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Īvāns: «Mēs mainījām
pasaules sabiedrisko domu»

Vēl var pieteikties NĪN
maksāšanas paziņojumu
saņemšanai elektroniski
 Sintija Čepanone

Jelgavas domes Finanšu
nodaļa sākusi aprēķināt
nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN) 2016. gadam, un maksāšanas
paziņojumus par Jelgavā esošo nekustamo
īpašumu plānots nosūtīt līdz 15. februārim.
Lai aktuālo maksāšanas
paziņojumu varētu saņemt savā e-pastā, līdz
janvāra beigām NĪN
maksātāji aicināti pieteikties tā elektroniskai
piegādei – visērtāk to
izdarīt portālā www.
epakalpojumi.lv.

Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā tiekoties
ar jelgavniekiem, atgādināja, ka Atmodas laikā mēs bijām gatavi ziedot it visu, lai atgūtu savu brīvību, – pat dzīvību.
 Ģirts Pommers
pārmaiņām,» tā D.Īvāns.
«Atbraucām mājās no manifes- ties tā laika notikumus, atzīst,
Vēsturisko notikumu dalīb- tācijas un ieslēdzām televizoru ka bailes no nāves ir bijušas,
«Brīvība padomju okunieks uzsver, ka mūsu barikāžu – redzējām, kas notika Lietuvā. taču, ja nebrauktu uz Rīgu, tas
pācijas laikā bija vienīlaiku joprojām piemin: «Mēs Ar vīru pat nepārģērbāmies – de- būtu noziegums. «Atceros, ka ar
gā «prece», pēc kuras
barikāžu laiku uzvarējām, un tā vāmies atpakaļ uz Rīgu. Barikā- vīru uz pāris stundām bijām atnedrīkstēja stāvēt rinnav tikai Latvijas uzvara, bet arī dēs pavadījām piecas diennaktis, braukuši mājās. Pirms devāmies
dā,» atceroties 1991.
pasaules uzvara. Mūs joprojām lielākoties Zaķusalā. 20. janvārī atpakaļ uz Rīgu, kaimiņiene
gada barikāžu laiku,
piemin un atceras. Šajās dienās spilgti atceros brīdi, kad mums piedāvāja vīram siltu kažoku,
šonedēļ Ģederta Eliaesmu saņēmis tikpat Rietumu tika paziņots, ka mūsu virzienā taču viņš atbildēja: «Kažociņš
sa Jelgavas Vēstures
žurnālistu zvanu, kā tas bija dodas OMON vienības, kuras tagad nederēs, jo, ja mani ieun mākslas muzejā,
barikāžu laikā.»
redzētas Torņakalnā. Atceros, vainos, es siltajā kažokā pārāk
tiekoties ar jelgavniePēc D.Īvāna stāstījuma pie ka mēs, vairāki simti cilvēku, ilgi dzīvošu. Ātrāk nomiršu, ja
kiem, uzsvēra Latvijas
muzeja iekurtā ugunskura sanā- bijām nelielā telpā, un sākās būšu aukstumā.»,» vīra teikto
Tautas frontes pirmais
kušie dalījās savās atmiņās.
panika. Daži pat iesprūda dur- vēl šodien atceras Ā.Sīle.
priekšsēdētājs Dainis
Ar barikādēm saistītos notiku- vīs, līdz tika ārā, kur pie ugunsBarikāžu laika 25 gadu pieĪvāns. Kaut arī pagāmus spilgti atceras arī Jelgavas kuriem vīri un sievas dziedāja. miņas pasākumi šonedēļ notika
juši 25 gadi, viņaprāt,
domes deputāts Vilis Ļevčenoks, Kad paziņojām mūsu sakāmo, arī pie Jelgavas Spīdolas ģimbarikāžu laiks nav beikurš tajā laikā bija Jelgavas ra- valdīja klusums. Neviens nezi- nāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju
dzies – tas turpinās
jona kopsaimniecības «Druva» nāja, kāds būs mūsu liktenis,» vidusskolas, tāpat jelgavnieki
joprojām kā bezgalīga
valdes priekšsēdētājs: «Arī mūsu tā pensionāre.
piedalījās barikāžu atceres pacīņa par brīvību.
uzņēmumā bija Tautas fronte.
Barikāžu dalībniece, atmino- sākumos Rīgā.
Mēs barikāžu laikā saņēmām
Emocionālā D.Īvāna stāstī- aicinājumu no lauksaimniecības
jumā klātesošajiem bija iespēja ministra Ģēģera kunga, kurš
vēlreiz izdzīvot barikāžu laika vadīja barikāžu štābu, par smanotikumus.
gās tehnikas sūtīšanu uz Rīgu.
«Janvāra barikāžu laiks bija Tajā pašā vakarā traktori tika
tas brīdis, kad notika pilnīga piekrauti ar dzelzsbetona paneun neatgriezeniska izšķirša- ļiem un sūtīti uz galvaspilsētu.
nās. Kad mēs pateicām visai Nākamajā dienā aizbrauca arī
pasaulei, ka nemūžam un ne cilvēki, kuri nepiedalījās ražopar kādu cenu neatgriezīsimies šanas procesā. Arī es pats, esot
padomju režīmā. Mēs gribējām barikāžu vietā, spēcīgi izjutu
būt brīva, demokrātiska valsts. mūsu tautas vienotību un alkas
Janvāra barikādes ir laiks, kad pēc brīvības.»
saistībā ar notikumiem Baltijas
Emocionālas ir pensionāres
valstīs mainījās sabiedriskā Ārijas Sīles atmiņas – viņa baFoto: Raitis Supe
doma un pasaule bija gatava rikādēs piedalījās kopā ar vīru.

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

63048800

«Katru gadu, NĪN maksātājiem
sagatavojot nodokļa maksāšanas
paziņojumus papīra formā un
piegādājot tos pa pastu norādītajā
adresē, tiek patērēts ievērojams
papīra apjoms un, protams, arī
naudas līdzekļi. Šos resursus
var ietaupīt, NĪN maksātājiem
atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā
un to aizstājot ar maksāšanas
paziņojumu elektronisku piegādi.
Kaut arī gadu no gada pieaug to
NĪN maksātāju skaits, kas saņem
maksāšanas paziņojumu elektroniski, šādu iespēju tomēr izmanto
salīdzinoši neliela daļa NĪN maksātāju. Piemēram, 2013. gadā elektroniski izsūtīti 6 procenti, 2014.
gadā – 9 procenti, bet 2015. gadā
– 11 procenti no kopējā nosūtīto
maksāšanas paziņojumu skaita,»
skaidro Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos
Ingars Bušs, nodokļu maksātājus

aicinot aktīvāk izmantot iespēju
saņemt maksāšanas paziņojumu
savā e-pastā.
Finanšu nodaļa pateicas tiem
NĪN maksātājiem, kuri jau šobrīd
pieteikušies NĪN maksāšanas
paziņojumus saņemt e-pastā,
tādējādi gan ietaupot resursus,
gan saudzējot apkārtējo vidi, un
atgādina, ka elektroniskajam maksāšanas paziņojumam visērtāk
iespējams pieteikties portālā www.
epakalpojumi.lv, sadaļā «Nekustamais īpašums». Ja šāda iespēja
kādam liekas par sarežģītu, pastāv iespēja attiecīgu iesniegumu
nosūtīt pa e-pastu dome@dome.
jelgava.lv, vērsties klātienē Klientu
apkalpošanas centrā vai arī iesniegumu nosūtīt pa pastu (Lielā iela
11, Jelgava, LV-3001).
I.Bušs atgādina, ka NĪN maksātājiem portālā www.epakalpojumi.
lv tiek nodrošināta iespēja pieteikties saņemt arī atgādinājumu par
NĪN apmaksas termiņa tuvošanos
e-pastā vai īsziņas (SMS) veidā uz
mobilo tālruni. «Atgādinājuma
vēstule uz norādīto e-pastu tiks
izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS
– maksāšanas termiņa samaksas
dienā. Līdz ar to nodokļa maksātājs var būt gandrīz drošs, ka
nenokavēs noteiktos samaksas
termiņus tāpēc, ka ikdienas steigā
būs par tiem aizmirsis,» izmantot
priekšrocības, ko sniedz portāls
www.epakalpojumi.lv, aicina viņš.
Ņemot vērā, ka atbilstoši likumam maksāšanas paziņojumus
par NĪN 2016. gadam plānots izsūtīt līdz 15. februārim, pakalpojumam saņemt to elektroniski savā
e-pastā var pieteikties vēlākais līdz
janvāra beigām.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 22. janvārī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Saruna

Ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris

Indijā drīkst slimot septiņas
dienas gadā
 Ilze Knusle-Jankevica

Siltumapgādes uzņēmuma «Fortum Latvia» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa
turpmākos divus gadus pavadīs Indijā, kur
strādās pie jauniem
koncerna «Fortum»
projektiem un pildīs
finanšu direktores
pienākumus. «Mans
pirmais priekšstats ir
tāds, ka indieši neizprot komandas darba būtību – sasniegt
kopīgus mērķus, viņi
neatzīst savu vainu
un ļoti daudz ko noklusē. Viņi man saka
«mēs tikai nepateicām taisnību», bet
finanšu lietās ir jāzina
viss,» tieši citas mentalitātes izprašanu
G.Cimdiņa uzskata
par savu vislielāko
izaicinājumu jaunajā
darbā.
Pirmā darbadiena G.Cim
diņai Indijā bija 4. janvārī,
bet prom viņa devās jau 31.
decembrī. Uz Indiju viņa tika
nosūtīta saskaņā ar koncerna
stratēģiju par vadītāju rotāciju.
«Jelgavā es strādāju no 2008.
gada, bet tikai pagājušajā gadā
man radās sajūta, ka beidzot
viss nostājies savās vietās
– komanda izveidota, biokoģenerācijas stacija uzbūvēta
– un mana darbadiena kļūst
mazliet mierīgāka. Bet tad
nāca šis piedāvājums,» stāsta
G.Cimdiņa.

Rietumu biznesa
sievietei Indijā grūti

Lai iepazītos ar darba apstākļiem, G.Cimdiņa Indijā
pavadīja pa nedēļai oktobrī un
novembrī. Pirmais iespaids
neko vieglu nesolīja, jo Indijā
sievietes pat ar labu izglītību
lielākoties ir mājsaimnieces,
bet viņai jāstrādā birojā kopā
ar 40 vīriešiem, kuriem ir cita
mentalitāte un dzīves uztvere.
«Man – eiropietei sievietei
vīriešu birojā – tas būs liels
izaicinājums. Vispirms jau jāsaprot, cik cilvēki ir atšķirīgi,
būs jāiepazīst viņu domāšana, lietu uztvere, attieksme
pret sievieti,» viņa stāsta. Lai
gan «Fortum India» birojs no
viņas gaida tieši rietumniecisko skatījumu un novitātes,
G.Cimdiņa apzinās, ka ierastie
darījumu kostīmi jāliek malā
un jāpielāgojas turienes ieražām. «Indijā sievietes tradicionāli tērpjas sari, kas sastāv
no biksēm un kleitas. Sari gan
es neģērbšos, bet savai šuvējai
dažus dīvaina dizaina kostīmus
pasūtīju gan,» smej G.Cimdiņa.
Viņu uztrauc arī tas, ka Indijā

No janvāra centralizētās siltumapgādes uzņēmuma «Fortum Latvia» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa strādā un dzīvo
Indijas galvaspilsētā Deli. Viņa apmetusies attēlā redzamajā mājā un nofotografējusies kopā ar saviem kaimiņiem.
Foto: no G.Cimdiņas arhīva
klimats ir karsts un pat tagad,
kad ir ziema, gaisa temperatūra ir plus 15 grādi. Vasaras
sezonā temperatūra turoties ap
40 grādiem visu dienu.
G.Cimdiņai Indijā ir arī savs
šoferis. Pirmkārt, tāpēc, ka tur
praktiski nedarbojas satiksmes
noteikumi un katrs uz ceļa
dara, ko grib, otrkārt, tāpēc, ka
viņai nav Indijā derīgas autovadītāja apliecības. «Es, protams,
mēģināšu tur nokārtot autovadītāja apliecību, tomēr šaubos,
vai man tas izdosies. Tur jau
vairākus gadus uzturas mans
kolēģis no Somijas, kurš pirms
tam strādāja Kenijā, un pat
viņam neizdevās Indijā iegūt
autovadītāja apliecību. Turklāt
man stāstīja, ka ikvienā starpgadījumā uz ceļa vainīga būšu
es, ja vien atradīšos pie stūres,»
tā G.Cimdiņa.

Ražos elektrību

«Fortum» Indijā strādā jau
trīs gadus un ir īstenojis divus
pilotprojektus, lai izpētītu
iespējas uzsākt tur saimniecisko darbību. Nu uzņēmums
ir gatavs investēt elektrības
ražošanā, kam tiks izmantota
saules enerģija. Indija ir ļoti
liela valsts – pēc teritorijas tā
ir septītā lielākā valsts pasaulē
ar 1,2 miljardiem iedzīvotāju –,
bet, kā stāsta G.Cimdiņa, tajā
ir elektroenerģijas deficīts.
«Indijā ir 327 saules dienas
gadā – enerģija, ko var izmantot par velti! Ir tikai jāinvestē
tehnoloģijās. Patiesībā tā ir ļoti
laba sajūta,» stāsta G.Cimdiņa,
atceroties, ka viens no pirmajiem pārsteigumiem viņai bijis
finanšu atskaitēs pamanītā
nulle pie kurināmā izmaksām.
Šobrīd «Fortum» divās vietās
Indijā uzstādījis saules paneļus, kas kopā saražo 15 megavatus elektrības, bet plānots
vairākās vietās valstī izveidot

«punktus», kuros tiks saražoti
100 megavati. Pagaidām gan
G.Cimdiņa nevar pateikt, kur
konkrēti tie atradīsies, bet
skaidrs, ka tie «pārklās» visu
valsts teritoriju un būs pakārtoti Indijas valsts elektroapgādes sistēmas modernizēšanas
plānam. «Elektrotīkls tur nav
pārāk attīstīts, vadi tur ir
mudžekļos. Indijā ir pilsētas,
kurās elektrība ir un kurās nav.
Tāpat vienā pilsētā ir vietas,
kur elektrība ir un kur tās
nav, turklāt neviens nesaprot,
kāpēc viņam elektrība ir vai kāpēc tās nav,» G.Cimdiņa ieskicē
situāciju. Viņa apzinās: lai labāk veiktu savu darbu, nāksies
izzināt saules paneļu darbību,
kas viņai ir jauna joma.
«Fortum» birojs atrodas Indijas galvaspilsētā Deli, kas ir
otra lielākā Indijas metropole
un kurā dzīvo 17 miljoni iedzīvotāju. Realizējot elektrības
ražotņu projektus, nāksies
pārvietoties pa visu valsti,
un G.Cimdiņa atzīst: tas, ka
lidojums cauri valstij aizņem
astoņas deviņas stundas, viņu
mazliet biedē. Toties ceļā uz
biroju viņa pavadīs apmēram
tikpat daudz laika, kā tas bija
Latvijā. «Es dzīvoju Salaspilī
un katru dienu braucu uz
darbu Jelgavā, ceļā pavadot
stundu un desmit minūtes,»
viņa nosaka. Visvairāk viņu
baida tas, ka Deli ir viena no
vispiesārņotākajām pilsētām
pasaulē. «Cieto daļiņu klātbūtne gaisā gandrīz simts
reizes pārsniedz normas, kas
noteiktas Latvijā, bet līdz šim
man nav gadījies redzēt uz
ielām cilvēkus ar elpošanas
maskām vai respiratoriem,» tā
G.Cimdiņa.

darbs netiek organizēts tā, kā,
piemēram, Spānijā, kad cilvēki
strādā no rīta un vakarā. «Tam
vienkārši nav jēgas, jo gaisa
temperatūra ir konstanta visu
dienu,» norāda G.Cimdiņa.
Apmaksāts atvaļinājums Indijā
ir tikpat ilgs kā Latvijā.
Indijā nepastāv sociālās apdrošināšanas sistēmas – netiek
maksāti sociālie nodokļi, nav
veselības apdrošināšanas sistēmas, bezdarbnieku un slimības
pabalstu, vecuma pensiju. Ar
likumu ir noteikts, ka darbiniekam tiek apmaksātas septiņas
slimošanas dienas gadā. Ja slimo ilgāk, pabalsts netiek maksāts. «Toties tur ir kāds knifs,
ko, manuprāt, Latvija varētu
aizgūt: proti, ja darbinieks
gada laikā nav slimojis, viņam
šīs septiņas dienas pienākas kā
apmaksātas brīvdienas. Tagad
Latvijā gandrīz vai ir tā, ka cilvēks slimo, lai varētu mazliet
atpūsties, bet tā viņš varētu
atpūsties, jo rūpējas par savu
veselību,» stāsta viņa.
Citādāka sistēma tur ir ar
svētku un svinamajām dienām.
Gada sākumā personāla daļa
izveido sarakstu ar tām svinamajām dienām, kas attiecas uz
visiem darbiniekiem, bet, tā kā
Indija ir daudzkulturāla valsts,
katram darbiniekam ir tiesības
šim sarakstam pievienot vēl
divas dienas pēc saviem ieskatiem. «Es pievienoju Jāņus,
kas ir mani mīļākie svētki.
Protams, Indijas kolēģi uzreiz
jautāja, kas tie ir par svētkiem un ko es tajos darīšu,»
tā G.Cimdiņa. Uz jautājumu,
kāpēc sarakstā neiekļāva Latvijas dzimšanas dienu, 18.
novembri, viņa atbild, ka Indijā
novembra vidū ir Ziemassvētki
un līdz ar to 18. novembris ir
Svinēs Jāņus
svinama diena. Viņa uzskata,
Indijā ir 42,5 stundu darba ka šāda sistēma ļauj biznesam
nedēļa. Lai gan tur ir karsts, un valstij samazināt zaudēju-

mus, kas rodas ilgākas dīkstāves rezultātā.

Galvenais kritērijs –
padomju laiku pieredze

Runājot par rotāciju,
G.Cimdiņa neslēpj, ka, viņasprāt, viens no kritērijiem,
kāpēc tieši viņa deleģēta uz
Indiju, ir tas, ka viņai nav
ģimenes un bērnu. «Vēl viens
arguments varētu būt tas, ka
esmu pieredzējusi padomju
laikus un zinu, ko nozīmē strādāt, kad ir uzspiesta sistēma
un pārspīlēta varas orgānu
kontrole. Indijā joprojām ir
ļoti liela birokrātija un pārspīlēta uzraudzība no valsts
puses. Kaut vai viens piemērs
– uzņēmumu valdes sēdes tiek
ierakstītas lentē, un ieraksti
salīdzināti ar sēdes protokoliem,» viņa stāsta.
Sākumā viņa šaubījusies,
vai ir gatava doties uz Indiju,
tomēr ar laiku šo domu pieņēmusi, jo uzskata, ka cilvēkam
laiku pa laikam ir nepieciešamas fundamentālas pārmaiņas
dzīvē, lai attīstītos un augtu.
Indijā viņai jāpavada vismaz
divi gadi. Ja tas būs nepieciešams uzņēmuma projektu
īstenošanai, termiņš varētu
tikt pagarināts, bet G.Cimdiņa
plāno atgriezties Latvijā.

Jelgavā jauna
vadītāja nebūs

Lai gan G.Cimdiņa aizrotēta
uz Indiju, Latvijā viņas vietā
jauna vadītāja nebūs. Uzņēmuma «Fortum Jelgava», kas
strādā ar klientiem, valdes
priekšsēdētāja būs Aina Bataraga, savukārt uzņēmuma
«Fortum Latvia», kas atbild
par siltuma un elektrības ražošanu, valdes priekšsēdētājs
būs Andris Vanags, kurš ir arī
Jelgavas koģenerācijas stacijas
vadītājs.

Pilsētnieks vērtē

Ko sagaidāt no
jaunās valdības?
Ļubova,
pensionāre:
– Vēlos, lai
bērni atgriežas mājās no
Anglijas, tāpēc valdībai
ir jādomā par to, lai visiem būtu
darbs. Arī pensijas vajag lielākas,
citādi mūžu nostrādā, bet vecumdienās jāpārtiek no kapeikām.
Jeļena, grāmatvede:
– Pareizus lēmumus bēgļu
jautājumā, lai
bēgļus valstī
neizmitinātu
masveidā vienā vietā, bet gan
vienmērīgi visā Latvijā. Domāju, tā
būtu pareizi. Vēl jāatrisina problēmas medicīnas jomā. Jāpanāk, lai
pie ārstiem nebūtu rindu. Diemžēl
Latvijā, ja ir nepieciešamība tikt pie
ārsta, lai neielaistu slimību, rindā
jāgaida vairākus mēnešus. To zinu
pēc savas pieredzes!
Armands,
uzņēmējs:
– Valdībai
noteikti ir
jāstrādā pie
nodokļu sistēmas. Par
astoņiem procentiem vajadzētu
pazemināt kopējos nodokļus, kas
ir uzņēmumiem, tad nodokļu parādu praktiski nevienam godīgam
uzņēmējam nebūtu. Pēc aprēķiniem, ko veicām manā uzņēmumā, sanāk: lai varētu izdzīvot,
nodokļus nepieciešams pazemināt
tieši par astoņiem procentiem.
Taču kopumā problēmu valstī ir
ļoti daudz, pat nezinu, no kuras
puses sākt uzskaitīt. Kardināli ir
jāmaina daudz kas.
Aldis, sagādnieks:
– Vispirms
jāpanāk, lai
valdība vispār
būtu, un tad
jau redzēs, ko
sagaidīt. Darāmā tai būs daudz,
taču šobrīd galvenais ir, lai politiķi
tiek skaidrībā paši ar sevi. Nav
saprotams, kādēļ tik ilgi nevar
vienoties par valdības izveidi: viens
velk uz vienu pusi, cits – uz otru.
Jāstrādā ir viena mērķa labā, bet
tagad šķiet, ka katrs lobē savas
intereses.
Dzintra, mājsaimniece:
– Tāpat kā no
vecās valdības, arī no
jaunās neko
negaidu. Ko
tad «mirstīgais» var sagaidīt
no tiem, kam visa kā ir gana?!
Vairāk jāpievērš uzmanība ģimenēm ar bērniem skolas vecumā,
jo tas ir dārgs «pasākums»,
neskatoties uz to, ka Latvijā ir
bezmaksas izglītība. Vēl jāsakārto veselības joma.
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Aicina iepazīt «Jundas»
radošos pulciņus
 Egija Grošteine

22. janvārī Jelgavas bērnu un jauniešu centrā
«Junda» Skolas ielā 2
notiks «Atvērto durvju
vakariņš», kad varēs
iepazīties ar radošo pulciņu ikdienu.
Aktivitātes laikā apmeklētāji aicināti novērtēt bērnu un jauniešu
centra audzēkņu pirmā mācību
pusgada veikumu radošo darbu
izstādēs. Būs arī iespēja satikt un
aprunāties ar pulciņu skolotājiem,
izstaigāt un aplūkot radošās mājas
telpas, kā arī ieskatīties, kāda
ir audzēkņu «sadzīve», informē
«Jundas» direktores vietniece
izglītības jomā Zane Leikuma.

«Atvērto durvju vakariņš» plānots no pulksten 16 līdz 18. Šajā
laikā apmeklētāji varēs iepazīt
kādu no bērnu un jauniešu centra
piedāvātajiem pulciņiem – «Keramiku», «Dabas draugu klubu»,
«Ādas plastiku», «Angļu valodu»,
«Latviešu valodu», «Trases automodelismu», «Stikla dizainu»,
«Floristiku», «Mākslas studiju»,
«Jautro mākslu», «Lego laiku»,
«Kaligrāfiju», «Puķuzirni», «Mājokļa dizainu», «Radošo darbnīcu»,
«Mūsdienu dejas», «Tehnisko
modelēšanu», «Lidmodelēšanas
pamatus», «Teātra sportu», «Teātra studiju», kā arī studiju un
popgrupu «Lai skan».
Par brīvajām vietām pulciņos
šajā mācību gadā varēs interesēties
pie pulciņu skolotājiem.

ziņas
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Bērndārznieki saņem
atstarojošas vestes

Var pieteikties Ēnu dienai
 Egija Grošteine

10. februārī Latvijā būs
Ēnu diena, kuras laikā
skolēniem ir iespēja apmeklēt kādu darba vietu un vērot interesējošās profesijas pārstāvju
darba ikdienu un specifiku. Jelgavā potenciālās ēnas par vakancēm
aicinātas interesēties
līdz 4. februārim.
Kā stāsta Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle, Ēnu dienā
katru gadu iesaistās arī Jelgavas
izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī
Jelgavas pašvaldība un uzņēmēji,
piedāvājot iepazīt dažādas profesijas, tā atvieglojot skolēniem karjeras izvēli. Ik gadu ēnot speciālistus
Jelgavas pašvaldības iestādēs
un struktūrvienībās piesakās ne
tikai jelgavnieki, bet arī skolēni no
citām Latvijas vietām.

Ēnu devēji aicināti reģistrēt
savas vakances tiešsaistes karjeras
izglītības biržā skolu jauniešiem
portālā www.enudiena.lv līdz
22. janvārim. Savukārt skolēni,
potenciālie ēnotāji, piedāvātajām
vakancēm šajā portālā var pieteikties līdz 24. janvārim. Skolēni par
sev interesējošo profesiju pārstāvju
ēnošanas iespējām Jelgavā līdz 4.
februārim aicināti interesēties arī
pie J.Grīsles pa tālruni 27842165
vai e-pastu jelena.grisle@dome.
jelgava.lv.
Pērn visvairāk jauniešu interesējās par iespējām ēnot Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētāju un
viņa vietniekus, pašvaldības juristus un finansistus, atklāj J.Grīsle.
Vēl liela interese bija par iestādes
«Kultūra» vadītāja, kultūras jomas
speciālistu, sociālo darbinieku, ielu
ekspluatācijas inženieru, medmāsu un ārstu ēnošanas iespējām.
Pieprasītas tradicionāli ir arī
Pašvaldības policijas piedāvātās
vakances ēnām.

Sniega diena pavadīta;
slēpot var arī tagad

Foto: Raitis Supe
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Īsi
 Kaut arī valsts līmenī izskan, ka
būtiski samazinājies donoru skaits
un Valsts asinsdonoru centrs ierobežojis asins izsniegšanu slimnīcām,
Jelgavas pilsētas slimnīcas Asins
sagatavošanas nodaļas vadītāja
Solvita Dzērve norāda, ka Jelgavā
šo problēmu tik izteikti neizjūt.
Taču viņa arī turpmāk donorus aicina
būt atsaucīgiem visa gada garumā.
Slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļā
donori tiek pieņemti pirmdienās un
otrdienās no pulksten 8 līdz 11 un
trešdienās no pulksten 14 līdz 18. Atbilstoši likumam donoram pienākas viena
brīva darba diena, par kuras izmantošanu jāvienojas ar darba devēju, kā arī
septiņi eiro transporta izdevumiem
vai papildu uzturam asins nodošanas
dienā. Cilvēkam, kas gatavojas ziedot
asinis, jājūtas veselam, jābūt vecumā
no 18 līdz 60 gadiem, paēdušam, labā
garastāvoklī un ne mazāk kā 50 kilogramus smagam. Sievietēm atļauts nodot
asinis četras reizes divpadsmit mēnešu
laikā, vīriešiem – piecas reizes, taču pēc
piektās reizes jāievēro trīs mēnešu pārtraukums. Papildu informāciju donori
var uzzināt Asins sagatavošanas nodaļā
pa tālruni 63026668 vai 63030133.
 Sestdien, 23. janvārī, no pulksten
10 līdz 15 pie tirdzniecības centra
«Valdeka» Rīgas ielā 11a notiks tradicionālais zemnieku un amatnieku
Brāļu tirgus, informē organizatoru
pārstāve Ilze Mauriņa.

«Turpmāk, dodoties ārā no mājām, ņemiet Alnīti līdzi!» pasniedzot atstarojošas rotaļlietas
Jelgavas simbola Alnīša veidolā, bērnudārza «Sprīdītis» sešgadniekus mudināja Jelgavas  Jelgavas Autobusu parks padomes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Lai turpmāk bērni uz ielas būtu pamanāmi, pirmsskolas ziņojis tos divus šoferus, kuri
Foto: Raitis Supe ieguvuši labākā autobusa vadītāizglītības iestādes saņēma atstarojošas vestes, aproces un rotaļlietas.
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai mazākajiem satiksmes dalībniekiem
– bērniem – uz ielas
būtu drošāk, bērnudārzu vadītājiem
pašvaldības projektā izdalītas atstarojošas vestes, aproces
un piekariņi Jelgavas
simbola Alnīša izskatā.
Pirmie vestes saņēma
bērnudārza «Sprīdītis» sešgadnieki un
viņu audzinātāja Indra
Grosgale.
«Daudzi bērni uz bērnudārzu
tiek vesti ar automašīnu, tāpēc ir
ļoti svarīgi viņiem stāstīt satiksmes noteikumus, par drošību
uz ielas, uzvedību sabiedriskajā
transportā,» uzskata «Sprīdīša»
vadītāja Vēsma Bērtule, piebilstot, ka bērni samērā bieži dodas
ārpus iestādes, tāpēc atstarojošās vestes un citi atstarojoši
elementi ir ļoti būtiski.
Projektu «Ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana
Baltijā» īsteno Pašvaldības operatīvās informācijas centrs jeb
POIC. «Mēs tiecamies izmainīt
sabiedrības viedokli par to, kas
ir civilā aizsardzība. Ja agrāk
uzskatīja, ka civilā aizsardzība ir
saistīta ar atomkariem, tad mēs

Sestdien Jelgavā, Pasta salā, notika Sniega diena, kurā tika piedāvātas dažādas aktivitātes ģimenēm – gan slēpošana, gan slidošana
un hokeja elementi, gan vizināšanās un ragaviņu vilkšana. «Lai gan
šāds pasākums notika pirmoreiz, var teikt, ka tas ir izdevies – daudzi
pasākuma dalībnieki nāca klāt un teica paldies par iespēju aktīvi  Egija Grošteine
atpūsties visiem kopā,» vērtē Sniega dienas organizators Sporta
Zemgales reģiona
servisa centra vadītājs Juris Kaminskis. Pasākumu apmeklēja daudz
Kompetenču attīstīģimeņu ar bērniem, turklāt lielie bija tikpat azartiski un aizrautīgi
bas centrs (ZRKAC)
kā mazie.
arī šogad turpina izKā uzsver J.Kaminskis, Sniega dienas mērķis ir nevis noskaidrot
glītot vecākus, pieuzvarētājus, bet gan sniegt iespēju interesentiem izmēģināt ziemas
dāvājot bez maksas
sporta veidus un aktivitātes, šogad akcentējot slēpošanu. Viņš
apmeklēt dažādas
spriež, ka nākamgad, ja laikapstākļi ļaus atkal rīkot šādu pasākumu,
izglītojošas nodarbīdisciplīnas varētu pamainīt, piedāvājot, piemēram, slidošanu ar
bas. 25. janvārī vešorttreka elementiem un mācot slidot.
cāki aicināti apmekLai gan Sniega diena aizvadīta, jelgavnieki ar ziemas sportiskām
lēt lekciju par bērna
aktivitātēm var nodarboties joprojām, jo Pasta salā ir izveidota
stājas veidošanos,
slēpošanas trase, kuras garums ir ap 800 metru. «Pasta sala ir liesavukārt 1. februārī
liska vieta, lai ierīkotu distanču slēpošanas trasi – blakus ir tējnīca,
būs divas treniņnonodrošināts apgaismojums, kas ļauj sportot arī vakaros, pieejamas
darbības stājas veilabierīcības,» tā Sporta servisa centra vadītājs, aicinot pa trasi
došanas vingrinājunestaigāt kājām. J.Kaminskis cer, ka perspektīvā Pasta salā būs arī
mu apguvei.
slēpju nomas punkts, bet pagaidām slēpes var iznomāt punktā
«Activsport» Rīgas ielā 67.
Lekcijā, kas notiks 25. janJāpiebilst, ka arī šogad orientēšanās kluba aktīvisti slēpošanas trasi
vārī no pulksten 18 līdz 19.30,
izveidojuši Būriņu mežā.

uzskatām, ka civilā aizsardzība
sākas no drošības pasākumiem,
kas ikdienā palīdz izvairīties no
dažādām traumām un negadījumiem. Pasargāt sevi un citus
– tam jābūt pašsaprotami,» dalot
atstarojošās lietas, kas iegūtas,
īstenojot projektu «Ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana Baltijā», uzsver POIC vadītājs
Gints Reinsons. Pirmsskolas izglītības iestādes saņēma atstarojošas aproces ar uzdrukātu POIC
bezmaksas jelgavnieku atbalsta
tālruņa numuru 8787 un rotaļu
alnīšus, savukārt pašvaldības
bērnudārzi papildus tika arī pie
atstarojošām vestēm ar uzdrukātu iestādes nosaukumu.
Kopumā projekta gaitā tika
iegūta 1321 atstarojoša veste,
2774 aproces, 850 rotaļlietas
alnīši un 50 iepirkumu somas
ar atstarojošiem elementiem.
Lielākā daļa atstarojošo elementu izdalīti pirmsskolas izglītības
iestādēm, bet pārējie dažādu
aktivitāšu laikā tiks izdalīti jelgavniekiem.
POIC vadītājs norāda, ka no
dalības projektā ir arī citi ieguvumi. Jelgavā tika veikta ikdienas
negadījumu uzskaite un cēloņu
izpēte, lai, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izstrādātu preventīvo pasākumu plānu negadījumu mazināšanai. «Projekta gaitā
apkopotā statistika apliecina, ka

tumšajā laika periodā būtiski palielinās negadījumu skaits, kuros
ir iesaistīti gājēji, tāpēc gājēju
redzamības sekmēšana tika izvirzīta par vienu no prioritātēm,»
stāsta G.Reinsons, piebilstot, ka
tiek meklētas iespējas turpināt
negadījumu uzskaiti arī pēc
projekta beigām. Darba grupā,
kas analizē negadījumu datus,
ir iesaistīti vairāki operatīvie
dienesti – POIC, Valsts policija,
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests un Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests.
Projekts «Ikdienas negadījumu un katastrofu novēršana
Baltijā» sākās 2014. gada 1.
februārī un noslēgsies šogad
31. janvārī. Tas tiek finansēts
Eiropas Komisijas Humānās
palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāta (ECHO)
finanšu instrumenta «Gatavība
un novēršana» ietvaros. Projekta
kopējais finansējums ir 97 048
eiro, tajā skaitā ECHO finansējums – 72 786 eiro un Jelgavas
pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 24 262 eiro. Līdztekus
Jelgavai projektā iesaistījušies
partneri no Zviedrijas, Somijas,
Igaunijas, Dānijas un Polijas.
Projekta vadošais partneris ir
Zviedrijas Civilo negadījumu
aģentūra.

Vecākus mācīs veidot bērna stāju
uzmanība tiks pievērsta tam,
ka stāja būtiski ietekmē bērna
fizisko veselību augot un pēc
tam arī pieaugušā vecumā, tāpēc tās veidošanai ir jāpievērš
jo īpaši liela vērība, informē
ZRKAC Tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga.
Lekcijā būs iekļautas šādas
tēmas: «Iedzimtība, bērna
mugurkaula veidošanās, sākot
no zīdaiņa perioda», «Ikdienas
kustību aktivitātes, slodze un
ieradumi», «Vides ergonomiskie nosacījumi» un «Gaitas un
stājas traucējumi».
Praktiski kopā ar bērniem iemācīties vingrinājumus stājas
veidošanai vecākiem tiek piedāvāts divās nodarbībās 1. februārī. Uz pirmo, kas notiks no
pulksten 18 līdz 18.40, aicināti

vecāki ar bērniem vecumā no
pieciem līdz septiņiem gadiem,
savukārt otrajā nodarbībā
– no pulksten 18.45 līdz 19.30
– praktiski darbosies vecāki ar
bērniem vecumā no astoņiem
līdz desmit gadiem. Dalībniekiem līdzi jāņem vingrošanas
paklājiņš un treniņnodarbībai
atbilstošs apģērbs.
Nodarbības norisināsies
ZRKAC telpās (Svētes ielā
33), un tās vadīs fizikālās un
rehabilitācijas medicīnas ārste
Solveiga Rudmieze.
Papildu informācija un
pieteikšanās – pa tālruni 29222737 (A.Vanaga),
26055591 (Karolina Lankovska) vai pa e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Vietu
skaits ir ierobežots.

ja statusu 2015. gada decembrī.

Reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos, izvērtējot darba
rādītājus un sasniegumus pagājušajā mēnesī, par labāko šoferi
atzīts Nikolajs Šukelovičs, savukārt
pilsētas pasažieru pārvadājumos
– Iveta Ezīte.
 Internacionālā raidījuma «Gaidi
mani» («Ždi meņa») brīvprātīgais
jelgavnieks Mārtiņš Ziebergs lūdz
iedzīvotāju atbalstu, lai palīdzētu
satikties tuviniekiem. Savu vecomāti
Aleksandru Sandiku meklē mazmeitas
Svetlana Zotova un Tatjana Kičajeva;
Aleksandru Ivaņicki un Oļegu Ivaņicki,
kā arī viņu māti Olgu Ivaņicku meklē
radinieks Aleksandrs Šatalovs; savu
tēvu Vladimiru Verbicki (Jevgenija
dēlu, dzimis 1964. gadā) meklē meita
Mārīte Kūma (viņas mammas vārds
ir Rita Kūma); Borisu Bočkovu (dzimis
1950. gadā) meklē Svetlana Karsakova
(Borisa mammas vārds ir Marija Ivanovna, vecāsmātes – Pelageja Aļeksejevna
Bočkova, vectēva – Ivans Bočkovs
(Antona dēls)). M.Ziebergs pašus
meklētos cilvēkus vai iedzīvotājus,
kuriem kaut kas zināms par viņiem,
aicina sazināties ar viņu pa tālruni
29923833 vai e-pastu martins.ziebergs@inbox.lv.

Sintija Čepanone

Konkursa «Par tiesībām
nomāt zemesgabalus Loka
maģistrālē 2D un Loka
maģistrālē 2E, Jelgavā,
un būvēt uz tiem patstāvīgu īpašuma
objektu» izsludināšana
Jelgavas pilsētas dome izsludina
konkursu «Par tiesībām nomāt
zemesgabalus Loka maģistrālē
2D un Loka maģistrālē 2E, Jelgavā, un būvēt uz tiem patstāvīgu
īpašuma objektu».
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
– līdz 22.02.2016. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un
piedāvājumu iesniegt katru dienu
– pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17 un piektdienās
no plkst.8 līdz 14 – Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001,
131. kabinetā, kontakttālrunis
63005513. Ar konkursa nolikumu
var iepazīties mājas lapā internetā
www.jelgava.lv.
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Atbildam

Ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris

Trešajām personām nav tiesību lemt
par mājas pārvaldīšanas jautājumiem
«2015. gada 26. februārī «Jelgavas
Vēstnesī» raksts «Kāpņutelpu mājai
ar cauru jumtu neremontēsim». Top
iesniegums JNĪP valdes loceklim Jurim
Vidžim (07.04.2015.). Liekas, ka ledus
sakustējies. JNĪP sevi piesaka kā labas
pārvaldīšanas principu ievērotājs. No
skaistiem vārdiem varbūt sagaidīsim
ko reālu…
P.Lejiņa ielā 13, Jelgavā, 1. un 2.
kāpņutelpas dzīvokļos dzīvo 80 dzīvokļu īpašnieki. Gadā par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu maksājam 2653,8
eiro. Mājai jumts saremontēts, vējtvera
durvis saremontētas vai izgatavotas
no jauna, ieejas kāpnēs nelīdzenumi
aizbetonēti. Ieejot 1989. gadā nodotās
daudzdzīvokļu mājas 1. un 2. kāpņutelpā, stikla bloki izdauzīti, sienas aprakstītas, apmetums krīt nost, krāsojums
izbalējis, siltums atslēgts (sildķermeņi
palikuši kā rēgi).
Iesniegumos 01.08. un 31.10.2013.,
kā arī 27.03.2014. aicinājām J.Vidži
atbraukt, tikties ar dzīvokļu īpašniekiem
– izrunājoties paskaidrot, kā lietderīgi
pārvaldīt dzīvokļu īpašnieku maksāto
(2653,8 eiro) naudu. Vai varam būt
droši, ka šī nauda netiek izsaimniekota
savējo lokā?
Sanāksme nenotika.
2015. gada 7. septembrī esot Pulkveža
Brieža ielā 26, Jelgavā, 15. kabinetā, pie
JNĪP valdes locekļa J.Vidža, tika skatīta
arī «Jelgavas Vēstneša» publikācija.
No šīs tēmas J.Vidžis norobežojās un
ieteica vērsties pie raksta autora Jāņa
Kovaļevska. Neticam, ka foto un raksts
publicēts, nesaskaņojot ar J.Vidži.
P.Lejiņa 13 1. un 2. kāpņutelpā dzīvojošie dzīvokļu īpašnieki tomēr pa šiem
gadiem, maksājot 2653,8 eiro ik gadu,
ir nopelnījuši kāpņutelpu remontu.

Foto: Raitis Supe
Līdz šim JNĪP esam iepazinuši kā
maksājumu rēķinu aprēķinātāju un
piegādātāju.
Pielikumā – 1. un 2. kāpņutelpas 80
dzīvokļu īpašnieku prasību pēc kāpņutelpu remonta parakstījis 51 dzīvokļa
īpašnieks (64%). Domājams, ka Salatēvs (tas ir, JNĪP valdes locekļa J.Vidža
personā) nepaies garām un iepriecinās
dzīvokļu īpašniekus ar kāpņutelpu
remontu. Lai mums izdodas!» ar šādu
vēstuli pagājušā gada nogalē «Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās Viktors
Želvis P.Lejiņa 13 1. un 2. kāpņutelpas
dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā.
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP), atsaucoties uz
V.Želvja kunga pausto viedokli, norāda:
«JNĪP kā dzīvojamo māju pārvaldnieks

Jelgavā, 2015. gada 12. novembrī (prot.Nr.14/8)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2015. GADA 12. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15-22 «JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENĒM»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.
gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 43. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalsta
bērnu uzturam, pabalsta apģērba, mīkstā inventāra, individuālo mācību piederumu iegādei,
ēdināšanai izglītības iestādē un profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai
(turpmāk – pabalstu) un atlīdzības par audžuģimenes pienākumu veikšanu uz laiku, kas ir īsāks
par vienu mēnesi (turpmāk – atlīdzības), apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.
2. Noteikumu izpratnē audžuģimene ir ģimene vai persona, kura ieguvusi audžuģimenes statusu
un kurā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pilsētas bāriņtiesa» (turpmāk
– bāriņtiesa) lēmumu ir ievietots bērns.
3. Līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē ar attiecīgo ģimeni (turpmāk – līgums) slēdz
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (turpmāk – JSLP).
4. Pabalstus un atlīdzību piešķir, neizvērtējot audžuģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.
5. Lēmumu par pabalstu vai atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt pieņem JSLP
Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.
6. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa lēmumu par pabalstu vai atlīdzību audžuģimenei
piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt pieņem 10 (desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi
noteikumos minētie dokumenti.
7. JSLP izmaksā pabalstus un atlīdzību audžuvecākam iesniegumā norādītajā kredītiestādes
kontā līdz kārtējā mēneša 15. datumam.
II Pabalsta bērna uzturam piešķiršanas un izmaksas kārtība
8. Pabalsts bērna uzturam katram bērnam audžuģimenē tiek noteikts 5,69 euro dienā, un tas
tiek aprēķināts un piešķirts saskaņā ar noslēgto līgumu proporcionāli dienu skaitam, kuras bērns

darbojas dzīvojamās mājas īpašnieka
(visu dzīvokļu īpašnieku) dotā uzdevuma un nodrošinātā finansējuma ietvaros. Dzīvojamās mājas P.Lejiņa ielā 13,
Jelgavā, dzīvokļu īpašnieki ir noslēguši
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu ar JNĪP, ar kuru puses
ir noteikušas pārvaldīšanas uzdevuma
apjomu un izpildes kārtību.
Abpusēji noslēgtais līgums neparedz,
ka trešās personas, kā šajā gadījumā
V.Želvja kungs, risina ar dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu saistītus jautājumus pārējo dzīvokļu īpašnieku vārdā
bez atbilstoša pilnvarojuma. Pēc pārvaldnieka rīcībā esošās informācijas,
V.Želvja kungam nepieder dzīvoklis
minētajā mājā, un pārvaldniekam nav
arī zināma informācija par pilnvaru
esamību pārstāvēt kādu no dzīvokļu

īpašniekiem vai dzīvokļu īpašnieku kopību. Kā arī personai, kas ir iegādājusies
īpašumu dzīvojamā mājā vai patstāvīgi
dzīvo kādā no dzīvokļa īpašumiem, ir
likumā noteikts pienākums paziņot
par to pārvaldniekam. Diemžēl V.Želvja
kunga statuss, piedaloties šo jautājumu
risināšanā, JNĪP kā dzīvojamās mājas
pārvaldniekam nav zināms.
Izvērtējot vēstulē minēto, jāatzīst,
ka V.Želvja kungs ir izmantojis savas
pilsoņa tiesības vērsties presē, lai izteiktu viedokli un raksturotu situāciju sev
saprotamā veidā. Pārvaldnieks uzskata,
ka nav konstruktīvi risināt jautājumus,
kuri tiek pasniegti vienas personas
nepamatota viedokļa veidā.
Šāda veida pretenzijas no dzīvojamās
mājas P.Lejiņa ielā 13, Jelgavā, dzīvokļu
īpašniekiem pārvaldnieks nav saņēmis.

dzīvo audžuģimenē, sākot no dienas, kad bērns ievietots audžuģimenē.
9. Lai saņemtu pabalstu bērna uzturam, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu par pabalsta bērna uzturam piešķiršanu.
10. Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai ar dienu, kad ar bāriņtiesas lēmumu tiek pārtraukta bērna uzturēšanās audžuģimenē.
11. Audžuģimene, kurai piešķirts pabalsts bērna uzturam, informē JSLP par apstākļiem, kas
varētu būt par iemeslu pabalsta izmaksas pārtraukšanai. Informācija sniedzama ne vēlāk kā 5
(piecu) darbdienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās.
12. Ja bērns atrodas patvaļīgā prombūtnē, ir policijas meklēšanā vai bērnam tiek piemērots
drošības līdzeklis – apcietinājums, audžuģimene informē JSLP par bērna prombūtnes dienām.
Informācija sniedzama ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc bērna prombūtnes fakta konstatēšanas. JSLP veic pabalsta bērna uzturam pārrēķinu atbilstoši bērna faktiskajām uzturēšanās
dienām audžuģimenē.
13. Ja audžuģimene attaisnojošu iemeslu dēļ pabalstu bērna uzturam nav saņēmusi, pabalstu
izmaksā par iepriekšējo periodu pēc faktiskās bērna ievietošanas dienas audžuģimenē, bet ne
vairāk kā par pēdējiem trim mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.
III Pabalstu apģērba, mīkstā inventāra, individuālo mācību piederumu iegādei, ēdināšanai izglītības iestādē un profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai
piešķiršanas un izmaksas kārtība
14. Lai saņemtu pabalstu apģērba iegādei un vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei
atbilstoši audžuģimenē ievietotā bērna vajadzībām, viens no audžuvecākiem, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu par minēto pabalstu piešķiršanu.
15. JSLP katra bērna uzturēšanai audžuģimenei piešķir:
15.1. pabalstu apģērba iegādei 100,00 euro apmērā katram 6 (sešu) mēnešu periodam;
15.2. vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei 150,00 euro, ievietojot bērnu audžuģimenē.
16. Audžuģimenē ievietotajam bērnam, kurš mācās vispārējā izglītības iestādē vai apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu pamatizglītības iegūšanai, piešķir pabalstu:
16.1. ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas izglītības pārvalde» apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas apmērā;
16.2. ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu
ne vairāk kā 50,00 euro mēnesī un 11 (vienpadsmit) mēnešus kalendārajā gadā;

Visi jautājumi, kas attiecas uz dzīvojamās mājas P.Lejiņa ielā 13, Jelgavā, pārvaldīšanu, ar dzīvokļu īpašniekiem tika
risināti, ievērojot likumā un abpusēji
noslēgtajā līgumā noteikto kārtību.
Likums paredz to, ka vienīgi dzīvokļu
īpašnieku kopība ir apveltīta ar tiesībām
izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas
uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un
uzdevuma došanu pārvaldniekam.
Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir
saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam,
ja «par» balsojuši dzīvokļu īpašnieki,
kas pārstāv vairāk nekā pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem
(nevis kāpņutelpu, kā norādīts vēstulē).
Pārvaldnieks atbildīgi attiecas uz tam
doto pilnvarojumu un pārvaldīšanas
uzdevumu, līdz ar to nav pieļaujama
situācija, ka dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu izlietošana vai cita veida
darbības tiktu veiktas pretēji dzīvokļu
īpašnieku interesēm, balstoties uz
trešās personas vai atsevišķu dzīvokļu
īpašnieku izvirzītajām prasībām.
JNĪP kā dzīvojamās mājas pārvaldnieks, izvērtējot katras situācijas
raksturu un nopietnību, konstruktīvas
sadarbības veidošanai ir piedāvājis
klientiem tikties arī klātienē, lai sniegtu
atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem. Atsaucība katrā no gadījumiem
ir atšķirīga – ir situācijas, kad klients atsakās tikties, jo patiesie nolūki pretenziju izvirzīšanai nav vērsti uz risinājumu
vai sadarbības uzlabošanu.
JNĪP nesaskata šķēršļus dzīvokļu
īpašnieku dotā uzdevuma izpildei, ja
tiek ievēroti visi Dzīvokļa īpašuma
likumā un abpusēji noslēgtā Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas līgumā noteiktie
nosacījumi.»

16.3. individuālo mācību piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts
laika periodā no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim:
16.3.1. 57,00 euro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam;
16.3.2. 29,00 euro apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei).
17. Pabalstu 15,00 euro apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas
dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības
programmu, izņemot bērnus, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar citiem normatīviem
aktiem.
18. Pabalstus, kuri ir noteikti 16.1., 16.2. apakšpunktā un 17. punktā, pārskaita iesniegumā
norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
19. Pabalstus, kuri ir noteikti 15. punktā un 16.3. apakšpunktā, pārskaita audžuvecāka iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
IV Atlīdzības apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība
20. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu tiek maksāta, ja bērni (bērns) audžuģimenē
ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi. Neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita
atlīdzību nosaka proporcionāli dienu skaitam, kuras bērni (bērns) dzīvo audžuģimenē, par pamatu
ņemot valstī noteikto atlīdzības par audžuģimenes pienākumu veikšanu apmēru.
21. Lai saņemtu atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērni (bērns) audžuģimenē
ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, audžuvecāks, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu par atlīdzības par audžuģimenes pienākumu veikšanu
piešķiršanu.
22. Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti
uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi, pārskaita audžuvecāka iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
V Noslēguma jautājumi
23. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas domes 2006. gada 23. marta
saistošie noteikumi Nr.119 «Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm».
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 12. NOVEMBRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.15-22 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBA AUDŽUĢIMENĒM»
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie
noteikumi Nr.15-22 «Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība
audžuģimenēm» (turpmāk – noteikumi) tiek izdoti saskaņā ar
likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes
noteikumi» 43. punktu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā sniedzama pašvaldības
palīdzība audžuģimenēm bērnu aprūpē un audzināšanā.
2. Projekta nepieciešamības
Noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
pamatojums
43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19.
decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 43.
punktu. Noteikumi ir nepieciešami, lai noteiktu kārtību
pašvaldības palīdzības sniegšanai audžuģimenēm. Tiek noteikti
pašvaldības pabalstu apmēri un izmaksas kārtība, kā arī
noteikta kārtība atlīdzības piešķiršanai un izmaksai par

audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērni (bērns)
audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi.
Pašvaldība paredz piešķirt pabalstu bērna uzturam 5,69 euro
dienā, vienreizēju pabalstu mīkstā inventāra iegādei 150,00
euro, ievietojot bērnu audžuģimenē, pabalstu apģērba iegādei
100,00 euro katram 6 (sešu) mēnešu periodam, pabalstu
individuālo mācību piederumu iegādei 57,00 euro apmērā
vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam un 29,00
euro apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš
apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana
pamatizglītības ieguvei), pabalstu bērna ēdināšanai izglītības
iestādē un pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai, kā arī pabalstu profesionālās ievirzes
programmas dalības maksas segšanai 15,00 euro apmērā mēnesī.
3. Informācija par plānoto projekta Noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas līdzekļi Jelgavas
ietekmi uz pašvaldības budžetu pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»

2016. gada iestādes budžetā par kopējo summu 67 648,50 euro.
Tiek plānots sniegt pašvaldības palīdzību 15 (piecpadsmit)
audžuģimenēm par 25 (divdesmit pieciem) bērniem, kuri ir
ievietoti audžuģimenēs.
Pabalsta apģērba iegādei palielināšanai līdz 100,00 euro katram
6 (sešu) mēnešu periodam 2016. gadā papildus nepieciešami
731,50 euro (29,26 euro x 25 bērni).
Neietekmē.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par plānoto
Neietekmē.
projekta ietekmi uz
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes
ar privātpersonām
Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris

«Rullītī» notiks vēl
nebijušas autosacīkstes

Sestdien, 23. janvārī, trasē «Rullītis»
notiks sacensības ar standarta klases
automašīnām, ko nodrošinās organizatori. Skatītājiem ieeja – bez maksas.
Pasākumu organizē Jaunatnes tehnisko
sporta veidu centrs. Sacensības sāksies
pulksten 11. Katram dalībniekam būs
trīs braucieni pa 10 minūtēm, lai uzstādītu labāko laiku. Finālā, kas varētu
sākties ap pulksten 15, iekļūs tie, kuri
būs uzrādījuši vislabākos laikus un
izdzīvojuši. Sacensību uzvarētājs varēs
paturēt automašīnu, ar kuru brauca. Kā
informē organizatori, sacensību mērķis
ir driftotājus no ielām pārvilināt uz trasi,
kur asu izjūtu cienītāju aizraušanās
neapdraud citus.

Labākie sportisti decembrī

Par 2015. gada decembra labākajiem
sportistiem atzīti daiļslidotāja Diāna
Ņikitina par 1. vietu Latvijas čempionātā juniorēm, peldētājs Jevgeņijs Boicovs, kurš Latvijas izlases sastāvā Ziemeļvalstu čempionātā laboja valsts rekordu
V4x100 m kombinētajā stafetē. Uzvaru
absolūtajā vērtējumā Lietuvas čempionātā
pauerliftingā izcīnīja Renārs Dronga, Milēna Rinkeviča Eiropas čempionātā sambo
izcīnīja 2. vietu kadetiem, bet spīdmintonists Mārtiņš Žogots uzvarēja Latvijas
čempionātā Open grupā.
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sports
Sudrabs lodes grūšanā

BJSS audzēknis Andris Buske Latvijas
Vieglatlētikas savienības kausa 1. posmā
izcīnīja sudraba medaļu lodes grūšanā
zēniem. Viņš lodi aizgrūda 13,51 metru
tālu. BJSS trenere Aļona Fomenko informē, ka sacensībās piedalījās vairāk nekā
350 dalībnieku divās vecuma grupās
– pieaugušie (2000. g.dz. un vecāki) un
jaunieši (2001. – 2002. g.dz.). Jelgavas
BJSS sacensībās pārstāvēja 18 sportisti.
Ļoti tuvu pjedestālam lodes grūšanā
sievietēm bija juniore Viktorija Hotuļova,
kura ar rezultātu 11,08 metri izcīnīja 4.
vietu. Latvijas Vieglatlētikas savienības
kausam ir pieci posmi, no kuriem trešais
notiks Jelgavā 25. maijā, ZOC. Sacensības
norisināsies vienlaikus ar U.Samsona
piemiņas balvu vieglatlētikā.

FK «Jelgava» Ziemas kausu
uzsāk ar uzvaru

FK «Jelgava»
19. janvārī
aizvadīja
savu pirmo
spēli Ziemas
kausa izcīņā
futbolā un
ar rezultātu
5:0 sagrāva FS «Metta/LU». Divus
vārtus jelgavnieku labā guva Gļebs
Kļuškins, pa precīzam sitienam arī
Vitālijam Smirnovam, Kenedijam Eribam un pārbaudāmajam futbolistam
no Nigērijas. Nākamo spēli komanda
aizvadīs 26. janvārī, kad pulksten
13.15 uzsāks spēli pret Jūrmalas
«Spartaku».

Aigars Cipruss: uzvaras ir
nepieciešamas arī bērniem
 Ģirts Pommers

Kopš pagājušā gada vasaras
Jelgavas hokejā enerģiski darbojas pieredzējušais bijušais
Latvijas izlases hokejists Aigars
Cipruss, kurš spēlējis Itālijā,
Dānijā, Krievijā un Somijā. Karjeras laikā gūtā pieredze jau
vairākus gadus tiek izmantota
trenera darbā.

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu sieviešu frizierei(-im) un manikīra
meistarei(-am). Tālrunis 29607937.
Restorāns bārs «Plate» (reģ.Nr.41703007150)
aicina darbā (šef)pavāru(-i). CV lūgums sūtīt pa
e-pastu personals@kulk.lv. Tālrunis 63007719.

Meklē darbu
Vīrietis (37 gadi). Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. Tālrunis 29746803.
Meistars ar pieredzi meklē darbu saistībā
ar iekšdarbiem. Tālrunis 26214720.
Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas dienas darbs. Tālrunis 29875546.
Slimnieku kopēja. Ir medicīniskā izglītība,
pieredze. Tālrunis 26765833.
Celtnieks meklē darbu. Visu veidu iekšdarbi. Tālrunis 25384484.
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu darbu saistībā ar elektrības darbiem.
Tālrunis 26998884.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9, t.22182220
Dzintara krelles, porcelāna figūriņas, gleznas, monētas un ordeņus. Raiņa iela 23, t.26652388

Pārdod
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi. T.27029553
Garāžu Pētera 9. T.22498357.

«Jelgavā šobrīd ir viena no sakārtotākajām hokeja skolām Latvijā, un mans
uzdevums ir mēģināt to padarīt vēl
profesionālāku un sistemātiskāku,» tā treneris, kurš šobrīd vada ne tikai Virslīgas
komandu HK «Zemgale/LLU», bet pilda
arī Jelgavas Ledus sporta skolas vecākā
trenera pienākumus.
Kā nonācāt Jelgavā?
Pēdējās divas sezonas strādāju ar
jauniešiem Lietuvā, taču kluba nākotne
finansiālu apstākļu dēļ bija neskaidra, līdz
ar to biju jaunas darbavietas meklējumos.
Vasarā tikos ar Jelgavas kluba vadību un,
ilgi nedomājot, piekritu palikt Jelgavā.
Sākotnēji mans darbs tika tendēts
uz Virslīgas komandas trenēšanu, taču
apstākļi mainījās, un kluba vadība man
piedāvāja kļūt arī par vecāko treneri Jelgavas Ledus sporta skolā. Šobrīd šie abi
amati ir manas prioritātes.
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Malku maisos. T.25994203
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288

Dažādi
Aigars Cipruss hokeja aprindās tiek uzskatīts par
inteliģentu treneri: «Apzinos, ka uz maniem pleciem
šobrīd gulstas liela atbildība, tādēļ jādara viss, lai
spēlētājiem būtu iespēja attīstīt savu meistarību un
kļūt par labākiem hokejistiem.» Foto: Raitis Supe
lēt. Visbiežāk šādas manipulācijas ne pie
kā laba nenoved – tiek traucēts sekmīgs
treniņprocess. Šis ir viens no jautājumiem,
kas ir aktuāls arī Jelgavā. Mēs esam
spēruši pirmos soļus, lai novērstu šādus
gadījumus. Svarīgi ir ievērot ētiku – gan
mums kā treneriem, gan bērnu vecākiem.
Jāpārliecina, ka klubs darīs visu, lai
spēlētājs attīstītos, un vecāku klātbūtne
papildus nav nepieciešama.

Ko darāt Ledus sporta skolā?
Vai svarīgs faktors nav arī treneru
Iesaistos bērnu treniņprocesā, kontak- kvalifikācija un profesionalitāte?
tējos ar treneriem, sniedzu savu redzēUzskatu, ka Latvijā ir problēmas ar
jumu treneru darbā. Nepieciešama arī treneru profesionalitāti, mums ir maz
darba koordinēšana.
augsti kvalificētu speciālistu. Tāpat jāsaprot, ka labi speciālisti prasa atbilstošu
Kā vērtējat Jelgavas bērnu un finansējumu. Jelgavas ledus skolā ir
jauniešu hokeja saimniecību?
vairāki jauni treneri, kas nesen sākuši
Pirmais, kas noteikti jāmin, ir tas, ka savu profesionālo darbību. Jaunība dod
Jelgavā ir viena no sakārtotākajām hokeja savus plusus, svarīga ir vēlme strādāt un
skolām Latvijā. Sākot jau ar sagatavoša- progresēt kā trenerim.
nas grupām un līdz pat U-16 komandai.
Šobrīd aktuāls ir U-18 komandas jautāVai šis aspekts ietekmē jauno spējums, kas būtu vēl viens solis ceļā uz labi lētāju došanos uz ārzemēm?
funkcionējošu hokeja piramīdu. NākaUz šo jautājumu grūti atbildēt – ir
mais, ko gribētu ieviest, ir treniņu sistēma. daudz faktoru, kas to ietekmē. Ja spēlēNeslēpšu, ka šobrīd treniņprocess ir katra tājam ir iespēja sevi pierādīt un attīstīties
trenera pārziņā, bērni tiek gatavoti pēc citur, to nevar aizliegt. Skaidrs, ka mēs
trenera redzējuma, taču nākotnē tas jāveic esam ieinteresēti, lai spēlētāji paliek pie
pēc klubā izstrādātas sistēmas.
mums. Uzskatu, ka Jelgavā spējam nodrošināt visu nepieciešamo, lai spēlētājs
Hokejā biežāk nekā citos koman- varētu sevi veiksmīgi pilnveidot.
du sporta veidos min vecāku lomu.
Mans redzējums ir tāds, ka vecākiem
Ir uzskats, ka Latvijas jauniešu
nevajadzētu būt tiem, kas ietekmē treniņ- hokejā pārāk agrā vecumā tiecas
procesu. Viņi būtu jāattālina no treniņu pēc uzvarām.
darba. Šī problēma ir novērojama visā
Es domāju, ka mēs paši šo tēmu esam
Latvijā. Vecākiem profesionālajā jomā aktualizējuši. Arī Skandināvijā no bērbūtu jāuzticas klubam un treneriem, taču niem prasa rezultātu. Somijā bērniem
bieži vien tā nav. Es domāju, ka ietekmē- notiek sacensības, kurās ir uzvarētāji
jošais faktors ir treneru atalgojums – spe- un zaudētāji. Uzvaras ir nepieciešamas,
ciālisti nespēj sevi pilnvērtīgi nodrošināt, tās dod attīstību un emocijas, lai smagi
tādēļ tiek rīkoti maksas treniņi ar domu strādātu treniņos. Taču skaidrs, ka uzvara
iegūt papildu finansējumu. Šis process nedrīkst būt prioritāte 10 – 12 gadu vecupietuvina vecākus komandām, un vienā mā, bērnu un jauniešu hokejā svarīgākais
brīdī treneris kļūst par tādu kā ķīlnieku ir sevis pilnveidošana. Cita lieta, ka mūsu
– vecākiem ir iespēja ar treneri manipu- jauniešu sistēmai trūkst apjoma. Katrā

vecuma grupā būtu nepieciešami 30 un
vairāk spēlētāju, kurus vajadzētu sadalīt
pēc iemaņām. Mums Latvijā visbiežāk
katrā vecuma grupā ir viena komanda,
kurā ir dažāda līmeņa spēlētāji. Jelgavā
pietiekami nokomplektētas ir U-9, U-10
un U-12 vecuma grupas, bet U-14 grupā
jau ir nepietiekams spēlētāju skaits.
Līdz šim Jelgavas Ledus sporta
skolai nav veicies ar augstākā līmeņa spēlētāju sagatavošanu.
Es tā neteiktu. Vairāki Jelgavas Ledus
sporta skolas audzēkņi ir atrodami HK
«Rīga» jaunatnes sistēmā. Jāsaprot, ka
izaudzināt augstas klases spēlētāju nav

viegli, nepieciešams organizēts darbs vairāku gadu garumā. Manuprāt, Jelgavā ir
visi nepieciešamie nosacījumi, lai spēlētājs
varētu sevi pilnveidot līdz augstam profesionālam līmenim, taču jautājums ir, vai
pats sportists tam tic un to vēlas.
Kā prioritāti pieminējāt arī HK
«Zemgale/LLU» trenēšanu – kādi
mērķi ir šai komandai?
Šobrīd trenējamies un gatavojamies
izšķirošajām cīņām Latvijas čempionātā.
Mērķis ir iepriekšējais – iekļūt medaļnieku
vidū. Uzskatu, ka šobrīd Latvijā ir piecas
līdzvērtīgas komandas, tādēļ pavasarī būs
gaidāmas aizraujošas spēles.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora
projektu vadītāja amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
1. konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un fiziskas personas par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
2. koordinēt pašvaldības un tās institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu īstenošanu;
3. organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma devēja prasībām;
4. meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālu projekta ideju finansējuma
piesaistes iespējām;
5. savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē.
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība inženierzinātnēs;
• vismaz 5 (piecu) gadu darba pieredze ES fondu projektu sagatavošanā, koordinēšanā un
vadībā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze ERAF projektu vadībā);
• teicamas valsts valodas un ļoti labas angļu valodas zināšanas;
• Iepirkuma likuma, ES struktūrfondus reglamentējošo un citu normatīvo aktu pārzināšana;
• labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi
un uzņemties atbildību;
• spēja noteikt prioritātes un strādāt vienlaicīgi ar vairākiem projektiem, iekļaujoties noteiktajos termiņos;
• labas organizatoriskās prasmes;
• precizitāte, uz rezultātu orientēta pieeja darbam;
• labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar «MS Office» un biroja tehniku.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu
vadītāja amata konkursam» līdz 2016. gada 12. februārim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām
– 63005583, e-pasts anita.kulsa@dome.jelgava.lv.

Juridiskie pakalpojumi: prasības par darba
samaksu, laulības šķiršanu, uzturlīdzekļiem,
maksātnespēju, konsultācijas. RAF dzīv. masīvs,
Rīgas iela 53a. Tālr.26406466.
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
Transporta pārvadājumi. T.28262407
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro;
noslēgt līgumu. Raiņa 14, t.29179847
Labs meistars veiks remonta darbus jūsu
mājoklī vai birojā. T.26881773
Transporta pakalpojumi. Tālrunis 25446667
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Līdzjūtības
… atmiņas
Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam
Nerimst gaismu dot.
/J.Silazars/
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Linardu Biezo,
vectēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9.d klases
audzinātāja un skolēni
Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas.
/Ā.Elksne/
Skumju brīdī esam kopā ar audzinātāju
Lailu, māmiņu aizsaulē aizvadot.
«Zaķu» grupas bērni, vecāki,
audzinātāja un auklīte

Aizsaulē aizgājuši
ILMĀRS BRUCIS (1937. g.)
JEĻENA KRAVCOVA (1946. g.)
VĒSMA BEĻEVIČA (1935. g.)
VLADIMIRS BORZOVS (1924. g.)
IGORS SUŠKOVS (1964. g.)
LAIMONS BIEZAIS (1942. g.)
JĀNIS JANSONS (1932. g.)
BIRUTA TOMOŠEITE (1937. g.)
SVETLANA PLAKSIJA (1944. g.)
ANASTASIJA BALE (1940. g.)
ROBERTS BERGS (1923. g.)
SERGEJS FEDORENKO (1968. g.)
TATJANA ANAŅEVA ( 1952. g.).
Izvadīšana 21.01. plkst.15 Bērzu kapsētā.
VIKTORS SUBOČS (1923. g.).
Izvadīšana 21.01. plkst.13 no Jelgavas
Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas
katoļu katedrāles uz Zanderu kapsētu.
VLADIMIRS SIMOŅENKOVS (1964. g.).
Izvadīšana 23.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 25. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 6.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2162.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 3.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Ūdensrožu vasara». Vācijas melodrāma (ar subt.).
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 13.sērija.
16.00 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 2.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2162.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Kaķu noslēpumi». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «SeMS. Laboratorija».*
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
9.00 «Supernova 2016».*
9.45 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 12.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 485.sērija.
11.50 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Igaunijas studentu koncerts.
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens četriniekiem. Sezonas 4.posms Leikplesidā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
2.brauciens četriniekiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 486.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 12.sērija.
21.10 «Zudusī paradīze». Vācijas drāma.
22.55 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.35 «Nemiera gars». Dokumentāla filma. 29.sērija.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.35 «LNT ziņu «Top 10»».
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Karamba!» Humora raidījums.
11.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 32.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 6.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 115.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 116.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta ziņas 5».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Detektīvseriāls. 18.sērija.
23.15 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Attīstības kods 2».
1.00 «Saikne 2». ASV seriāls. 10.sērija.
1.45 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
2.35 «Dalasa 3». ASV seriāls. 6.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 7.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 3.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
6.55 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Betmens. Sākums». ASV piedzīvojumu filma. 2005.g.
10.15 «Māmiņu klubs».
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 4.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 17.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 15.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 5.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 16.sērija.
21.00 «Bibliotekāri 2». ASV seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 4.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 7.sērija.
1.50 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
3.10 ««Ievas» pārvērtības 5».
3.45 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 26. janvāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2163.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 4.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Sapņu viesnīca. Čhīanmai». Melodrāma (ar subt.).
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 14.sērija.
16.00 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 3.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2163.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Pianisti Osokini.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Robežas». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Sapieris». ASV kara drāma (ar subt.). 2008.g.
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 13.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 486.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 12.sērija.
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».*
1.brauciens vīriešiem. Sezonas 4.posms Leikplesidā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».*
2.brauciens vīriešiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 487.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.05 «Francijas piekraste». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
20.10 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 1.sērija.
21.00 «Selfridžs 3». Seriāls. 1.sērija.
21.55 «Balss pavēlnieks».*
23.30 «Taisnības eņģelis. Galvojums». Tiesu drāma.
1.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Dzintara dziesmas».
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 61.sērija.
11.50 «Uta Danella. Prāgas noslēpums». Romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 7.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 117.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 118.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mana mamma, mani vīrieši».
Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
23.00 «Apmierini mani». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.55 «Dzīvīte».
0.15 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
1.05 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
2.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 7.sērija.
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 8.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
8.50 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 5.sērija.
9.50 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 5.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 5.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 18.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 16.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 6.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 17.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 3.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
0.00 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 4.sērija.
0.55 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
2.10 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 18.sērija.
2.35 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 5.sērija.
3.20 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 27. janvāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Daugavieši».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 8.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2164.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 5.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*

tv programma
11.20 «Supernova 2016».*
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 15.sērija.
16.00 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 4.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2164.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Melu laboratorija».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 14.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 487.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 1.sērija.
12.35 «Balss pavēlnieks».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 488.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.55 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
20.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 2.sērija.
21.00 «Aiz žoga». Dokumentāla filma.
21.30 «Ap savu asi». Dokumentāla filma.
22.00 «Uzvaras seglos». Dokumentāla filma.
22.55 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.25 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.35 «100 g kultūras. Personība».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 62.sērija.
11.50 «Mana mamma, mani vīrieši». Romantiska komēdija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 8.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 119.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 120.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bīstamā paradīze».
22.15 TV PIRMIZRĀDE. ««Gran Torino»». ASV un Vācijas drāma. 2008.g.
0.30 «Dzīvīte».
0.55 «Nikita 3». ASV seriāls. 7.sērija.
1.35 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
2.25 «Dalasa 3». ASV seriāls. 8.sērija.
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
8.50 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 6.sērija.
9.50 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 6.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 6.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 19.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 17.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 7.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 18.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
23.00 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
0.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 1.sērija.
0.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 3.sērija.
1.40 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
2.00 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 19.sērija.
2.25 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 6.sērija.
3.10 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 28. janvāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 9.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2165.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 6.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Daudz laimes!»*
12.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Zebra».*
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*

Ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 16.sērija.
16.00 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 5.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2165.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Uzvelc tautastērpu!»
20.00 «700 pasaules brīnumi». Izraēla.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».
21.45 «Latvijas kods. Tikai bērns». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.15 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Sienas». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 15.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 488.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 2.sērija.
12.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 489.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 4.sērija.
20.05 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dokumentāla filma.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Aiz žoga». Dokumentāla filma.
23.20 «Ap savu asi». Dokumentāla filma.
23.50 «Sporta studija».*
0.35 «Zebra».* (ar subt.).
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Ekstrasensi kā detektīvi». (ar subt.).
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 63.sērija.
11.55 «Mīlestība un citi negadījumi». Romantiska komēdija. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 9.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 121.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 122.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Profesija – mamma 2».
22.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.55 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 3.sērija.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Nikita 3». ASV seriāls. 8.sērija.
1.40 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
2.30 «Dalasa 3». ASV seriāls. 9.sērija.
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 10.sērija.
6.00 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
8.50 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 7.sērija.
9.50 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 7.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 7.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 20.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 18.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 8.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 19.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
22.00 «Pārkers». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.20 «Kinomānija».
0.55 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
2.20 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 7.sērija.
3.05 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 29. janvāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 10.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 11.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 7.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Brīnumskapja skola».*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 17.sērija.
16.00 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 6.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».

20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 5». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Skutelis ir studijā».*
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.25 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.25 «Kalle nāk 5». Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 5.sērija.
4.40 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Kūku kari».*
8.30 «Melu laboratorija».*
9.30 «Aculiecinieks».*
9.45 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 16.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 489.sērija.
11.45 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.20 «Personība. 100 g kultūras».*
14.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 490.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 1.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
20.00 «Marks Zakerbergs: «Facebook» aizkulises». Dok.filma.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Manona».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Cilvēki tur». Latvijas krimināldrāma (ar subt.). 2012.g.
23.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.35 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dokumentāla filma.
1.35 «Uzvaras seglos». Dokumentāla filma.
2.30 «Jauniešu kora koncerts».*
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Bīstamā paradīze».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 64.sērija.
11.55 «Vitnija». ASV biogrāfiska filma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 10.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 123.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 124.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.05 «Raimonda Paula un Guntara Rača koncerts
«Nekur nav tik labi kā mājās»».
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 11.sērija.
6.00 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
8.50 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 8.sērija.
9.50 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 8.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 8.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 21.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 19.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 9.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 20.sērija.
21.00 «Zobu feja 2». ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
22.55 «Eda realitātes šovs». ASV komēdija. 1999.g.
1.15 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
2.00 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 21.sērija.
2.25 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 8.sērija.
3.10 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 30. janvāris
LTV1
5.20 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dardarija».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Zariņš apprecas». Piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
11.55 «Brīnumskapja Ziemassvētku spēle».*
12.55 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
13.25 «Uzvelc tautastērpu!»*
14.00 «700 pasaules brīnumi».* Izraēla.
14.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Tavernasa. Aizmirstais tuksnesis». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».

TV programma

Ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Amadejs». Dailes teātra izrāde.
1.00 «Cilvēki tur». Latvijas krimināldrāma (ar subt.). 2012.g.
2.40 «Vecgada koncerts ar maestro Raimondu Paulu
«Laimīgu Jauno gadu!»».*
5.00 «Melu laboratorija».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle».
7.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «1000 jūdzes Persijā». 10.sērija.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Province».* (ar subt.).
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
11.15 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.20 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts».*
15.55 «Marks Zakerbergs: «Facebook» aizkulises». Dok.filma.
16.50 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.45 «Ivars Pētersons «Back to the Sixties»».*
19.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.25 «Nemiera gars». Dokumentāla filma. 30.sērija.
21.15 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls. 1.sērija.
23.00 «Vera 5». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
0.45 «Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC»».*
3.05 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
3.30 «1000 jūdzes Persijā». 10.sērija.
4.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*

7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Francijas piekraste». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Māja Mīrica ezerā».
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2007.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 «Supernova 2016. Aizkulises».
22.25 «Mākoņu atlants».
Piedzīvojumu filma (ar subt.). 2012.g.

1.30 «Vīnes filharmoniķi.
Karla Nilsena un Žana Sibēliusa jubilejas koncerts».
3.10 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
3.20 «100 g kultūras. Personība». Komponists Ēriks Ešenvalds.
4.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
5.00 «Melu laboratorija».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Šefpavārs līdzņemšanai».*
9.10 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.40 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.10 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.40 «Kūku kari».*
11.40 «Zariņš apprecas». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2010.g.
13.05 «Sapņu viesnīca. Šrilanka». Melodrāma.
14.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.10 «Manas tautas dziesmas».*
17.00 JAUNUMS. «Ceļš uz UEFA. Euro 2016 apskats».
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LNT
5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 63.sērija.
5.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.00 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 7.sērija.
6.30 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
8.05 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Profesija – mamma 2». Latvijas raidījums.
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 3.sērija.
12.10 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
13.05 «Galileo 2».
13.35 «Bernards». Animācijas seriāls.
13.55 «Māja bez izejas». Rīgas kinostudijas drāma. 1988.g.
15.40 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 33.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 33.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.05 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs. 2015.g. 4.sērija.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. «Atbrīvošanas līcis». ASV drāma. 2014.g.
0.20 «Mīlestība un citi negadījumi». Romantiska komēdija. 2012.g.
1.50 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
3.20 «Briklberija». Animācijas seriāls.
3.40 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 7.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 12.sērija.
6.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
7.15 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.40 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.25 «Kinomānija».
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Bibliotekāri 2». ASV seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
12.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
15.00 «Zobu feja 2». ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
16.50 TV PIRMIZRĀDE. «Virtuve Parīzē». Krievijas komēdija. 2014.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
21.10 «Tu, es un Duprī». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
23.20 «Baiļu kamera». ASV un Vācijas spraiga sižeta trilleris.
1.20 «Pārkers». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
3.25 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 11.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības janvārī, februārī un martā
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

26.01., 09.02., 01.03.
25.01., 17.02., 09.03.
15.01., 29.01., 12.02.
18.01., 01.02., 15.02.
18.01., 01.02., 15.02.
20.01., 03.02., 17.03.
20.01., 03.02., 17.03.
18. – 19.01., 15. – 16.02.
11.01., 08.02., 07.03.
25.01., 22.02., 21.03.
21.01., 04.02., 18.02.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

Svētdiena, 31. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
turpina uzņemt bērnus

no 1,6 līdz 3 gadu vecumam
bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

-

Jelgavas
1. internātpamatskola
aicina pieteikt bērnus

ar kustību traucējumiem
vai somatiskām saslimšanām, kuri
2016./2017. mācību gadā uzsāks
mācības 1. klasē, rindā uz Valsts
pedagoģiski-medicīnisko komisiju.
Skolēni mācības apgūst pēc vispārizglītojošās programmas, tiek nodrošināti
bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumi
– ārstnieciskā vingrošana, masāža, fizioterapija, ārstnieciskā peldēšana, ūdens
procedūras, logopēda nodarbības u.c.
Skolēniem tiek nodrošināta bezmaksas
ēdināšana četras reizes dienā. Bērniem ir
iespēja dzīvot labiekārtotā internātā.
Pieteikties pie skolas sekretāres

pa tālruni 63029514

darba dienās no plkst.9 līdz 14.

www.jelgavasvestnesis.lv
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17.35 «Tās tik ir operas! Manona». Dokumentālu filmu cikls.
18.30 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.
19.30 «Avārija». Vācijas spraiga sižeta filma. 2010.g.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Taisnības eņģelis. Nauda vai dzīvība».
Tiesu drāma.
23.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
23.50 «Anekdošu šovs 3».*
0.45 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 64.sērija.
5.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.00 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 8.sērija.
6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
6.35 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
7.40 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
8.05 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 12». Seriāls. 4.sērija.
12.50 «Galileo 2».
13.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.25 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
16.55 «Dzintara dziesmas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».

7

20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Frosts pret Niksonu». ASV un Lielbritānijas drāma. 2008.g.
23.20 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
0.05 «Juku jukām». Francijas komēdija. 2010.g.
1.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 12». Seriāls. 4.sērija.
3.05 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Galileo 2».

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 13.sērija.
6.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
12.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.00 «Virtuve Parīzē». Krievijas komēdija. 2014.g.
15.10 «Tu, es un Duprī». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
17.20 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tumšais bruņinieks».
ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
23.05 «Neiespējamā misija 2». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
1.30 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
2.20 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
4.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
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Pasākumi pilsētā
 21. janvārī – Jauno grāmatu diena. Katra mēneša trešajā ceturtdienā lasītājiem ir
iespēja iepazīt grāmatu jaunumus (Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. janvārī pulksten 16 – «Atvērto durvju vakariņš»: interesenti bērnu un jauniešu
centrā «Junda» aicināti apskatīties, kur radošums mīt (pulciņu dažādība, radošo darbu
izstādes, prezentācijas) (BJC «Junda» Skolas ielā 2).
 23. janvārī pulksten 14 – vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki «Lai sasaucamies, lai dziedam!». Piedalās JPPI «Kultūra» sieviešu vokālais ansamblis «Guns» un
vokālie ansambļi no visām Latvijas pusēm. Ieeja – bez maksas (k/n «Rota» Garozas
ielā 15).
 23. janvārī pulksten 14 un 18 – deju studijas «Benefice» koncerts «Uz ielas…».
Mākslinieciskā vadītāja – A.Andersone. Biļetes koncerta dienā nopērkamas kultūras
nama kasē. Biļešu cena – € 3 (kultūras namā).
 24. janvārī pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: apjukums divās daļās
«Jelgava 94» pēc Jāņa Joņeva romāna motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena –
€ 2 – 3 (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 24. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
 28. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Sahāras vilinājumi». Ar
ceļojuma iespaidiem un praktisku informāciju dalīsies tūrisma biroja «Impro» gids
Andris Geidāns (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 30. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana un dekorēšana». Iespēja
iepazīties ar senlatviešu Sveču dienas tradīcijām, kā arī iemācīties paša rokām liet sveces
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 31. janvārī pulksten 14 – tikšanās un saruna ar Noru Ikstenu par grāmatu «Mātes
piens» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 1. februārī no pulksten 18 līdz 18.40 un no pulksten 18.45 līdz 19.30 – treniņnodarbība «Kā uzlabot bērna stāju – zināšanas, praktiski padomi, vingrošana».
Bezmaksas nodarbības vadīs fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Solveiga
Rudmieze. Pieteikšanās un informācija pa tālruni 29222737 (ZRKAC Svētes ielā 33).
 5. februārī pulksten 11 – Komunistiskā genocīda 1945. gada represiju upuru
piemiņas brīdis pie kultūras nama «Rota» piemiņas akmens.
 6. februārī pulksten 11 – radošā nodarbība «Pelnu dienas tradīcijas» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 6. februārī pulksten 14 un 15.30 – izbraukums ar autobusu pa Jelgavas ievērojamākajām vietām. Dalība – bez maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447. Vietu
skaits – ierobežots (sākums no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 7. februārī no pulksten 12 līdz 15 – ģimenes diena «Ziemas prieki bibliotēkā».
Radošās darbnīcas, konkursi, izstādes, leļļu teātris, mūzika un citi brīnumi. Ieeja – bez
maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 7. februārī pulksten 13 – leļļu izrāde bērniem «Kurš mežā saka oi-oi?». Ieeja – bez
maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 7. februārī pulksten 14 – izbraukums ar autobusu pa Jelgavas ievērojamākajām
vietām. Dalība – bez maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447. Vietu skaits
– ierobežots (sākums no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).

Izstādes
 No 20. janvāra – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde. Izstāde apskatāma līdz 5. martam (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 No 21. janvāra – izstāde «Divi mākslā»: Laines Kainaizes un Guntas Brakovskas
gleznas. 5. februārī pulksten 14 – tikšanās ar māksliniecēm (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 No 21. janvāra – izstāde «Latvijas armijas ģenerālis un divkārtējais Lāčplēša Kara
ordeņa kavalieris Pēteris Radziņš Ukrainas un Latvijas vēsturē» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 No 24. janvāra – izstāde «Klusie ūdeņi»: Lindas Freibergas, Kārļa Freiberga, Māra
Subača, Ramonas Pēkšēnas, Siljas Pogules, Gundegas Strautmanes, Marutas Upenieces-Zideres, Mārtiņa Zidera un Armanda Grunduļa darbi (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 29. janvārim – gleznotājas Ritas Leles darbu izstāde «... ārā no rāmjiem»
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 No 29. janvāra – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu, absolventu un pedagogu darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
 30. janvārī pulksten 12 – kāzu pakalpojumu izstāde «Baltic Wedding expo Jelgava
2016». Ieeja – ar ielūgumiem (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. janvārim – multimediāla izstāde «Jelgavai 750» (kultūras nama 1. stāva
lielajā foajē).
 Līdz 31. janvārim – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Pujeņu maģija sniegputenī»
(kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 31. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (t/c «Pilsētas
pasāža» Driksas ielā 4).
 No 1. februāra – Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja Naumova
ilustrāciju grāmatai «Ahoi! Plūdi Daugavā» izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 3. februārim – Dainas Dagnijas gleznu un tekstilmākslas izstādes atklāšana
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 4. februāra – Māras Grīnbergas bilžu izstāde «Parīzieši 2015» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Tūrisma vakarā iepazīs
Sahāras vilinājumus
 Egija Grošteine

Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī 28. janvārī
pulksten 18 notiks tematiskais tūrisma vakars, kurā
gids un pasaules apceļotājs
Andris Geidāns dalīsies
iespaidos par piedzīvoto
ceļojuma laikā pa Sahāras
tuksnesi Āfrikā.
Tūrisma vakara apmeklētāji tiks
aizvesti virtuālā stāstu ceļojumā uz
Āfriku un lielāko smilšu tuksnesi
pasaulē – Sahāru. Vakara gaitā viesis
stāstīs par Alžīrijas Rietumsahāru un
Sahāras Lībijas tuksneša daļu, pasākuma apmeklētājiem atklās, kādas
sajūtas ir, esot tuksnesī Ziemeļāfri-

kā, kā tās atšķiras no sajūtām, esot
tuksnešos citviet pasaulē. Vēl gids
pastāstīs par ceļojumā sastaptajām
Sahāras civilizācijām, kas burtiski
dzīvo nekurienes vidū, sniegs praktisku informāciju, kas lieti noderēs
citiem ceļotājiem, un demonstrēs nelielu ceļojuma video, informē Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs.
Tūrisma aģentūras «Impro» gids
A.Geidāns ir apceļojis gandrīz pusi
pasaules un iepazinis dažādas valstis,
tautas un kultūras. Jāpiebilst, ka ceļotājs jau reiz ir viesojies tūrisma vakarā
tornī, stāstot par piedzīvoto Brazīlijā.
Dalības maksa pasākumā – 1,50
eiro, pirmsskolas vecuma bērniem
– bez maksas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv.

notikumi

Ceturtdiena, 2016. gada 21. janvāris

Pasaules brīnumus
darinās ledū

Foto: no JV arhīva
 Egija Grošteine

No 5. līdz 7. februārim Jelgavā, Pasta salā, jau 18.
reizi notiks Starptautiskais
Ledus skulptūru festivāls.
Šoreiz tajā 30 mākslinieki
no dažādām valstīm veidos pasaules brīnumus, ko
festivālā papildinās dažādu
mūziķu uzstāšanās, izrādes
bērniem, kā arī skulptūru
spīdēšana ar gaismu spēli
multimediālā šovā, kas ir šā
gada jaunums.
Kā stāsta pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics, jau
ierasts, ka viena no festivāla aktivitātēm ir skulptūru spīdēšana ar pirotehnikas elementiem. Šogad tajā plānots
arī kāds festivālā vēl nebijis notikums
– aktivitāti papildinās multimediāls
šovs, kas caur gaismu spēli un projekcijām atklās, ka viens no nozīmīgākajiem
brīnumiem mūsu pasaulē ir mīlestība.
Šovu veidos tā pati radošā grupa, kas
priecēja ar projekcijām uz Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, ko
varējām redzēt 18. novembrī.

Mākslas darbos pārtaps vairāk
nekā 70 tonnas ledus

Dalībai festivālā žūrijas komisija
no aptuveni 50 pretendentiem izraudzījusies 30 pasaulē atzītus tēlniekus,
kuri guvuši godalgotas vietas dažādos
starptautiskos konkursos. Šoreiz
pie mums mākslinieki ieradīsies no
desmit valstīm – Latvijas, Lietuvas,
Krievijas, Polijas, Igaunijas, Bulgārijas, Nīderlandes, Kanādas, Norvēģijas
un Francijas –, informē «Kultūras»
Attīstības plānošanas un projektu
vadības sektora vadītājs Ivars Pirvics.
Kā ierasts, festivālā būs apskatāmi ne
tikai konkursam tapušie darbi, bet
arī dažādi citi ledus mākslas objekti,
piemēram, ledus bārs, sniega un foto
skulptūras. Kopumā konkursa darbu
un papildu ledus skulptūru veidošanai
tiks izlietots vairāk nekā 70 tonnas
ledus. Darbu mākslinieki sāks 1. februārī pulksten 9 – sākumā viņi strādās
pie individuālo skulptūru izveides,
savukārt vēlāk veidos komandu darbus
jeb lielās skulptūras. Jāpiebilst, ka jau
no pirmās dienas skulptūru tapšanas
procesam ikviens interesents varēs
sekot līdzi interneta vietnē www.festivali.jelgava.lv, savukārt festivāla laikā
sestdien un svētdien klātienē būs ie-

spēja vērot ledus skulptūru veidošanas mary, Antra Stafecka, Žizell, Madara
paraugdemonstrējumus.
Celma un citi. Viens no Latvijā populārākajiem dīdžejiem [Ex] da bass
Laikapstākļi nebūs šķērslis
festivāla apmeklētāju vērtējumam
Šoreiz mākslinieki veidos skulp- piedāvās «3live project», kas ir unikāls
tūras par tēmu «Pasaules brīnumi». projekts, ar ko mākslinieks uzstājas arī
M.Buškevics stāsta, ka, izraugoties ārzemēs. Deju mūzikas ritmus piedātēmu, ik gadu tiek ņemti vērā vairāki vās arī dīdžejs Roberts Lejasmeijers un
kritēriji. Taču, balstoties uz iepriekšējo dīdžejs Erminass. Tāpat ar muzikāliem
gadu rūgto pieredzi, nosaukumā netiek priekšnesumiem festivālā uzstāsies
minēts ne siltums, ne ūdens. Vēl tēmai Liene Greifāne jeb Liene Candy, Laimis
ir jābūt interesantai, kreatīvai, lai Rācenājs un mariači grupa «Sol Y Sommākslinieki piedāvātu plašu un dažādu bre», Jāņa Lūsēna muzikālā apvienība
tās interpretāciju.
«Promenāde», kā arī reperis Ozols.
Katru gadu lielākais pārbaudījums
Pasākuma organizatori ir parūfestivāla norisei ir Latvijai raksturīgie pējušies arī par izklaidi mazākajiem
mainīgie laikapstākļi. Uz jautājumu, pasākuma apmeklētājiem. Būs līdz
vai laika prognozes pasākuma organi- šim garākais ledus slīdkalniņš ar vaizatorus nebiedē, I.Pirvics atbild: «Šis rākām nobrauktuvēm, ko, kā liecina
ir jau 18. festivāls – visi iepriekšējie ir iepriekšējo gadu novērojumi, ir iecienotikuši, gadu gaitā pieredze ir uzkrā- nījuši ne tikai bērni un jaunieši, bet
ta, tādēļ iedzīvotāji var būt droši, ka arī arī pieaugušie, kā arī Jūrmalas teātra
18. festivāls Jelgavā notiks, neraugo- un radošās apvienības «Pasaku nams»
ties uz to, kādi tobrīd būs laikapstākļi. rotaļuzvedumi.
Vienīgi nevaram prognozēt, cik ilgu
laiku skulptūras nezaudēs savu formu, Jelgavniekiem būs lētāk
tāpēc interesenti festivāla apmeklējuJāņem vērā, ka iepriekšpārdošanā
mu aicināti neatlikt uz pēdējo brīdi. biļetes varēs iegādāties lētāk. Dažādas
Jāņem vērā, ka festivāla biļetes var atlaides piemērotas ne tikai skolēniem,
izmantot kā dienas biļeti. Tas nozīmē, studentiem un pensionāriem, bet arī
ka iegādātā biļete konkrētajā dienā dod ģimenēm un Jelgavas skolēna kartes
iespēju atgriezties parkā neierobežoti un Jelgavas iedzīvotāja kartes īpašniedaudz reižu. Tiesa, ja apmeklētāji fes- kiem. Biļešu cena iepriekšpārdošanā
tivāla norises vietā vēlas atgriezties, līdz 4. februārim: pieaugušajiem – 4
pirms iziešanas no parka viņiem pie eiro; skolēniem studentiem, pensiokases ir jāpalūdz, lai uz rokas uzspiež nāriem – 2 eiro; ģimenes biļete (divi
zīmodziņu.»
pieaugušie + divi bērni vai pieaugušais + trīs bērni) – 6 eiro; ar Jelgavas
Brīnumi būs arī uz skatuves
iedzīvotāja karti – 2 eiro; ar Jelgavas
Arī šogad festivālā plānota daudz- skolēna karti – 1 eiro; ar kuponu, kas
pusīga izklaides programma. Jau būs atrodams «Jelgavas Vēstneša» 21.
festivāla atklāšanas ceremonijā 5. un 28. janvāra numurā, – 2 eiro. Biļefebruārī pasākuma apmeklētājiem būs tes var iegādāties Jelgavas kultūras
iespēja redzēt 700 pasaules brīnumus nama kasē.
– tos uz skatuves uzburs deju studija
Biļešu cena festivāla dienās: pieau«Benefice», tautas deju ansamblis gušajiem – 5 eiro; skolēniem, studen«Diždancis», bērnu un jauniešu deju tiem, pensionāriem – 3 eiro; ģimenes
kolektīvs «Vēja zirdziņš», koris «Mīta- biļete – 10 eiro; ar Jelgavas iedzīvotāja
va» un citi kolektīvi.
karti – 3 eiro; ar Jelgavas skolēna karti
Festivāla programmā ir arī dažādi – 2 eiro. Festivāla laikā biļetes varēs
citi koncerti. Jelgavas bundzinieks iegādāties Pasta salā, un norēķināties
Gundars Lintiņš festivāla apmeklētā- būs iespējams arī ar maksājumu karjus aicinās uz savas 45 gadu jubilejas tēm. Bērniem līdz 7 gadu vecumam
svinībām, ko viņš atzīmēs ar koncertu ieeja festivālā – bez maksas.
«Draugi! Man šodien dzimene». Tajā
Organizatori atgādina, ka Pasta salu
uzstāsies arī mūziķi un tautā iemīļoti ne ikdienā, ne festivāla laikā nedrīkst
dziedātāji, ar kuriem jubilārs ir sadar- apmeklēt kopā ar mājdzīvniekiem,
bojies savas muzikālās karjeras laikā. un iedzīvotājus, kuru dzīvesvieta ir
Dalību jubilejas koncertā ir apstiprinā- netālu no pasākuma norises vietas, uz
juši dažādi mākslinieki, tostarp grupa festivālu aicina doties kājām, tādējādi
«Credo», pianists Kristaps Krievkalns, aiztaupot sev rūpes par to, kur novietot
«TirkizBand», Jelgavas popkoris, An- automašīnu.

