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Sāk labiekārtot Pils salu
Foto: Ivars Veiliņš

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Jelgavā 2017. gadā
dzimušo vairāk nekā mirušo
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas
Dzimtsarakstu nodaļa
apkopojusi datus par
2017. gadu. Tie apliecina, ka pērn dzimstības
rādītājs bijis lielāks par
mirstības rādītāju – aizvadītajā gadā mūsu pilsētā piedzimuši par 34
cilvēkiem vairāk nekā
nomiruši. Tāpat turpina
augt Jelgavā reģistrēto
laulību skaits.
Pēc Dzimtsarakstu nodaļas
datiem, pēdējo reizi pozitīva
dzimstības un mirstības bilance
Jelgavā bija 2014. gadā, kad piedzimušo bija par diviem vairāk
nekā mirušo. Pērn – 2017. gadā
– Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts 731 jaundzimušais un
697 mirušie, līdz ar to piedzimuši
par 34 cilvēkiem vairāk nekā
nomiruši. «Pozitīvā bilance, protams, priecē, ja ņem vērā, ka valstī kopumā dabiskais pieaugums
diemžēl ir ar mīnuss zīmi,» atzīst
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Aina Rokjāne. Viņa piebilst, ka
 Ilze Knusle-Jankevica

ne tikai savvaļas zirgus, bet arī
pilsētas panorāmu. Tā apakPils salā sākusies skašējā platforma būs piemērota
tu torņa pamatu izcilvēkiem ar kustību traucējubūve. «Ar mūsdienu
miem. Līdzās skatu tornim tiks
tehnoloģijām ziema
ierīkota atpūtas vieta ar diviem
netraucē, ja vien nav
galdiem un soliem, atkritumu
ļoti bargi mīnusi,»
urnām, velonovietni un infornorāda SIA «Smart
matīvu stendu.
energy» projekta va«Decembrī Pils salā sākām
dītājs Mārtiņš Ducens.
skatu torņa pamatu izbūvi –
Pamatu izbūvēšana
vispirms ir rakšanas darbi,
aizņems vēl apmēram
tad pāļu dzīšana, stiegrošana,
divas nedēļas, bet pēc
betonēšana. Kad pamati būs
mēneša jau varētu
gatavi, tiem vēl divas nedēļas
sākties skatu torņa
jānostāvas,» skaidro projekta
montāža.
vadītājs. Tāpēc skatu torņa
montēšana Pils salā varētu
Pils salā plānots uzbūvēt sākties apmēram pēc mēneša.
aptuveni 20 metru augstu koka «Šobrīd ir pasūtīti tornim neskatu torni, no kura varēs vērot pieciešamie kokmateriāli, kas

tiek izgatavoti Latvijā. Kad
tie būs gatavi, vedīsim uz Pils
salu – torņa montāža notiks uz
vietas,» stāsta M.Ducens.
Pārējos darbus – gabionu izbūvi, kas sargās no plūdu draudiem, veselības takas izveidi un
marķēšanu, centrālās grants
seguma takas izveidi, vārtu un
žoga uzstādīšanu – uzņēmums
plāno pabeigt martā, jo Pils
salas ziemeļu daļā putnu ligzdošanas laikā, no 1. aprīļa līdz
30. jūnijam, ir sezonas liegums
– šajā periodā teritorijā atrasties
aizliegts. Jāpiebilst, ka apmeklētāju ērtībām pie ieejas Pils
salā pēc projekta noslēguma tiks
izvietotas konteinertipa labierīcības, ko nodrošinās pašvaldība.
«Jelgavas Vēstnesis» jau

pērn vienā ģimenē piedzimuši
trīņi, bet 19 ģimenēs – dvīņi. 256
bērni 2017. gadā dzimuši nereģistrētā laulībā.
Salīdzinājumam: 2016. gadā
pilsētā reģistrēti 722 jaundzimušie, un tas nozīmē, ka pagājušajā
gadā dzimušo skaits palielinājies
par deviņiem bērniem. 2016.
gadā nomiruši 743 cilvēki, 2017.
gadā – 697, kas ir par 46 mazāk.
Jau trešo gadu pilsētā turpina augt arī reģistrēto laulību
skaits. 2017. gadā reģistrētas
467 laulības, tostarp 63 notikušas
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas
telpām. 2016. gadā Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta
461 laulība, 2015. gadā – 439.
A.Rokjāne piebilst, ka pērn 31 gadījumā viens no laulātajiem bijis
ārzemnieks, piemēram, Krievijas,
Baltkrievijas, Vācijas, Gambijas
pilsonis. Populārākās vietas, kur
slēgtas izbraukuma laulības, ir
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs, Jelgavas pils, taču pērn
pirmo reizi laulības reģistrētas
arī viesnīcas «Jelgava» pagalma
«Putnu dārzā».

Pilsētas ārsti un aptiekas
pielāgojas darbam
e-veselības sistēmā

rakstīja, ka pārmaiņas Pils sala
piedzīvo, pašvaldībai realizējot
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētu projektu
«Pils salas infrastruktūras
attīstība tūrisma un veselības  Anastasija Miteniece
aktivitāšu veicināšanai Jelgavā». Iepirkumā par skatu torņa
No 1. janvāra mediķi visā Latvijā, tostarp Jelgavā,
izbūvi un teritorijas labiekārtouzsāka obligāto darbu valsts e-veselības sistēmā
šanu uzvarēja SIA «Smart ener– darbnespējas lapas un receptes valsts komgy» par summu 143 822,16 eiro
pensējamo zāļu saņemšanai tiek izrakstītas tikai
ar PVN. Būvuzraudzību objektā
elektroniski. Ārsti un pilsētas aptiekas pamazām
veic SIA «Latvijas būvuzraugs»
pielāgojas e-veselībai, lai gan atzīst, ka joprojām
par 4791 eiro ar PVN.
nākas sastapties ar sistēmas traucējumiem, kas
Jelgavas pilsētas pašvaldības
rada neērtības gan mediķiem, gan pacientiem.
Attīstības un pilsētplānošanas
Turpinājums 3.lpp.
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte
norāda, ka, turpinot Pils salas
Autobuss uz Ziemassvētku kauju atceres pasākumiem
labiekārtošanu, pašvaldība šogad plāno uzsākt ūdens tūrisma Lai interesentiem dotu iespēju sestdien, 13. janvārī, apmeklēt Ziemassvētku kauju
un sporta bāzes projektēšanu.
atceres 101. gadskārtai veltītos pasākumus, Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina
autobusu uz kauju piemiņas vietām. Izbraukšana – pulksten 14 (autobuss gaidīs pie
Jelgavas kultūras nama K.Barona ielā 6).
Maršruts: kultūras nams–Latvijas Kara muzeja filiāle «Mangaļi»–Ložmetējkalns.
Pēc pasākuma, ap pulksten 21, autobuss no Ložmetējkalna dosies atpakaļ uz Jelgavu.
PVN maksāšanai un administrēšanai», MK noteikumos
Nr.899 «Likuma «Par IIN»
normu piemērošanas kārtība»
un MK noteikumos Nr.190
«Noteikumi par MUN deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību»; 2017. gada 22. novembra
grozījumus likumā «Par valsts
sociālo apdrošināšanu», likumā
«Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» un Pievienotās vērtības
nodokļa likumā.
Vietu skaits seminārā ir Ziemassvētku kauju 101. gadadienas pasākumu programma
ierobežots, tāpēc interesenti • Pulksten 13.30 – kritušo strēlnieku piemiņas brīdis (Babītes novada Antiņu kapsētā)
aicināti pieteikties līdz 22. • Pulksten 15 – Pirmā pasaules kara kaujas rekonstrukcija.
Jaunsargu svinīgais solījums (Ziemassvētku kauju muzejā «Mangaļi»)
janvārim pa tālruni 63012155,
63082101 vai e-pastu liga. • Pulksten 16 – Lāpu gājiens maršrutā «Mangaļi»–Ložmetējkalns
• Pulksten 17.30 – svinīgais pasākums Ložmetējkalnā. Atmiņu ugunskuri, tējas baudīšana
mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Notiks seminārs par šā gada izmaiņām nodokļu politikā
 Ilze Knusle-Jankevica

Turpinot Jelgavas pašvaldības iesākto sadarbību
ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), 25. janvārī
pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā notiks kārtējais bezmaksas seminārs par aktualitātēm nodokļu jautājumos. Šī
semināra tēma – izmaiņas nodokļu normatīvajos
aktos no 2018. gada. Pieteikties semināram var
līdz 22. janvārim.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone informē, ka semināru vadīs VID
Nodokļu pārvaldes Klientu
apkalpošanas atbalsta daļas
galvenā nodokļu inspektore

Svetlana Skripņika, kura stāstīs par izmaiņām vairākos normatīvajos aktos. «Šī semināra
mērķauditorija ir juridiskas
personas un grāmatveži, lai
gan atsevišķi tajā aplūkotie
jautājumi, piemēram, mikro
uzņēmuma nodokļa deklarācija

un attaisnotie izdevumi, attiecas arī uz fiziskām personām,»
norāda L.Miķelsone.
Seminārā paredzēts apskatīt
2017. gada 31. oktobra grozījumus MK noteikumos Nr.40
«Noteikumi par PVN deklarācijām»; 2017. gada 7. novembra
grozījumus MK noteikumos
Nr.677 «Noteikumi par IIN
paziņojumiem» un MK noteikumos Nr.336 «Noteikumi par
attaisnotajiem izdevumiem
par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem»; 2017.
gada 14. novembra grozījumus
MK noteikumos Nr.17 «PVN
likuma normu piemērošanas
kārtība un atsevišķas prasības

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

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Jelgavā ražoto šokolādi
eksportē arī uz Ķīnu

Pilsētnieks vērtē

Vai pamanījāt, ka
šoziem Jelgavā ir
vairāk izgaismotu
pilsētvides objektu?

 Jānis Kovaļevskis

Novembra sākumā
«NP Properties» biznesa parka teritorijā
Aviācijas ielā 18 tika
atklāta SIA «Chocolette Confectionary»
rūpnīca, kas ražo šokolādi ar samazinātu kaloritāti «Red».
Šobrīd rūpnīca nodrošina vairāk nekā
60 darbavietu, bet
tuvāko sešu mēnešu
laikā strādājošo skaitu plāno palielināt
līdz 100 darbiniekiem
un organizēt rūpnīcas
darbu divās maiņās.
«Mēs esam starptautisks
uzņēmums, kas strādā pēc
labākajiem rietumu standartiem, nodrošinot gan augstas
kvalitātes produkciju, gan
labus darba apstākļus mūsu
darbiniekiem. Lielāko daļu
saražotās produkcijas jau šobrīd gatavojamies eksportēt uz
Skandināviju, Ķīnu, vairākām
Rietumeiropas valstīm, bet tuvākajā laikā plānojam panākt
vienošanos par savas produkcijas realizāciju Apvienotajos Arābu Emirātos,» tā SIA
«Chocolette Confectionary»
valdes priekšsēdētāja un biznesa idejas autore Anastasija
Repina, uzsverot, ka Jelgavā
nodrošināti visi apstākļi, lai
veiksmīgi attīstītos.
Kā nonācāt līdz idejai par
mazkaloriju šokolādi?
Savā ziņā tas bija bērnības
sapnis – ēst šokolādi un neuztraukties par kalorijām. Studēju Zviedrijā, un tas man deva
starptautisku kontaktu tīklu.
Tajā laikā arī nopietni sāku
domāt, kā projektu iespējams
realizēt. 2014. gadā noslēdzām
vienošanos ar pārtikas tehnologu komandu par mazkaloriju
šokolādes receptūras izstrādi,
savukārt paralēli ar savu komandu strādājām pie investīciju piesaistes un atbilstošas
ražošanas tehnoloģijas izvēles.
Ņemot vērā, ka arī iepriekš
esmu strādājusi pie zīmolu
attīstības pārtikas nozarē, šī
vide man bija pazīstama. Tā
pakāpeniski nonācām līdz ražotnei Jelgavā.
Kas bija būtiskākie kritēriji, meklējot vietu, kur
veidot rūpnīcu?
Pirmais nosacījums bija atvērt ražotni ES, jo mūsu primārie eksporta tirgi atrodas
Eiropā. Analizējot situāciju
dažādās valstīs, izraudzījāmies
trīs pilsētas, kurās varētu
investēt ražošanas attīstībā, –
Vroclava Polijā, Kauņa Lietuvā
un Jelgava Latvijā. Lai gan Lietuva mums piedāvāja iespēju
piecus gadus strādāt atvieglotā
nodokļu režīmā, izvēlējāmies

«Šokolādes fabriku
«Red» atklājām tikai
3. novembrī, bet jau
šobrīd mūsu produkciju
var nopirkt daudzās
tirdzniecības vietās Latvijā un ārvalstīs. Pat bez
īpašas reklāmas mūsu
mazkaloriju šokolādi
veikalā «Stockmann»
pērk divarpus reizes
labāk nekā populāru
Šveices zīmola produktu. Tas liecina, ka arī
Latvijas pircēji augstu
novērtē Jelgavā ražotās
šokolādes kvalitāti,»
uzsver SIA «Chocolette
Confectionary» valdes
priekšsēdētāja Anastasija Repina.

Foto: Ivars Veiliņš
Jelgavu, jo šeit bija pašvaldības izraudzījāmies uzņēmumu,
atbalsts, piemērotas telpas, veicot iepirkumu, bet termiņi
labs ģeogrāfiskais novieto- nedaudz tika nokavēti.
jums un iespējas turpmākai
attīstībai.
Vai esat izmantojuši iespēju piesaistīt ES līdzfiPotenciālie investori bie- nansējumu ražošanas atži vien norāda, ka Latvijā, tīstībai?
salīdzinot ar citām valstīm,
Ņemot vērā, ka visu sākām
ir augstas energoresursu no nulles, mums bija grūti
cenas.
pretendēt uz ES struktūrfondu
Tas bija viens no jautāju- atbalstu. Tikmēr sadarbībā ar
miem, kuru pirms lēmuma par Latvijas Pārtikas uzņēmumu
investīciju veikšanu Jelgavā federāciju Latvijas Investīciju
pieņemšanas pārrunājām ar un attīstības aģentūras atekonomikas ministru Arvilu balsta programmas ietvaros
Ašeradenu. Energoresursu, esam sākuši intensīvu darbu,
īpaši elektrības, cenas ražo- lai produkciju realizētu Ķīnā,
tājiem Latvijā ir augstas, jo ir un pirmie provizoriskie līgumi
papildu maksājumi par zaļā jau noslēgti. Tāpat plānojam
iepirkuma komponenti. No piedalīties visās nozīmīgākajās
ministra saņēmām apstiprinā- izstādēs Eiropā, Āzijā un citjumu, ka šis jautājums ir viņa viet. Mūsu mērķa tirgi ir visi,
darba plānā un tiek strādāts, kuros cilvēkiem svarīgs veselai situāciju uzlabotu.
līgs dzīvesveids un tā ievērošana, arī ēdot saldumus. Tā ir
Kādi ir jūsu pirmie ie- joma, kurā strādājam, jo mums
spaidi par uzņēmējdarbī- ir atbilstošs produkts. Ceram,
bas vidi Latvijā?
ka sevi labi pierādīsim darbos
Līdz šim esam saņēmuši visu un mums turpmāk izdosies pienepieciešamo atbalstu gan no saistīt ES līdzfinansējumu citu
valsts, gan pašvaldības iestā- projektu attīstībā gan attiecībā
dēm. Sadarbojamies ar No- uz darbinieku apmācību, gan
darbinātības valsts aģentūru, produktu mārketingu.
Darba inspekciju, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldi un
Kādas ir kopējās investīcitām struktūrvienībām. Ļoti cijas ražošanas attīstībā?
atzinīgi tikām novērtēti PārNo idejas līdz ražošanas
tikas un veterinārā dienesta uzsākšanai esam investējuši
pārbaudē, kur no 45 pozīcijām vairākus miljonus eiro, bet
43 ieguvām visaugstāko novēr- līdzekļi būs vajadzīgi vēl. Īpatējumu. Arī no «NP Proper- šu uzsvaru vēlamies likt uz
ties» biznesa parka saņēmām mārketinga aktivitātēm, jo
atbalstu visos jautājumos, ideja par to, ka šokolāde var
tostarp labākus telpu nomas būt produkts, kuru uzturā
nosacījumus. Sarežģītāk mums drīkst lietot arī cilvēki ar cugāja ar celtniecības darbiem, kura diabētu un liekā svara
kurus pasūtījām paši. Rūpīgi problēmām, ir jauna. Mūsu

Samazināti darbaspēka
nodokļi, un minimālā alga
pieaug no 380 uz 430 eiro

Kādas tehnoloģijas izmantojat ražošanas procesā?
Sadarbojamies ar Šveices
ražošanas tehnoloģiju kompāniju «Buhler», kas īpaši mūsu
vajadzībām izgatavoja šokolādes ražošanas iekārtu, veicot
aptuveni simts dažādu uzlabojumu atbilstoši mūsu prasībām. Ražošanā izmantojam
dārgas un modernas iekārtas,
sadarbojamies ar labākajiem
Eiropas piegādātājiem, tādēļ
nepiedāvājam lētu produktu –
šokolādes tāfelītes pārdošanas
vidējā cena ir 3 eiro. Tomēr
pircējs var būt pārliecināts, ka
tā ir cena par kvalitatīvu un no
ražošanas viedokļa tehnoloģis-

ki sarežģītu produktu. Mūsu
iekārtu ražošanas jauda ir līdz
5000 tonnu šokolādes gadā, un
atbilstoši biznesa plānam šo
apjomu varētu sasniegt aptuveni piecu gadu laikā, bet pirmais
mērķis, kuru esam izvirzījuši,
ir saražot un pārdot 1000 tonnu šokolādes 2018. gadā.
Vai esat iecerējuši veidot
sadarbību arī ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti?
Noteikti! Tā ir vēl viena Jelgavas priekšrocība. Vēlamies veidot sadarbību gan zinātnes un
pētniecības jomā, gan piesaistot
jaunos speciālistus. Pakāpeniski
plānojam dažādot produkcijas
sortimentu, un jaunas idejas
šajā ziņā būs nepieciešamas.
Šobrīd ražojam četru veidu šokolādes tāfelītes un konfektes,
bet jau drīzumā produkcijas
piedāvājumu paplašināsim.
Pārtikas pārstrādes nozares uzņēmumu pārstāvji
uzsvēruši, ka piesaistīt
darbiniekus kļūst arvien
grūtāk.
Tas ir izaicinājums, bet mēs
tiekam galā un nevaram apgalvot, ka esam saskārušies ar kādām nepārvaramām grūtībām.
Cilvēki labprāt piesakās darbā
– saviem darbiniekiem nodrošinām pietiekami labus darba
apstākļus, nelaimes gadījumu
un veselības apdrošināšanu, kā
arī ēdināšanu. Savukārt gadījumos, ja konkrēto speciālistu
nevaram atrast Latvijas darba
tirgū, izmantojam iespēju likumā noteiktajā kārtībā piesaistīt
speciālistus no ārvalstīm. Tādu
gan nav daudz, un pārsvarā pie
mums strādā jelgavnieki.

Kura no 2018. gada izmaiņām visvairāk ietekmēs jūs?

Skaitļi
runā
2015.
gadā

15%

produktā tauku saturs ir par
aptuveni 30 procentiem zemāks nekā klasiskai šokolādei.
Arī cukura daudzums uz 100
gramiem šokolādes ir tikai 1,7
grami, turpretim ierasti tie ir
līdz pat 50 procentiem. Parasti
100 gramu šokolādes tāfelīte
satur ap 600 kaloriju, bet mūsu
produktā ir 300 kaloriju, kas
ir aptuveni trešdaļa no dienas
normas cilvēkam, kurš seko
līdzi savam uzturam.
Produkta atšķirība no līdz
šim tirgū pieejamā ir acīmredzama, un, lai izmantotu šo
konkurences priekšrocību,
būs nepieciešami ieguldījumi
mārketingā un sabiedrības
izglītošanā. Ne velti esam
uzsākuši sadarbību ar dietologiem un uztura speciālistiem.
Mūsu produktu ir ievērojusi
arī, piemēram, Lolita Neimane,
kura to novērtējusi kā smalku
jaunumu šokolādes un slaidās
līnijas piekritējiem.

34%
Palielināts ģimenes
valsts pabalsts par bērniem

7%

10%

No 1. janvāra darbnespējas
No 1. janvāra ieviesta
lapu un valsts kompensējamo
samazināta PVN likme 5% apmērā
medikamentu recepšu izrakstīšana
Latvijai raksturīgiem svaigiem
notiek tikai elektroniski
augļiem, ogām un dārzeņiem

29%
Akcīzes nodokļa
pieauguma dēļ palielinās
degvielas cena

5%
Cits variants

Katrīna, skolniece:
– Dzīvoju
Pārlielupē,
tādēļ ievēroju izgreznoto Rīgas
ielu. Rūķu cepures bija iedegtas
visu svētku laiku un radīja īpašu
noskaņu. Pamanīju arī to, ka tradicionāli izrotāta bija privātmāja
pie Jelgavas 4. vidusskolas – tur
cilvēki jau daudzu gadu garumā
ļoti prasmīgi piestrādā pie fasādes
svētku dizaina.
Sanita, iepirkumu speciāliste:
– Jelgava bija
fantastiski
izrotāta, un
īstai svētku
noskaņai pietrūka tikai pavisam
nedaudz sniega. Priecēja gan pilsētas krāsu izvēle, jo dzeltenā un
sarkanā kombinācija rotājumos
izskatās gana koši un gaumīgi,
gan rotājumu risinājumi, jo ar
virtenēm bija rotāti pat krūmi.
Ja salīdzinām Jelgavas un Rīgas
rotājumus, mūsu pilsēta bija
daudzkārt greznāka un košāka.
Māris, pensionārs:
– Pamanīju,
ka pilsēta ir
uzposta. Domāju, ka rotājumi gluži
vienkārši kļuvuši cilvēkiem pieejamāki, tādēļ arī vērojama daudzveidība. Arī es un mani kaimiņi bijām
pacentušies, savas mājas rotājot
ar krāsainiem kruzuļiem. Manuprāt, svētku laikā galvenais ir
noskaņa, ko mēs radām sev paši.
Paula, studente:
– Nevarētu
teikt, ka redzēju vairāk
izrotātu un
izgaismotu
objektu nekā citus gadus. Dzīvoju kojās Jāņa Čakstes bulvārī,
un šoreiz logos bija pat mazāk
svētku rotājumu. Paši gan laicīgi
parūpējāmies par noskaņu un
logā iekārām LED lampiņas. Izvēlējāmies kustīgās virtenes, kas
atgādina lāstekas.
Jānis, piegādātājs:
– Tā kā mana
darba ikdiena saistīta
ar daudz un
dažādām pilsētas adresēm, varēju novērtēt
ļoti daudzveidīgus māju, pagalmu
un ielu rotājumus. Manuprāt, ļoti
svarīgi ir zināt mēru, jo dažas mājas
vizuļoja teju visās varavīksnes krāsās,
un tas izskatījās bezgaumīgi. Pats
māju rotāju gaišos toņos, un, manuprāt, tā bija gana veiksmīga izvēle.
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Par stikla konteinera
izvešanu klientiem
atgādina ar īsziņu
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
privātmāju un mazo
uzņēmumu īpašniekiem, kuri noslēguši
līgumu par šķirotā stikla konteinera izvešanu,
ieviesusi jaunu pakalpojumu – par šķirotā
stikla atkritumu konteinera izvešanu klientiem atgādina ar īsziņas
starpniecību. Jaunais
pakalpojums jau devis
rezultātu – par 30 procentiem ir uzlabojušies
stikla konteineru izvešanas rādītāji.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
Grīnfelds stāsta, ka katrs klients,
ar kuru uzņēmums noslēdzis
līgumu par stikla konteinera
izvešanu, ir saņēmis stikla atkritumu izvešanas laika grafiku,
taču prakse rāda, ka nereti šie
datumi tiek aizmirsti, un tas
apgrūtina uzņēmuma darbu.
«Sašķirotā stikla konteinera izvešana privātmāju iedzīvotājiem
un mazajiem uzņēmumiem ir
nepieciešama retāk nekā sadzīves
atkritumu izvešana. Piemēram,

vienam stikla konteineru nepieciešams iztukšot reizi mēnesī,
citam – divas, vēl kādam – tikai
reizi divos mēnešos, līdz ar to
šie datumi var aizmirsties. Lai
efektīvāk organizētu mūsu darbu
un klientiem vēlreiz informētu,
ka, piemēram, rīt viņa adresē
notiks stikla savākšana, tagad
par to atgādinām ar īsziņu,»
skaidro A.Grīnfelds. Šāda kārtība
uzņēmumā darbojas jau divus
mēnešus, un izdarīti pirmie secinājumi. «Līdz ar atgādinājuma
īsziņas izsūtīšanu būtiski – par 30
procentiem – palielinājies izvesto
stikla konteineru skaits. Tas
priecē un atvieglo mūsu darbu,»
tā A.Grīnfelds, piebilstot, ka arī
klienti šo pakalpojumu novērtē
atzinīgi.
«Šobrīd šis pakalpojums attiecas tikai uz šķirotā stikla konteineru izvešanu. Izskatīsim iespējas
– varbūt varēsim domāt par šāda
veida atgādinājumu arī saistībā
ar citu atkritumu izvešanu,» tā
A.Grīnfelds.
Jāpiebilst, ka šobrīd uzņēmumam ar privātmāju un mazo
uzņēmumu īpašniekiem par šķirotā stikla konteineru izvešanu,
kas ir bezmaksas pakalpojums,
noslēgti 2117 līgumi. 2017. gadā
uzņēmums no šiem klientiem
savācis 169,48 tonnas stikla.

NAV DARBA

NEMĀCIES

NEESI REĢISTRĒTS NVA
ESI JAUNIETIS NO 15-29 GADIEM

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina iesaistīties

PROJEKTĀ «PROTI un DARI!»
Iesaistīšanās projektā rada iespēju jauniem cilvēkiem ne tikai vērtīgi un
mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku, bet arī paplašināt redzesloku un iegūt jaunas
prasmes un zināšanas, veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu, atrast savām
vēlmēm piemērotu profesiju un darbavietu un kļūt sabiedriski aktīvākiem.
Piesakies projektā
un īsteno savus
sapņus!!!
Projekts kā
neaizmirstams
piedzīvojums

ZVANI UN RAKSTI:
Dacei (tel.29536996, e-pasts: 2402@tvnet.lv)
Sandai (tel.29293546, e-pasts: apsite_sanda@inbox.lv)
Alvim (tel.29443889, e-pasts: alvislocmelis1@gmail.com)
ATNĀC: Dobeles ielā 62A, Jelgavā, 2.stāvā (iepriekš piezvanot)

Projekta Nr.8.3.3.0./15/I/001
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Kārklu ielas laukumā
sākušies treniņi

Foto: Ivars Veiliņš
Šobrīd Kārklu ielas futbola laukumā ir ieklāts pagaidu mākslīgais segums, lai tur varētu
uzsākt treniņu darbu, taču pavasarī tas tiks nomainīts pret pastāvīgo segumu.
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgusies futbola
kluba «Jelgava» treniņbāzes Kārklu ielā
izbūves 1. kārta, un
laukums ar mākslīgo segumu jau ir
gatavs lietošanai.
Pirmais treniņš tajā
notika pagājušajā
trešdienā, bet regulāri treniņi sākās no
pirmdienas.
Futbola kluba «Jelgava»
radošais direktors Ainārs
Tamisārs skaidro, ka jaunajā
stadionā Kārklu ielā ieklāts
pagaidu mākslīgais segums,
lai jau no janvāra tajā varētu organizēt treniņprocesu.
«Jaunatnes futbola akadēmijā trenējas 390 bērnu, un
ar vienu laukumu Zemgales
Olimpiskajā centrā nepietiek,
lai nodrošinātu treniņus,»
viņš norāda. Lai nodrošinātu
treniņprocesu, Kārklu ielas
laukumā ieklāts pagaidu segums – mākslīgā laukuma

segumu, ko futbola klubam
piešķīra Latvijas Futbola
federācija projekta ietvaros,
šādos laikapstākļos ieklāt nav
iespējams, tādēļ klubs izīrēja
segumu, kas jāieklāj pēc citas
tehnoloģijas un ko var izmantot jau tagad. A.Tamisārs
piebilst, ka laukumu pagājušajā ceturtdienā novērtēja arī
Latvijas Futbola federācijas
pārstāvji, lai pārliecinātos,
vai tas atbilst visām prasībām
un tajā var aizvadīt ne vien
treniņus, bet arī Virslīgas,
dublieru čempionāta un jaunatnes futbola čempionāta
spēles. Tagad klubs gaida oficiālu ziņojumu par vēl nepieciešamajiem uzlabojumiem,
kas būtu jāīsteno līdz sezonas
sākumam. Jāpiebilst, ka līdz
šim futbola klubs Virslīgas
sezonas pirmās mājas spēles
aizvadīja Olainē vai citviet,
līdz varēja spēlēt uz Zemgales
Olimpiskā stadiona dabīgā
seguma laukuma, bet tagad
sezonu varēs atklāt mājās.
Noslēdzoties 1. kārtai, stadionam Kārklu ielā 6 ir gan

sagatavota pamatne mākslīgā
un dabīgā seguma laukumiem, gan izbūvēta ūdens
apgādes sistēma, pievilkta
elektrība, izbūvēts apgaismojums, sēta un novietotas
pagaidu ģērbtuves. Tomēr
šobrīd objektā ir tehnoloģiskā pauze – pavasarī darbi
atsāksies, un tad laukuma
pagaidu mākslīgais segums
tiks nomainīts pret pastāvīgo segumu. Tāpat vēl būs
jāpabeidz infrastruktūras
izbūves un labi ekārtošanas
darbi: jāsakārto stāvlaukums,
jāuzstāda tribīnes (tajās būs
900 sēdvietu un vieta bufetei)
un individualizēta dizaina
konteinertipa ēka, kurā būs
ģērbtuves, kluba birojs un
Jelgavas futbola vēstures
muzeja ekspozīcija.
Jāpiebilst, ka laukuma izbūvi veica SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» un
tā izveidi finansiāli atbalstīja
vēl ap 20 uzņēmumu un privātpersonu, bet 150 000 eiro
bija piešķirtā valsts mērķdotācija.

Pilsētas ārsti un aptiekas pielāgojas
darbam e-veselības sistēmā
No 1.lpp.

Darbs vienotajā e-veselības
sistēmā obligātā kārtā mediķiem norit jau otro nedēļu.
Pilsētas ārsti «Jelgavas Vēstnesim» norāda, ka vislielākās problēmas bijušas laika
posmā no 2. līdz 8. janvārim,
kad sistēma darbojusies ļoti
lēni un ar dažādiem traucējumiem, savukārt šonedēļ tās
darbība nedaudz uzlabojusies. «Strādājam gandrīz bez
aizķeršanās,» saka Zemgales
Veselības centra valdes loceklis Gundars Prolis, uzsverot,
ka centra lokālā sistēma jau
pirms laika salāgota ar e-veselības sistēmu un šobrīd tās
darbība ir apmierinoša.
Savukārt Jelgavas pilsētas
slimnīcas virsārste Solveiga
Ābola atzīst, ka e-veselības
sistēma laiku pa laikam ir
pārslogota, tādēļ nereti rodas
aizķeršanās ar darbnespējas
lapu izrakstīšanu. «Ikdienā
sastopamies ar lēnu sistēmas
darbību. Ir gadījumi, kad noformēt darbnespējas lapu dienas laikā neizdodas,» skaidro
S.Ābola, akcentējot, ka ārsti
cenšas ievadīt dokumentus
sistēmā vakara stundās, kad
tā strādā raitāk.
Bet kritiskākā situācija
līdz 8. janvārim bija Jelgavas
poliklīnikā, kur sistēmas
traucējumu dēļ gaisā karājās
teju 1000 darbnespējas lapu.
Šobrīd situācija uzlabojas.

Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga
skaidro, ka dažos gadījumos
traucējumi var būt saistīti
ar strauji pieaugušo sistēmas
lietotāju skaitu – salīdzinot
ar decembra sākumu, šobrīd
tas ir četrkāršojies, līdz ar to,
pielāgojot sistēmas darbību
jaunajam lietotāju skaitam,
darbs tajā var būt īslaicīgi
traucēts. «Jelgavas poliklīnikas gadījumā situācija,
iespējams, bija saistīta ar ārstniecības iestādes izmantoto
sistēmu,» uzsver E.Štālberga,
piebilstot: ja tehnisku iemeslu dēļ ārsts nevar atvērt
darbnespējas lapu pieņemšanas laikā, satraukumam nav
pamata, jo sistēmā ir iespēja
veikt atzīmi par tehniskajiem
traucējumiem pacienta medicīniskajā dokumentācijā un
atvērt e-darbnespējas lapu nākamo piecu darba dienu laikā,
norādot slimības pirmo dienu.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» valdes locekle
Ingrīda Budrēvica papildina,
ka šobrīd sistēmas darbs, salīdzinot ar pagājušo nedēļu,
ir kļuvis raitāks, tomēr vēl
joprojām neizdodas izrakstīt
bērnu kompensējamo zāļu
receptes. E.Štālberga uzsver,
ka gadījumā, ja ārsts tehnisku iemeslu dēļ pieņemšanas
laikā nevar sagatavot recepti, viņš ir tiesīgs izsniegt
to papīra formā, savukārt

receptes elektronizēšanu jeb
ievadi e-veselības sistēmā tad
jāveic aptiekā, tiklīdz tas būs
iespējams.
Pilsētas aptieku farmaceiti
vērtē, ka aptieku sistēmas
strādā apmierinoši, lai gan,
apkalpojot klientus, dažkārt
nākas saskarties ar nestandarta situācijām, kas pagarina klientu apkalpošanas
laiku. Piemēram, «Benu» aptiekas farmaceite Gaļina Povaļajeva stāsta par gadījumu,
kad ārsts nav ievadījis receptē
zāļu devu, kā arī klientiem,
kuru ārsta izrakstītās receptes uzreiz pēc pieņemšanas
sistēmā neuzrādījās. Pilsētas
aptiekas «Apotheka» farmaceites asistente Irina Kozļenoka papildina: ja sistēma
darbojas optimāli un ārsts
tajā ir pareizi strādājis, aptiekā atprečošana notiek bez
aizķeršanās.
Jāpiebilst, ka šobrīd Jelgavā līgumu par e-veselības
lietošanu noslēgušas visas
aptiekas – tas nozīmē, ka jebkurā pilsētas aptiekā tiek atprečotas elektroniskās valsts
kompensējamo zāļu receptes.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā iedzīvotāji no pulksten 8 līdz 20 var sazināties ar
e-veselības lietotāju atbalsta
dienestu pa tālruni 67803300.
Tāpat jautājumus iespējams
uzdot pa e-pastu atbalsts@
eveseliba.gov.lv.
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 SIA «Jelgavas tirgus» administrācija informē, ka līdz 1.
martam Jelgavas tirgus pirmdienās nestrādās. Pārējās dienās tirgus darba laiks paliek nemainīgs.
 Lai novērstu vairāku īpašumu
applūšanu, Sapņu ielas posmā
no 10. līdz 17. namam notiek
grāvju pārtīrīšana, kā arī caurteku atjaunošanas darbi, informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja vietniece Žanna
Barkovska. Grāvju pārtīrīšana un
caurteku atjaunošana Sapņu ielā
tiek veikta pēc iedzīvotāju ierosinājuma, proti, Sapņu ielā dzīvojošo lūgums izskatīts jau pērn,
ieplānojot darbam nepieciešamos
līdzekļus budžetā. «Ir situācijas,
kad cilvēki neuztur piemājas
grāvjus, ar laiku zeme sāk pārpurvoties, veidojas aizsprostojumi,
tostarp aizsērē caurtekas, un, ceļoties gruntsūdens līmenim, īpašumi
sāk applūst,» skaidro Ž.Barkovska,
papildinot, ka «Pilsētsaimniecība»
nākusi palīgā, lai novērstu kritisku
situāciju. Jāpiebilst, ka līdzīgi darbi pērn veikti Alkšņu, Loka, Lāču
ielas posmā un citās pilsētas vietās, attīrot grāvju gultni un caurtekas no koku lapu piesērējuma, kā
arī atrokot grāvju sašaurinājumus,
kas veidojušies, autotransportam
regulāri pārvietojoties gar grāvja
nogāzi. Darbus Sapņu ielā veic
SIA «Kulk», un turpmāk grāvju
pārtīrīšanu plānots īstenot arī
Zemītes 1. līnijā.
 Lai vidusskolēniem palīdzētu
sagatavoties studijām augstākās izglītības iestādēs, LLU
no 20. janvāra piedāvā kursus
ķīmijā un bioloģijā. Kursu noslēgumā skolēniem būs iespēja
kārtot pārbaudījumu, kurā iegūtā atzīme, iesniedzot dokumentus uzņemšanai kādā no
LLU studiju programmām, var
aizstāt priekšmeta gada vērtējumu skolā, informē LLU pārstāve
Lana Janmere. Kursi sāksies 20.
janvārī un notiks sestdienās Jelgavas pilī – ķīmijas kursu norise
plānota no pulksten 9.30 līdz 13,
bet bioloģijas – no pulksten 13
līdz 16.30. Maksa par viena kursa
apguvi 60 stundu apjomā – 170
eiro. L.Janmere papildina, ka šobrīd maksimālais dalībnieku skaits
nav noteikts – vadoties pēc interesentu atsaucības, Mūžizglītības
centrs plānos, kā kursus praktiski
organizēt. Detalizēta informācija
un pieteikšanās – LLU Mūžizglītības centrā Lielajā ielā 2 – 163,
pa tālruni 63005715, 26340144,
e-pastu antra.berzina@llu.lv vai
mājaslapā www.llu.lv.
 Gada nogalē dzelzceļa stacijas teritorijā nozagti vairāki
velosipēdi. Pateicoties pilsētas
videonovērošanas sistēmai,
policija aizturējusi divus velosipēdu zagļus. «Pilsētā ir daudzas
novērošanas kameras, tostarp
dzelzceļa stacijas apkaimē, un tām
visu diennakti seko līdzi Jelgavas
pilsētas pašvaldības videonovērošanas inspektori. Ir virkne gadījumu, kad pārkāpumi tiek pamanīti
un novērsti nekavējoties, savukārt
ir situācijas, kad saņemam iesniegumu par zādzību un tad, veicot
izmeklēšanu, analizējam pieejamos videomateriālus,» norāda
Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vecākais
inspektors Andris Skrūzmanis.
Viņš skaidro, ka bieži noziegumu
paveic policijas redzeslokā jau esošas personas. «Arī šajā gadījumā
ieguvām videomateriālos fiksētas
vīriešu bildes, un personas drīz
vien atpazina kolēģi no Olaines,»
tā policijas inspektors. «Šiem
cilvēkiem nerūpēja, ka viņus varētu atpazīt. Viņi kameras priekšā
bez minstināšanās ar knaiblēm
pārk nieba velosipēda drošības
ķēdes,» skaidro A.Skrūzmanis. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
pārstāve Sandra Reksce piebilst, ka
Jelgavas dzelzceļa stacija iekļauta
arī patruļpolicijas apsekojamo
objektu maršrutā un pēc zādzībām
tiek novērota pastiprināti.
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Svētku noskaņa pilsētā iemājo
līdz ar rotātiem namiem
Projekcijas uz namu fasādēm, kustīgas lāstekas uz māju jumtiem un
piemājas dārzu kokos, izgaismoti meža zvēri un krāšņi rotātas Ziemassvētku eglītes – šie ir tikai daži elementi, ko jelgavnieki izmantojuši,
lai pērnā gada izskaņā uzpostu savas mājas un pilsētas objektus Ziemassvētkiem un gadu mijas svinībām. Noskaņu, kas iemājoja pilsētas
namos, novērtēja arī līdzcilvēki, tīkamākos objektus tradicionāli piesakot pašvaldības rīkotajam konkursam «Gaišākais pilsētvides objekts
Jelgavā 2017». «Konkursa robežas iet plašumā – šis konkurss bija īpašs
ar lielu iedzīvotāju atsaucību un objektu daudzveidību,» saka Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks un konkursa vērtēšanas komisijas
priekšsēdētājs Jurijs Strods, uzsverot, ka šajā reizē vērtēts rekordliels
dalībnieku skaits un aktīvākie bijuši privātmāju īpašnieki. «Redzējām,
ka savus namus rotā kā ikgadējie dalībnieki, tā izgaismotas jaunas
adreses,» secina J.Strods, norādot, ka arī rotājumi gadu gaitā kļūst arvien gaumīgāki, saskaņojot gan krāsas, gan ornamentus, gan pavisam
nelielas rotājumu detaļas. «Jāsaka paldies ikvienam, kas rotāja savu
īpašumu, jo šajā tumšajā laikā Latvijas valsts simtgades gads iesācies
patiesi gaiši,» tā J.Strods. Šogad objekti vērtēti sešās nominācijās.
Otrdien Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā pašvaldība
teica paldies 57 konkursa laureātiem.

Svētku laikā gaiša tapa Ūdensvada iela, kur par īpašu noskaņu bija parūpējies uzņēmums «Jelgavas ūdens». «Rotājām uzņēmuma darbinieku, kā arī citu pilsētnieku priekam,» saka «Jelgavas ūdens» finanšu direktore Indra Bērziņa,
nenoliedzot, ka šoreiz bijusi arī iecere iegūt konkursa balvu. «Aptuveni divus gadus gatavojāmies konkursam,» tā
viņa. Proti, pirms diviem gadiem izgaismots tornis, savukārt, pateicoties elektrodienesta darbinieku prasmēm,
šoreiz samontētas arī virtenes, kas rotā ēku jumtus. «Uzņēmuma teritorijā ienākuši arī aļņi,» teic finanšu direktore,
papildinot, ka izgaismotos meža zvērus, kas reizē ir arī pilsētas simbols, novērtējuši un par tiem paldies teikuši
blakus esošā bērnudārza «Gaismiņa» audzēkņi. «Svētku noskaņā uzņēmuma izgaismotajā teritorijā aizvadījām
Ziemassvētku pasākumu un ceram, ka arī citiem jelgavniekiem šajā tumšajā laikā mūsu sarūpētie rotājumi radījuši
sirdsprieku,» teic I.Bērziņa.

«Esam patīkami pārsteigti par to, ka garāmgājēji
novērtējuši mūsu mājas rotājumus,» saka Šķūņu
ielas 6 mājas saimniece un divu bērnu māmiņa
Jūlija Vidgofa. Viņa atzīst, ka iecere rotāt namu
īstenota galvenokārt bērnu priekam. «Centāmies
uzburt svētku noskaņu, jo bērnība ir laiks, kad
svētki tiek gaidīti ar īpašu entuziasmu. Vīrs Sergejs
uzņēmās tehnisko pusi, savukārt mēs ar bērniem
palīdzējām ar padomu,» teic nama saimniece.
«Nākamreiz savlaicīgi piedomāsim pie interesantas
rotājumu koncepcijas. Mūsu piemājas teritorija ir
gana plaša,» spriež J.Vidgofa, atzīstot, ka, uzzinot
par nama rotājumu vērtēšanu, rodas sacensības
gars un vēlme darīt labāk.
«Šajās mājās balkonu rotājām pirmoreiz,» saka jelgavnieks Saulius Morkunas,
kurš ar ģimeni – sievu Nataļju un gadu veco dēliņu Dariusu – uz dzīvokli Lidotāju
ielā pārcēlies pērn septembrī. «Jaunajās mājās mums ir plašs balkons, tādēļ jau
uzreiz zinājām, ka svētku laikā varēsim eksperimentēt. Savu ieceri īstenojām īsi
pirms Ziemassvētkiem – rotājumi ļoti palīdz radīt svētku noskaņu arī lietainā laikā, kad no sniega nav ne miņas,» tā Nataļja, uzsverot, ka izvēlējās ieturētu krāsu
gammu, izmantojot pārsvarā aukstos baltos un zilos toņus. «Balkona centrālajā
daļā mums ir arī Ziemassvētku eglīte,» tā viņa, skaidrojot: «Tā kā dēliņš vēl ir
mazs – rāpo un ķeras pie visa, kas ir redzeslokā –, drošības labad eglīti nolēmām
likt bērnam redzamā, bet nesasniedzamā vietā.»

Lietuvas šoseju rotā vairāki izgaismoti nami, un par diviem no tiem parūpējusies Krastenbergu ģimene, kura izrotājusi namu Lietuvas šosejā 60, kā arī
ģimenes veikalu Lietuvas šosejā 52. «Esam diezgan askētiski – mums ar vīru
nepatīk pārāk raibi rotājumi, tādēļ izvēlējāmies mājas nokrāsai un pilsētas rotājumu krāsu gammai atbilstošas dzeltenas lampiņas,» stāsta jelgavniece Ilze
Krastenberga. «Mēs māju izgaismojam katru gadu savam un bērnu priekam.
Lai gan viņi jau ir izauguši un uzsākuši patstāvīgas dzīves gaitas, mūsmājās
vienmēr satiekamies pie svētku galda,» teic saimniece, skaidrojot, ka ģimenē
ir trīs bērni un mazdēliņš. «Kopš bērnības savā ģimenē esmu izbaudījusi svētku radīšanas prieku – piparkūku cepšanu, eglītes un mājas rotāšanu. Manai
mammai tas bija ļoti svarīgi, un, iespējams, tādēļ arī es savā ģimenē turpinu
šīs tradīcijas. Agrāk rotājām un priecājāmies kopā ar bērniem, bet tagad viņi
to dara katrs savā ģimenē, savās mājās,» tā I.Krastenberga. Viņa svētku rotas
vienmēr noņem Zvaigznes dienā, 6. janvārī.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Ķipari» audzēkņi ar krāšņām virtenēm
rotājuši pašu
audzēto eglīti,
kura bērnudārza teritorijā top
arvien kuplāka
un staltāka jau
trešo gadu.

«Šoziem mūsu piemājas
dārzā ir divi objekti, kas
garāmgājēju skatienam
liek pakavēties, – kustīgās lampiņas, kuras
izskatās kā lāstekas, un
barotavas putniem,»
stāsta Ausekļa ielas
18/20 nama saimnieks
Raimonds Bretšneiders.
«Kokos iekāru apelsīna šķēles, tādēļ ziemā
zvirbuļi mūsu dārzu tur cieņā.
Savukārt, tuvojoties Ziemassvētkiem, braucu uz Rīgu meklēt īpašas
kustīgās virtenes, kas tumsā izskatās kā lāstekas,» saimnieks atklāj,
ka tās iegādājies par pārdesmit
eiro un tikai vēlāk dažādas lētākas alternatīvas atradis internetā.
«Šoziem lāstekas redzējis neesmu,
tādēļ ļoti gribējās pavērot vismaz
mākslīgās,» saka nama saimnieks,
papildinot, ka centies radīt ziemīgāku sajūtu ne tikai sev, bet arī
citiem. «Netālu no mūsu mājas ir
bērnudārzs, tādēļ katru dienu te
iet bērni ar vecākiem. Viņiem arī ir
patīkami pavērot kustīgās virtenes,
putnus. Ir bijis, ka cilvēki apstājas,
lai uzņemtu bildi,» tā vīrietis.
Sagatavoja Anastasija Miteniece,
foto Ivars Veiliņš un Santis Zībergs

«Mūsmājās svētku sajūta iemājoja līdz ar mazdēla ierašanos,» ar smaidu saka 6. līnijas 73. nama
saimniece Vera Kozlova, kura katru gadu Ziemassvētku laikā gaida ciemos nu jau 14 gadus
veco mazdēlu Vladislavu. «Mazdēls dzīvo Ozolniekos, bet pie mums brauc padzīvoties svētku
brīvdienās. Viņš mums ar vectētiņu Valēriju izdomāja uztaisīt pārsteigumu – internetā pasūtīja
vairāk nekā 50 metru dažādu virteņu un izrotāja
visu māju,» mazdēla centību uzteic vecmamma,
piebilstot, ka puisis ir draugos ar tehnoloģijām
un ir parūpējies par dažādām niansēm. «Mazdēls paskaidroja, ka nopircis lampiņas ar laika
kontroli, lai man nav jāsatraucas, ka aizmirsīšu
tās vakarā ieslēgt un no rīta izslēgt,» stāsta
V.Kozlova, atzīstot, ka tas ir patiesi ērts mūsdienu izgudrojums. «Par svētku rotu priecāsimies
vēl līdz 14. janvārim, kad svinēsim pareizticīgo
Veco Jauno gadu,» spriež saimniece.

Konkursa «Gaišākais pilsētvides objekts Jelgavā 2017» laureāti
Nominācijā «Privātmājas»
Uzvarētāji – Kūliņu ceļš 2G, Lietuvas šoseja 60, Malkas
ceļš 6A, Vecais ceļš 8, Ausekļa iela 18/20, Vidus iela 78.
Laureāti – Dambja iela 19B, Bebru ceļš 63, Bebru ceļš
65, Jasmīnu iela 2, Jasmīnu iela 2A, Kūliņu ceļš 2A, Līču
iela 15, Meža ceļš 13, Nākotnes iela 42, Ošu ceļš 11, Ošu
ceļš 11A, Palu iela 18, Rūpniecības iela 72/76, Saldus
iela 6, Strautnieku iela 15, Šķūņu iela 6, Šķūņu iela 21A,
Tērvetes iela 43, Tērvetes iela 58B, Zemeņu iela 14, 2.
līnija 3B, 5. līnija 18, 5. līnija 34, 6. līnija 73.
Nominācijā «Spožākā iela»
Laureāti – Ganību iela 37, Ganību iela 39, Ganību
iela 46, Lāču iela 64A, Lāču iela 66B, Lāču iela 66D,
Lāču iela 66E.
Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju balkoni (lodžijas)»
Uzvarētājs – Lidotāju iela 2 – 29.

Laureāti – Pētera iela 11 – 47, Neretas iela 18 – 2,
Sudrabu Edžus iela 1 – 14, Uzvaras iela 3 – 21, Čakstes
bulvāris 9 – 80.
Nominācijā «Uzņēmumi»
Laureāti – SIA «Latvijas piens», tirdzniecības centrs
«Stokker», SIA «Lux», tējas namiņš un banketu pontons
«Silva», viesnīca «Jelgava», ziedu bāze veikals «Karnevāls», SIA «Berling».
Nominācijā «Izglītības iestādes»
Laureāti – pirmsskolas izglītības iestāde «Kāpēcīši»,
pirmsskolas izglītības iestāde «Ķipari», pirmsskolas
izglītības iestāde «Lācītis», Jelgavas 2. pamatskola.
Nominācijā «Pašvaldības uzņēmumi un iestādes»
Uzvarētājs – SIA «Jelgavas ūdens».
Laureāti – Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs, Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija.

Ceturtdiena, 2018. gada 11. janvāris

Izcīna divas uzvaras

BK «Jelgava» mājās aizvadījis divas
LBL 2. divīzijas
spēles. Pirmajā ar
rezultātu 90:81
pieveikta Rīgas
Tehniskās universitātes komanda.
Neapturams bija
Jēkabs Rozītis,
kurš izcēlās ar 33 punktiem, 8 atlecošajām bumbām un 4 blokiem. Otrajā spēlē
ar 86:66 pieveikta «Latvijas Universitāte/
BS Rīga». Arī šajā spēlē izcēlās J.Rozītis ar
16 punktiem, 11 bumbām un 5 blokiem.
Nākamā spēle mūsējiem 12. janvārī
pulksten 19.30 izbraukumā pret Rīgas
Stradiņa universitātes komandu.

Uzņem jaunus dalībniekus

Regbija klubs «Mītava» uzsācis jaunu
regbistu meklējumus. «Jaunajai – 2018.
gada – sezonai esam izvirzījuši lielus mērķus, tāpēc šobrīd aktīvi meklējam bērnus,
jauniešus un jaunietes vecumā no 6 līdz
18 gadiem, kā arī sievietes un vīriešus bez
vecuma ierobežojuma, kuri vēlas Jelgavā
spēlēt regbiju,» norāda kluba galvenais
treneris Roberts Bondarenko. Regbija
treniņi notiek darba dienās, bet nodarbību skaits nedēļā atkarīgs no vecuma
grupas. Pamata treniņu bāzes regbistiem
ir Zemgales Olimpiskais centrs un sporta
nams Raiņa ielā 6. Sīkāku informāciju par
treniņiem un pieteikšanos var uzzināt pa
tālruni 28227488 vai mājaslapā www.
rkmitava.lv. Šobrīd klubā trenējas ap 70
dažāda vecuma jauniešu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Sāk gatavoties
jaunajai sezonai

FK «Jelgava»
Virslīgas komanda sākusi
gatavoties
jaunajai sezonai. Pirmajā
treniņā piedalījās 25 futbolisti – 7 no
iepriekšējās Virslīgas komandas, 14 no
dublieru komandas, 2 jaunieguvumi
un 2 spēlētāji, kuri pievienojušies uz
pārbaudes laiku. FK «Jelgava» direktors
Sergejs Golubevs informē, ka no pērnā
sastāva komandā palikuši Jānis Krūmiņš,
Andrejs Kiriļins, Mindaugs Grigaravičs,
Valērijs Redjko un Maksims Rafaļskis, bet
ar citiem spēlētājiem vēl turpinās sarunas.
Martā klubs piedalīsies Virslīgas kausā.

Komplektē bērnu grupu

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
(JCSVC) Boksa nodaļa uzņem jaunus
dalībniekus – bērnus un jauniešus, kuri
dzimuši no 2000. līdz 2008. gadam.
Boksa treneris Aleksandrs Knohs uzsver,
ka interesentiem nav nepieciešamas
priekšzināšanas, galvenais, lai ir vēlme
nodarboties ar šo sporta veidu. «Savai
komandai gaidām pievienojamies bērnus
un jauniešus, kuri gribētu ne tikai apgūt
pirmās iemaņas boksā, bet arī nopietni
piedalīties sacensībās,» piebilst treneris.
Treniņi notiek JCSVC Raiņa ielā 6 atkarībā
no sagatavotības līmeņa un vecuma 2–5
reizes nedēļā. Maksa par boksa treniņiem
mēnesī ir no 10 līdz 20 eiro. Pieteikšanās
un papildu informācija – zvanot trenerim
pa tālruni 29895666.

Notiks pirmais Jelgavas
čempionāts virves vilkšanā telpās
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Santis Zībergs

13. janvārī Jelgavas sporta hallē pirmo reizi notiks
Latvijas čempionāts virves
vilkšanā telpās, kas vienlaikus būs arī pirmais Jelgavas
čempionāts.
Virves vilkšanas kluba «Ozoli» valdes
priekšsēdētājs Laimonis Vanags stāsta,
ka pasaulē virves vilkšana telpās kļūst
arvien populārāka un apsteidz virves
vilkšanu ārā, ar zāli klātos laukumos,
tāpēc arī Latvijā jau kopš 1998. gada ziemā notiek virves vilkšanas čempionāts
telpās. «Pagājušajā gadā virves vilkšanas
klubs «Ozoli» sadarbībā ar Jelgavas
novada pašvaldību startēja projektā
«Sportojam kopā veseli – laimīgi» un tika
pie speciāla profesionāla gumijas celiņa,
uz kāda notiek arī pasaules čempionāts
virves vilkšanā telpās. Latvijā pagaidām
esam vienīgie, kam ir šāds celiņš, tāpēc
arī varam nodrošināt, ka pirmo reizi
Latvijas čempionāts notiek Jelgavā,»
viņš skaidro.
Latvijas čempionātā komandas sacentīsies piecās kategorijās: senioru komandas ar kopējo svaru līdz 680 kilogramiem;
U-18 jauniešu komandas ar kopējo
svaru līdz 560 kilogramiem; MIX grupas
komandas ar kopējo svaru līdz 600 kilogramiem; vīriešu grupā ar kopējo svaru
līdz 320 kilogramiem (komandā četri
cilvēki) un sieviešu grupā ar kopējo svaru
līdz 270 kilogramiem (komandā četri
cilvēki). «MIX grupā startēs arī Latvijas

Ir nosaukti 83 Latvijas atlēti,
kuri iekļauti Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) 2018.
gada vasaras sastāvā. Starp
viņiem ir arī seši Jelgavas
sportisti. Kā norāda Sporta
servisa centra vadītājs Juris
Kaminskis, tas ir ievērojams
rādītājs, jo sportisti LOV
tiek iekļauti, izvērtējot viņu
sniegumu aizvadītajā sezonā, turklāt pēdējos gados
no mūsu pilsētas tik daudz
sportistu vienlaikus nav bijuši iesaistīti LOV.
LOV A sastāvā iekļauts Jelgavas
karatists Kalvis Kalniņš – šis sporta
veids olimpisko spēļu programmā ir
tikai kopš 2016. gada, paverot sportistam jaunas iespējas. LOV A sastāvā ir
sportisti, kas iekļuvuši labāko astotniekā olimpiskajās spēlēs vai pasaules
čempionātā, trijniekā – Eiropas čempionātā, sešniekā – pasaules kausa
kopvērtējumā. K.Kalniņš maijā kļuva
par Eiropas čempionu karatē.
LOV sportistiem ir pieejams gan
finansiāls atbalsts, gan medicīnas

Sakarā ar jaunu produktu ieviešanu un ražošanas
apjoma pieaugumu SIA «LUWO» (reģ.Nr.43603025444)
aicina darbā:

MONTIERI KOMPLEKTĒTĀJU

(darbs piemērots sievietēm, galvenokārt arī tiek
nodarbinātas sievietes)
Darba pienākumi:
• izstrādājumu komplektēšana;
• izstrādājumu montēšana no dažādiem materiāliem.
Prasības:
• precizitāte un akurātums darbā;
• stabilitāte;
• iepriekšēja galdniecības vai mēbeļu montāžas darba
pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
• zināšanas par materiāliem un furnitūru.

DARBINIEKUS(-CES) PAKOTAVĀ

Darba pienākumi:
• komplektēt un saiņot ar rokām gatavo produkciju;
• veikt pēdējo produkcijas kvalitātes novērtēšanu.
Prasības:
• spēja strādāt veikli un atbildīgi;
• precizitāte un akurātums;
• fiziskā noturība 8 stundas pavadīt kājās.

DARBINIEKUS(-CES) PIE FRĒZMAŠĪNAS

Darba pienākumi:
• darbs pie frēzmašīnas.

Prasības:
• iepriekšēja pieredze darbā ar frēzēšanas iekārtām
tiks uzskatīta par priekšrocību;
• precīza darba instrukciju ievērošana;
• vēlme apgūt jaunas zināšanas un mācīties.

PALĪGSTRĀDNIEKUS(-CES),
DARBINIEKUS(-CES)

Darba pienākumi:
• veikt vienkāršus darbus uzņēmumā, lietojot fizisku spēku,
– detaļu slīpēšanu, pārskatīšanu, kvalitātes novērtēšanu u.c.
Prasības:
• vēlme strādāt;
• spēja ievērot uzņēmuma darba kārtības noteikumus;
• spēja ievērot disciplīnu.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu, sociālās garantijas;
• transportu uz pilsētu pēc otrās maiņas beigām.
CV ar amata norādi sūtīt pa e-pastu info@luwo.lv.
Tālrunis 63084073. Graudu iela 6, Jelgava.

Piedāvā darbu
izlase, kas gatavojas aprīlī gaidāmajam
pasaules čempionātam. Izlases sastāvā
būs četri vīrieši un četras sievietes, kā
to paredz starptautiskie noteikumi, bet
pretinieku komandā var būt nenoteikts
skaits cilvēku, vienalga – sievietes, vīrieši
vai jaunieši, galvenais, lai komandas kopējais svars nepārsniedz 600 kilogramu,»
L.Vanags prognozē, ka tieši šajā kategorijā būs visvairāk dalībnieku.
Jelgavas čempioni tiks noskaidroti
divās kategorijās – sieviešu un vīriešu
komandām (komandā četri dalībnieki,

sieviešu komandas kopējais svars – līdz
270 kilogramiem, vīriešu – līdz 320
kilogramiem).
Komandām iepriekš nav jāpiesakās
– to varēs izdarīt sacensību rītā pirms
svēršanās. Ir uzaicināti viesi no Lietuvas,
tāpat plānots, ka ieradīsies virves vilcēji
no Rīgas, Jēkabpils, Saldus, Ventspils,
Jelgavas novada un Ozolnieku novada.
Protams, tajā startēs arī virves vilkšanas klubs «Ozoli», kurā ir arī daudz
jelgavnieku. Ja grupā būs pieteikušās
līdz astoņām komandām, uzvarētājs tiks

noteikts, tām kvalifikācijas aplī cīnoties
katrai ar katru, tad sekos pusfināls un
fināls. Ja pieteiksies vairāk nekā astoņas
komandas, tās tiks dalītas divās apakšgrupās. Sacensības sāksies pulksten 11,
skatītājiem ieeja – bez maksas. Pasākumu organizē virves vilkšanas klubs «Ozoli» sadarbībā ar Sporta servisa centru.
L.Vanags piebilst, ka šogad klubam
«Ozoli» aprit 20 gadu un ir lieli plāni:
starts pasaules čempionātā telpās un
starptautiska turnīra sarīkošana Jelgavā.

Olimpiskajā vienībā iekļauti seši jelgavnieki
 Ilze Knusle-Jankevica
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pakalpojumi, kas ļauj vairāk koncentrēties uz sportiskajiem rezultātiem.
Tiesa, šobrīd vēl nav zināms, cik lielu
atbalstu saņems katrs no sportistiem.
«Sportistu līdzfinansējuma apjomu un
kārtību noteiks individuāli pēc mācību
un treniņu darba tāmju, treniņu plānu
iesniegšanas un trīspusējas vienošanās
par treniņu darba organizēšanu un
sasniedzamiem rezultātiem atskaites
sacensībās starp LOV, sportistu un attiecīgo sporta veida federāciju,» skaidro
Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters. Jāpiebilst, ka
K.Kalniņš pērn bija LOV B sastāvā un
gada laikā viņam piešķirts finansiāls
atbalsts 8000 eiro apmērā.
Vēl četri jelgavnieki iekļauti LOV C
sastāvā: bokseris Artūrs Ivanovs, cīkstonis Alberts Jurčenko, kanoe airētājs
Roberts Lagzdiņš un BMX braucēja
Vanesa Buldinska. Lai iekļūtu šajā
sastāvā, sportistam jākvalificējas olimpiskajām spēlēm, pasaules čempionātā
jāizcīna 13.–16. vieta, Eiropas čempionātā – 9.–12. vieta. Junioru un U-23 vecuma sportistiem kritēriji ir augstāki:
junioru pasaules un Eiropas čempionātā jāiekļūst sešniekā, bet U-23 vecuma
grupā jāizcīna 4.–6. vieta. «Iekļūšana
LOV sastāvā ir pozitīvs notikums,

turklāt tas vienlaikus ir aizvadītās sezonas izvērtējums – Vanesa 2017. gada
sezonā izcīnīja 3. vietu Eiropas junioru
čempionātā. Nu ar LOV atbalstu viņa
labāk varēs sagatavoties jaunajai sezonai. Tāpat kā citi C sastāva sportisti,
Vanesa varēs saņemt nelielu finansiālu
atbalstu treniņu procesa organizēšanai
un startiem starptautiskās sacensībās,
dažādus vitamīnus, kā arī iespēju
konsultēties pie LOV speciālistiem un
veikt medicīniskās pārbaudes,» norāda
BMX kluba «Mītavas kumeļi» treneris
Uldis Balbeks. Savukārt boksa treneris
Aleksandrs Knohs uzsver: jau iekļūšana LOV ir pakāpiens sportista karjerā.
«Ļoti būtiski ir tas, ka sportists saņems
vitamīnus un medikamentus, bez kuriem šobrīd sports nav iedomājams.
Savukārt finansiālais atbalsts, lai
gan nav liels, paredzēts divām trim
nometnēm un dažiem startiem starptautiskās sacensībās. Artūram aprīlī ir
Eiropas čempionāts, kuram nopietni
jāgatavojas, jo no starta tajā atkarīgs
viss pārējais – lai kvalificētos pasaules
čempionātam, Eiropā jāiekļūst labāko
astotniekā, savukārt no rezultāta
pasaules čempionātā būs atkarīgs, vai
viņš tiks uz jaunatnes olimpiskajām
spēlēm,» tā A.Knohs.

Uz individuāliem nosacījumiem LOV
iekļauts arī Jelgavas 3x3 basketbolists
Edgars Krūmiņš, kurš kopā ar Latvijas izlasi vasarā FIBA Eiropas kausa
izcīņā ieguva 1. vietu un labi startēja
arī FIBA «Challenger» turnīros un
FIBA pasaules tūres posmos, turklāt
turnīrā Ķīnā viņš atzīts par sacensību
vērtīgāko spēlētāju. «Tas ir nozīmīgi un
pozitīvi, jo ne kuram katram ir iespēja
iekļūt olimpiskajā vienībā. Domāju, ka
mums tas dos ļoti daudz un palīdzēs labāk un profesionālāk sagatavoties jaunās sezonas sacensību posmiem. Tāpat
būt LOV sastāvā ir liela atbildība – gan
tāpēc, ka esi novērtēts un ar tevi saista
cerības, gan tāpēc, ka jāievēro stingras
prasības. Piemēram, regulāri jāveic
veselības pārbaudes, rūpīgi jāseko līdzi
sportiskajai formai, katru dienu jādod
ziņa, kur vienu stundu būsi sastopams
nākamajā dienā, jo jebkurā laikā var
būt dopinga pārbaude,» stāsta E.Krūmiņš. Jāpiebilst, ka arī 3x3 basketbols
olimpisko spēļu programmā iekļauts
tikai pērn jūnijā.
Pavisam LOV 2018. gada vasaras
sastāvā iekļauti 73 atlēti 16 sporta
veidos un vēl 10 sportisti ar atsevišķu
LOV valdes lēmumu uz individuāliem
nosacījumiem.

Ritvars Dombrovskis piedāvā darbu
palīgstrādniekam(-cei). T.28981774.
VAS «Latvijas pasts» (reģ.Nr.40003052790)
Zemgales reģions aicina darbā pasta operatoru(-i) (rezerve) darbam pēc nepieciešamības Jelgavas pilsētas pasta nodaļās un Jelgavas novada pasta nodaļās. Prasības: vēlme
un prasme uzturēt pozitīvu komunikāciju ar
klientiem un valsts valodas prasmes atbilstoši
vidējā līmeņa 1. pakāpei (B1). Piedāvājam:
stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un
mainīgo algas daļu. T.20244609.

Meklē darbu
Sieviete (60 gadi) meklē auklītes, aprūpētājas
darbu. Ir sertifikāts. T.28822521 (vakaros).
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis (59 gadi) meklē darbu. Ir iemaņas darbā
ar tehniku, elektrību, būvniecībā. Izskatīšu visus
piedāvājumus. T.26232771, 28260196.

Līdzjūtība
Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
(Z.Purvs)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Irēnas Minkevičas tuviniekiem un
radiniekiem, viņu kapu kalniņā guldot.
Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JEVGENIJA JEGOROVA (1929. g.)
TADEUŠS KAPICKIS (1943. g.)
AGRITA KAĻĶE (1954. g.)
JĀZEPS RUNIS (1928. g.)
ALBERTS OSTROVSKIS (1933. g.)
ULDIS KLAUSS (1965. g.)
ANNA SALNĀJA (1943. g.)
KLAVDIJA KARAPKINA (1933. g.)
PĒTERIS BURCEVS (1953. g.)
GAIDA KOZLOVSKA (1934. g.).
Izvadīšana 11.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
JĀNIS MĀRTIŅŠ SAULĪTIS (1937. g.).
Izvadīšana 11.01. plkst.11 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
REGĪNA SUTENE (1930. g.).
Izvadīšana 12.01. plkst.12.30 Zanderu kapsētā.
VALENTĪNS SMIRNOVS (1935. g.).
Izvadīšana 12.01. plkst.14 Zanderu kapsētā.
Lilita Martiņuka (1947. g.).
Izvadīšana 13.01. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 15. janvāris
LTV1
5.50 Zuši. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2569.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 66.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Lēna Lorenca. Atgriešanās dzīvē. Vācijas romantiska drāma.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns.*
13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 126.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 65.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2569.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.10 Pauls no Kalvenes. Dokumentāla filma par Paulu Jonasu.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 9.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 125.sērija.
11.00 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis.*
12.00 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.*
13.00 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Senās civilizācijas. Dokumentālu filmu cikls.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 6.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 20. un 21.sērija.
23.55  Slepkavības Sommā. Krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 183. un 184.sērija.
9.10 Radiņi. Ukrainas komēdijseriāls. 2016.g. 6.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
11.45 Kāzu plānotāja Roza: debesis virs Keiptaunas. Melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 6.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 107.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 42.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 42.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 24.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Eglītes 1914. Krievijas komēdija. 2014.g.
23.15 Majors un maģija. Krievijas detektīvseriāls (ar subt.).
2015.g. 26.sērija.
0.10 LNT ziņu Top 10.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
1.25 Attīstības kods 4.
1.50 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 24.sērija.
3.00 900 sekundes. 2014.g.
3.35 Degpunktā.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. Seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 8. ASV komēdijseriāls. 17.un 18.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 17.sērija.
10.05 Gatavo 3.
10.40 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 41.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 19.un 20.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.25 Otrā iespēja. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
16.25 Viesnīca «Eleon». Krievijas un Ukrainas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 18.sērija.
17.55 Būve. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 12.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 8.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.55 Sveika, Rīga!*
1.25 24 stundas: dzīvo citu dienu. Seriāls. 2014.g. 8.sērija.
2.20 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 70., 71. un 72.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 16. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Līga Purmale (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».

8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2570.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 67.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Tā ir dzīve. Dzied Harijs Spanovskis.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 127.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 66.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2570.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Aleksejs Naumovs.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Kima Čenuna Ziemeļkoreja.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 Mēnessakmens. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.15  Huljeta. Spānijas drāma (ar subt.). 2016.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Mjanmā. 10.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kultūra: grāmatu liktenis digitālajā laikmetā. Dokumentāla filma.
8.00 Kultūra: globālais Bēthovens. Dokumentāla filma.
8.35 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2.
Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 126.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
13.20 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.*
14.20 Pasaules kausa posms bobslejā.* 2.brauciens divniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00 Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 6.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.05 Āzija no putna lidojuma. Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
21.00 Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 7.sērija.
22.00 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.55 Miglas krasts 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.40 Kultūra: grāmatu liktenis digitālajā laikmetā. Dok.filma.
1.10 Gavilējiet debesis! Rihards Dubra. Dokumentāla filma.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 185. un 186.sērija.
9.10 Radiņi. Ukrainas komēdijseriāls. 2016.g. 7.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
11.45 Mīlestības saldme. Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 7.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 108.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 43.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 43.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 25.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Kamēr tu gāji uz randiņiem.
ASV melodrāma. 2017.g.
23.10 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
0.20 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 11.sērija.
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
1.30 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 25.sērija.
2.15 Degpunktā.
2.40 900 sekundes. 2014.g.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. Spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 19.un 20.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 18.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 21.un 22.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.20 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 1. un 2.sērija.
16.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 12.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 19.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 11.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 13.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 3.sērija.
22.00 Zibsnis 2. Seriāls. 2016.g. 12.sērija.
23.00 Izlaušanās. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
0.00 Mika. ASV komēdijseriāls. 2007.g. 11. un 12.sērija.
0.55 24 stundas: dzīvo citu dienu. Spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
1.50 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
2.10 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 73., 74. un 75.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 17. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2571.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 68.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
12.00 Personība. 100 g kultūras. Aleksejs Naumovs.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

TV PROGRAMMA
13.15 Vides fakti.*
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 128.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 67.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2571.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Zemes stāsti.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Kārlis Lesiņš.
Konvertīti. Latvijas spraiga sižeta drāma. 2016.g.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.15 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 4. un 5.sērija.
1.15  Kima Čenuna Ziemeļkoreja. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 1.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2.
Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 127.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā programma
vīriešu vienslidojumos. Pārraide no Maskavas.
16.25 Dzīve šodien (krievu val.).
17.30 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
18.00 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumos.
21.20  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 8.sērija.
22.15  Senās civilizācijas. Dokumentālu filmu cikls.
23.15  Āzija no putna lidojuma. Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
0.10 Kultūra: globālais Bēthovens. Dokumentāla filma.
0.40 Kultūrzīme. «Akmens modinātājs». Tēlnieks Laimonis Blumbergs.*
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 187. un 188.sērija.
9.10 Radiņi. Ukrainas komēdijseriāls. 2016.g. 8.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
11.45 Kamēr tu gāji uz randiņiem. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 8.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 109.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 44.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 44.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 2.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Tiesnesis. ASV komiska drāma. 2014.g.
1.15 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 26.sērija.
2.00 Sirds aicinājums. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
2.45 Degpunktā.
3.05 900 sekundes. 2014.g.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 10.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 11.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls.
7.20 Kungfu panda 2. ASV animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 21.un 22.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 19.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 12.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 23.un 44.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. ASV animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.20 Darma un Gregs. Seriāls. 1997.g. 7.sērija. 3. un 4.sērija.
16.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 13.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 20.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 2016.g. 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 22. un 23.sērija.
22.05 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 19.sērija.
23.10 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.10 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
1.05 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 3. un 4.sērija.
2.00 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 76., 77. un 78.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Ceturtdiena, 18. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti. Raidījums (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2572.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 69.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 129.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 68.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2572.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Inese pirmā! Dokumentāla filma.
20.00 Deviņdesmitie.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS. Atslēgas.

Ceturtdiena, 2018. gada 11. janvāris
21.30 Dūmu deja debesīm. «Telefilma Rīga» dokumentālā filma.
22.00  Nacionālais lepnums. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras. Aleksejs Naumovs.*
0.15 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
1.20 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām. 1.sērija.*
1.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 2.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.35  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 128.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma.
13.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
14.00 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
15.05 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
7,5 km sprints sievietēm. Pārraide no Anholcas Itālijā.
16.25 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
17.55 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
21.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
21.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
23.10 Sporta studija.*
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 189. un 190.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 1.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
11.45 Mīlestības šķēršļi. Vācijas un Austrijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 8. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 9.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 110.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 45.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 45.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 27.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 7.sērija.
22.10 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
23.30 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.25 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
1.05 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 27.sērija.
1.50 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
2.30 Degpunktā.
2.55 900 sekundes. 2014.g.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 11.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 8. Komēdijseriāls. 23.un 24.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 20.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 3.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 1.un 2.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.20 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 5. un 6.sērija.
16.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 21.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 2016.g. 13.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 15.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
22.00 Nāvējošais ierocis 3. ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.
0.30 24 stundas: dzīvo citu dienu. Seriāls. 2014.g. 11.sērija.
1.25 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 5.sērija.
1.50 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
2.15 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 79., 80. un 81.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 19. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 12.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 70.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 5.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.
14.02 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 130.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 69.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. 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  Midsomeras slepkavības 19. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Nacionālais lepnums. Drāma. 2.sērija. (ar subt.).
1.05 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 5.sērija.
1.55 Debesu vārdā. Vācijas drāma. 2014.g. 4. un 5.sērija.
3.45 Latviešu jaunie režisori. Kārlis Lesiņš. Konvertīti. Latvijas
4.25 Sporta studija (ar surdotulkojumu). *

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 3.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
8.20 Aculiecinieks.*
8.35  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Pašattīrošās ēkas. Dokumentāla filma.
9.25  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 7.sērija.
9.55 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
Pārraide no Kēnigzē.
11.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 5.sērija.
11.25 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens sievietēm.
12.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 2. Dok.seriāls. 6.sērija.
12.55 Pasaules kausa posms skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
14.05 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Pasaules kausa posms skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
15.45 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.
16.45 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
20.55 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
21.20 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma dejās uz ledus.
23.25  Vientuļā sala. Romantiska drāma (ar subt.). 2012.g.
1.20 Latviešu kino zelta dziesmas.*
2.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.00 Pietura – Kuldīga. 1.daļa.*
3.30 Imanta – Babīte pietur...*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 191. un 192.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 2.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
11.45 Māsu ķildas. Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 10.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 111.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 46.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7.
Kulinārijas šovs. 46.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Krāmu tirdziņu mistērija.
Romānu slepkavības. ASV detektīvfilma. 2016.g.
23.05 Rūbija Spārksa. ASV romantiska komēdija. 2012.g.
1.05 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 28.sērija.
1.50 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
2.30 Degpunktā.
2.55 900 sekundes. 2014.g.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 24 stundas: dzīvo citu dienu. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 1.un 2.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 21.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 21.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 3.un 4.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.20 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 7. un 8.sērija.
16.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 15.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 22.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 2016.g. 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 16.sērija.
21.00 Policijas akadēmija 3: atkal mācības. ASV komēdija. 1986.g.
22.50 Līgavu skūpstīt nedrīkst. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.50 24 stundas: dzīvo citu dienu. Seriāls. 2014.g. 12.sērija.
1.40 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
2.05 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 82., 83. un 84.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 20. janvāris
LTV1
5.05 Aculiecinieks.*
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 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.42 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.35  TV PIRMIZRĀDE. Hannija un Nannija 2.
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei (ar subt.). 2012.g.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 82. un 83.sērija.
13.20 Zemes stāsti.*
13.50 Deviņdesmitie (ar subt.).*
14.25 Mārcis Auziņš: programmas «Viens» koncertieraksts.
15.10 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.25 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Dzīvības lauki. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es - savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Gaismas raksti. 2017.g. Latvijas valsts
simtgades atklāšanas pasākums. Multimediāla izrāde.
23.10  Vientuļā sala. Romantiska drāma (ar subt.). 2012.g.
1.05 Lauku kāzas. Islandes drāma (ar subt.). 2008.g.
2.55 Eslingenas stāsti. Dokumentāla filma.
3.55 Man pieder tas, ko sauc par laimi. Grupas «Klaidonis»
jubilejas koncerts.*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 11. janvāris

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
13.00 Zemei līdzīga planēta. Dokumentāla filma.
13.10 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
14.05 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā. 10 km sprints sievietēm.
14.55 Pasaules kausa posms bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
15.50 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
16.40 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
17.30 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
21.25 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.
0.00  Midsomeras slepkavības 19. Seriāls. 3.sērija.
1.45 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
2.20 Pārsteigums. Nīderlandes drāma. 2015.g.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
6.00 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
6.50 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 2.sērija.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 42., 43. un 44.sērija.
14.25 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 2015.g. 3.sērija.
14.55 Kāzu plānotāja Roza: aizliegtā mīlestība. Melodrāma. 2016.g.
16.55 Ekstrasensu cīņas. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērija. Romānu slepkavības.
ASV detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 261. un 262.sērija.
23.15 Visas upes plūst. Austrālijas seriāls. 1983.g. 5. un 6.sērija.
1.25 Māsu ķildas. Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.
2.50 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 2.sērija.
3.45 LNT brokastis.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

7.10 Auniņa Šona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.15 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
8.20 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.15 Televeikala skatlogs.
9.30 Pasaules spožākie talanti 2. TV šovs. 3.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 19.sērija.
12.30 Lauras zvaigzne un sapņu briesmoņi. Animācijas filma.
13.50 Līgavu skūpstīt nedrīkst. ASV romantiska komēdija.
15.50 Policijas akadēmija 3: atkal mācības. ASV komēdija. 1986.g.
17.35 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 «Bez tabu» speciālizlaidums «Vectēvs». Raidījums.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Vectēvs, kas bīstamāks par datoru.
Latvijas ģimenes komēdija. 2017.g.
22.05 Džeks milžu bende. ASV fantāzijas filma. 2013.g.
0.15 Miroņu rītausma. Šausmu filma. 2004.g.
2.10 Mītika: tumsas sēkla. Fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 3.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 21. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.

Seko mums arī portālos:

facebook.com

15. janvārī pl. 1800

18. janvārī pl. 1000

24. janvārī pl. 1800

26. janvārī pl. 1000

26. janvārī pl. 1600

30. janvārī pl. 1730

7. februārī pl. 1730

12. februārī pl. 930

20. februārī pl. 1715

LTV7

LNT

5.30 Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.55 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.00 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
8.00 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 21. un 22.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2.
11.05 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 2015.g. 4.sērija.
11.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 45. un 46.sērija.

14.10 Nāvējošās dabas katastrofas. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
15.10 Svešās kāzas. Kanādas komēdija. 2004.g.
16.55 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 4. Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 263. un 264.sērija.
23.15 Mīlestības šķēršļi. Vācijas un Austrijas melodrāma. 2011.g.
1.00 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
1.40 Melnais kods. ASV seriāls. 3.sērija.
2.20 Megija. ASV šausmu filma. Lomās:
3.45 LNT brokastis.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
5.55 Mika. ASV komēdijseriāls. 2007.g. 11. un 12.sērija.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
8.00 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 1.sērija.
10.00 Superbingo.
11.00 Pasaules spožākie talanti 2. TV šovs. 3.sērija.
11.30 Gārfīlds. ASV komēdija visai ģimenei. 2004.g.
13.00 Divas sirdis un suns. Mākslas filma.
14.40 Džeks milžu bende. ASV fantāzijas filma. 2013.g.
17.00 Vectēvs, kas bīstamāks par datoru.
Latvijas ģimenes komēdija. 2017.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Cietais tērauds. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Mītika: nekromante.
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
0.35 Divas sirdis un suns. Mākslas filma.
2.20 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 7.sērija.
3.20 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 3.

plkst. 12

draugiem.lv un

14. februārī pl. 1000

10.30  Hannija un Nannija 2. Filma ģimenei (ar subt.). 2012.g.
12.10 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.40 Latvijas sporta varoņi. Dukuru mezgls.*
13.20 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
14.15 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
14.45 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
15.35 Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
16.25 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
16.55 Pasaules kausa posms bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
18.05 Aculiecinieks.*
18.25 Pasaules kausa posms bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
19.30 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.
21.45 Miglas krasts 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.30 Lauku kāzas. Islandes drāma (ar subt.). 2008.g.
1.20 Starptautiskais 35.sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2016».*
3.15 Sporta studija.*
4.00 Bēgļiem ir sejas. Dokumentāla filma.
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.29 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

20. janvārī

5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
5.55 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 17.sērija.

Grāmatvedības
uzskaites pamati

10.25  Neparastās profesijas. Dok.seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Portugāles dārgumi.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Vecās Ģertrūdes baznīcā.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas.*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 1.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Mavrikam Vulfsonam 100.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār!
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Lēna Lorenca. Lēmums visam mūžam.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 Mēnessakmens. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.30  TV PIRMIZRĀDE. Ma Ma.
Spānijas un Francijas drāma (ar subt.). 2015.g.
0.40  Dzīvības lauki. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.40 Latvijas Gada balva sportā 2017.*
4.30 Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai».*

7

Tradicionalo amatu dienas

TV3

6. februārī pl. 1730

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

28. februārī pl. 915

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Aicinās doties ceļā
uz sevis izzināšanu

 Jana Bahmane

«Koncerta moto ir «Esam
ceļā!» – ceļā uz laimi,
zvaigznēm, dzīvi un uz
gaišiem Ziemassvētkiem.
Būsim kopā ar redzīgām
sirdīm un atvērtu prātu labajam,» koncertu «Pareizticīgo Ziemassvētki», kas
Jelgavas kultūras namā
notiks 14. janvārī pulksten
14, apmeklēt aicina režisore Rita Barona.
Pareizticīgo Ziemassvētki tiek
atzīmēti naktī no 6. uz 7. janvāri,
un režisore aicina ikvienu atvērt
savas dvēseles logus un ielaist
sevī dzīvības avotu, slavējot ziemas saulgriežus un Jēzus Kristus
dzimšanu koncertā «Pareizticīgo
Ziemassvētki». «Dostojevskis ir
rakstījis par to, cik apbrīnojami
daudz ar cilvēka dvēseli var izdarīt
viens saules stars. Tā arī Ziemassvētku gars mūs sasilda un palīdz
atvērties,» vērtē R.Barona.
Koncertā piedalīsies Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas
katoļu katedrāles koris (diriģente
Dace Laure), Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un jauniešu kora «Zvonņica» jaunākā un vecākā grupa
(diriģente Jeļena Vavilova), Jelgavas
5. vidusskolas bērnu deju kolektīvs
«Ija» (vadītāja Natālija Mišina),
Ozolnieku tautas nama vokālais
ansamblis «Procesā» (vadītājs Krists

Ceturtdiena, 2018. gada 11. janvāris

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Arina Aleksejeva, 1.a klase

Foto: no JV arhīva
Boitmanis), Rīgas Skolēnu pils koris «Accolada» (diriģente Oksana
Čerkasova), stīgu instrumentu trio
– Madara Fogelmane (čells), Andris
Bumbieris (basģitāra) un Endijs
Rožkalns (klasiskā ģitāra) –, solistes
Meilina Čena (arfa) un Jelgavas Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo katedrāles kora diriģente un
dziedātāja Jeļena Kravčenko, kā arī
aktieri Aldis Barons un Ilze Beķere.
Koncerta režisore – R.Barona, literārā konsultante – Ludmila Veržbicka,
scenogrāfe – I.Beķere.
Savu svētību pasākuma norisei
devis Jelgavas Svētā Simeona un
Svētās Annas pareizticīgo katedrāles priesteris tēvs Aleksandrs. Tāpat

tradicionāli koncerta laikā skanēs
lielie zvani – tos spēlēs katedrāles
Zvanu skolas vadītāja Jeļena Ņikiforova.
Biļetes uz koncertu «Pareizticīgo Ziemassvētki» darba dienās no
pulksten 12 līdz 19 un brīvdienās
no pulksten 9 līdz 17 var iegādāties
biedrībā «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija» Skolotāju
ielā 8, bet koncerta dienā no pulksten 12 – kultūras nama foajē. Biļešu cena ir 1 eiro, un visi ieņēmumi
tiks ziedoti labdarībai.
Pasākumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā ar
biedrību «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija».

Paliec Latvijā
Nebrauc no Latvijas projām!
Tā aizies bez tevis un manis bojā.

Četri gadalaiki mainīgie
Ir tikai pie mums – laimīgiem.

Tev jābūt šeit, kad pavasarī puķes Mūs ziema norūda salā un putenī,
plauks.
Bet pavasaris dara laimīgu ziedonī!
Tev jābūt šeit, kad vasarā raža augs.
Mīlēsim Dzimteni no visas sirds,
Tev jāredz rudens, kam lapas Lai uz zemes šīs tā visskaistāk mirdz!
sarkanās.
LĪVA LIEPIŅA,
Tev jāredz, kā sniegs brauc puteņa
kamanās.
Jelgavas 4. sākumkola, 6.b klase

Pasākumi pilsētā
11. janvārī pulksten 18 – pirmā tikšanās ciklā «Satiec savu mūziķi». Muzikāla
tikšanās ar Jelgavas bigbenda māksliniecisko vadītāju Raiti Ašmani. Pieteikšanās pa
tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
12. janvārī pulksten 18 un 13. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: A.Brigadere «Maija un Paija». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena –
4–6 € (kultūras namā).
13. janvārī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra Jauniešu teātra grupas oriģināldarbs
– izrāde «Pusaugušie» (stāsti par pieaugšanu). Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–3 €
(kultūras namā «Rota»).
14. janvārī pulksten 14 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Biļetes iepriekšpārdošanā – SIP Skolotāju ielā 8, koncerta dienā no pulksten 12 – kultūras namā. Biļešu
cena – 1 € (kultūras namā).
17. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu
un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – 1 € (kultūras namā).
18. janvārī pulksten 16 – filmas «Spertāla kapričo» seanss. Ieeja – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
18. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Kamēliju dāma».
Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 6–8 € (kultūras namā).
18. janvārī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
19. janvārī pulksten 18 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi» un «Jundēni» deju uzvedums pēc Ē.Ādamsona pasakas motīviem «Ringla trauc pie Ričus ciemā».
Mākslinieciskā vadītāja – M.Bratkus. Biļetes iepriekšpārdošanā – «Jundā» Pasta ielā 32,
koncerta dienā no pulksten 17 – kultūras namā. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
20. janvārī pulksten 14 – JPPI «Kultūra» senioru vokālā ansambļa koncerts
«Vīzijai – 6». Mākslinieciskā vadītāja – L.Gaile. Ieeja – bez maksas (kultūras nama
1. stāva galerijā).
20. janvārī pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienas. Pirmā tikšanās ar amatu
meistari un latviešu tautas tradīciju pazinēju Intu Strazdiņu. Praktiska radošā nodarbība
mauču – greznu rokassprādžu ar pērlēm – adīšanā. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
20. janvārī pulksten 12 – Sniega diena 2018 (Pasta salā).
21. janvārī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāles atklāšanas
koncerts «Ziemas dārzs». Uzstājas I.Derkusova ar Jelgavas 3. sākumskolas 3. un 4.
klašu ansambli (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
21. janvārī pulksten 16 – rokmūzikls jauktā kora aranžijā «Svešās asinis» kamerkora
«Muklājs» sniegumā. A.Vilcāna mūzika, I.Šlāpina librets. Biļešu cena – 4,50–5,50 €
(kultūras namā).
23. janvārī pulksten 17 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» labdarības koncerts –
koncertuzvedums «Sapņo Ringla...» pēc E.Ādamsona pasakas «Čigānmeitēns Ringla»
motīviem. Mūzikas autors – J.Lūsēns, horeogrāfes – A.Andersone un G.Trukšāne,
mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
25. janvārī pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncerts «Kā gulbji balti».
Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
25. janvārī – Aizmāršīgo lasītāju dienas (Jelgavas pilsētas bibliotēkās).

Izstādes
No 22. janvāra līdz 15. februārim – PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas
kvalifikācijas darbu projektu izstāde, 2016./2017. m.g. (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 14. janvārim – izstāde «Daces Grīnbergas keramika» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 15. janvārim – gleznošanas studijas dalībnieku Z.Cīrules, M.Derkusova un
E.Herca izstāde «Ziemas noskaņas» (Miezītes bibliotēkā).
Līdz 15. janvārim – Ziemassvētku kartīšu izstāde «Kad vēl apsveikumus sūtīja pa
pastu» (Miezītes bibliotēkā).
Līdz 18. janvārim – ceļojošā starptautiskā izstāde «Plenērs Rozentāla pilsētā, 2017»
(Jelgavas Mākslas skolā).

