 100 g kultūras.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.15 Karamba! Humora raidījums.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 118.sērija.
11.45 Rozamunde Pilčere. Mīlas uzvara. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 120.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 13.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 8.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Visbīstamākais cilvēks.
Vācijas un Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.35 Dzīvīte.
0.55 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.35 Gonula. Seriāls. 28.sērija.
2.20 Galileo 3.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 5.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 17.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru. Seriāls. 2.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 12.sērija.
9.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 7.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 18.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. Seriāls. 5. un 6.sērija.
15.15 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. ASV seriāls. 13.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
20.55 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs (ar subt.).
22.30 Gatava pārvērtībām. 7.sērija.
23.15 Apokalipses vēstneši 2. Seriāls. 17.sērija.
0.15 Mindijas projekts. Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.10 Melnais saraksts 2. Seriāls. 4.sērija.
2.00 Iespējams tikai Krievijā 7.
2.35 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 19. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2367.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 93.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.30 Zebra.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
13.59 Bings. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 5.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 92.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2367.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
20.00  Kaut kur uz Zemes. Bretaņa. Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Priekšvārds filmai «Gūtenmorgens un Vienciems».*
21.20 Gūtenmorgens un Vienciems.*
22.15  Daktere Fostere. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 8.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 12. janvāris
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
8.00  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
9.00  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4. ASV dokumentāls seriāls. 3.sērija.
9.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 4.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.15  Maklauda meitas. Seriāls. 90.sērija.
15.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
15 km distance sievietēm. Pārraide no Antholcas Itālijā.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.55  Maklauda meitas. Seriāls. 91.sērija.
21.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
22.30 Personība. 100 g kultūras.*
23.30 Sporta studija.*
0.20 Zebra (ar subt.).*
0.35  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 119.sērija.
11.45 Vēstule pudelē. Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.20 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 121.sērija.
17.25 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 14.sērijas turpinājums.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums.
22.10 Varas spēles. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
23.10 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
24.00 Dzīvīte.
0.20 Gonula. Seriāls. 29.sērija.
1.15 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 6.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 18.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru. Seriāls. 3.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 13.sērija.
9.30 Rezervisti. Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 19.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. Seriāls. 7. un 8.sērija.
15.15 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. ASV seriāls. 14.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
20.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
21.55 Vientuļais reindžers. ASV vesterns. 2013.g.
0.55 Melnais saraksts 2. Seriāls. 5.sērija.
1.50 Mindijas projekts. Seriāls. 7. un 8.sērija.
2.40 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 20. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 12.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 94.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 7. Seriāls. 10.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 6.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. seriāls (ar subt.). 93.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 12.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  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Daktere Fostere. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.10  Alpu dakteris 7. Seriāls. 10.sērija.
2.05  Inspektors Džordžs Džentlijs 6. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
3.40 Aizliegtais paņēmiens.*
4.35 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
8.20 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
8.45  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 5.sērija.
9.40 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
Pārraide no Sanktmoricas Šveicē.
11.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
13.05  Maklauda meitas. Seriāls. 91.sērija.
14.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
15.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 20 km distance vīriešiem.
16.40 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens sievietēm.

17.40 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
18.10 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Jogurts – vai tiešām veselīgs? Dokumentāla filma.
21.05 Leģendārie albumi. «Def Leppard». Dokumentāla filma
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Centurions. Lielbritānijas, Francijas un
ASV piedzīvojumu drāma. 2010.g.
23.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.45  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4. ASV dokumentāls seriāls. 3.sērija.
1.35 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
2.20 Personība. 100 g kultūras.*
3.10 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.35  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.05 Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
4.35 Anekdošu šovs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Galileo 3.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 120.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Ja ne tu. Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.25 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 122.sērija.
17.30 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 15.sērijas turpinājums.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 2.sērija.
22.50 Seržs Geinsbūrs. Varonīgā dzīve. ASV biogrāfiska drāma. 2010.g.
1.15 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.45 Dzīvīte.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 7.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 19.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru. Seriāls. 4.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 14.sērija.
9.30 Kāsla metode 6. Seriāls. 18.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 20.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. Seriāls. 9. un 10.sērija.
15.25 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
16.00 Sliktie roboti 2. Izjokošanas šovs.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. ASV seriāls. 15.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
20.55 Taksis 2. Francijas komēdija. 2000.g.
22.45 Kā kļūt par zvaigzni Brodvejā. ASV komēdija. 2014.g.
0.35 Melnais saraksts 2. Seriāls. 6. un 7.sērija.
2.20 Apokalipses vēstneši 2. Seriāls. 17.sērija.
3.05 Sliktie roboti 2. Izjokošanas šovs.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 21. janvāris
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.00 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Bings. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Vispera. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.35 «Teātris.zip» bērniem.
10.45 TV PIRMIZRĀDE. Sniega karaliene. Leļļu teātra izrāde.
12.15  Brālītis un māsiņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
13.20 Pūt, vējiņi! Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma (ar subt.).
14.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
14.50  Kaut kur uz Zemes. Bretaņa. Dokumentāla daudzsēriju filma.
15.20  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Ekvatora pērle Kolumbija. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Olaine. Rūpnīcu un Zemgales ielas.
19.05 TIEŠRAIDE. Muzikālā banka 2016.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Muzikālā banka 2016.
23.10  Centurions. Piedzīvojumu drāma (ar subt.). 2010.g.
1.00 Ģenerālplāns. Dokumentāla filma.
2.05 Ivars Pētersons «Back to the Sixties».*
3.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00  15 stāsti par jauno. Azerbaidžāna. Dokumentāla filma (ar subt.).
9.20  15 stāsti par jauno. Latvija. Dokumentāla filma (ar subt.).
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
11.10 6.spēlētājs. Dokumentāla filma.
12.40 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
13.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
14.30 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
15.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
16.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
17.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
18.20  Spārnotie pavedinātāji paradīzes putni. Dokumentāla filma.
19.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.10 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
21.05  Midsomeras slepkavības. Seriāls. 3.sērija.
23.00  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
0.40 Man pieder tas, ko sauc par laimi.
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.*
2.55 Latvijas Gada balva sportā 2015.*

Ceturtdiena, 2017. gada 12. janvāris

LNT
5.00 Briklberija 2. Animācijas seriāls.
5.40 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 50.sērija.
7.25 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2. Seriāls. 12.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 2.sērija.
11.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 11.–13.sērija.
14.00 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
14.55 Īpaši smags gadījums. ASV realitātes šovs.
15.50 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mīlestības recepte. Romantiska komēdija. 2007.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 66. un 67.sērija.
23.50 Cilvēki kā mēs. ASV drāma. 2012.g.
1.45 Mīlestības recepte. Romantiska komēdija. 2007.g.
3.20 Salemas raganas. Seriāls. 10.sērija.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 8.sērija.
5.50 Mindijas projekts. Seriāls. 9. un 10.sērija.
6.40 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Transformeri: Tālākā cīņa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 7.sērija.
12.00 Bibliotekāri 3. Seriāls. 3.sērija.
13.05 Rudais suns. Austrālijas ģimenes drāma. 2011.g.
15.00 Juniors. ASV komēdija. 1994.g.
17.15 Taksis 2. Francijas komēdija. 2000.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra. ASV animācijas filma. 2009.g.
21.30 Pērsijs Džeksons: monstru jūra. Piedzīvojumu filma. 2013.g.
23.35 Juniors. ASV komēdija. 1994.g.
1.40 Rudais suns. Austrālijas ģimenes drāma. 2011.g.
3.10 Garšas mednieki.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 22. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.00 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Bings. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.41 Avārijas brigāde. Līme; Avārijas brigāde. Bumba.
Animācijas filmas.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.

SIA «STRABAG» (reģ.Nr.49203002756) ir starptautiskas būvniecības pakalpojumu grupas «STRABAG SE»
uzņēmums Latvijā un viens no lielākajiem Latvijas ceļu
būves uzņēmumiem ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, kas
veic ceļu, ielu un citu infrastruktūras objektu būvniecību,
rekonstrukciju un labiekārtošanu.

AICINĀM PIEVIENOTIES MŪSU KOMANDAI
TĀMĒTĀJU.

TV PROGRAMMA

10.30  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma (ar subt.). 18.sērija.
11.00  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.26 Labākais no Latgales.
Populāru Latgales muzikantu koncerts Riebiņos.*
14.25 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla filma. 5.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Inga Lindstrēma. Zvaigznes pār Ēlandi. Melodrāma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 JAUNA SEZONA. Supernova 2017.
22.10  Hercogiene. Vēsturiska drāma (ar subt.). 2008.g.
0.10  Ekvatora pērle Kolumbija. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
1.10 Pūt, vējiņi! Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.30 Spēlmaņu nakts 2016.*
4.55 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
5.05 Vairāk nekā dzīve. Dokumentāla filma.

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00  15 stāsti par jauno. Igaunija. Dokumentāla filma (ar subt.).
8.15  15 stāsti par jauno. Tadžikistāna. Dokumentāla filma (ar subt.).
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Zebra (ar subt.).*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
11.00  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
12.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.

13.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
14.00  Jogurts – vai tiešām veselīgs? Dokumentāla filma.
15.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 4 x 6 km stafete sievietēm.
17.00 Leģendārie albumi. «Def Leppard». Dokumentāla filma
18.00 Makinlijs. Dokumentāla filma.
19.05  Čārlijs, malā stāvētājs. ASV drāma. 2012.g.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 36.sērija.
22.00  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 3.sērija.
22.55  Spārnotie pavedinātāji paradīzes putni. Dokumentāla filma.
23.50 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
0.45  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.45 Kur tas laiks. Veizāna deju skolas 25 gadu jubilejas koncerts.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 51.sērija.
6.25 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.55 Galileo 3.
7.15 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2. Seriāls. 13.sērija.
8.30 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 10.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Mani virtuves noslēpumi. Kulinārijas šovs. 14. un 15.sērija.
13.00 Dīvainās dabas kaprīzes. ASV dokumentāls seriāls. 8.sērija.
13.30 Karamba! Humora raidījums.
13.50 Ja tu neesi kopā ar mani. Krievijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Noziegumam pa pēdām: ģimenes noslēpumi.
ASV detektīvfilma. 2001.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 68. un 69.sērija.
23.30 Viņi atgriežas 2. Seriāls. 4.sērija.
0.25 Amerikāņi 3. Seriāls. 2.sērija.
1.10 Vēstule pudelē. Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
2.40 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2. Seriāls. 13.sērija.
3.30 Nelabojamais Džims 2. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
4.15 LNT brokastis.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
19. janvārī no pulksten 10 līdz 18

ikviens interesents aicināts apskatīt un rezervēt pēdējā mēneša laikā
saņemtās grāmatas, CD un citus izdevumus.
Janvārī bibliotēka iegādājusies vairāk nekā 240 grāmatu,
kā arī saņēmusi vērtīgus dāvinājumus. Interesantākie jaunieguvumi:
• somu rakstnieka Timo Parvela «Ella un draugi 2»;
• dzejnieka Leona Brieža un mākslinieka Alekseja Naumova grāmata
«Staigājošā kāja»;
• vēstures romānu sērijas «Mēs. Latvija, XX gadsimts»
jaunākā grāmata – Laimas Kotas «Istaba»;
• sērijā «Kino Rakstu bibliotēka» iznākusī kinoktitiķes un teorētiķes
Dairas Āboliņas pirmā grāmata «Jāņa Streiča maģiskais reālisms»;
• Pētera Struberga «Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi» –
grāmata par tautā mīlēto ārstu gastroenterologu;
• Līgas Blauas vēstījums «Ainars Virga. Pēdējais Līvs».

JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA ATRODAS AKADĒMIJAS IELĀ 26.

Darba pienākumi:
• tāmju un specifikāciju sastādīšana;
• tāmju dokumentāciju noformēšana atbilstoši likumdošanas un projekta prasībām.
Prasības pretendentam:
• profesionālā vai augstākā izglītība būvniecībā vai
būvniecības ekonomikas jomā;
• pieredze būvniecības tāmju dokumentācijas sagatavošanā;
• labas latviešu, krievu, angļu vai vācu valodas
zināšanas;
• «MS Office» prasmes un pieredze «AutoCAD»
izmantošanā;
• labas komunikācijas spējas, godīgums, precizitāte un
augsta atbildības izjūta pret saviem darba pienākumiem;
• spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un pieņemt
lēmumus.
Piedāvājam:
• interesantu, atbildīgu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• lieliskus kolēģus un labus darba apstākļus.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Tāmētājs(-a)»
lūdzam sūtīt līdz 2017. gada 31. janvārim pa e-pastu
laima.karatajeva@strabag.com.

NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SIA «STRABAG» (reģ.Nr.49203002756) ir starptautiskas būvniecības pakalpojumu grupas «STRABAG SE» uzņēmums
Latvijā un viens no lielākajiem Latvijas ceļu būves uzņēmumiem ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi, kas veic ceļu, ielu
un citu infrastruktūras objektu būvniecību, rekonstrukciju un labiekārtošanu.

AICINĀM PIEVIENOTIES MŪSU KOMANDAI BŪVNIECĪBAS TĀMJU INŽENIERI.
Darba pienākumi:
• sarunu veikšana un līgumu sagatavošana par būvniecības materiālu un pakalpojumu iepirkšanu;
• informācijas iegūšana un apkopošana;
• piedāvājumu/pieprasījumu dokumentācijas administrēšana, sistematizēšana un arhivēšana;
• projektu izvērtēšana un piedāvājumu sagatavošana atbilstoši konkursu nolikumiem;
• būvniecības piesaistīto materiālu/iekārtu piegādātāju un būvniecības organizāciju izvērtēšanas datu bāzes uzturēšana;
• atbilstošas kvalifikācijas materiālu/iekārtu piegādātāju un būvniecības organizāciju apzināšana un atlase būvobjekta
realizācijai;
• tāmju dokumentācijas sastādīšana un noformēšana atbilstoši likumdošanas un projekta prasībām pirms projektēšanas, skiču projekta un tehniskā projekta stadijās, alternatīvu racionalizācijas risinājumu izpēte;
• tāmju dokumentācijas izmaiņu un papilddarbu vadība.
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība vai pēdējā kursa students kādā no celtniecības tehniskajām specialitātēm vai būvniecības ekonomikas jomā;
• pieredze būvniecības tāmju dokumentācijas sagatavošanā;
• būvniecības nozares normatīvo aktu pārzināšana;
• «MS Office» prasmes un pieredze «AutoCAD» izmantošanā;
• labas komunikācijas spējas, godīgums, precizitāte un augsta atbildības izjūta pret saviem darba pienākumiem;
• spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un pieņemt lēmumus;
• labas latviešu, krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• atbildīgu un interesantu darbu starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• vērtīgas izaugsmes un profesionālās pilnveides iespējas.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Būvniecības tāmju inženieris(-e)» lūdzam sūtīt līdz 2017. gada 31. janvārim
pa e-pastu laima.karatajeva@strabag.com.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 9.sērija.
5.50 Rezervisti. Seriāls. 9. un 10.sērija.
6.55 Transformeri: Tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 5.
10.00 Superbingo.
11.00 Impērija 2. Seriāls. 11.sērija.
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12.00 Kāzu gūstā. TV šovs. 2.sērija.
13.05 Hanija. ASV muzikāla drāma. 2003.g.
15.05 Pērsijs Džeksons: monstru jūra. Piedzīvojumu filma. 2013.g.
17.10 Ledus laikmets 3: dinozauru ēra. ASV animācijas filma. 2009.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 3.sērija.
20.10 Mūmija. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
22.40 Kiborgs. ASV spraiga sižeta filma. 1989.g.
0.20 Hanija. ASV muzikāla drāma. 2003.g.
2.05 Garšas mednieki.
2.40 Melnais saraksts 2. Seriāls. 8. un 9.sērija.
4.00 Kāzu gūstā. TV šovs. 2.sērija.
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Pasākumi pilsētā
12. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu
un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
12. janvārī pulksten 18 – lekcija «Latviskie godi – kūmības». Lektore – folkloras
kopas «Dimzēns» vadītāja Velta Leja. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
14. janvārī pulksten 14 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4), koncerta dienā –
kultūras namā. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
15. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
19. janvārī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
20. janvārī pulksten 16 – Atvērto durvju vakariņš: nāc apskaties, kur radošums
mīt – pulciņu dažādība, radošo darbu izstādes, prezentācijas. Iespēja ielūkoties
ikkatrās durvīs. Dalība – bez maksas («Jundā» Skolas ielā 2).
20. janvārī pulksten 19 un 21. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
PIRMIZRĀDE: M.Kamoleti «Pidžama sešiem». Aktieri izspēlēs asprātīgu, negaidītu
un smieklīgu notikumu pilnu vakaru kādā franču ģimenē. Režisore D.Vilne. Biļešu
cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
22. janvārī pulksten 11 – Liepājas teātra muzikāla viesizrāde bērniem: R.Bugavičute pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši». Režisors
Dž.Dž.Džilindžers, komponists K.Lācis. Lomās: S.Adgezalova, R.Beķeris, S.Jevgļevska,
E.Ozoliņš, E.Dombrovskis, L.Leščinskis, E.Pujāts, V.Ellers, M.Kalita, K.Gods, S.Pēcis.
Biļešu cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
22. janvārī pulksten 19.30 – Liepājas teātra viesizrāde: Ž.Pomrā «Mīlestības
neprāts», traģikomēdija. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Lomās: A.Berķe, E.Pujāts,
E.Dombrovskis, E.Pjata, G.Maliks, I.Kučinska, K.Gods, L.Leščinskis, S.Adgezalova,
S.Dancīte. Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 12. janvāris

Ledū taps karnevāls
Šogad Starptautiskā ledus
skulptūru festivāla tēma ir
«Karnevāls», un
to savos darbos iedzīvinās
32 profesionāli
tēlnieki no astoņām valstīm.
Mākslinieču
tandēms no
Turcijas un Itālijas karnevāla
noskaņu atspoguļos darbā
«Maramao».

Izstādes
No 12. janvāra – mākslinieces Edītes Pauls Vīgneres tekstiliju izstāde «Vecās
mežģīnes» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 16. janvāra – multimediāla izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
No 16. janvāra – izstāde «Kārlim Baumanim 100» (pilsētas bibliotēkā).
No 16. janvāra – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Valgundes mācību
punkta audzēkņu darbu izstāde. Atklāšana – 16. janvārī pulksten 14 (Jelgavas
tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
No 23. janvāra – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstāde «Mirdzošo pērlīšu
rotu spēles». Izstādes atklāšana – 23. janvārī pulksten 17 (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
No 27. janvāra – izstāde «Rasa Kalniņa-Grīnberga. Tēlniecības darbi». Tēlnieces 80
gadu jubilejas retrospektīva izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 15. janvārim – izstāde «Latvijas Sarkanajam Krustam 95» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. janvārim – izstāde «Pirmā pasaules kara liecības». Izstādē eksponēti Pirmā pasaules kara laikā lietotie ieroči (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. janvārim – izstāde «Lietuvas un Latvijas neatkarīgo valstu izveidotāji
– Jelgavas vīriešu ģimnāzijas audzēkņi» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai

 Jana Bahmane

Jau notiek aktīvi gatavošanās
darbi šī gada Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam, kas no 10. līdz 12.
februārim tradicionāli norisināsies Jelgavā – jau izvērtētas
tēlnieku iesūtītās skices, zināms, kādi mākslinieki šogad
ieradīsies mūsu pilsētā, top
pasākumu programma, bet
bērniem vēl pirms festivāla ir
iespēja piedalīties konkursā
un laimēt festivāla apmeklējumu visai klasei.
Šī gada festivāla tēma ir «Karnevāls».
«Karnevāls latviešiem ir ziemas tēma –
mēs tērpjam maskas un ejam ķekatās,
bet karnevāla tradīcija zināma visā
pasaulē – tā ir jautrība, greznošanās un prieks, un mēs vēlējāmies, lai
mākslinieki šīs sajūtas atspoguļo savos
darbos,» skaidro pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics.
Skiču atlases konkursā kopumā saņemti
60 mākslinieku pieteikumi un 103 ledus
skulptūru skices, taču dalībai festivālā
žūrijas komisija ir apstiprinājusi 32
profesionālus tēlniekus no astoņām
valstīm – Latvijas, Lietuvas, Itālijas,
Turcijas, Krievijas, Mongolijas, Por-

tugāles un Īrijas. «Mēs neierobežojam
māksliniekus un cenšamies izprast
viņu daudzveidīgās interpretācijas. Ir
interesanti lasīt tēlnieku radītos stāstus, atklājot viņu redzējumu par tēmu,»
saka «Kultūras» vadītājs. Mākslinieki
konkursā piedalīsies divās kategorijās,
un festivāla laikā kopumā taps 45 konkursa skulptūras – 30 individuālās un 15
komandu –, kā arī papildus tiks veidotas
vairākas fotoskulptūras un «Koskenkorva» ledus bārs. Ja laikapstākļi būs nelabvēlīgi, skulptūras būs izvietotas teltīs.
«Šogad vēlamies apgūt lielāku
Pasta salas teritoriju, aicinot festivāla
apmeklētājus nekoncentrēties tikai ap
estrādi, bet pastaigāties pa salu. Aiz smilšu kalna notiks dažādas aktivitātes, bet
mazās ledus skulptūras veidos ceļu, savienojot estrādi ar pārējo Pasta salas daļu,»
ideju ieskicē M.Buškevics. Viņš atklāj, ka
svētku dalībnieki varēs baudīt arī multimediālus priekšnesumus un uguņošanu.
«Lai radītu karnevāla gaisotni, ikviens
aicināts ierasties karnevāla noformējumā
un maskās,» aicina M.Buškevics.
Mākslinieki Jelgavā ieradīsies 5. februārī, un darbs pie skulptūru izveides
notiks līdz 10. februārim, savukārt
apmeklētāji baudīt karnevāla gaisotni
un apskatīt tēlnieku veikumu varēs no
10. līdz 12. februārim. Festivāla viesiem
būs sarūpēta plaša kultūras un izklaides

programma. Muzicēs latviešu grupa
«Carnival youth», dziedātāji Lauris Reiniks un Roberto Meloni, kā arī grupas
«Daddy was a milkman» un «The Roop»
no Lietuvas. Festivāla laikā notiks arī dažādi muzikāli rotaļu uzvedumi bērniem,
ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi un daudz kas cits.
Sagaidot festivālu, līdz 20. janvārim
iestāde «Kultūra» aicina 1. – 4. klašu
skolēnus piedalīties kolāžu konkursā,
izpildot radošo uzdevumu – uz vienas
A2 lapas izveidot kolāžu par festivāla
tēmu «Karnevāls». Katra klase drīkst
iesniegt vienu darbu. Uzvarētāji iegūs
apmaksātu braucienu visai klasei uz
Ledus skulptūru festivālu, bet gadījumā, ja uzvarēs Jelgavas pilsētas skolēni,
autobusa pakalpojumus varēs izmantot
klases ekskursijai. Visus konkursā iesūtītos darbus no 8. februāra būs iespējams
bez maksas apskatīt izstādē Jelgavas
kultūras nama 2. stāva galerijā.
Biļetes iepriekšpārdošanā, līdz 9.
februārim, lētāk var iegādāties «Biļešu
paradīzes» kasēs. Pieejamas ģimenes
biļetes, būs atlaides skolēniem, studentiem, pensionāriem, kā arī īpašas cenas
Jelgavas skolēna apliecības un Jelgavas
iedzīvotāju kartes īpašniekiem, pērkot
biļetes kultūras namā. Vairāk informācijas par festivāla norisi un biļešu cenu
– mājaslapā www.festivali.jelgava.lv.

Alunāna teātrim pirmizrāde – «Pidžama sešiem»
 Jana Bahmane

«Mēs varam teikt, ka komēdija
ir izklaides žanrs bez pievienotās vērtības, bet nevaram
noliegt, ka komēdijas ir pieprasītākās izrādes. Visos laikos
mums ir jādomā par dzīves
pamatvērtībām, taču cilvēks
tā iekārtots, ka bez prieka
un smiekliem viņa dzīve arī
nebūtu iedomājama,» vērtē
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra jauniestudējuma «Pidžama
sešiem» režisore Dace Vilne.
Pēc franču dramaturga Marka Kamoleti lugas iestudētā
izrāde pirmizrādes Jelgavas
kultūras namā piedzīvos 20.
janvārī pulksten 19 un 21.
janvārī pulksten 16.

Ja kāda jautājuma izskatīšana neietilpst konkrētās valsts vai pašvaldības iestādes kompetencē,
tā nekavējoties par to informē iesniedzēju,
iespējami norādot par jautājuma izskatīšanu atbildīgo iestādi, vai, ja tas ir lietderīgi, pati pārsūta
cilvēka iesniegumu kompetentajai iestādei. Taču,
pārsūtot iesniegumu, iestādei ir jāpārliecinās, vai
attiecīgā iestāde ir tā, kura patiesi var palīdzēt.

«Tas ir stāsts par pārpratumiem. Jau
reiz kādā savas iestudētās komēdijas
programmiņā ierakstīju: «Bīstami jūsu
intelektam!» Dažreiz, iespējams, jāļauj
savam intelektam atpūsties un nav vajadzības tik daudz domāt, bet vienkārši
izbaudīt spēli un prieku. Jāteic gan, ka
komēdija ir viegls žanrs tikai skatītājiem
– aktieriem tas ir smags darbs, jo smīdināt

citus nav viegli,» saka režisore.
Komēdijas darbība risinās Francijā,
ārpilsētas villā, ko saimnieks izveidojis no
lauku fermas, dzīvojamo telpu ierīkojot
vietās, kur kādreiz mitinājušies mājlopi.
Dažādu apstākļu vadīti, villā nokļūst seši
jauni cilvēki un, mēģinot cits no cita slēpt
savas neparastās attiecības, rada dažādus
komiskus pārpratumus. «Ikdienas ziņās
pārsvarā dominē negatīvā informācija,
tādēļ ar šo izrādi vēlos apkārtējos vairot
pozitīvas emocijas,» tā D.Vilne.
Roberts Avots, kurš izrādē spēlē villas
īpašnieku Bernāru, uzskata, ka svarīgākais, iestudējot šo darbu, ir noturēt tā
tempu. «M.Kamoleti ir gudrs autors, kurš
lugā ietvēris daudz nianšu – aktierim ir
jābūt precīzam un šo tempu jāspēj izturēt,» vērtē R.Avots. Viņš stāsta, ka darbs
pie izrādes ir ļoti interesants. «Man patīk
skatīties, kā strādā kolēģi – šī komēdija
ir tiešām dzirkstoša,» tā aktieris. Bet
Ilze Beķere izrādē spēlē precētu sievu
Žaklīnu. «Lai arī laulība var šķist ideāla,
francūžiem raksturīgajā brīvības vieglumā ļaujos dēkai. Kā izrādās, neviens ne
par vienu nav tikumiskāks – mīļākie ir visiem. Līdz ar turpmākajiem notikumiem
pārpratumu virpulis iegriežas tā, ka grūti
atrast tā sākumu un galu,» lugu raksturo
I.Beķere. Viņa stāsta, ka, iedvesmojoties

no lugas sižeta, vēlas sev un apkārtējiem
atgādināt nepielikt pārāk lielas pūles, lai
citu acīs izskatītos pareizi, bet baudīt dzīvi
un saņemt no tās skaistāko. «Tikai mēs
paši esam atbildīgi par savām vēlmēm un
to piepildījumu,» vērtē aktrise.
«Pārsvarā mūsu teātris iestudē nopietnas izrādes, bet šis būs viegls stāsts gada
iesākumam. Domāju, ka režisore drosmīgi
izraudzījusies harismātisku komandu
– mums ir ļoti interesanti saspēlēties,
redzot, kā mūsu tēli ietekmē cits citu,»
vērtē Ansis Griķis, kurš izrādē spēlē Robēru. Viņš atklāj, ka, spēlējot šo komēdiju,
grūtākais ir noturēt «vēsu prātu», jo darbs
ir tiešām smieklīgs. «Komēdijā tu uzreiz
jūti skatītāju reakciju, un tas nav viegli,»
tā A.Griķis. Savukārt Elīna Skutele,
kura iejūtas Sūzetas lomā, norāda, ka
žanra pārmaiņas vienmēr ir interesantas.
«Lietas, kas notiek ar tēliem komēdijas un
drāmas žanrā, var būt līdzīgas – citāda
ir tikai varoņu reakcija uz notiekošo,»
vērtē E.Skutele. Aktrise atzīst, ka viņai
ir interesanti strādāt ar savu tēlu, jo tas
ir kustīgs un lustīgs. «Sūzeta ir pavāre,
kura zina, kā dzīvē rosīties,» ar smaidu
teic E.Skutele.
Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras
namā un «Biļešu paradīzes» kasēs visā
Latvijā, cena – 3 – 5 eiro.

