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 20. janvārī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
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Pieminēs barikādes
Foto: Austris Auziņš

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
vienu no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām
balvām ar pilsētas simboliku.

Privātmājās ūdens patēriņa
skaitītājus ūdensvada
ievadā maina bez maksas
 Sintija Čepanone

Ar lūgumu noplombēt nupat par saviem
līdzekļiem nomainīto
ūdensskaitītāju «Jelgavas ūdenī» šogad
jau vērsušies vairāki
privātmāju iedzīvotāji.
«Taču līdz šim atsevišķos
gadījumos konstatēts,
ka viņi maksājuši par
komercuzskaites mēr
aparātu, kura nomaiņu
kopš pagājušā gada
«Jelgavas ūdens» nodrošina bez maksas,»
saka uzņēmuma komercdirektors Andrejs
Eihvalds.

 Jana Bahmane

tu izstāde, informē Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
Piektdien, 20. janvārī, 1991. gada barikāžu aizstāvmākslas muzeja direktores
ju atceres dienā, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
vietniece Marija Kaupere.
un mākslas muzejs pulksten 15 aicina uz barikāžu
Pulksten 16.30 interesentus
laikam veltītu pasākumu, savukārt pulksten 16.30
pie muzeja gaidīs autobuss,
pie muzeja interesentus gaidīs autobuss, kas
kas jelgavniekus bez maksas
jelgavniekus aizvedīs uz atceres koncertu Rīgas
nogādās uz atceres koncertu
Doma baznīcā.
Rīgas Doma baznīcā. Koncertā
«Uz jaunām debesīm» izskaMuzejā pie tējas krūzes varēs mos no preses izdevumiem un nēs Riharda Dubras, Ērika
atcerēties 1991. gada janvāra sarunājoties par pieredzēto. Ešenvalda, Lūcijas Garūtas,
notikumus, klausoties lasīju- Būs arī neliela tā laika laikraks- Raimonda Paula un citu lat-

viešu komponistu mūzika, ko
izpildīs Renārs Kaupers, Daumants Kalniņš, Reinis Sējāns,
Ilze Reine, Aigars Reinis, Toms
Rudzinskis un citi. Koncerts
sāksies pulksten 18, bet mājupceļš no Rīgas paredzēts pēc
pulksten 20.
Pieteikties braucienam var
līdz 20. janvāra pulksten 10 pa
tālruni 63005556 vai 63005507.
Braucienu organizē un apmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Latvijā sākas gripas epidēmija;
Jelgavā pagaidām vēl slimo maz
 Sintija Čepanone

Pagājušajā nedēļā
četrās Latvijas pilsētās – Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā un Rīgā
– saslimstība ar gripu
pārsniedza 100 saslimšanas gadījumus
uz 100 000 iedzīvotāju, tādējādi Slimību
profilakses un kontroles centrs (SPKC)
valstī izziņo gripas
epidēmijas sākumu.
Jelgavā gripas rādītāji
pagaidām nav augsti,
taču iedzīvotāji aicināti ievērot gripas
profilakses pasākumus.

Komentējot aktuālos gripas
monitoringa datus Jelgavā,
SPKC Zemgales reģionālās nodaļas pārstāve Elvīra Brūvere
informē, ka pagājušajā nedēļā
mūsu pilsētā oficiāli reģistrēts
viens saslimušais ar gripu,
kas, rēķinot uz 100 tūkstošiem
iedzīvotāju, nozīmē, ka mūsu
pilsētā intensīvais rādītājs ir
28,1 saslimšanas gadījums uz
100 tūkstošiem iedzīvotāju.
«Saslimušais ir pieaugušais,»
piebilst viņa.
Arī izglītības iestāžu apmeklējums liecina par stabilu
situāciju Jelgavā – E.Brūvere
norāda, ka atbilstoši monitoringa datiem pagājušajā nedēļā
pilsētas skolas apmeklēja 93,6
procenti izglītojamo, savukārt

pirmsskolas izglītības iestādes – 76,6 procenti no kopējā
bērndārznieku skaita. «Jāņem
vērā, ka kavējumu iemesls var
būt ne tikai kāda saslimšana,
bet arī, teiksim, aukstais laiks,
kad vecāki savu atvasi izvēlas
nevest uz dārziņu,» situāciju
komentē speciāliste.
Jāpiebilst, ka pa vienam
saslimušajam ar gripu mūsu
pilsētā reģistrēts arī divās iepriekšējās nedēļās.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka gripas epidēmiju
valstī izsludina, ja tiek reģistrēti 100 saslimšanas gadījumi
uz 100 000 iedzīvotāju. Pērn
gripas epidēmija Jelgavā tika
izziņota februāra sākumā.
Gripai raksturīga pēkšņa

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

slimības simptomu parādīšanās
– drebuļi, ķermeņa temperatūras paaugstināšanās, stipras
galvassāpes, sāpes acu ābolos un
muskuļos jeb «kaulu laušana»,
sauss klepus un rīkles iekaisums, izteikts nespēks, apetītes
zudums, bezmiegs, maziem
bērniem var būt arī vemšana un
caureja, informē SPKC.
Lai izvairītos no saslimšanas, ieteicams bieži mazgāt
rokas, vēdināt telpas, mitrināt
gaisu tajās, kā arī izvairīties no
kontakta ar slimiem cilvēkiem,
taču vislabākā aizsardzība pret
gripu ir vakcinācija – SPKC
pārstāve Ilze Arāja uzsver,
ka šobrīd vēl aizvien nav par
vēlu vakcinēties, jo imunitāte
izveidojas desmit dienu laikā.

63048800

Viņš atgādina, ka iepriekš
ūdensskaitītāju nomaiņa privātmājās bija katra īpašnieka ziņā,
taču atbilstoši Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likumam kopš 2016.
gada 1. janvāra komercuzskaites
mēraparāti jeb ūdens patēriņa
skaitītāji, kas uzstādīti mājas
ievadā, bez maksas jānomaina
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam, kas mūsu pilsētā ir
SIA «Jelgavas ūdens».
A.Eihvalds skaidro, ka kopumā uzņēmumam pilsētā četru
gadu laikā jānomaina vairāk nekā
5500 ūdens patēriņa skaitītāju
un tas tiek darīts plānveidīgi un
pakāpeniski atkarībā no ierīces
verifikācijas termiņa konkrētā
adresē. Īstenojot ūdensskaitītāju
nomaiņu privātmājās, «Jelgavas
ūdens» pirms tam sazinās ar katru
abonentu, lai vienotos par mērierīces nomaiņas laiku. «Pagājušajā
gadā «Jelgavas ūdens» bez maksas privātmājās nomainīja 1682
ūdensskaitītājus, šogad plānots

nomainīt vēl 980, bet atlikušie
skaitītāji tiks nomainīti nākamo
divu gadu laikā,» skaidro A.Eih
valds, uzsverot, ka iedzīvotājiem
par to nav jāmaksā.
Taču ir māju īpašnieki, kuri
nezina, ka «Jelgavas ūdens»
ūdensskaitītāju nomaiņu veic
bez maksas, un šādu situāciju
izmanto atsevišķas firmas. Pēc
privātmāju saimnieku sacītā, firma, kas ūdensskaitītāja nomaiņu
īpašumā veikusi pirms četriem
gadiem, sazinās ar savu bijušo
klientu, atgādina, ka pienācis kārtējais ūdensskaitītāja verifikācijas
termiņš, un piedāvā savus maksas
pakalpojumus. «Diemžēl vairāki
iedzīvotāji tādējādi par maksu
nomainījuši arī komercuzskaites
mērierīces, ko «Jelgavas ūdens»
nodrošina par saviem līdzekļiem,»
tā A.Eihvalds, uzsverot, ka, pirms
pieņemt privātas firmas piedāvājumu, iedzīvotāji aicināti sazināties
ar «Jelgavas ūdeni» pa tālruni
63007698, lai noskaidrotu, kas
atbildīgs par skaitītāja nomaiņu.
Uzņēmuma komercdirektors
uzsver, ka par mērierīču, kas
īpašumā uzstādītas papildus un,
piemēram, atsevišķi uzskaita
dārza laistīšanai patērēto ūdeni,
verificēšanu vai nomaiņu arī
turpmāk būs atbildīgs privātmājas īpašnieks, taču plombas
noņemšana obligāti jāpiesaka
SIA «Jelgavas ūdens» pa tālruni
63007698, jo saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.174, kas
ir spēkā no 2016. gada 22. marta,
pakalpojuma sniedzējam ir tiesības aprēķināt kompensāciju par
ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietošanu, ja skaitītājam ir bojāta
vai noņemta plomba vai ir izdarīta
neatļauta iedarbība uz komercuzskaites mēraparātu.

Gada laikā Jelgavā bezdarbs
sarucis par diviem procentiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) apkopojusi datus par
bezdarba līmeni valstī
2016. gada decembrī.
Lai gan Jelgavā decembrī bezdarbs bijis
mazliet lielāks nekā
novembrī, visa gada
griezumā bezdarba
līmenis mūsu pilsētā
samazinājies par diviem procentiem.
Decembra beigās NVA uzskaitē
Jelgavā bija 1546 bezdarbnieki,
kas ir 5,8 procenti no iedzīvotājiem darbspējas vecumā. Bezdarba līmenis ir mazliet palielinājies
salīdzinājumā ar pēdējiem mēnešiem – oktobrī un novembrī

bezdarba līmenis Jelgavā bija 5,7
procenti. Jāpiebilst, ka decembrī bezdarba līmenis audzis arī
Zemgales reģionā kopumā – no
7,7 procentiem novembrī līdz
8,2 procentiem decembra beigās.
Zemākais reģistrētā bezdarba
līmenis decembra beigās bija
Rīgas reģionā (5,3 procenti), bet
augstākais – Latgales reģionā
(17,9 procenti). Kurzemes reģionā reģistrētā bezdarba līmenis
decembrī bija 10,4 procenti,
Vidzemē – 9,2 procenti. No valsts
lielākajām pilsētām zemākais
bezdarba līmenis reģistrēts Rīgā
– pieci procenti, Valmierā – 5,7
procenti, Jelgavā – 5,8 procenti,
Jūrmalā – 6,4 procenti, Ventspilī
– 6,7 procenti, Jēkabpilī – 9,8
procenti, Liepājā – 11,2 procenti,
Daugavpilī – 11,5 procenti, Rēzeknē – 15,7 procenti.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Gandrīz piektā daļa izsaukumu –
no videonovērošanas sistēmas
Pārkāpums

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija 2016. gadā kopumā saņēmusi 9951 izsaukumu, kas ir par 669 vairāk
nekā 2015. gadā. No tiem nepilni 19 procenti – 1862
– bijuši no Pašvaldības policijas videonovērošanas
inspektoriem. «Izsaukumu skaits, kas saņemts no
videonovērošanas inspektoriem, aizvadītajā gadā pieauga par 136 procentiem, salīdzinot ar 2015. gadu. Tas
nozīmē, ka pilsētas videonovērošanas sistēmas darba
efektivitāte palielinās,» norāda Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andris Lakstīgala.
Viņš stāsta, ka kamerās tiek
fiksēti dažādi pārkāpumi – smēķēšana un alkohola lietošana
publiskās vietās, pilsētas infrastruktūras bojāšana, satiksmes
noteikumu pārkāpumi, konflikti
uz ielām, lēkšana upē no tiltiem
un tamlīdzīgi. Tiesa, daļa izsaukumu tiek atsaukti, piemēram,
pie kādas iestādes ieejas smēķē, bet
pirms ekipāžas ierašanās cilvēks
devies prom; automašīna atstāta

neatļautā vietā, bet pirms ekipāžas
ierašanās atgriežas vadītājs un
aizbrauc.
Visvairāk izsaukumu pagājušajā
gadā bijuši saistībā ar transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu (1336,
kas ir par 350 vairāk nekā 2015.
gadā). Samazinājies izsaukumu
skaits uz ģimenes un kaimiņu konfliktiem (712, kas ir par 70 mazāk
nekā 2015. gadā), konfliktiem, ko

izraisījušas iereibušas personas
(452, kas ir par 119 mazāk nekā
2015. gadā) un trokšņošanu (pērn
bijuši 397 izsaukumi, kas ir par
106 mazāk nekā 2015. gadā).
Viens no būtiskākajiem Pašvaldības policijas uzdevumiem
ir sabiedriskās kārtības nodrošināšana, pilsētu padarot drošu
un patīkamu kā jelgavniekiem,
tā viesiem. A.Lakstīgala norāda,
ka joprojām daudz pārkāpumu
reģistrēti par alkohola lietošanu
sabiedriskās vietās, atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī
– pērn par to sastādīti vairāk nekā
400 administratīvā pārkāpuma
protokolu, kā arī izteikti vairāk
nekā 150 mutisku aizrādījumu.
Arī smēķēšana joprojām ir aktuāla, tomēr šajā ziņā lielākā problēma ir pie izglītības iestādēm,
kurās mācās arī pilngadību jau
sasnieguši jaunieši. «Nepilngadīgie smēķēt nedrīkst, un tieši

2016. gadā izdarītie pārkāpumi

Administratīvā
pārkāpuma pro
tokoli (+ protokoli par atkārtotiem
pārkāpumiem
gada laikā)
Smēķēšana neatļautā vietā
14
Alkohola lietošana sabiedriskā vietā
252 (+150)
Stāvēšanas un apstāšanās noteikumu neievērošana 86
Gājēju pārkāpumi
84
Dzīvošana bez deklarētas dzīvesvietas
40
Dzīvošana bez personu apliecinoša dokumenta
2
Sīkais huligānisms (lamāšanās necenzētiem vārdiem, 64
soliņu laušana utt.)
Trokšņošana
40
Dzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana
22 (+4)
Zāles nenopļaušana un īpašuma nekopšana
81
Sniega nenotīrīšana no ietvēm
11
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana 18
Bērna līdz 7 g.v. atstāšana bez uzraudzības
6 (+2)
Fiziska vai emocionāla vardarbība pret bērnu
4
Bērnu aprūpes pienākumu nepildīšana
10
Alkohola pārdošana nepilngadīgajiem
12

pie skolām nereti ir novērojams,
ka pilngadīgie jaunieši pacienā
ar cigareti nepilngadīgos skolasbiedrus,» stāsta A.Lakstīgala.
Nepilngadīgo likumpārkāpumu
prevencijas grupa pērn vairāk
rīkojusi preventīvus pasākumus
un reidus, lai liktu bērniem un
viņu vecākiem aizdomāties par
uzvedības un likumu normām.
«Regulāri uzraugām arī to, vai
nepilngadīgajiem netiek pārdots
alkohols, parastās un elektroniskās cigaretes, enerģijas dzērieni.
Piemēram, janvāra sākumā reida
laikā vienā veikalā nepilngadīgajam pārdeva trīs alus,» Pašvaldības
policijas priekšnieka vietnieks
A.Lakstīgala piebilst, ka nereti
jaunieši paši lūdz pieaugušos, lai
viņiem nopērk apreibinošas vielas,
un ir kontingents, ko nebaida par
šādu rīcību paredzētais sods.
Turpinot par nepilngadīgo pārkāpumiem, A.Lakstīgala skaidro,

Tēze par Pils salā apbedītajiem 1812. gada
kara Krievijas zaldātiem neapstiprinās
 Ilze Knusle-Jankevica

Saņemti ekspertu atzinumi un arheologs
Andris Tomašūns uzrakstījis ziņojumu par
vasarā Pils salā veiktajiem izrakumiem, kuros
tika izceltas septiņu cilvēku mirstīgās atliekas.
Rūpīga antropologa
kaulu izpēte neapstiprina iepriekš pieņemto
tēzi, ka Pils salas ziemeļu galā apglabāti karavīri, kas krituši, Napoleona kara laikā 1812.
gadā Krievijas armijai
ieņemot Jelgavu.
Visi mirušie ir vīrieši vecumā no
18 līdz 60 gadiem. To vidējais ķermeņa garums ir 168,9 centimetri,
kas atbilst 18. – 19. gadsimta
vīriešu datiem, bet ir stipri mazāks
salīdzinājumā ar Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcā apbedītajiem
18. gadsimta Jelgavas iedzīvotājiem. Vecākajam no vīriešiem
konstatēta izteikta mugurkaula
deformācija, kas apgrūtināja kustības un pārvietošanos. Visi septiņi
cilvēki tikuši apglabāti vienā laikā,
uz ko norāda gan analogais zārku
izmērs (garums – 190 centimetri,
platums kājgalī – 30 centimetri,
platums galvgalī – 40 centimetri)

un veids (tie izgatavoti no apmēram divus centimetrus bieziem
dēļiem un sastiprināti ar līdzīga
veida dzelzs naglām), gan zemes
slāņi.
Eksperti konstatējuši faktus,
kas ir pretrunā pieņēmumam
par krievu zaldātiem. «Pirmkārt,
nevienam no septiņiem skeletiem
netika konstatētas durtas vai
šautas brūces. Otrkārt, vismaz
divi no mirušajiem apglabāšanas
brīdī jau bija sākuši sadalīties, par
ko liecina sajaukta kaulu kārtība,
lai gan paši apbedījumi nebija
aizskarti – vienam skeletam bija
sajaukti muguras skriemeļu kauli,
bet otram gan muguras skriemeļi
un kājas stilba kauli bija apgriezti
otrādi, gan trūka pēdas,» rezumē
A.Tomašūns, pamatojoties uz
izrakumos atklāto un antropologa Gunta Gerharda pētījumiem.
Tomēr izrakumos gūts apstiprinājums, ka šie cilvēki miruši kara
laikā, jo kapos atrastas monētas,
kas datētas ar 1813. gadu, un kapā
līdzi liktie krustiņi norāda, ka viņi
piederīgi pareizticīgo baznīcai,
savukārt Jelgavā tajā laikā valdošā
bija luterāņu ticība. Turklāt Jelgavā pareizticīgo kapsēta bija otrā
pilsētas galā un maz ticams, ka
vietējos iedzīvotājus vestu apglabāt
uz Pils salu, nevis kapiem.
«Karš Eiropā ilga vairākus
gadus, bet, visticamāk, šie cilvēki

nekrita kaujās. Izanalizējot atrasto, rodas jaunas versijas. Pirmā:
viņi piedalījās karā, bet bija nevis
zaldāti, bet jūrnieki – liellaivu
apkalpes komanda – un noslīka,
kas izskaidrotu sajaukto kaulu
kārtību, apglabājot ķermeņus,
kas ūdenī jau sākuši sadalīties.
Otrā: viņi miruši no kādas lipīgas
slimības, uz ko norāda atrastās
kaļķa vai krīta pēdas uz diviem
skeletiem. Tajos laikos pastāvēja
uzskats, ka kaļķis vai krīts palīdz
izvairīties no epidēmijām, tāpēc
holēras un mēra laikā ar to kaisīja
mirstīgās atliekas masu kapos.
Arī šis ir masu kaps, jo, pēc mūsu
aplēsēm, Pils salas ziemeļu galā
apglabāti vairāk nekā 20 cilvēki
– ir ziņas, ka Brāļu kapu biedrības aktīvists Aldis Hartmanis
iepriekš atradis desmit cilvēku
mirstīgās atliekas, ko gan ieracis
atpakaļ zemē. Precīza to atrašanās vieta gan nav zināma. Mēs
iepriekš izrakām vienu skeletu,
pērnvasar – vēl septiņus, un viss
norāda, ka līdzās tiem ir vēl citi
apbedījumi,» stāsta vēsturnieks,
piebilstot, ka pīšļi pēc antropologa
veiktajiem pētījumiem ierakti
atpakaļ kapu laukā.
Lai gan zināms, ka 1812. – 1814.
gadā Jelgavas pilī bija krievu
karaspēka garnizons un ierīkots
hospitālis, A.Tomašūns sliecas
noraidīt versiju, ka mirušie būtu

karavīri. «Mums zināmie fakti
liecina, ka notika kaut kas ārkārtējs un visus šos cilvēkus vajadzēja
ātri apglabāt. Tas darīts steigā. Tā
kā aktīvā karadarbība Pils salā jau
bija beigusies, hospitālī nomirušos
nebūtu pamata apbedīt steigšus.
Turklāt krievu garnizonam bija
savi kapi Miera ielā, kur, visticamāk, būtu apglabāti zaldāti.
Jāpiebilst, ka apbedījumos tika
atrasti arī dažādi arheoloģiskie
priekšmeti un kapu piedevas, kas
nodoti Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejam.
Starp 16 vienībām kā interesantākās A.Tomašūns min trīs nažus,
kas, iespējams, piederēja apglabātajiem vai izmantoti, kapus rokot,
pareizticīgo krustiņus, kas ļauj
apgalvot, ka mirušie nav vietējie
iedzīvotāji, un ausu sēra tīrāmo
karotīti. «Ziņojumu par arheoloģisko izrakumu gaitu esmu iesniedzis
visām atbildīgajām iestādēm, kā
arī Jelgavas domes deputātiem,
lūdzot lemt par vietējas nozīmes
pieminekļa statusa piešķiršanu
šai Pils salas vietai, lai to varētu
iezīmēt kartēs. Ja tas tiks piešķirts,
tālāk lemsim, kā šo vietu iezīmēt
un vai nepieciešams veikt tālākus
izrakumus,» tā A.Tomašūns, norādot: atbildes uz palikušajiem jautājumiem, kas palīdzētu noskaidrot
notikušo, tomēr nāksies meklēt
vēstures rakstu avotos.

Mutiski
aizrādījumi

111
158
763
150
13
–
–
1
53
–
–
–
–
–
–
–

ka pie administratīvās vai kriminālās atbildības personu var
saukt no 14 gadu vecuma, tomēr
bērniem 11 – 14 gadu vecumā
var piemērot audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļus. «Tie var būt
dažādi: atvainošanās, brīdinājums,
nodarītā seku novēršana ar savu
darbu, speciālista konsultācija, ja,
piemēram, 13 gadus vecs jaunietis
pieķerts alkohola reibumā,» tā
viņš. Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija pērn nepilngadīgajiem
sastādījusi 20 administratīvā
pārkāpuma protokolus par sīko
huligānismu, teju 30 – par alkohola lietošanu, 120 – par smēķēšanu,
11 – par atrašanos uz ielas pēc
pulksten 22 bez pieaugušo klātbūtnes. Par alkohola tirgošanu
nepilngadīgajiem pērn bijuši 12
protokoli.
Lai nodrošinātu pilsētā kārtību,
Pašvaldības policijas taktika pēdējos gados ir aicināt iedzīvotājus

2016. gadā uzliktie sodi
nepilngadīgajiem
Pārkāpums

Administratīvā pār
kāpuma protokoli
(+ protokoli par
atkārtotiem pārkāpumiem gada laikā)

Sīkais huligānisms

20

Alkohola lietošana

27 (+2)

Smēķēšana

120

Pēc plkst.22
atrodas uz ielas

11

Pārkāpumi pludmalēs
(mutiski aizrādījumi)
• Peldēšana neatļautā vietā –
103 (+2 protokoli)
• Suņu ievešana – 40
• Braukšana ar velosipēdu – 65
• Piegružošana – 4
• Smēķēšana – 65
• Alkohola lietošana – 55

ievērot noteikumus un sodīt tikai
tad, ja viņi to nedara. Tāpēc par
pašvaldības saistošo noteikumu
neievērošanu, piemēram, zāles
nenopļaušanu, sniega nenotīrīšanu no ietvēm, atkritumu apsaimniekošanas līgumu neslēgšanu,
sastādīto protokolu skaits nav liels.
Pērn atskurbtuvē personas ievietotas 2502 reizes, kas ir par 166
vairāk nekā 2015. gadā. Vairākas
no tām ir tādas, kas atskurbtuvē
gada laikā tiek ievietotas pat 30 –
50 reizes. No citām pašvaldībām,
ar kurām noslēgts līgums par
atskurbtuves pakalpojumu, visvairāk to izmanto Dobeles novads
– apmēram 100 reizes gadā.
Šogad Pašvaldības policijas pienākums ir arī kontrolēt, vai suņi
ir čipoti. Šī prasība stājās spēkā
1. janvārī. Kopumā arī šogad Pašvaldības policijas prioritātes paliks
nemainīgas: nodrošināt kārtību
un drošību Jelgavā.

Foto: Andris Tomašūns

Pamatojoties uz Pils salā arheoloģiskajos izrakumos atklāto
un antropologa Gunta Gerharda pētījumiem, gūts apstiprinājums, ka šie cilvēki miruši kara laikā. Kapos atrastas monētas,
kas datētas ar 1813. gadu, kā arī krustiņi.

ZIŅAS
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Jelgavas tehnikums
piedāvā bezmaksas
profesionālos pulciņus
 Sintija Čepanone

«Pirmajā pusgadā
profesionālos interešu pulciņus Jelgavas
tehnikumā apmeklēja
47 jaunieši. Ja kaut
puse no viņiem nolems mācīties profesijā, kuru iepazinuši
šo nodarbību laikā,
tas būs ļoti labs rādītājs, jo tādējādi savu
nākamo profesiju viņi
būs izvēlējušies apzināti,» spriež Jelgavas
tehnikuma direktore
Janīna Rudzīte. Šobrīd pamatskolēni var
pieteikties profesionālajiem interešu pulciņiem, kuru pirmā
nodarbība notiks 2.
februārī.
Jau pāris gadu Jelgavas tehnikums īsteno iniciatīvu 6. – 9.
klašu skolēnus bez maksas
iepazīstināt ar profesijām, kuras var apgūt tehnikumā. «Šo
profesionālo interešu pulciņu
mērķis ir potenciālajiem Jelgavas tehnikuma audzēkņiem
radīt izpratni par konkrētu
profesiju un ļaut apgūt pamatprasmes. Astoņu praktisko
nodarbību laikā jauniešiem jau
ir radies priekšstats un saprašana par izvēlēto profesiju, un
tas noteikti ir vērtīgāk, nekā
uzsākt mācības kādā profesijā,
par kuru nav gūta pārliecība,
ka tā tiešām jaunieti interesē,»
skaidro J.Rudzīte.
Šādus pulciņus tehnikums
jauniešiem organizē reizi pusgadā. Direktore spriež, ka tas
mācību gada laikā ļauj iepazīt
divas profesijas. Piemēram,

pirmajā pusgadā jaunietis iepazīstas ar datorsistēmas tehniķa
specialitāti, taču saprot, ka šī
tomēr nav joma, ar kuru viņš
vēlas saistīt savu turpmāko
dzīvi; otrajā pusgadā viņam ir
iespēja izzināt citu profesiju,
piemēram, viesmīlības pakalpojumu speciālista. «Jauniešiem,
kuri ikdienā nav ļoti cieši saistīti
ar kādu profesiju, nereti ir grūti
izvēlēties, kura specialitāte būs
saistoša,» tā viņa, uzsverot,
ka šogad tehnikums ieviesis
novitāti – iespēju daudz dziļāk
apgūt pirmajā pusgadā iepazīto
profesiju. «Izvērtējot jau saņemtos pieteikumus, secinājām, ka ir
liela interese no tiem skolēniem,
kuri jau pagājušajā gadā apmeklējuši kādu no profesionālajiem
pulciņiem, turklāt nereti viņi arī
šogad pieteikušies tās pašas profesijas pamatiemaņu apguvei.
Lai nodarbības būtu vērtīgākas,
šajā reizē apmācības notiks jau
divos līmeņos,» tā J.Rudzīte.
Reģistrēties dalībai interešu
pulciņā var Jelgavas tehnikumā Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 37, pa tālruni 63025605
vai e-pastu info@jelgavastehnikums.lv. Nodarbības notiks
vienu reizi nedēļā no pulksten
15.30 līdz 17. Pirmā tikšanās – 2.
februārī pulksten 15.30 Jelgavas
tehnikumā.
Atbilstoši savām interesēm
jaunieši var izvēlēties kādu no
deviņām Jelgavas tehnikumā
piedāvātajām specialitātēm:
mēbeļu galdnieks, automehāniķis, apdares darbu tehniķis,
sausās būves tehniķis, programmētājs, datorsistēmu tehniķis,
viesmīlības pakalpojumu speciālists, inženierkomunikāciju
tehniķis, klientu apkalpošanas
speciālists.

Var pieteikties Ēnu dienai
 Jana Bahmane

15. februārī visā Latvijā notiks ikgadējais
karjeras izglītības pasākums «Ēnu diena»,
kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru
ikdienu. Jelgavā jaunieši var pieteikties arī
akcijai «Ēnas Jelgavas
pilsētas pašvaldībā»
un LLU organizētajai
iniciatīvai «Skolēns –
studenta sekotājs».
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā
ar biznesa izglītības biedrību
«Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija» organizē
pasākumu «Ēnas Jelgavas pilsētas pašvaldībā», kura laikā
Jelgavas 6. – 12. klašu skolēni un
profesionālo izglītības iestāžu 1.
– 4. kursu audzēkņi var kļūt par
interesējošo profesiju speciālistu
«ēnām» un iepazīties ar viņu
darba ikdienu. «Iniciatīvai aicinām pieteikties tos jauniešus,
kuri ir gatavi 4 – 6 stundas sekot
izvēlētās profesijas pārstāvim
viņa darba gaitās, izzinot, kas
nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par šīs jomas profesionāli,»
aicina Sabiedrības integrācijas
pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle. «Ēnas»
uzņems Jelgavas pilsētas dome,
Jelgavas Izglītības pārvalde, bērnu un jauniešu centrs «Junda»,
iestāde «Kultūra», Sporta servisa centrs, Jelgavas reģionālais

Tūrisma centrs, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs, Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija un citas pašvaldības iestādes un uzņēmumi – ar
pilnu sarakstu var iepazīties
Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājaslapā www.sip.jelgava.
lv. Vairāk par «ēnošanu» var
uzzināt portālā www.enudiena.
lv. Ja interesējošā vakance ir
Jelgavas pilsētas pašvaldībā,
aizpildīta pieteikuma veidlapa
līdz 7. februārim jānosūta pa
e-pastu jelena.grisle@dome.
jelgava.lv. Pieteikuma veidlapa
pieejama Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājaslapā.
Savukārt LLU 15. februārī
notiks akcija «Skolēns – studenta
sekotājs». Tās laikā ikviens vidusskolēns var kļūt par sekotāju
kādam no LLU studentiem un
visas dienas garumā piedalīties
lekcijās un laboratorijas darbos,
kā arī iepazīt studentu sadzīvi.
«Tas skolēniem dos iespēju vienu dienu pilntiesīgi piedalīties
augstskolas dzīvē, iepazīties
ar studiju vidi, mācībspēkiem
un sadzīvi. Turklāt tie, kuri
pēc vidusskolas absolvēšanas
nolēmuši studēt LLU, varēs
noskaidrot aktuālos jautājumus
par uzņemšanu, nepieciešamajiem dokumentiem un studijām
Jelgavā,» informē LLU pārstāve
Lana Janmere. Lai skolēns kļūtu
par sekotāju studentam kādā no
astoņām LLU fakultātēm, līdz 9.
februārim jāaizpilda pieteikuma
anketa, kas pieejama LLU mājaslapā www.llu.lv, un jānosūta
pa e-pastu informacija@llu.lv.
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Bijusī linu fabrika
draudus vairs nerada

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Visas bijušās linu fabrikas teritorijā esošās ēkas,
kas bija sliktā tehniskā stāvoklī, nu ir nojauktas,
bet lielās teritorijas sakārtošanas darbi turpinās
un varētu ilgt visu gadu. Tomēr jau pavasarī teritorijā varētu ienākt pirmie investori, kas vispirms
gan pielāgos telpas savām vajadzībām. «Ir jau
parakstīti vairāki līgumi ar investoriem – vienu
lielāku Latvijas ražošanas uzņēmumu un vairākiem
mazākiem uzņēmumiem –, bet plašāk neko pašlaik
stāstīt nevēlos,» norāda teritorijas īpašnieku «IKD
birojs» pārstāvis Sandris Miļūns.
Šobrīd aptuveni 10 000 kvadrātmetru lielajā teritorijā būv
gruži, kas radās, nojaucot ēkas,
tiek vesti vienuviet lielā kaudzē,
lai jau mēneša beigās sāktu to
drupināšanu. «Būvgružu drupināšana ilgs mēnesi pusotru.
Gribētos to izdarīt ziemā, kad
cilvēkiem mazāk darba,» stāsta
S.Miļūns. Iegūto materiālu, kas
līdzināsies šķembām, paredzēts
izmantot, lai noklātu teritoriju.
Vēl plānots sakārtot žogu. «Atsvaidzināsim skatu gan teritorijā, gan arī jelgavniekiem vairs
nebūs jāskatās uz graustiem,»
viņš piebilst.

Jelgavas Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina uzsver,
ka ēkas bija ļoti sliktā stāvoklī,
turklāt vairākām no tām maksātnespējas procesa laikā tika
izzāģētas un izzagtas metāla
nesošās konstrukcijas, padarot
neiespējamu prognozēt, cik
ilgi ēka stāvēs un kā kritīs, to
nojaucot. «Īpašnieki šo procesu
veica ļoti apzinīgi, un, par laimi,
ēkas tika nojauktas bez nelaimes gadījumiem. Bīstamība
šajā objektā ir novērsta,» viņa
vērtē. Būvinspekcija objektu
apsekojusi vairākkārt un norāda, ka uzņēmums arī novērsa

bojājumus, kas tika nodarīti
pilsētas infrastruktūrai, piemēram, Uzvaras ielā, uz kuras
bira būvgruži.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka «IKD birojs» bijušo
linu fabriku Lapskalna ielā 18
iegādājās 2015. gada oktobrī
izsolē par aptuveni 200 000
eiro. Pagājušajā vasarā sākta
bīstamo ēku nojaukšana – nojauktas divas noliktavas, brāķētava, sūkņu māja, vērptuves
cehs un austuves cehs. Tā kā
topošais industriālais parks
robežojas ar kultūrvēsturisko
objektu «Villa Medem», vistuvāk vēstures piemineklim esošo
ēku nojaukšana bija jāsaskaņo
ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekciju. Uzņēmums industriālā parka
izveidei nepieciešamās investīcijas lēš ap 500 000 eiro. Par
investoriem, kas plāno ienākt
topošajā industriālajā parkā,
S.Miļūns pagaidām runāt nevēlas, bet norāda, ka viņi paši
telpas pielāgos savām vajadzībām, attīstītājs nodrošinās
tikai elektrības pieslēgumu.

Pilsētas bibliotēkās var lasīt vairāk
nekā 32 000 e-grāmatu angļu valodā
 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas bibliotēka 2017. gadam
ir abonējusi apjomīgo
daudznozaru datubāzes «EBSCOhost»
e-grāmatu kolekciju,
kas sniedz iespēju Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs –
«Zinītī», «Pārlielupē»
un Miezītes bibliotēkā
– lasīt vairāk nekā
32 000 e-grāmatu angļu valodā, informē
Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas
nodaļas speciāliste Baiba Īvāne-Kronberga.
«Kļūstot par mūsu bibliotēkas lasītāju, ikvienam ir iespēja
iegūt pieejas datus un lasīt
e-grāmatas ne tikai bibliotēkā,
bet arī attālināti – ikvienā lasītājam ērtā ierīcē. Grāmatas
iespējams lejuplādēt datorā,
viedtālrunī, planšetē vai «Kindle» lasītājā,» skaidro B.Īvāne-Kronberga. E-grāmatu var
lasīt tiešsaistē vai ielādēt to savā
viedierīcē, un tā būs pieejama
arī bez interneta pieslēguma.
«Grāmatas lasīšanas laiku var
izvēlēties – no vienas līdz septiņām dienām. Ja konkrētajā
brīdī grāmatu kāds jau lasa,
to var rezervēt. Savukārt, lejupielādējot grāmatu, sistēma
lūgs reģistrēties – būs jānorāda
e-pasts, jāizveido lietotājvārds

un personalizēta parole, ko
varēs izmantot arī turpmāk,
pasūtot e-grāmatas,» stāsta
pilsētas bibliotēkas pārstāve.
E-grāmatu kolekcija īpaši veidota publiskajām bibliotēkām,
tādēļ tā aptver plašu žanru un
nozaru piedāvājumu. E-grāmatu kolekcijā apkopota augstvērtīga daiļliteratūra bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem,
dzeja, māksla, arhitektūra,
biogrāfijas, atmiņu stāsti, datorzinātnes, pavārmāksla, izglītība, inženierzinātnes, veselība,
matemātika, filozofija, politika,
psiholoģija, reliģija, dabaszinātnes, sports, sociālās zinātnes,
valodu apmācības, ceļojumi un
daudz kas cits – kolekcija gada
laikā tiek papildināta ar jaunākajām grāmatām. «Tā kā ne
visi pārvalda angļu valodu, lasot
grāmatas, ir iespēja izmantot
dažādas tulkošanas sistēmas.
Varbūt kādam interesē, piemē-

ram, recepšu grāmatas – tur
teksta saprašanai vajag pavisam
maz, līdzīgi ir arī ar grāmatām
par mākslu vai interjera iekārtošanu – attēls runā pats par sevi.
Viens no elektroniskās grāmatas
plusiem ir iespēja pēc vajadzības
palielināt tekstu, tā padarot
lasīšanu ērtu arī cilvēkiem ar
redzes traucējumiem,» vērtē
B.Īvāne-Kronberga. Grāmatā
iespējams izdarīt savas atzīmes, citēt, izmantot vārdnīcu.
E-grāmata ir pieejama jebkur,
ja vien lasītājam ir līdzi kāda no
viedierīcēm.
Jelgavas pilsētas bibliotēka
aicina ikvienu izmantot «EBSCOhost» e-grāmatu kolekciju. Ja
šajā gadā pieprasījums būs gana
liels, tiks lemts par e-grāmatu
kolekcijas abonēšanu arī turpmāk. Interesenti neskaidrību
gadījumā aicināti vērsties bibliotēkā, kur palīdzēs veiksmīgāk
apgūt datubāzes izmantošanu.

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

AICINA DARBĀ ĀRŠTATA AUTORU(-I).
Pienākumi: materiālu veidošana laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» un
portālam www.jelgavasvestnesis.lv.
Prasības:
• pieredze žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā;
• ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un spēja tās izpaust.
Pieteikumu un CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 27. janvārim.
JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.

Īsi
 Startējot Harbinas Starptautiskā ledus un sniega skulptūru festivāla sniega skulptūru konkursā
Ķīnā, Jelgavas komanda 33 komandu konkurencē ieguva godpilno 2.
vietu. Mākslinieki – Kārlis Īle, Ainars
Zingniks un Maija Puncule – veidoja
skulptūru «Sniega sirds». «Skulptūra
atspoguļo, ka katrai dzīvībai, katrai
dabas parādībai un notikumam – pat
sniegam – ir sirds. Skulptūras centrā
ir sniegpārsla, kas atrodas simboliska
figuratīva tēla – Sniega Pārslas – krūtīs, kļūstot par tās sirdi. Figūru ieskauj
sniega sienas ar filigrānām sniegpārslām. Skulptūrā vairākos mērogos un
pakāpēs tiek attēlots viens elements,
kurš savstarpēji papildinās – tas liek
domāt par veseluma un detaļas
vienotību, norādot, ka sirds ir kas
vairāk par orgānu krūtīs,» skaidro
pašvaldības iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas un projektu vadības
sektora vadītājs Ivars Pirvics.
 Labklājības ministrija organizē
reģionālos seminārus par sociālo
uzņēmumu veidošanas iespējām
un atbalsta saņemšanas nosacījumiem topošiem sociālajiem
uzņēmējiem – 27. janvārī seminārs notiks Jelgavā. Semināros
aicināti piedalīties esošie un topošie
ar sociālās uzņēmējdarbības jomu
saistītie uzņēmēji, kā arī nevalstiskā
sektora pārstāvji, kas vēlas padziļināt
izpratni par saimnieciskās darbības
veidu, kas vērsts uz sociālu problēmu
risināšanu, ilgtermiņā sniedzot labumu sabiedrībai, aicina Labklājības
ministrija. Seminārs Jelgavā notiks
27. janvārī Jelgavas novada domes
1. stāva konferenču zālē (Pasta ielā
37). Reģistrēties semināram var mājaslapā www.lm.gov.lv vai pa e-pastu
Dace.Supule@lm.gov.lv.
 Ņemot vērā to, ka piena iepirkuma cena pēdējos astoņos mēnešos
aug, Jelgavas piena pārstrādes
uzņēmuma «Latvijas piens» sieriem vidēji par 20 – 30 procentiem kāpušas cenas. Kā skaidro
uzņēmuma pārstāve Rita Voronkova,
piena iepirkuma cenas sāka augt jau
pērnā gada jūlijā un līdz novembrim
palielinājās par 40 procentiem.
«Uzņēmums pirka pienu, kas bija
kļuvis par 40 procentiem dārgāks,
bet produkta cenu nepaaugstināja,
tādējādi samazinot savus ienākumus.
Tikai no decembra «Latvijas piens»
paaugstināja siera cenu gan vietējā,
gan eksporta tirgos vidēji par 20 – 30
procentiem, kas tāpat nekompensē
radušos izejvielas cenas pieaugumu,»
viņa stāsta.
 Biedrība «Post Scriptum» un
bērnu un jauniešu centrs «Junda»
jau 11. gadu aicina uz ziemas
orientēšanās un piedzīvojumu
pārgājienu bērniem un jauniešiem
«Ledus taka», kas notiks 3. un 4.
februārī. Sacensības notiks Jelgavā
un Jelgavas novada apvidū, un
paredzamais komandas laiks trasē
ir 6 – 8 stundas. «Ledus takā» aicināti piedalīties jaunieši vecumā
no 15 līdz 25 gadiem – komandas
pieteikties sacensībām var līdz
27. janvārim, aizpildot pieteikuma
anketu un nosūtot to pa e-pastu
lejniece.kristine@gmail.com, kā arī
līdz 27. janvārim ar pārskaitījumu
jāiemaksā komandas dalības maksa 30 eiro. Sīkāku informāciju par
sacensību norisi un pieteikšanās
nosacījumiem var uzzināt sacensību
«Facebook» lapā.
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Jauno tirgu sāks būvēt jau šogad
 Ģirts Pommers

«Runas par to, ka vajadzīgs
jauns tirgus, sākās jau ap
1999. gadu, kad tapa makets projektam, kāds varētu
izskatīties tirgus līdzšinējā
vietā. Objektīvu apstākļu dēļ
iecere neīstenojās – tirgus
teritorija pieder septiņiem
dažādiem īpašniekiem, ieskaitot Jelgavas pašvaldību,
un panākt vienošanos tā
arī neizdevās. Nu pieņemts
lēmums par jauna moderna
tirgus izveidi pie dzelzceļa
stacijas,» par Jelgavas tirgus
pārcelšanu un modernizāciju
stāsta SIA «Jelgavas tirgus»
vadītājs Valdis Labanovskis,
kurš uzņēmumu vada jau 20
gadus. Aizvadītajā nedēļā sapulcē tirgotāji tika informēti
par jaunā Jelgavas tirgus aprisēm un uzņēmuma plāniem
pēc investora piesaistes.
SIA «Jelgavas tirgus» ir Jelgavas
pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība,
lai gan tirgus nodrošināšana nav pašvaldības funkcija. Iecere par tirgus pārvietošanu uz jaunu teritoriju minēta arī
Jelgavas pilsētas attīstības programmā
2014. – 2020. gadam, tomēr ar investoru
piesaisti līdz šim nebija veicies. Nav
noslēpums, ka Jelgavas tirgus pēdējos
gados strādā ar zaudējumiem. «Atrodoties pašreizējā vietā, mēs saskaramies
ar milzīgiem izdevumiem – par zemes
nomu vien tiek tērēti apmēram 14 – 15
tūkstoši eiro gadā, tāpat jāsedz milzīgie
elektrības rēķini, kas ir no pieciem līdz
sešiem tūkstošiem eiro mēnesī. Šie
finanšu līdzekļi mums ir jāiegūst no
tirgotājiem. Par ieguldījumiem attīstībai
pat domāt nevarējām,» situāciju komentē V.Labanovskis. Arī Būvniecības valsts
kontroles biroja speciālisti, pārbaudot
tirgus ēkas, pašvaldībai sniedza atzinumu, ka tirgū esošie paviljoni ir sliktā
tehniskā stāvoklī.
Pagājušā gada maijā Jelgavas pilsētas
dome pieņēma lēmumu uz 30 gadiem
iznomāt SIA «Jelgavas tirgus» zemesgabalus Sporta ielā 2B un Zemgales
prospektā 19A, lai tur ierīkotu jaunu
tirgu. Savukārt vasarā interesi par SIA
«Jelgavas tirgus» izrādīja tik ilgi gaidītais privātais investors – SIA «ERA2K
TT».
Septembrī Jelgavas
tirgus dalībnieku ārkārtas sapulcē investors tika apstiprināts,
kas vien nozīmēja, ka
atbilstoši pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem jaunajam
dalībniekam tirgus pamatkapitālā jāiegulda
800 000 eiro un jāno
drošina, ka trīs gadu
laikā jaunais tirgus
tiek izveidots teritorijā
pie dzelzceļa stacijas.

Topošā satiksmes
termināļa skice

«Jaunajā tirgū tirdzniecības platība
galvenajā ēkā plānota līdz 4000
kvadrātmetru, bet zem nojumes –
500 – 600 kvadrātmetri,» skaidro
SIA «Jelgavas tirgus» vadītājs Valdis
Labanovskis.
vieglāk saprotams. Jaunajā tirgū būs
arī atsevišķa vieta zivju tirgotājiem,»
informē tirgus vadītājs. Viņš piebilst,
ka līdz ar ierindas tirgotājiem uz jauno
vietu no vecā tirgus pārcelsies arī trīs
sabiedriskās ēdināšanas nodrošinātāji,
pulksteņu darbnīca un
frizētava.
Daļa no tirgus infrastruktūras izbūves notika jau 2015.
gadā, kad pašvaldība
ap dzelzceļa staciju
sakārtoja sešus ielu
posmus 1900 metru
kopgarumā, izbūvēja
Sporta ielas turpinājumu, mainīja braukšanas kustību pie
dzelzceļa stacijas, izveidoja stāvvietas 250
automašīnām pie Sporta ielas un Pasta
ielas posmā atklāja divvirzienu kustību. Darbi veikti 96 240 kvadrātmetru
platībā. Gan jāpiebilst, ka automašīnu
stāvvieta Sporta ielā tiks paplašināta
līdz apmēram 600 automašīnu vietām,
kas ļaus ērti to izmantot gan tirgus
apmeklētājiem, gan tiem jelgavniekiem,
kas ikdienā mēro ceļu uz Rīgu.

Plānots, ka jaunais
tirgus strādās ilgāk.
Šobrīd darba dienās
darbs tiek pārtraukts
jau ap pulksten trijiem,
bet, atrodoties blakus
stacijai, tas būs atvērts
arī vēlāk.

Jaunais tirgus platības ziņā
nebūs lielāks

10. janvārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika SIA
«Jelgavas tirgus» organizēta sapulce,
kurā piedalījās uzņēmuma vadība, investoru pārstāvis Rauls Kreicbergs un
esošie tirgotāji. Tās mērķis bija informēt
klātesošos par jaunā tirgus aprisēm, tā
plānojumu un sadarbības turpināšanas
noteikumiem ar tirgotājiem.
Zināms, ka jaunā tirgus ēka atradīsies
blakus dzelzceļam un būs viena no trim
ēku kompleksa sastāvdaļām. Blakus
plānots arī lielveikals un kinoteātris.
Tirdzniecības platība galvenajā ēkā
plānota līdz 4000 kvadrātmetru, zem
nojumes – 500 – 600 kvadrātmetri, bet
neskaidrība šobrīd ir par āra tirdzniecības vietām. «Platības ziņā jaunais tirgus
nebūs lielāks par esošo, taču tas noteikti
būs kompaktāks un apmeklētājiem

Koncepcija – bez ierobežojumiem

Galvenais jautājums, kas varētu interesēt jelgavniekus un arī tirgotājus, – vai
nemainīsies tirgus koncepcija. Kā skaidro V.Labanovskis, tirgus administrācija
nedomā ietekmēt piedāvājumu, tāpēc
tas ir tirgus, kur cilvēki var tirgot savas
preces gan rūpniecības, gan pārtikas
sektorā. «Svarīgākais, kas jāņem vērā
tirgotājiem un tirgus apmeklētājiem:
piedāvājumu rada pieprasījums. Protams, piedāvājumu ietekmē dažādas
kontrolējošās iestādes – Pārtikas un
veterinārais dienests, Valsts ieņēmumu

Viens no aktuālākajiem tirgotāju jautājumiem līdz ar jaunā tirgus būvniecību ir īres maksa, kas neapšaubāmi
tiks paaugstināta – tikai retais no tirgotājiem šobrīd atzīst, ka ir gatavs maksāt vairāk par komfortabliem
darba apstākļiem, kādi tiks nodrošināti jaunuzceltajā tirgū.
Foto: Austris Auziņš
dienests un citi, kas mums regulāri liek
sprunguļus riteņos. Manuprāt, mūsu
valstī spēcīgi darbojas lielveikalu lobijs,»
secina V.Labanovskis.
Saistībā ar jauno tirgu plānots, ka
tas strādās ilgāk. Šobrīd darba dienās
darbs tiek pārtraukts jau ap pulksten
trijiem pēcpusdienā, bet, atrodoties
blakus stacijai, tas būs atvērts arī vēlāk.
«Tirgotājiem nekādus šķēršļus neliksim, neliegsim strādāt ilgāk. Jāsaprot,
ka liela daļa mūsu potenciālo pircēju
pēc darba Rīgā dosies ar vilcienu vai
autobusu mājās, tādēļ mums savus pakalpojumus jāspēj piedāvāt arī viņiem.
Šo cilvēku pirktspēja ir jānovērtē,» tā
tirgus vadītājs.
Savukārt fakts, ka jaunajam tirgum
blakus atradīsies lielveikals, Latvijas
pieredzē ir visai ierasts – Rīgā, Daugavpilī un vēl citās pilsētās. Arī dārzeņu
tirgotāja Ilona Tomberga atzīst, ka
tirgus vietas izvēle varētu būt veiksmīga. «Daudzās pilsētās blakus tirgum
ir lielveikals – tā ir ierasta prakse.
Mums jau tagad ir augstākas cenas
nekā lielveikalos, jo strādājam mazumtirdzniecībā, līdz ar to precei ir jābūt
kvalitatīvākai. Lielveikali to iepērk
vairumā par lētāku cenu, bet mēs paši
braucam pie zemniekiem un pērkam
produkciju. Neteikšu, ka šobrīd mūs
apmeklē tuvākās apkaimes iedzīvotāji,
jo viņu pirktspēja nav diez ko augsta,»
tā tirgotāja.

Tirgotājiem – labāki apstākļi,
bet lielāka īre

Jaunā tirgus infrastruktūra krietni
atšķirsies no tās, kāda tirgotājiem pieejama šobrīd, kad tirgus teritorijā esošās
ēkas tiek apsildītas vien ar dažādiem
elektriskajiem sildītājiem, par ko paši
tirgotāji maksā milzīgus elektrības rēķinus, un tie ir papildu izdevumi noteiktajai īres maksai. Šobrīd maksa par vienu
tirdzniecībai izmantoto kvadrātmetru
ir septiņi eiro, bet paviljonā vieta pie

pusotru metru garas vitrīnas tirgotājiem
izmaksā 8,50 eiro mēnesī. Vidēji tirgotāji
izmanto 20 – 30 kvadrātmetrus tirgošanās platības.
«Vecais tirgus ir mīļš, taču tas ir arī
novecojis. Problēmas ar komunikācijām, par šauru ejas – ja mēs sestdienā
savedam preci, tad pa ejām gan mums,
gan apmeklētājiem ir grūti iziet. Esam
saņēmuši sūdzības no pircējiem, kuriem nav vajadzīga šī «šūmēšanās» un
grūstīšanās. Mēs visi ceram, ka jaunajā
tirgū šīs lietas tiks sakārtotas un veiksmīgi noorganizētas. Jāatzīst, ka šobrīd
tirgū ir neliels haoss,» savas domas pēc
iepazīšanās ar jaunā tirgus aprisēm
pauž tirgotāja I.Tomberga. Atšķirībā no
lielas daļas kolēģu viņu neuztrauc īres
cenas paaugstināšana – ap 20 eiro par
kvadrātmetru –, jo beidzot būs iespēja
strādāt normālos apstākļos. Viņu vairāk
satrauc jautājums par tirdzniecības
platības efektīvu noteikšanu un izvēli, jo
šobrīd tiek strādāts pēc gadiem uzkrātās
pieredzes.
Savukārt jelgavniece Dana, kas tirgojas ar vīriešu drēbēm, jau tuvākajā laikā
plāno beigt tirdzniecību Jelgavas tirgū:
«Šobrīd tirgū ir pamatīgas problēmas
ar automašīnas novietošanu, tāpat ir ar
apkuri – lai nenosaltu, man jāģērbjas slēpošanas kostīmā! Īres cena jaunajā tirgū
būs augsta – daudziem būs jāmainās un
jāspēj pielāgoties. Droši vien vajadzēs
palielināt preču apjomu, lai nesanāk
kā man – šodien esmu ietirgojusi vien
četrus eiro.» Viņa gan spriež, ka daudz
ko noteiks investora intereses un, kaut
arī daļa tirgotāju pauž skepsi un pat neapmierinātību, vairums tomēr parakstīs
jaunos nomas līgumus.
Starp tirgotājiem, protams, ir arī tādi,
kas, visticamāk, jauno nomas maksu
nevarēs atļauties, un šiem cilvēkiem
pilsētā būs jāmeklē jaunas tirdzniecības
vietas, kur pārdot preci vai piedāvāt pakalpojumus. Viens no viņiem varētu būt
Andris, kurš Jelgavā zināms kā cenas

ziņā pieejamākais velosipēdu meistars
un rezerves daļu tirgotājs. «Es piekrītu,
ka vajag jaunu tirgu, taču nevajag cenas
celt augšā. Šobrīd strādāju apmēram 20
kvadrātmetros, un pēc jaunajām cenām
īres izdevumi mēnesī sasniegs pat 400
eiro. Šādu summu es nevaru atļauties
maksāt pat sezonas laikā – vasarā uz
vienu velosipēdu maksimāli nopelnu
piecus eiro. Man lētāk būs īrēt telpas
citur. Jāsaprot, ka manus pakalpojumus
jelgavnieki izmanto zemo cenu dēļ, taču,
ja pacels īri, man būs jāpaceļ cenas.
Domāju, ka tad konkurēt ar pilsētā esošajiem četriem velo servisiem nespēšu,»
tā Andris.

Vietu rezervācija jau sākusies

Tirgus vadītājs V.Labanovskis atzīmē,
ka pēdējos gados kopējam tirgotāju skaitam ir tendence sarukt, tomēr cer, ka
jaunā vieta un tirgošanās apstākļi tomēr
raisīs interesi jaunu tirgotāju vidū. Vietu
rezervācija jaunajā tirgū jau sākusies,
un priekšroka ir esošajiem tirgotājiem,
kuriem līdz gada beigām ir jānoslēdz
tirgošanās vietas rezervācijas līgums.
Tas paredz iemaksāt trīs mēnešu nomas maksu, kas pēc tam tirgotājiem
tiks atdota.
Par jelgavnieku pirktspēju tirgus
vadītājs nešaubās. «Pirktspēja kā tāda
pēdējos gados nav īpaši samazinājusies,
bet finanšu rādītāji un apgrozījums samazinās, jo sarūk apjoms, tirgotāju skaits
un piedāvājums. Iedzīvotāju pirktspēju
vislabāk var redzēt pirms svētkiem – 30.
decembrī mums bija darba diena, un
katru sestdienu uz Jelgavas tirgu brauc
karpu audzētājs no Saldus novada Sātiņiem. Šajā dienā rindā stāvēja ap 100
cilvēku. Svaiga dzīva karpa par būtiski
zemāku cenu nekā lielveikalā,» secina
V.Labanovskis, atzīmējot, ka cilvēki joprojām augstu vērtē kvalitatīvus pašmāju
pārtikas ražojumus.
Jelgavas tirgum jaunajā teritorijā
darbs jāsāk līdz 2020. gadam.
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Uzvar Virslīgas
čempionus

Latvijas futbola Virslīgas Ziemas kausa
pirmo spēli 16. janvārī aizvadīja FK
«Jelgava», kas galvenā trenera Aleksandru Kurtejana vadībā «Elektrum»
olimpiskā sporta centra mākslīgā
seguma laukumā ar rezultātu 1:0
pieveica pagājušās sezonas čempionāta uzvarētāju Jūrmalas «Spartaku».
Vienīgos vārtus jelgavnieku labā guva
Igaunijas futbolists Kevins Kaubers.
Jāpiebilst, ka mūsu komandas sastāvā trūka vairāku vadošo spēlētāju.
Nākamo spēli jelgavnieki aizvadīs 23.
janvārī pret Rīgas Futbola skolu. Jāpiebilst, ka uzvaru izcīnīja arī FK «Ventspils», kas ar rezultātu 2:0 pārspēja FS
«Metta/LU» futbolistus.

Brīvajā cīņā – divi Latvijas
junioru čempioni

Pagājušās
nedēļas
nogalē Rīgā
notika
Latvijas
meistarsacīkstes brīvajā cīņā junioriem, kurās
lieliskus panākumus sasniedza Jelgavas
cīņu kluba «Milons» sportisti Diāna
Dzaseževa un Alberts Jurčenko, kuri
katrs savā svara kategorijā kļuva par
čempioniem. D.Dzaseževa par Latvijas
junioru čempioni kļuva svara kategorijā
līdz 51 kilogramam, bet A.Jurčenko –
svara kategorijā līdz 74 kilogramiem.
Treneris – Aleksandrs Smirnovs.
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SPORTS
Sākusies telpu futbola
biļešu tirdzniecība

Sākusies biļešu tirdzniecība uz 2018.
gada UEFA Eiropas telpu futbola
čempionāta kvalifikācijas priekšsacīkšu
turnīra spēlēm, kas laika posmā no
26. līdz 29. janvārim risināsies ZOC.
Abonements uz visām spēles dienām
līdzjutējiem maksā 10 eiro, savukārt
biļete uz vienas dienas abām spēlēm
– 5 eiro. Skolēni un studenti šī turnīra
spēles var apmeklēt ar 30 procentu
atlaidi. Bez maksas ieeja paredzēta
invalīdiem un pensionāriem, kā arī
bērniem līdz septiņu gadu vecumam,
neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Biļetes
un abonementus futbola līdzjutēji
varēs iegādāties arī spēļu dienās kasē
ZOC hallē.

Basketbolisti uzvar RTU

13. janvārī Jelgavas sporta hallē Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas (LBL2)
12 spēcīgāko komandu otrajā posmā
Vara Krūmiņa trenētā «Jelgava/BJSS»
aizvadīja iespaidīgu uzbrukuma spēli
pret Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, rezultātā svinot panākumu
ar 113:72. Ar 23 punktiem rezultatīvākais bija centra pozīcijas basketbolists Ronalds Elksnis, bet 19 punktus
guva uzbrucējs Andris Justovičs. Pēc
izcīnītās uzvaras jelgavnieki LBL2 turnīra tabulā 12 komandu konkurencē
ar izcīnītām astoņām uzvarām un
piedzīvotiem četriem zaudējumiem
atrodas 5. vietā. Līderu godu dala
«Turība» un BK «Ķekava», kas cīnās
bez zaudējumiem.

HK «Zemgale/LLU» arī šogad
netiek Latvijas kausa finālā
 Ģirts Pommers

Otro gadu pēc kārtas Jelgavas hokeja klubs «Zemgale/
LLU» nespēj pārvarēt Rīgas
«Mogo» barjeru un iekļūt
«Optibet sporta bāra» Latvijas kausa izcīņas finālā.
Šoreiz jelgavnieki divu spēļu
summā zaudēja ar rezultātu
4:13.
«Lai sasniegtu veiksmīgu rezultātu
divu spēļu summā, mums pietrūka
daudz – visu atspoguļo rezultāts, un
tam nav attaisnojuma. Nepārmetu spēlētājiem par necīnīšanos, jo šādās spēlēs
daudz ko izšķir sīkumi. Iespējams, ka
labais sezonas starts mūs nedaudz iemidzinājis. Ceru, ka līdz svarīgākajām
čempionāta spēlēm savu sniegumu spēsim uzlabot,» pēc izstāšanās no Latvijas
kausa izcīņas saka HK «Zemgale/LLU»
galvenais treneris Haralds Vasiļjevs.
Ja vēl Latvijas kausa izcīņas pusfināla pirmajā spēlē mūsu hokejisti noraidījumiem bagātā cīņā spēja izrādīt
cienīgu pretestību «Mogo» hokejistiem
– piedzīvots zaudējums ar rezultātu
1:3 –, tad 16. janvāra spēlē, kurā tika
noskaidrots finālists, intriga par uzvarētāju divu spēļu summā tika zaudēta
jau pirmajā trešdaļā, kurā rīdzinieki
bija pārāki ar 6:2. Divu spēļu summā

Sporta pasākumi
19. – 20. janvārī pulksten 16.15 –
Jelgavas pilsētas ziemas čempionāts
peldēšanā garajās distancēs (LLU
peldbaseinā).
21. – 22. janvārī pulksten 16 –
Baltijas volejbola līga vīriešiem: VK
«Biolars/Jelgava» – SK «Jēkabpils
lūši» un VK «Biolars/Jelgava» – «Ezerzeme/DU» (ZOC).
22. janvārī pulksten 16 – Jelgavas
pilsētas atklātais telpu futbola čempionāts (sporta hallē).
25. janvārī pulksten 19.30 – Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts: HK
«Zemgale/LLU» – HS «Rīga» (ledus
hallē).
28. janvārī pulksten 10.30 – Latvijas čempionāts sporta dejās (sporta
hallē).
29. janvārī pulksten 10.30 –
Jelgavas domes kauss sporta dejās
(sporta hallē).

Piedāvā darbu
Piedāvā darbu cilvēkam, kas sagatavos
mašīnu pārdošanai (salona ķīmiskā
tīrīšana, pulēšana). Vēlama B kategorijas
autovadītāja apliecība. T.29658599
(Ruslans Homenko).
Tērauda karstās cinkošanas uzņēmums
SIA «Zn metals» (reģ.Nr.40003698096)
izsludina vakanci uz cinkošanas
ceha darbinieka(-ces) amatu.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
CV lūgums nogādāt SIA «Zn metals»
birojā Aviācijas ielā 18E.
T.29468388.

Latvijas kausa pusfinālā
mūsu hokejisti zaudēja
Rīgas «Mogo».
Foto: no
HK «Zemgale/LLU» arhīva

Meklē darbu
Betonētājs steidzami meklē darbu.
T.29738027.
Vēlos atrast darbu, kurā varētu strādāt
pusslodzi par grāmatveža palīgu, lietvedi.
Interesē darbs, kuru var apvienot ar
mācībām un kas varētu būt prakses vieta
pēc sešiem mēnešiem. T.28157688.
Vīrietis – celtniecības vai saimniecības
darbu. T.29870655.
Elektromontieris. T.26077810.
Apkopējas vai aukles darbu uz pusslodzi, varu pieskatīt arī vecu cilvēku.
T.20339253.

Pateicība

tas deva ievērojamu pārsvaru – 9:3. ar 3:10.
Diemžēl arī atlikušajā laikā jelgavnieki
«Optibet sporta bāra» Latvijas kausa
tā arī nespēja izrādīt savas pretenzijas izcīņas finālspēle plānota 17. februārī
uz uzvaru, un piedzīvots zaudējums arēnā «Rīga». Par trofeju otro gadu pēc

kārtas cīnīsies HK «Mogo» pret HK
«Kurbads». Pagājušajā gadā veiksmīgāki izrādījās «Mogo» hokejisti, kuri
spraigā cīņā bija pārāki ar 4:3.

Sākusies pieteikšanās Jelgavas
pilsētas čempionātam basketbolā
 Ģirts Pommers

Ir sākusies komandu pieteikšanās 2017. gada Jelgavas pilsētas
atklātajam čempionātam basketbolā. Interesenti komandu
pieteikumus varēs iesniegt līdz 25. janvāra pusnaktij, bet
jau nākamajā dienā plānota vienību pārstāvju sapulce. Jau
zināms, ka šī gada čempionāts atšķirsies no iepriekšējiem –
to vairs nevadīs ilggadējais tā organizators sporta metodiķis
Valdis Ilmers, bet gan basketbola klubs «Jelgava/BJSS», kas
rūpēsies par visa šī sporta veida attīstību pilsētā. «Mēs vēlamies, lai par katra sporta veida attīstību rūpētos profesionāla
organizācija, tādējādi sakārtojot esošo sistēmu. Tas ļautu
basketbola klubam būt klāt šī sporta veida aktivitātēs pilsētā, organizēt un vadīt tās,» komentē Sporta servisa centra
vadītājs Juris Kaminskis.
Čempionāta organizatoru sēdē, kurā
tikās Sporta servisa centra vadītājs
J.Kaminskis, pilsētas basketbola čempionāta bijušais organizators V.Ilmers
un BK «Jelgava/BJSS» ģenerālmenedžeris Kaspars Heisters, tika lemts
par vairākām izmaiņām nolikumā,
piemēram, čempionātā varēs piedalīties spēlētāji, kas ir vecāki par 16
gadiem (dzimuši 2001. gadā un agrāk),
tāpat katras komandas sastāvā varēs
pieteikt ne vairāk kā trīs Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijā spēlējošus
basketbolistus, bet 1. divīzijas spēlē-
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tājiem šogad turnīrā dalība ir liegta.
Turnīra jaunais organizators
K.Heisters atklāj, ka būtiskas izmaiņas sacensību kārtībā nav plānotas.
«Šī gada čempionātā nekādas lielas
izmaiņas atšķirībā no iepriekšējiem
čempionātiem neparedzam. Būtiskākais šogad ir tas, ka medaļu ieguvēji
tiks noskaidroti divu spēļu summā.
Vēlamies, lai čempionāts ir pēc iespējas
neprognozējamāks un aizraujošāks, lai
cilvēki nāk un atbalsta savējos. Tāpat
netiks aizmirsts par skatītājiem, kas
ir ļoti būtiska šīs spēles sastāvdaļa.

Viņiem tiks organizēti dažādi konkursi, kuros varēs laimēt balvas. Mūsu
mērķis – panākt, lai basketbols ir
vienojošs spēks. Tāpat kā mēs piedalāmies pilsētas čempionātā, tā arī cilvēki
lai atbalsta mūs Latvijas Basketbola
līgas cīņās.»
Sāpīgākie jautājumi saistībā ar
turnīra organizatoriskajām lietām
allaž bijuši saistīti ar tiesnešu un spēļu
apkalpojošā personāla nodrošināšanu.
«Pilsētā basketbols ir populārs sporta
veids – notiek Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēles, pilsētas čempionāts, veterānu spēles, kā arī Latvijas
basketbola 2. divīzijas turnīrā startē
BK «Jelgava/BJSS» komanda. Bieži
vien šīs spēles notiek vienās un tajās
pašās dienās, tādēļ grūti ir nodrošināt
tiesnešus. Lai veiksmīgi noritētu turnīrs, allaž kādam no organizatoriem
jābūt klāt, lai viss notiktu, kā plānots,»
atzīmē V.Ilmers, kurš basketbola turnīrus ar pilsētas čempionāta nosaukumu
organizē kopš 1973. gada.
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā pilsētas čempionātā piedalījās 12 vīriešu
komandas, kuras tika sadalītas divās
apakšgrupās. Vienas no titulētākajām čempionāta vienībām «Valauto»

pārstāvis Jānis Tiltiņš uzskata, ka
ar pašreizējo dalības maksu labākus
organizatoriskos apstākļus nodrošināt
nav iespējams. «Šī ir vieta, kur tiekas
basketbola entuziasti. Komandu skaits
ir tuvu optimālajam, svarīgi, lai katru
gadu ir jaunas vienības un spēlētāji,
citādi var iestāties rutīna. Daudzi
sūdzas par tiesāšanu un tehnisko
protokolu neesamību, taču, ja ir šāds
turnīra budžets, būtiski uzlabojumi
nemaz nav iespējami. Protams, ir kur
augt, jo citviet basketbola čempionāti
tiek organizēti radošāk.»
Pilsētas čempionātā arī šogad plāno startēt komanda «Ķepas». Tās
pārstāvis Valentīns Matusevičs gan
piebilst, ka šī varētu būt pēdējā sezona
turnīra vecmeistariem, jo basketbolu
prioritāšu ziņā nomainījusi ģimenes
dzīve un profesionālā karjera. Šādām
vērtībām jau šogad priekšroku devusi
vēl viena ilglaicīga Jelgavas čempionāta
«iemītniece» – «Brāļi Ilmāri», kas šoreiz
neplāno startēt čempionātā.
Jelgavas čempionāta sākums plānots
4. februārī, kad varētu tikt aizvadītas
pirmās spēles. Dalības maksa 200
eiro komandām jāsamaksā līdz 2.
februārim.

Izsakām lielu pateicību Jelgavas pilsētas
slimnīcas Neiroloģijas nodaļas
vadītājam ārstam Aivaram Ļuļēnam
un visam kolektīvam par Leokādijas
Govčas ārstēšanu un aprūpi.
Piederīgie

Līdzjūtības
Nevar pazust tas, ko mīli.
Nezūd darbs, kas krietni veikts,
Arī tad, ja mūža gājums
Pārāk negaidīti beigts.
/L.Brīdaka/
Klusu noliecam galvu un izsakām
visdziļāko līdzjūtību Valda Dūma
tuviniekiem, viņu pāragri zaudējot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss.
Atvadoties no ilggadējā
skolas darbinieka Jura Āboliņa,
izsakām līdzjūtību tuviniekiem.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc īvas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu vieglu smilšu klāsts.
Dziļā cieņā noliecam galvu,
skolotājai Irēnai Apsei mūžībā aizejot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JEVDOKIJA MACEVIČA (1924. g.)
LARISA MULLAJANOVA (1948. g.)
ĒRIKA GORINA (1959. g.).
Izvadīšana 19.01. plkst.12 Bērzu kapsētā.
RAISA BORISOVA (1927. g.).
Izvadīšana 19.01. plkst.10.30
Zanderu kapsētā.
RAITS PIDŽUS (1943. g).
Izvadīšana 20.01. plkst.12 Bērzu kapsētā.
IRĒNA RITA APSE (1930. g.).
Izvadīšana 21.01. plkst.13 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2368.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 95.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Inga Lindstrēma. Zvaigznes pār Ēlandi.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Olaine. Rūpnīcu un Zemgales ielas.*
13.55 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 7.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 94.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2368.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Melu laboratorija.*
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Brālītis un māsiņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
8.10 Dzimtas detektīvs. Grēviņu dzimta.*
9.10 LTV – 60. Zelta arhīvs. Ielūdz R.Pauls.*
10.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 6.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.55 Supernova 2017. Gatavošanās aizkulises.*
12.40 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
4 x 7,5 km stafete vīriešiem.*
14.20 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.50 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas
(krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 18.sērija.
20.05  TV PIRMIZRĀDE. Omo ielejas cirks. Dokumentāla filma.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 92.sērija.
21.55  Čārlijs, malā stāvētājs. ASV drāma. 2012.g.
23.50  Midsomeras slepkavības. Seriāls. 3.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Galileo 3.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Ukrainas seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.05 Televeikala skatlogs.
10.25 Karamba! Humora raidījums.
11.00 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 66. un 67.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 123.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 1.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.10 Čikāgas sardzē. Seriāls. 4.sērija.
1.00 Dzīvīte.
1.20 LNT ziņu «Top 10».
2.05 Attīstības kods 3.
2.30 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 10.sērija.
5.45 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 20.sērija.
6.35 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.00 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.30 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
7.55 Divarpus vīru. Seriāls. 10.sērija.
8.20 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4.
Seriāls. 15.sērija.
9.15 «Gatavo 3» 5.
9.55 Māmiņu klubs.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 21.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 11. un 12.sērija.
15.15 Tēta nedienas Latvijā. Latvijas realitātes šovs.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 16.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
20.55 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
21.55 Kvantiko. ASV seriāls. 2015.g. 22.sērija.
22.55 Kā izbēgt no soda par slepkavību 2. ASV seriāls. 15.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.45 Melu teorija. 3.sērija.
1.05 Sveika, Rīga!
1.35 Mindijas projekts. Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.30 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 24. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Olaine. Rūpnīcu un Zemgales ielas.*
6 00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2369.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 96.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mēness sirpis. Vācijas drāma. 2011.g.

13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
14.20 Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 8.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 95.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2369.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Bašārs al Asads. Haosa radītājs.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Hercogiene. Lielbritānijas, Itālijas, Francijas un ASV
vēsturiska drāma (ar subt.). 2008.g.
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55 «Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks. LTV videofilma.*
9.55 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
10.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 7.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.*
14.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 92.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Ekstrēmie kadri 2. Tuvplāns. Dokumentāls seriāls.
20.05  Eksotiskās salas.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 93.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 36.sērija.
23.45  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.00  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Ukrainas seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.05 Televeikala skatlogs.
10.20 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 121.sērija.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 68. un 69.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 124.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 2.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Rozamunde Pilčere. Mīlas paisums un bēgums.
Vācijas melodrāma. 2009.g.
23.10 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 8.sērija.
24.00 Dzīvīte.
0.20 Gonula. Seriāls. 32.sērija.
1.15 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 28. un 29.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 11.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 21.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru. Seriāls. 11.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 16.sērija.
9.30 Kvantiko. Seriāls. 22.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 22.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. Seriāls. 13. un 14.sērija.
15.15 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 17.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
20.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 8.sērija.
21.55 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
22.55 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
23.55 Bruklinas taksis. Seriāls. 5.sērija.
0.55 Mindijas projekts. Seriāls. 13. un 14.sērija.
1.50 Melnais saraksts 2. Seriāls. 10.sērija.
2.40 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 25. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2370.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 97.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2017. Gatavošanās aizkulises.*
12.00 Aizliegtais paņēmiens.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vienas dienas restorāns.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
13.59 Bings. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 9.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). . 96.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2370.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.

TV PROGRAMMA
19.30 «Pie bagātās kundzes».
Filmas arheoloģija.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Inspektors Džordžs Džentlijs 6.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.00  Bašārs al Asads. Haosa radītājs. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Adreses.*
9.05  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Aculiecinieks.*
10.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 8.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.55  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.10  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
12.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
13.10 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.40  Maklauda meitas. Seriāls. 93.sērija.
14.35 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā programma
sieviešu vienslidojumos. Pārraide no Ostravas Čehijā.
17.15 Dzīve šodien (krievu val.).
18.10  Trauksme debesīs. Dokumentāla filma.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumos.
23.05  Ekstrēmie kadri 2. Tuvplāns. Dokumentāls seriāls.
23.35  Omo ielejas cirks. Dokumentāla filma.
0.35 Personība. 100 g kultūras.*
1.20 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Ukrainas seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Kaislību jūrā. Meksikas seriāls. 2013.g. 122.sērija.
11.45 Rozamunde Pilčere. Mīlas paisums un bēgums.
Vācijas melodrāma. 2009.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 125.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 3.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 9.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Nezināmais.
Lielbritānijas un Vācijas spriedzes filma. 2011.g.
0.15 Dzīvīte.
0.35 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.20 Gonula. Seriāls. 33.sērija.
2.05 Galileo 3.
2.30 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 12.sērija.
5.50 Drošības aģenti VAIROGS 2. Seriāls. 22.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru. Seriāls. 12.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 17.sērija.
9.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 8.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 12. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Mahinatori 5. Seriāls. 1.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. Seriāls. 15. un 16.sērija.
15.15 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 18.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
20.55 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs (ar subt.).
22.30 Gatava pārvērtībām. 8.sērija.
23.15 Apokalipses vēstneši 2. Seriāls. 18.sērija.
0.20 Mindijas projekts. Seriāls. 15. un 16.sērija.
1.05 Melnais saraksts 2. Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.45 Tēta nedienas Latvijā. Realitātes šovs.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Ceturtdiena, 26. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2371.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 98.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied N.Matvejevs un M.Naumova.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
13.59 Bings. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 10.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 97.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2371.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
20.00  Kaut kur uz Zemes. Nevada. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS. Berberiem pa pēdām. Maroka.
21.45  Daktere Fostere.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
22.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.05 Tieša runa (ar surdotulk.).*

Ceturtdiena, 2017. gada 19. janvāris

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (subt.).*
8.00  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
9.00  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4.
ASV dokumentāls seriāls. 4.sērija.
9.55  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 9.sērija.
10.50  Boksergarnele. Dokumentāla filma.
11.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.00 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.35 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma dejās uz ledus.
17.35 Dzīve šodien (krievu val.).
18.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.45 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
23.05 Sporta studija.*
23.55 Aculiecinieks.*
0.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.55 Personība. 100 g kultūras.*
1.50 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Ukrainas seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
11.50 Iemīlēties svešiniekā.
Vācijas un Austrijas melodrāma. 2010.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 126.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums.
22.10 Varas spēles. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
23.10 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
24.00 Dzīvīte.
0.20 Gonula. Seriāls. 34.sērija.
1.10 Atpazīsti mani, ja vari. Seriāls (ar subt.). 30. un 31.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 13.sērija.
5.50 Mahinatori 5. Seriāls. 1.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru. Seriāls. 13.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 18.sērija.
9.30 Rezervisti. Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Mahinatori 5. Seriāls. 2.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. Seriāls. 17. un 18.sērija.
15.15 Zentas brīvdienas. Latvijas komēdijseriāls. 1.–3.sērija.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 19.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
20.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kingsman»: slepenais dienests.
Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.40 Melnais saraksts 2. Seriāls. 13.sērija.
1.30 Mindijas projekts. Seriāls. 17. un 18.sērija.
2.20 Zentas brīvdienas. Seriāls. 1.–3.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 27. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 1.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 99.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Alpu dakteris 7. Seriāls. 11.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 11.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. seriāls (ar subt.). 98.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. Ielūdz R.Pauls.*
0.10  Daktere Fostere.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
1.10  Alpu dakteris 7. Seriāls. 11.sērija.
2.05  Inspektors Džordžs Džentlijs 6.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.40 Aizliegtais paņēmiens.*
4.35 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā (subt.).*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Boksergarnele. Dokumentāla filma.
8.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.35  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

9.50  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 10.sērija.
10.45  Meklējam jūraszirdziņus – dzīvus vai mirušus.
Dokumentāla filma.
11.40 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.15 Personība. 100 g kultūras.*
14.15 Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
1.brauciens sievietēm. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
15.15 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumos. 1.daļa.
15.45 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens sievietēm.
16.45 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumos. 2.daļa.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.00 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
23.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.50  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4.
ASV dokumentāls seriāls. 4.sērija.
0.40 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
1.10 Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC».*
3.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.05 Piezīmes uz albuma lapām.
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
4.35 Anekdošu šovs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Atpazīsti mani, ja vari. Ukrainas seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.15 Karamba! Humora raidījums.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
11.50 Glābjot Medisoni. ASV traģikomēdija. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 127.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 5.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 3.sērija.
22.35 Meitene. ASV biogrāfiska drāma. 2012.g.
0.25 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.15 Dzīvīte.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 14.sērija.
5.50 Mahinatori 5. Seriāls. 2.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru. Seriāls. 14.sērija.
8.30 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 19.sērija.
9.30 Kāsla metode 6. Seriāls. 19.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
11.55 Mahinatori 5. Seriāls. 3.sērija.
12.55 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.25 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
13.55 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts. Seriāls. 19. un 20.sērija.
15.15 Zentas brīvdienas. Seriāls. 4.–6.sērija.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 20.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Virtuve 6. Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
20.55 Taksis 3. Francijas komēdija. 2003.g.
22.45 Nejaušā saderināšanās. ASV romantiska komēdija. 2013.g.
0.55 Melnais saraksts 2. Seriāls. 14.sērija.
1.45 Apokalipses vēstneši 2. Seriāls. 18.sērija.
2.30 Zentas brīvdienas. Seriāls. 4.–6.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 28. janvāris
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Bings. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Vispera. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Rumpelrūķis. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
11.35  Gudrā meita. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
12.45  Kaut kur uz Zemes. Nevada.
Dokumentāla daudzsēriju filma.
13.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
14.00 Latvijas kods. Gauja. Divreiz vienā upē.
Dokumentāla filma.
15.00  Zoodārzu mazuļi 2.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Dabas apvienotie spēki. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vienas dienas restorāns.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Atsaldētais. Liepājas teātra izrāde.
23.55 Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts, 2017.*
2.35 Atziedi, dvēsele! Dzejnieka Leona Brieža jubilejas koncerts.*
4.50 Momentuzņēmums.*
5.05  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.35 Zemei līdzīga planēta. Dokumentāla filma.
9.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Tas vari būt tu. Dokumentāla filma.

Ceturtdiena, 2017. gada 19. janvāris
11.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
12.30 Kapteinis 13.*
13.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
14.00 Futbola algoritms.*
14.30 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus. 1.daļa.
15.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
16.30 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus. 2.daļa.
17.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
18.00 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus. 3.daļa.
18.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
23.05  Midsomeras slepkavības. Seriāls. 4.sērija.
1.00  Šerloks 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.30 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
4.10 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
4.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Briklberija 2. Animācijas seriāls.
5.40 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 52.sērija.
7.30 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 3.sērija.
11.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 1.–3.sērija.
14.00 Dīvainās dabas kaprīzes. Dokumentāls seriāls. 2009.g. 9.sērija.
14.30 Īpaši smags gadījums. ASV realitātes šovs.
15.30 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Zem Toskānas saules. ASV un Itālijas melodrāma. 2003.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 70. un 71.sērija.
23.40 Skandalozā lēdija V. ASV vēsturiska drāma. 2015.g.
1.20 Zem Toskānas saules. ASV un Itālijas melodrāma. 2003.g.
3.00 Salemas raganas. Seriāls. 11.sērija.
3.40 Nelabojamais Džims 2. Komēdijseriāls. 7.sērija.
4.00 LNT brokastis.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 15.sērija.
5.50 Mindijas projekts. Seriāls. 19. un 20.sērija.
6.40 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Transformeri: Tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 8.sērija.
12.00 Bibliotekāri 3. Seriāls. 4.sērija.
12.55 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
13.30 TV PIRMIZRĀDE. Marka un Rasela trakais brauciens.
Kanādas ģimenes komēdija. 2015.g.
15.20 Golfa zaļknābji. ASV komēdija. 1998.g.
17.20 Taksis 3. Francijas komēdija. 2003.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Ledus laikmets 4. Kontinentu dreifs.
ASV animācijas filma. 2012.g.
21.15 Leģenda par Hēraklu.
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2014.g.
23.15 «Kingsman»: slepenais dienests.
Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
1.40 Golfa zaļknābji. ASV komēdija. 1998.g.
3.10 Garšas mednieki.
3.45 Melnais saraksts 2. Seriāls. 15.sērija.
4.25 TV3 ziņas.

Svētdiena, 29. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Bings. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Avārijas Brigāde. Kaķi; Avārijas Brigāde. Suņu ķērāji; Avārijas
Brigāde. Mazulis; Avārijas Brigāde. Medības. Animācijas filmas.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.30  Kaut kur uz Zemes. Japāna. Dokumentāla filma (ar subt.).
11.00  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Tā ir dzīve. Dzied Harijs Spanovskis.*
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla filma. 7.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.

SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095)

aicina darbā grāmatvedi.

Prasības:
• izglītība ekonomikas, finanšu vai grāmatvedības jomā;
• vismaz divu gadu darba pieredze grāmatveža amatā;
• labas grāmatvedības zināšanas un pieredze gada
pārskatu sastādīšanā;
• teicamas datorprasmes ar MS programmām, pieredze darbā ar sistēmu «Horizon» tiks uzskatīta par
priekšrocību;
• teicamas valsts valodas zināšanas;
• spēja strādāt ātri, patstāvīgi, precīzi un iekļaujoties
noteiktajos termiņos;
• iniciatīva un pozitīva attieksme.
Pienākumi:
• darba samaksas un citu ar personālu saistīto izmaksu
aprēķināšana atbilstoši uzņēmuma pastāvošajai darba
samaksas sistēmai;
• ar darba samaksu saistīto nodokļu un nodevu
aprēķināšana, nodokļu deklarāciju sagatavošana un
iesniegšana;
• statistikas datu sagatavošana un iesniegšana;
• atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai un citām
iestādēm pēc pieprasījuma;
• citi ar amatu saistīti pienākumi.
Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• labus darba apstākļus un sociālās garantijas.
CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu
dokumentu kopijas lūdzam sūtīt pa e-pastu
jp@jelgavaspoliklinika.lv vai iesniegt personīgi
Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā, 412. kabinetā,
līdz 2017. gada 14. februārim.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Inga Lindstrēma. Tavā dzīvē.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 Supernova 2017. Dalībnieku atlase.
22.30  Dabas apvienotie spēki. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.35 Vecgada koncerts «Laimīgu Jauno gadu!».*
2.00 Latvijas Gada balva sportā 2016.*
4.20 Aculiecinieks. Kristaps Porziņģis.*
4.35  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.50 Manas zaļās mājas. Dokumentāla filma.
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Credo» un «Līvi».*

21.15  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 37.sērija.
22.15  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.10 Tas vari būt tu. Dokumentāla filma.
0.40 Kapteinis 13.*
1.10 Futbola algoritms.*
1.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
3.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.29 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LTV7

LNT

5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00 Ielas garumā (subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Aculiecinieks.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
11.00  Gudrā meita. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
12.10 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
13.00  Meklējam jūraszirdziņus – dzīvus vai mirušus.
Dokumentāla filma.
14.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
15.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
15.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
16.30 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Paraugdemonstrējumi.
18.50 Aculiecinieks.*
19.10  TV PIRMIZRĀDE. Trīs musketieri 3D. Francijas,
Lielbritānijas un Vācijas piedzīvojumu filma. 2011.g.

5.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 53.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Bernards 2. Animācijas seriāls.
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.20 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 11.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 4. un 5.sērija.
12.00 Galileo 3.
12.30 Dīvainās dabas kaprīzes. ASV dokumentāls seriāls.
2009.g. 10.–12.sērija.
13.55 Kad to nemaz negaidi. Krievijas melodrāma. 2014.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Komisārs Reksis 15. Itālijas seriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 72. un 73.sērija.
23.35 Viņi atgriežas 2. Seriāls. 5.sērija.
0.30 Amerikāņi 3. Seriāls. 3.sērija.
1.10 Noziegumam pa pēdām: ķeltu mīkla. ASV detektīvfilma. 2003.g.
2.35 Iemīlēties svešiniekā. Vācijas un Austrijas melodrāma. 2010.g.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 16.sērija.
5.50 Rezervisti. Seriāls. 11. un 12.sērija.
6.55 Transformeri: Tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 5.
10.00 Superbingo.
11.05 Impērija 2. Seriāls. 12.sērija.
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12.05 Kāzu gūstā. TV šovs. 3.sērija.
13.05 Pēcnācēji. ASV komiska drāma. 2011.g.
15.20 Leģenda par Hēraklu. Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2014.g.
17.20 Ledus laikmets 4. Kontinentu dreifs. Animācijas filma. 2012.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 4.sērija.
20.10 Mūmija atgriežas. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2001.g.
22.55 Nāves ordenis. ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
0.35 Pēcnācēji. ASV komiska drāma. 2011.g.
2.35 Marka un Rasela trakais brauciens.
Kanādas ģimenes komēdija. 2015.g.
3.55 Kāzu gūstā. TV šovs. 3.sērija.
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Iedvesmojies kāzām!
 Jana Bahmane

Jau trešo gadu Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā notiks kāzu izstāde
«Balticwedding expo Jelgava», kas šogad pārsteigs ar
daudziem jaunumiem. Izstāde ar krāšņu uguns šovu tiks
atklāta 27. janvārī, 28. janvārī
interesenti aicināti apmeklēt starptautisko semināru
«Kāzas – sapņi, realitāte un
noslēpumi», kur savā pieredzē dalīsies kāzu jomas
pārstāvji. Savukārt 29. janvārī
no pulksten 12 līdz 17 ikviens
bez maksas aicināts izbaudīt
daudzveidīgo kāzu tematikas
ekspozīciju.
«Izstādes atklāšanas dienā, 27. janvārī,
esam sarūpējuši īpašu pārsteigumu jelgavniekiem un pilsētas viesiem, aicinot ikvienu apmeklēt krāšņu uguns un deju šovu,
kā arī svētku uguņošanu, kas pulksten
19.30 notiks pie Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja,» stāsta
izstādes «Balticwedding expo Jelgava»
organizatore Nadežda Kraukle.
Viens no organizatoru šīgada sarūpētajiem jaunumiem ir starptautiskais
seminārs «Kāzas – sapņi, realitāte un
noslēpumi», kas Jelgavas muzejā notiks
28. janvārī no pulksten 13 līdz 18. «Šis
seminārs būs kā iedvesmas avots jomas
pārstāvjiem un tiem, kas plāno kāzas.
Pasākuma apmeklētāji varēs uzzināt, kā
kāzas svin ārpus Latvijas un kā mūsdienu
kāzās integrēt tradīcijas. Mēs stāstīsim

NOTIKUMI

Izdejos savu
pilngadības stāstu

par lietām, ko nevar izlasīt nekur citur,»
norāda N.Kraukle. Viņa atklāj, ka seminārā piedalīsies vadošie kāzu jomas profesionāļi, bet pasākuma īpašā viešņa būs
vieslektore no Ukrainas kāzu organizatore Natālija Kuda. «Semināra dalībnieki
varēs baudīt «dzīvo» mūziku, paredzētas
arī vairākas kafijas pauzes,» tā izstādes
organizatore. Biļetes uz semināru var
iegādāties «Biļešu servisa» kasēs, dalības
maksa – 20 eiro.
Pasākuma nozīmīgākā diena būs 29.
janvāris, kad no pulksten 12 līdz 17 interesenti bez maksas varēs apmeklēt kāzu
tematikas ekspozīciju Jelgavas muzejā.
«Šogad izstādes dalībnieku skaits ir audzis, piedāvājumā ir jaunas ceremoniju
vietas, līgavu aksesuāri, dekori un ļoti
plašs laulības gredzenu klāsts,» ekspozīciju raksturo izstādes organizatore. Šīgada
jaunums būs profesionālu kāzu make up
mākslinieku konsultācijas un meistarklases. Izstādes apmeklētāji varēs izbaudīt arī
kāzu ceremoniju mūziku, kāzu kleitu modes skati, romantisko kāzu gaismas šovu,
ko rādīs māksliniece Tatjana Gavrilenko,
būs arī fotostūrīši, kāzu organizatoru,
dekoratoru, floristu konsultācijas un romantiskie piedāvājumi pāriem.
«Izstādē notiks floristikas konkurss
«Wedding Florist 2017», kur floristi
veidos alternatīvus līgavas pušķus
un pārsteigs klātesošos ar jaunām
idejām, krāsu, materiālu un ziedu
salikumiem. Šī ir lieliska iespēja
sameklēt savu floristu un smelties
idejas,» aicina pasākuma organizatore. Kāzu jomas pārstāvji dalībai  Jana Bahmane
izstādē var pieteikties pa e-pastu
filmstudio@inbox.lv līdz 20. janvārim.
«Vienmēr ir kreatīvi jādomā,

Pasākumi pilsētā
19. janvārī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
20. janvārī pulksten 16 – Atvērto durvju vakariņš: nāc apskaties, kur radošums
mīt – pulciņu dažādība, radošo darbu izstādes, prezentācijas. Iespēja ielūkoties ikkatrās
durvīs. Dalība – bez maksas («Jundā» Skolas ielā 2).
20. janvārī pulksten 19 un 21. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
PIRMIZRĀDE: M.Kamoleti «Pidžama sešiem». Aktieri izspēlēs asprātīgu, negaidītu un
smieklīgu notikumu pilnu vakaru kādā franču ģimenē. Režisore D.Vilne. Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).
22. janvārī pulksten 11 – Liepājas teātra muzikāla viesizrāde bērniem: R.Bugavičute pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši». Režisors
Dž.Dž.Džilindžers, komponists K.Lācis. Lomās: S.Adgezalova, R.Beķeris, S.Jevgļevska,
E.Ozoliņš, E.Dombrovskis, L.Leščinskis, E.Pujāts, V.Ellers, M.Kalita, K.Gods, S.Pēcis.
Biļešu cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
22. janvārī pulksten 19.30 – Liepājas teātra viesizrāde: Ž.Pomrā «Mīlestības neprāts», traģikomēdija. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Lomās: A.Berķe, E.Pujāts, E.Dombrovskis, E.Pjata, G.Maliks, I.Kučinska, K.Gods, L.Leščinskis, S.Adgezalova, S.Dancīte.
Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
26. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Islande». Par Islandes kontrastiem, dabu un kultūru stāstīs Kristīne Skrebele. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana». Sveču dienas tradīcijas, parafīna sveču liešana, rotāšana un svečturu darināšana. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. janvārī pulksten 14 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Savienojumi» pēc
Ž.Anuija lugas motīviem. Režisors R.Svjatskis. Vietu skaits zālē ierobežots. Biļešu cena
– € 2 – 3 (kultūras namā «Rota»).
28. janvārī pulksten 14 un 18 un 29. janvārī pulksten 13 – deju studijas «Benefice» 18 gadu jubilejas koncerts «Spēle ar laiku». Mākslinieciskā vadītāja A.Andersone.
Biļetes iepriekšpārdošanā – deju centrā «Cukurfabrika», koncerta dienās – kultūras
namā. Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
29. janvārī pulksten 12 – kāzu izstāde «Balticwedding expo Jelgava» tiem, kas
plāno savas kāzas, vedējiem un kāzu viesiem. Dalība – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
29. janvārī pulksten 14 – Kalnciema kultūras nama amatierteātra izrāde «Gājputna
dziesma», režisore Dace Dalgā. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).

Izstādes
No 23. janvāra – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstāde «Mirdzošo pērlīšu
rotu spēles». Izstādes atklāšana – 23. janvārī pulksten 17 (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
No 27. janvāra – izstāde «Rasa Kalniņa-Grīnberga. Tēlniecības darbi». Tēlnieces 80
gadu jubilejas retrospektīva izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 15. janvārim – izstāde «Latvijas Sarkanajam Krustam 95» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. janvārim – izstāde «Pirmā pasaules kara liecības». Izstādē eksponēti Pirmā
pasaules kara laikā lietotie ieroči (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. janvārim – izstāde «Lietuvas un Latvijas neatkarīgo valstu izveidotāji –
Jelgavas vīriešu ģimnāzijas audzēkņi» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. janvārim – izstāde «Alvis Pīzelis. Gleznas» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 31. janvārim – fotomākslinieka Māra Ločmeļa izstāde «Mehiko nomodā».
(kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 5. februārim – Jelgavas sadraudzības pilsētas Belostokas foto izstāde (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
Līdz 23. februārim – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Valgundes
mācību punkta audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 28. februārim – multimediāla izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).

Ceturtdiena, 2017. gada 19. janvāris

lai vienā koncertā apvienotu
20 dažādas dejas. Sezonas
sākumā, veidojot deju savai
grupai, katrs skolotājs tajā
iemieso kādu ideju, un, saliekot to visu kopā, veidojas liela
stāstu dažādība. Man patika
iecere par ceļošanu laikā, kad,
uzmetot metamo kauliņu,
mēs nevaram paredzēt, kurp
aizvedīs mūsu ceļš,» deju
studijas «Benefice» 18 gadu
jubilejas koncerta «Spēle ar
laiku» ideju raksturo studijas
mākslinieciskā vadītāja Annika
Andersone. Savu pilngadības
stāstu «Benefice» Jelgavas
kultūras namā izdejos 28.
janvārī pulksten 14 un 18 un
29. janvārī pulksten 13.

Koncerta pirmo daļu caurvīs populārās
amerikāņu piedzīvojumu filmas «Džumandži» tematika – tā ir spēle, kurā ar
metamā kauliņa palīdzību dejotāji nonāks
piecās dažādās pasaulēs. «Pirmā pasaule
būs mūžīgais sasalums – tur sastingumu
varēsim pārvarēt tikai kopīgiem spēkiem.
Pabūsim arī pagātnē, kur ļausimies
krāšņajam disko laikam, ieskatīsimies
nākotnē un pieaugušo sapņos, nonāksim
džungļu valstībā, līdz spēle mūs aizvedīs
uz apokalipsi,» koncerta ieceri skaidro

Savā 18 gadu jubilejas koncertā
«Spēle ar laiku» deju studija «Benefice» teju 300 dejotāju sastāvā
ceļos laikā un aizskars tēmu par
lielajiem pasaules pretpoliem.
Foto: Austris Auziņš

A.Andersone. Viņa stāsta, ka koncerta
mākslinieciskās darbības centrā būs saspīlējums – cīņa starp lielajiem pretpoliem.
«Tā būs cīņa starp labo un ļauno, balto un
melno, debesīm un zemi. Apokalipse ir
pārmaiņas, un ne vienmēr tās ir sliktas,»
tā «Benefices» vadītāja.
Lai gūtu nelielu atveldzējumu no pārdomām par pasaulīgajām tēmām, koncerta
starpbrīdī deju studija skatītājus aicina
nedaudz relaksēties, izbaudot īpaši sagatavotu mūziku kultūras nama vestibilā.
Koncerta otrā daļa būs ātra un piepildīta. «Beidzot esmu īstenojusi vienu no
saviem sapņiem – visa koncerta otrā daļa
veidota uz laikmetīgās dejas bāzes, ko
papildinās grupas «Dagamba» mūzika,»
atklāj A.Andersone. Arī paši grupas mūziķi apstiprinājuši dalību koncertā, tiesa
gan – skatītāju lomā. «Benefice» klātesošos pārsteigs arī ar īpašu scenogrāfiju,
kas «iznesīs» darbību ārpus skatuves, un
scenogrāfijas elementu veidošanā piedalās
arī paši dejotāji. Pirmo reizi koncertā
iekļauta antigravitātes deja, kas piešķirs
stāstam jaunu dimensiju. «Koncerta otrā
daļa atspoguļos šodienas pasaulē valdošo
negatīvismu, ko pastiprinās dokumentāli
kadri. Uz zemes būs nolaidušies balti eņģeļi, kas ar katru deju palīdzēs ikvienam
no melnā toņa pāriet uz balto, vairojot
tīras un gaišas enerģijas,» ideju ieskicē
A.Andersone.
Koncertā piedalīsies teju 300 dejotāji,
un pie koncertprogrammas tapšanas
strādājuši daudzi skolotāji un horeogrāfi

– Margarita Demjanoka, Jānis Putniņš,
Edīte Ābeltiņa, Nataļja Šokele, Anna
Pierhuroviča, Evija Plone, Kaspars
Mārtiņkrists, Helēna Sarkisjane, Inita
Upmale, Ieva Buškevica un A.Andersone. «Esmu cilvēks, kas vienmēr iet uz
priekšu. Es, piemēram, sīkumos neatceros, kas notika vakar, bet zinu, ka šo 18
gadu laikā piedzīvots tik daudz, un to
visu esmu apkopojusi cietajā diskā – no
pašiem mazākajiem līdz vērienīgākajiem
«Benefices» notikumiem,» stāsta studijas
vadītāja. ««Beneficē» ir dejojuši tūkstošiem dejotāju, un, protams, viena es to
nevarētu – man ir lieliska komanda, mēs
jūtam cits citu. Pēc katra koncerta man
nāk klāt cilvēki un vērtē, ka tas bija līdz
šim labākais sniegums, un tas manī rada
pārdomas – kā lai atkal sevi pārspēju?! Un,
paldies Dievam, nāk jauns gads, un man
galvā atkal ir jaunas idejas,» tā A.Andersone. Viņa neslēpj, ka ir stingra skolotāja
– tās dejas, ko redz skatītāji, vienmēr ir
nostrādātas līdz sīkākajai detaļai, pat ja
viena kustība jāatkārto desmitiem reižu.
«Es bērniem mācu – jo vairāk strādā ar
atdevi, jo pozitīvāks būs rezultāts, un tas ir
tā vērts. Man ir gandarījums redzēt bērnu
prieka asaras pēc emocionāla koncerta,»
A.Andersone.
Deju studijas «Benefice» 18 gadu jubilejas koncerts «Spēle ar laiku» notiks 28.
un 29. janvārī. Biļetes iepriekšpārdošanā
nopērkamas deju centrā «Cukurfabrika»,
bet koncerta dienās – kultūras namā.
Cena – 3 – 4 eiro.

Ar koncertu godinās komponistu Alvilu Altmani
 Jana Bahmane

Jelgavas Pensionēto skolotāju
klubs aicina uz instrumentālistam un komponistam
Alvilam Altmanim veltītu
koncertu «Sirds dziesmas»,
kas 28. janvārī pulksten 13
notiks bērnu un jauniešu
centrā «Junda» Pasta ielā
32. «Klubā bieži rīkojam tematiskos autorvakarus, un
vienā no tiem radās ideja noorganizēt A.Altmanim veltītu
pasākumu – prieks, ka komponists labprāt atsaucās,»
stāsta kluba pārstāve Gunta
Grunšteina.
Koncertā muzicēs Jelgavas Pensionēto skolotāju kluba vokālais ansamblis
«Zemgales virši», Ozolnieku novada
vokālais ansamblis «Madaras», kā arī
Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi.
«Jelgavniecei dzejniecei Guntai Micānei

veltītajā autorvakarā runājām arī par
A.Altmani, jo viņa ir vairāku komponista dziesmu vārdu autore. Gan mēs,
«Zemgales virši», gan vokālais ansamblis «Madaras» bieži izpilda A.Altmaņa
dziesmas, tādēļ nolēmām radīt kopīgu
koncertprogrammu,» atklāj G.Grun
šteina. Koncertā izskanēs dziesmas ar
G.Micānes vārdiem, piemēram, «Kopā ar
jums», «Pie ezera», «Ar smaidošu dziesmu», un citas kompozīcijas. «Pensionēto
skolotāju kluba biedrus vieno kopīgas
atmiņas, intereses, pleca sajūta, kā arī
daudzi kopīgi pasākumi, un varbūt šis
koncerts mūsu pulkam pieaicinās jaunus
biedrus,» tā viņa.
Pasākums 28. janvārī pulksten 13
notiks bērnu un jauniešu centra «Junda»
aktu zālē, un to aicināts apmeklēt ikviens
interesents, ieeja pasākumā – bez maksas.
A.Altmanis dzimis 1950. gada 1. jūlijā
Sidrabenes pagastā. Klarnetes spēli
mācījies Jelgavas Bērnu mūzikas skolā
un Jelgavas Mūzikas vidusskolā pie pedagoga Jūlija Grūtupa. Studējis Latvijas

Valsts konservatorijā (tagadējā Latvijas
Mūzikas akadēmijā) Eduarda Medņa
un Ģirta Pāžes klarnetes klasē, kā arī
Romualda Kalsona kompozīcijas klasē.
Strādājis par klarnetes spēles pedagogu
Dobeles Mūzikas skolā, Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, pasniedzis kompozīciju
Jelgavas Mūzikas koledžā, bijis Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Mūzikas fakultātes docētājs, kopš
2000. gada ir klarnetes un saksofona
spēles pedagogs Ulbrokas Mūzikas un
mākslas skolā. Viņš sniedzis solokoncertus Rīgā un citās Latvijas pilsētās, kā arī
koncertējis kopā ar Latvijas Nacionālo
simfonisko orķestri, Liepājas Simfonisko
orķestri, Ventspils, Jelgavas un Rēzeknes
mūzikas koledžu orķestriem. Muzicējis
pūtēju orķestrī «Rīga», Latvijas Radio
bigbendā, Jelgavas bigbendā «Gamma».
Piedalījies džeza mūzikas konkursos un
festivālos. 1981. gadā festivālā «Liepājas
dzintars» par saksofona spēli A.Altmanis
saņēma balvu kā labākais instrumentālists un mūziķis.

