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 19. janvārī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005558.
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Sāk būvēt slidotavas
jumtu

Foto: Santis Zībergs
 Ritma Gaidamoviča

Pasta salā sākta publiskās slidotavas jumta pamatu izbūve.
Iedzīvotājiem jārēķinās, ka drošības
apsvērumu dēļ līdz ar
būvniecības darbiem
ir slēgts bērnu rotaļu
laukums līdzās slidotavai.
Sagatavošanas darbus būvlaukumā Pasta salā SIA «Igate
būve» sāka jau pirms Jaungada, un uzņēmuma būvdarbu
vadītājs Oskars Galveitis stāsta, ka šobrīd būvlaukums jau
sagatavots. «Objektā uzsākti
rakšanas darbi, lai varētu veikt
urbpāļu izbūvi. Pavisam nepie-

ciešami 86 urbpāļi, uz kuriem
tiks izbūvētas 23 monolīta
betona stabveida kolonnas –
uz tām vēlāk tiks montētas
līmētās koka konstrukcijas,»
skaidro būvdarbu vadītājs.
Viņš lēš, ka pamatu izbūve varētu aizņemt aptuveni četras
nedēļas. «Svarīgi ir sasniegt
konkrētu urbpāļu stiprību,
lai uz tiem droši varētu būvēt
kolonnas. Tiesa, šobrīd mums
jāņem vērā laikapstākļi – urbpāļu izbūvi iespējams veikt, ja
gaisa temperatūra nav zemāka
par mīnus pieciem grādiem,»
skaidro O.Galveitis. Viņš papildina, ka paralēli tam jau ir
izgatavotas visas slidotavas
jumtam paredzētās liekti līmētās koka konstrukcijas – kolonnas un sijas. Tās izgatavotas

SIA «IKTK» lielizmēra liekti
līmētu koka konstrukciju rūpnieciskajā pētījumu centrā
Ozolniekos.
Projektā paredzēts, ka jumta
konstrukcijas nosegs slidotavu, blakus esošo slidotavas
dzesēšanas iekārtu, kā arī nodrošinās vietu segtām pārvietojamām skatītāju tribīnēm ar
apbūves platību 1163,7 kvadrātmetri, kopumā ap slidotavu
nodrošinot 100 skatītāju vietu.
Jumta konstrukcijās iecerēts
stiprināt arī skaņas un gaismas aparatūru. Paredzēts, ka
jumtam un sānu plaknēm būs
caurspīdīgs tenta aizsargsegums, lai slidotavu pasargātu
no vēja un nokrišņiem.
Projekta «Atklātās publiskās
slidotavas segtā jumta izbūve

Pasta salā» plānotās izmaksas
ir nepilni 450 tūkstoši eiro, no
tiem valsts budžeta mērķdotācija – 350 tūkstoši eiro, bet
pārējais ir Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums.
Jāpiebilst, ka būvdarbu teritorija ap publisko slidotavu
ir iežogota. Rūpējoties par
iedzīvotāju drošību, slēgts arī
bērnu rotaļu laukums blakus
slidotavai jeb būvdarbu zonai.
Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte piebilst, ka pēc
Ledus skulptūru festivāla
plānots sākt arī Pasta salas
estrādes jumta izbūvi. «Šobrīd
ir saskaņots būvprojekts, un
darbi sāksies pēc festivāla,»
skaidro G.Osīte.

JNĪP 14 daudzdzīvokļu mājās uzstādījusi
ūdens ievada sildīšanas iekārtas
mīnusiem. «Mājās, kurām nav
centralizētās apkures, tā ir bieža
Dzīvojamo māju pārvaldniece SIA «Jelgavas nekustamā
problēma – ūdensvads aizsalst
īpašuma pārvalde» (JNĪP) jau vairākus gadus izmanto
un plīst, uz laiku mājai liedzot
iekārtu, kas paredzēta mājas ūdens ievada sildīšanai
ūdens apgādi,» norāda J.Vidžis.
ziemā. Tā nepieciešama dzīvokļu mājām bez centralizēJNĪP domājusi, kā šo probtās apkures – koplietošanas telpas, kurās atrodas ūdens
lēmu risināt. Sākotnēji tika
ievads, nereti netiek apsildītas, līdz ar to palielinās risks,
piedāvāts ūdens ievadu nosilka ūdensvads mīnus grādos aizsals, pārplīsīs, atstājot
tināt, tomēr prakse pierāda,
māju bez ūdens. Šobrīd šādu iekārtu izmanto 14 JNĪP
ka tikai nosiltināšana vien
apsaimniekošanā esošas mājas. Ierīces tika ieslēgtas
nedod vēlamo efektu. Tāpēc
pagājušajā nedēļā, pazeminoties gaisa temperatūrai.
JNĪP ar pašvaldības atbalstu
no 2010. gada sāka uzstādīt
Uzņēmuma valdes loceklis Ju- ievads mājā ir visvārīgākā vieta, ūdens ievada sildīšanas iekārtas
ris Vidžis stāsta, ka ūdensvada kas var plīst pat pie nelieliem mājām, kurās situācija ziemā

 Ilze Knusle-Jankevica

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

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.

bija viskritiskākā, un JNĪP
apsaimniekošanā tādas bija 14
mājas. Šī iekārta sāk darboties,
iestājoties aukstam laikam, pie
noteiktas āra temperatūras.
J.Vidžis skaidro, ka tā netiek
darbināta nepārtraukti, tērējot
mājas koplietošanas elektrību,
– kad nav nepieciešamības,
iekārta tiek izslēgta.
JNĪP novērojumi liecina: mājās, kuras izmanto ūdens ievada
apsildīšanas iekārtu, problēmu
ar cauruļu aizsalšanu un plīšanu
vairs nav.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

POIC pagājušajā gadā
saņēmis 13 088 ziņojumus
 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldības operatīvās
informācijas centrs
(POIC) apkopojis statistiku par 2017. gadu.
Dati liecina, ka ar katru gadu POIC saņemto
ziņojumu skaits aug
– pērn saņemti 13 088
ziņojumi, kas ir par
371 vairāk nekā 2016.
gadā. POIC vadītājs
Gints Reinsons secina: «Jo pilsēta vairāk
attīstās un tiek uzlabota infrastruktūra,
jo vairāk saņemam
gan iedzīvotāju pieteikumus par pilsētas
infrastruktūras bojājumiem, gan ierosinājumus pilsētvides
uzlabošanai.»
G.Reinsons stāsta, ka pērn
saņemto ziņojumu skaits salīdzinājumā ar 2016. gadu audzis par
2,9 procentiem. No 2017. gadā
saņemtajiem 13 088 ziņojumiem
204 ir par Jelgavas novadu, 111
– par Ozolnieku novadu, bet
pārējie – par Jelgavas pilsētu.
Salīdzinājumam: 2016. gadā
POIC saņēma 12 717 ziņojumus,
2015. gadā – 10 650.
Pērt POIC apstrādājis 528

iedzīvotāju pieteikumus pilsētas
interaktīvajā kartē www.karte.
pilsetsaimnieciba.lv, bet pārējie
pieteikumi saņemti no iedzīvotājiem, inženieriem, sadarbības
partneriem, operatīvajiem dienestiem, monitoringa sistēmām
un citiem avotiem, tostarp pa
bezmaksas tālruni 8787. «Pagājušajā gadā tika uzlabota
interaktīvā karte, lai to ērti būtu
lietot arī mobilajās ierīcēs. Taču,
izvērtējot situāciju un cilvēku paradumus, šobrīd izstrādes procesā ir jauna – modernāka – mobilā
lietotne,» skaidro G.Reinsons.
Viņš atzīst, ka jelgavnieki
arvien vairāk iegaumē POIC
bezmaksas iedzīvotāju atbalsta
tālruni 8787, uzskatot, ka tas ir
ērtākais un ātrākais veids, kā
paziņot par kādu risināmu jautājumu pilsētā, kā arī problēmas
atzīmē interaktīvajā kartē. «Iedzīvotāji ziņo un seko līdzi, cik
ātri tiek reaģēts un situācija atrisināta. Informāciju cenšamies
operatīvi nodot iestādei, kas
atbildīga par konkrētās problēmas risināšanu, un, redzot, ka
ir rezultāts, jelgavniekiem rodas
arvien lielāka uzticība POIC,»
skaidro G.Reinsons, gan nenoliedzot, ka pilsētā vēl aizvien ir
cilvēki, kuri par POIC bezmaksas tālruni nav dzirdējuši.
Turpinājums 3.lpp.

PATEICĪBAS RAKSTS
1991. GADA BARIKĀŽU DALĪBNIEKIEM
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība 110 Jelgavas pilsētas un
novada iedzīvotājiem 2017. gadā piešķīra Pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī–augustā.
Pateicības raksti tika pasniegti svinīgā pasākumā maijā.
Jelgavas pilsētas domē (Lielajā ielā 11) Pateicības rakstu aicināti
saņemt tie, kuri svinīgajā pasākumā nepiedalījās: Zemgus Āns, Ainis
Anšelevics, Ilgvars Berglands, Ivars Birģelis, Donāts Cerminieks, Andrejs
Dancigers, Jānis Dišlers, Gints Demčenko, Juris Grinbergs, Laimonis
Gulbis, Rihards Jesens, Elmārs Jonāts, Voldemārs Kramiņš, Egons
Landsmanis, Andris Lapsenbergs, Jānis Malējs, Vitālijs Novickis, Gunārs
Pinnis, Jānis Rakickaitis, Jānis Pruls, Juris Ritums, Valdis Rižesčonoks,
Andris Ručevskis, Jānis Ruļuks, Aivars Stalidzāns, Aivars Švanks, Gunārs
Šīriņš, Jānis Trojanovskis un Anita Vaivade.
Lai vienotos par Pateicības raksta saņemšanu,
lūgums zvanīt pa tālruni 63005558.

Autobuss uz barikāžu aizstāvju
atceres dienas pasākumiem
20. janvāris Latvijā ir 1991. gada barikāžu aizstāvju
atceres diena. Lai jelgavnieki varētu piedalīties
šim notikumam veltītajos pasākumos Rīgā,

sestdien, 20. janvārī, pulksten 14

pie pilsētas kultūras nama (Krišjāņa Barona iela 6)
interesentus gaidīs autobuss.
Rīgas Doma baznīcā pulksten 16
sāksies koncerts barikāžu laika atcerei
«Gaisma nākamībai».
Pirms koncerta varēs uzkavēties pie piemiņas
ugunskura Doma laukumā. Izbraukšana no Rīgas
plānota pēc koncerta, ap pulksten 18.
Braucienam lūgums pieteikties pa tālruni
63005558, 63005506 līdz 19. janvāra
pulksten 12. Brauciens ir bez maksas.
To organizē un apmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris

MOTIVĀCIJAS PROGRAMMA DARBA MEKLĒŠANAI
UN SOCIĀLĀ MENTORA PAKALPOJUMI

PASĀKUMS NORIS
DIVOS SECĪGOS POSMOS:

Nodarbinātības valsts aģentūra Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem»
gaitā uzsākusi pasākuma «Motivācijas programma
darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi»
īstenošanu, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekārtošanos piemērotā
pastāvīgā darbā vai iesaistīšanos pašnodarbinātībā,
tādējādi samazinot sociālās atstumtības risku.

1) motivācijas programma darba meklēšanai (grupu nodarbības), kas ietver motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo
problēmu risināšanai, ilgst 20 darba dienas katru
darba dienu. Motivācijas programmas laikā tiek
nodrošināta materiāltehniskā bāze, ēdināšanas
pakalpojums (vienu reizi dienā), kā arī transporta pakalpojums nogādāšanai no bezdarbnieka
dzīvesvietas uz pasākuma īstenošanas vietu un
atpakaļ uz bezdarbnieka dzīvesvietu. Motivācijas
programmas laikā bezdarbniekiem tiek nodrošināta stipendija, kuru izmaksā proporcionāli iesaistes laikam (akadēmiskajām stundām) motivācijas
programmā attiecīgajā mēnesī, kopumā nepārsniedzot 150 eiro. Dalību motivācijas programmā
var apvienot ar dalību aktīvajā nodarbinātības
pasākumā «Algotie pagaidu sabiedriskie darbi»;
2) mentora pakalpojumi (individuālās konsultācijas), kas pēc motivācijas programmas
pabeigšanas bezdarbniekam palīdz iekārtoties
pastāvīgā darbā, nodrošinot psiholoģisko un
praktisko atbalstu darbā iekārtošanās jautājumos. Mentoringa pakalpojums ilgst 3 mēnešus
vai līdz brīdim, kad ilgstošais bezdarbnieks iekārtojas pastāvīgā darbā. Jelgavā šo aktivitāti īsteno
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.

KAS VAR PIEDALĪTIES?
Pasākumā «Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi» var iesaistīties bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12
mēnešus (persona nav bijusi uzskatāma par darba
ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu «Par
valsts sociālo apdrošināšanu» ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) vai kuri bijuši bez darba
vismaz 12 mēnešus (persona nav bijusi uzskatāma
par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar
likumu «Par valsts sociālo apdrošināšanu» ilgāk
par diviem mēnešiem bez pārtraukuma) un vismaz
vienu reizi atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties bezdarbnieka
individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos
aktīvajos nodarbinātības pasākumos.

Motivēt darbam pat pēc
18 gadiem bezdarbniekos
 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) jau ceturtā ilgstošo bezdarbnieku
apmācības grupa sāk apgūt motivācijas programmu, kuras mērķis ir palīdzēt ilgstošajiem bezdarbniekiem atgriezties darba tirgū. Darbs nav viegls,
jo, lai gan projekts paredz, ka programmā var
iesaistīties cilvēki, kuri kā bezdarbnieki reģistrējušies vismaz 12 mēnešus, realitātē motivācijas
programmu apgūst pat tādi, kuri algotu darbu nav
strādājuši gadus 5, 10 un pat 18. Viņi paši atzīst,
ka šobrīd grūtākais ir nevis atrast darbu, bet atgūt
ticību sev un iegūt motivāciju mainīt savu dzīvi.
ZRKAC izstrādāja speciālu
motivācijas programmu, piesaistīja profesionālus speciālistus un kā vienīgais Zemgalē
ieguva tiesības
nodrošināt šīs
Eiropas Sociālā fonda
programmas
realizāciju.
Programma
ilgs līdz augusta beigām, un
kopumā plānots, ka Jelgavā motivācijas
programmu
varētu apgūt
ap 150 ilgstošo
bezdarbnieku.
Tās laikā vispirms katrs bezdarbnieks 20
dienas 160 stundu garumā
apgūst motivācijas programmu,
bet pēc tam individuāla mentora vadībā turpina strādāt,
lai atgrieztos darba tirgū. Ar
bezdarbniekiem strādā psihoterapeiti, psihologi, IT speciālisti, karjeras konsultants un
citi profesionāļi. Viņiem tiek
mācīta, piemēram, spēja analizēt sevi, saskarsmes prasmes,
konfliktu risināšana, budžeta
plānošana, lietišķā etiķete,
datorprasmes, laika plānošana
un darba meklēšanas prasmes.
«Tas, kas kādam šķiet pats
par sevi saprotams, daudziem
ilgstošajiem bezdarbniekiem ir
jāmācās no jauna. Mēs palīdzam
cilvēkam ne tikai konstatēt faktu, bet arī izprast, kādi ir katra
personīgie objektīvie un subjektīvie bezdarba apstākļi, un tad
cenšamies palīdzēt tos novērst,
cik jau nu vien tas iespējams,»

atzīst ZRKAC Tālākizglītības
nodaļas vadītāja Astra Vanaga,
piebilstot, ka šajā programmā ir
radīti izcili priekšnoteikumi, lai
bezdarbnieks
varētu nodoties tikai sevis
pilnveidošanai.
«Tie, kuri dzīvo ārpus pilsētas, katru rītu
uz nodarbībām
tiek atvesti un
vakarā aizvesti
mājās, katru
dienu viņiem
tiek nodrošinātas siltas
pusdienas, un,
ja cilvēks pilda
visus programmas nosacījumus, viņš saņem
arī stipendiju 150 eiro.»

«Pirmo reizi savā dzīvē jūtu, ka vēl kāds
ir ieinteresēts manā
problēmā. Sākumā gan
tam ticības nebija, domāju, ka te būs kārtējais ķeksītis – atnāks,
kaut ko gudri parunās,
un viss.»

Iemesli katram savi

Pēc tiem, kuri ZRKAC jau
uzsākuši mācības, var secināt,
ka ilgstošais bezdarbnieks ir
vecumā no 35 līdz 50 gadiem,
kā arī pirmspensijas vecuma cilvēki. A.Vanaga teic, ka ilgstošos
bezdarbniekus varētu iedalīt
trīs grupās. Pirmā grupa ir
cilvēki, kuriem ir vismazāk objektīvu iemeslu būt bez darba:
viņi dzīvo pilsētā, tātad nav
mobilitātes problēmu, bieži vien
ir kaitīgi ieradumi, trūkst profesionālo iemaņu vai arī vienkārši
nolaidušās rokas – cilvēks jau
pat ir pārstājis meklēt darbu.
Otrā grupa ir tādi, kuri dzīvo
apkārtējos novados, un viņu
galvenā problēma ir mobilitāte:
laukos darba nav, bet ik dienu
mērot ceļu uz pilsētu cilvēks
nav gatavs, jo mājās ir bērni,

piemājas saimniecība vai arī
nav transporta. Savukārt trešā
grupa ir cilvēki, kuri no darba
tirgus izkrituši veselības problēmu dēļ. «Visbiežāk cilvēks
nevar veikt fiziski smagu darbu,
ilgstoši stāvēt kājās… Ne velti
vispieprasītākās vakances ir
dežuranti, sargi,» spriež A.Vanaga.
Taču, neraugoties uz to, ka
šobrīd ar Eiropas Sociālā fonda
atbalstu ir radīti maksimāli labvēlīgi apstākļi, lai bezdarbnieks
varētu sakārtot savu dzīvi, ne
visi to novērtē. Seši no tiem,
kurus Nodarbinātības valsts
aģentūra ir nosūtījusi mācībām
motivācijas programmā, tās jau
pametuši. «Piespiest nevienu
nevaram. Kāds jau pirmajā
dienā pazūd, cits neierodas uz
nodarbībām vēlāk. Tomēr tajā
pašā laikā programmā ir pirmās
pozitīvās ziņas – vismaz četri
cilvēki jau sekmīgi devušies
pie darba devēja uz pārrunām,
divi iekārtojušies darbā, bet vēl
diviem ir cerība noslēgt darba
līgumu tuvākajā laikā,» stāsta
A.Vanaga.

Visvairāk palīdz psihologs

«Jelgavas Vēstneša» uzrunātie ilgstošie bezdarbnieki,
kuri šobrīd mācās motivācijas
programmā, atzīst, ka visvairāk
viņi novērtē psihologa atbalstu.
«Pirmo reizi savā dzīvē jūtu, ka
vēl kāds ir ieinteresēts manā
problēmā. Sākumā gan tam
ticības nebija, domāju, ka te
būs kārtējais ķeksītis – atnāks,
kaut ko gudri parunās, un viss.
Bet, nē, šeit
tiešām man
jūt līdzi, grib
palīdzēt, un
tad arī pašam
sāk gribēties
mainīties. Pagājušais gads
manā dzīvē
bija ļoti smags – zaudēju trīs
tuvus cilvēkus un ieslīgu tādā
kā bezpalīdzībā. Riņķa dancis –
darba nav, naudas nav; naudas
nav, darba nav. Nesapratu, no
kura gala un kam ķerties klāt,»
saka Juris, kurš bez darba ir
divus gadus, bet pirms tam
strādājis par šoferi un galdnie-

ku. «Darbu varētu dabūt kaut
rīt, bet man tiesībām beidzies
termiņš, taču naudas, lai samaksātu par to atjaunošanu un
medicīnisko izziņu, nav. Saprotu – pats vien esmu vainīgs, ka
laikus to neizdarīju, bet pēdējos
divus gadus visa nauda aizgāja
tuvinieku ārstēšanai, iekrājās
parādi. Laikam man bija vajadzīgs tāds pamatīgs grūdiens
no malas. Pateikšu godīgi: šos
divus gadus pat nevienu CV
neesmu aizsūtījis, aizgāju uz
bezdarbniekiem, atķeksējos, un
viss,» atzīst Juris.
Tagad Juris, kuram ir visu
kategoriju tiesības, kas tikai
formāli jāatjauno, ir apņēmies
nokārtot arī 95. kodu, kas varētu dot lielākas darba atrašanas
iespējas.

«Es nezinu, kā runāt
ar darba devēju»

Inesei ir 41 gads, un pēdējos
18 gadus viņa algotu darbu nav
strādājusi. Pirms tam bijusi
auklīte un apkopēja. «Teikšu, kā
ir: es pat nezināju, kā jārunā ar
darba devēju, kā jāizturas darba
intervijās, ko teikt un ko neteikt.
Biju aizgājusi uz vienām darba
pārrunām, kur meklēja apkopēju, bet mani nepieņēma… Motivācijas programmā es sapratu,
ka pati vien biju vainīga: man
ir četri bērni, mazākajam divi
gadi, un tas droši vien darba
devēju nobaidīja. Es taču varēju pateikt, ka bērnu dēļ darbu
nekavēšu, jo man ir cilvēks,
kas viņus pieskata, izņem no
dārziņa. Bet es neiedomājos, ka
tas var būt svarīgi. Tikai šajā
programmā to
sapratu,» saka
Inese, kura
apzinās, ka uz
labāku darbu
par apkopējas
pagaidām cerēt
nevar, jo viņai ir tikai pamat
izglītība, nav nekādas profesijas.
«Es pat CV nevaru ar datoru
uzrakstīt un kādam aizsūtīt, jo
vienkārši to neprotu. Ceru, ka
šajā programmā man to iemācīs. Tās pāris reizes, kad esmu
mēģinājusi pieteikties darbā,
CV rakstīju ar roku un pati nesu

«Es pat CV nevaru ar
datoru uzrakstīt un kādam aizsūtīt, jo vienkārši to neprotu.»

darba devējam,» saka Inese.
Līdz šim viņa esot varējusi
nestrādāt, jo vīrs pelnījis, bet
tagad, kad palikusi viena ar četriem nepilngadīgiem bērniem,
sapratusi, ka darbs ir jāmeklē.
«Godīgi? Visu šo 18 gadu laikā es
neesmu darījusi neko, lai uzlabotu savas iespējas darba tirgū.
Nodarbinātības valsts aģentūrā
pat nevienus kursus neesmu
apmeklējusi,» neslēpj Inese.

strādājis simtlatniekos un atzīšu,
ka ļoti novērtēju šo iespēju. Ja
tagad būtu tāds piedāvājums,
nedomājot strādātu, bet nav…»
atzīst Aleksandrs.
Par šo programmu Aleksandrs saka: tas ir liels atbalsts.
«Kā var nenovērtēt to, kas tev
tiek dots? No mūsu grupas jau
divi cilvēki ir bijuši uz darba
pārrunām – tas vien mums ir
milzīgs ieguvums.»

Ēnu ekonomika un
ilgstošais bezdarbnieks

«Negāju līdzi laikam»

Sarunā ar ilgstošajiem bezdarbniekiem «Jelgavas Vēstnesis» atklāj arī to, ka liela
daļa cilvēku,
kuri ilgstoši
ir uzskaitē kā
bezdarbnieki
un veido statistiku valstī,
tomēr kaut
kādus ienākumus savai dzīvošanai gūst,
visbiežāk – nelegāli halturējot. Bet ne jau tāpēc, ka tā būtu
viņu izvēle, – to diktē mūsdienu
darba devējs. Izteiktāk tas jūtams jau zināmajās nozarēs,
piemēram, būvniecībā, bet laukos tie ir vietējie zemnieki, kuri
sezonas laikā labprāt ņem darbā
strādniekus. Vēl vairāk – viņi pat
ir uz izķeršanu, bet maksāt gatavi tikai aploksnē. «Jūs mums
jautājat? Vai tad nezināt, ka
visi tā dara?! Ir pāris pastāvīgo
darbinieku, bet pārējie strādā
neoficiāli,» saka ilgstošie bezdarbnieki. «Es arī labprāt lauksaimniecībā strādātu oficiāli, bet
tādu iespēju neviens nepiedāvā.
Laukos jau grūti ar darbu, pie
zemniekiem ir teju vienīgā iespēja. Tāpēc jau 12 gadus esmu
bez darba – nopietnu veselības
problēmu dēļ nācās pamest
darbu «Latvijas dzelzceļā», kur
strādāju gan par sliežu pārbaudītāju, gan ceļu montieri. Veselība
to vairs neļauj darīt, un vienīgais
iztikas avots tagad ir tas, ko paši
izaudzējam savā piemājas zemē.
Neslinkojam, kopā ar sievu audzējam gurķus, tomātus, ķiplokus, kaut ko pārdodam un no tā
arī dzīvojam. Divus gadus esmu

Maldīgi domāt, ka ilgstošs
bezdarbs ir problēma cilvēkiem
ar zemu izglītības līmeni. Agrim
ir augstākā inženiera ekonomista izglītība, bet
viņš bez darba
ir jau pusotru
gadu. «Negāju līdzi laikam. Ilgstošs
darbs valsts
pārvaldē, un
tad vienā brīdī
viss sagriezās
kājām gaisā –
neredzēju jēgu
tam, ko daru, aizgāju no darba
un sapratu, ka nevienam vairs
neesmu vajadzīgs. Kāds es inženieris vai ekonomists?! Ierēdņa
darbā šīs zināšanas nebija vajadzīgas, tāpēc praktiskās iemaņas zudušas. Tagad saprotu, ka
trūkst arī svešvalodu zināšanu.
Pat tirdzniecības pārstāvja vakancē tiek prasīta angļu valoda,
jo visa preces dokumentācija ir
angliski,» stāsta Agris.
Nodarbinātības valsts aģentūrā uz angļu valodas kursiem
esot lielas rindas, tāpēc Agris pieteicies šofera kursiem.
«Varbūt tā bija mana kļūda
– vajadzēja pagaidīt, kamēr
būs piedāvājums apgūt angļu
valodu…»
Uz jautājumu, kādu rezultātu viņš sagaida no motivācijas
programmas, Agris saka: «Ceru
gūt iekšēju pārliecību, ka situācija nav bezcerīga. Jā, rokas
bija nolaidušās – aizsūti CV,
bet tev pat neatbild… Tas dzen
depresijā. Arī šai programmai
neticēju, bet ar katru dienu izjūtu, ka ar mums strādā tiešām
nopietni speciālisti un situāciju
ir iespējams mainīt.»

«Kāds es inženieris vai
ekonomists?! Ierēdņa
darbā šīs zināšanas
nebija vajadzīgas, tāpēc praktiskās iemaņas
zudušas.»

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris

Varēs iepazīt «Jundas» pulciņus
 Jana Bahmane

26. janvārī no pulksten
16 līdz 18 bērnu un
jauniešu centrā «Junda»
Skolas ielā 2 notiks Atvērto durvju vakariņš –
ikviens aicināts klātienē
iepazīt «Jundas» pulciņu ikdienu un audzēkņu
veikumu.
«Interesenti varēs novērtēt bērnu un jauniešu centra audzēkņu
pirmā mācību pusgada veikumu
radošo darbu izstādēs. Būs iespēja

satikt un aprunāties ar pulciņu
skolotājiem, izstaigāt un aplūkot
radošās mājas telpas, kā arī ieskatīties audzēkņu sadzīvē,» skaidro
«Jundas» direktores vietnieks Māris Kalniņš. Atvērto durvju vakariņa apmeklētāji varēs paviesoties 26
pulciņos, kas uzņem dalībniekus
līdz 25 gadu vecumam.
Tāpat pasākuma laikā pie pulciņu vadītājiem varēs interesēties
par brīvajām vietām nodarbībās
šajā mācību gadā.
Atvērto durvju vakariņu 26. janvārī no pulksten 16 līdz 18 aicināts
apmeklēt ikviens.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Baseins pielāgots bērniem
ar kustību traucējumiem

Gaida pieteikumus tirdziņam
Ledus skulptūru festivāla laikā
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 25. janvārim pašvaldības iestādē «Kultūra» var pieteikties
tirgotāji un amatnieki,
kuri no 9. līdz 11. februārim savu preci vēlas
piedāvāt 20. Starptautiskā ledus skulptūru
festivāla suvenīru un
gardumu tirdziņā.
Tirdziņš norisināsies trīs vietās – Hercoga Jēkaba laukumā,
Pasta salā un Jāņa Čakstes bulvārī. Pieteikumi tiek pieņemti
tikai no tiem tirgotājiem un
amatniekiem, kuri gatavi tirgoties no savām teltīm.

«Kultūras» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle skaidro, ka
pieteikties īpaši aicināti tie, kuri
vēlas piedāvāt dažādas Jelgavai
un Latvijai raksturīgas lietas.
Šobrīd pieteikumi saņemti no
gandrīz 40 tirgotājiem, ieskaitot izbraukuma kafejnīcas.
Organizatori gādās, lai katrā  Jana Bahmane
no festivāla norises vietām
apmeklētājiem būtu pieejami
Jelgavas pilsētas paškarsti dzērieni un ēdieni, iespēja
valdības pirmsskolas
nopirkt dažādus gardumus, kā
izglītības iestādes «Kāarī skaistumam un saimniecībai
pēcīši» peldbaseinā uznoderīgas lietas.
stādīta iekārta, ar kuras
Sīkāka informācija par piepalīdzību baseinā var
teikšanos un tirdziņa nolikums
iecelt bērnus ar kustību
publicēts iestādes «Kultūra»
traucējumiem. Elektromājaslapā www.kultura.jelgava.
niskais pacēlājs iegālv, sadaļā «Nolikumi».
dāts par enerģētikas

NAV DARBA

NEMĀCIES

NEESI REĢISTRĒTS NVA
ESI JAUNIETIS NO 15-29 GADIEM

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina iesaistīties

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

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

Projekta Nr.8.3.3.0./15/I/001

Foto: Santis Zībergs

las trīs iespējamos Ziemassvētku
labdarības mērķus, un balsojumā
uzņēmuma darbinieki nosaka
vienu, pēc viņu domām, nozīmīgāko, kura īstenošanai tiek ziedoti
līdzekļi. Šoreiz uzņēmuma mērķis
bija pielāgot bērnudārza «Kāpēcīši» baseinu bērniem ar kustību
traucējumiem – uzņēmums tam
ziedojis 5000 eiro, skaidro SIA
«Fortum Jelgava» komunikācijas
vadītāja Guntra Matisa.
uzņēmuma «Fortum»
Saziedotos līdzekļus bērnudārzs
ziedotajiem līdzekļiem.
«Kāpēcīši» jau ir apguvis – baseinam iegādāts un uzstādīts pacēIk gadu «Fortum Jelgava» izvē- lājs. «Nav daudz šādu mobilo ie-

kārtu, kas būtu viegli montējamas,
neprasot veikt papildu remontdarbus, tādēļ diezgan ilgi meklējām
mums piemērotu risinājumu,»
skaidro «Kāpēcīšu» vadītāja Lāsma Lipiņa. «Kāpēcīšu» baseins
tagad ir aprīkots ar elektronisku
ierīci – krēslu ar pacēlāju –, ar
kura palīdzību baseinā var iecelt
bērnus ar kustību traucējumiem.
Iekārta ir piemērota bērniem no
2 līdz 12 gadu vecumam. «Šis ir
negaidīts un patīkams ziedojums
– mūsu vidū ir bērniņi ar kustību
traucējumiem, tādēļ šī ierīce ir ļoti
noderīga,» vērtē L.Lipiņa.

Uz ledus atrasties ir bīstami!
 Ritma Gaidamoviča

Līdz ar salu ūdenstilpēm izveidojusies neliela ledus
kārta, un Jelgavas Pašvaldības policija jau saņēmusi pirmos izsaukumus par to, ka uz ledus, riskējot
ar dzīvību, atrodas jaunieši. Pašvaldības policija
iedzīvotājus aicina ievērot īpašu piesardzību un
nekāpt uz ledus. Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» šonedēļ vairākās vietās pilsētā pie ūdenstilpēm izvietojusi arī informatīvas brīdinājuma
zīmes, atgādinot, ka atrasties uz ledus ir bīstami.
Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) vadītājs
Gints Reinsons informē, ka ledus
kārta šobrīd izveidojusies visās
pilsētas ūdenstilpēs, tostarp Liel
upē.
Pašvaldības policija jau saņēmusi pirmos izsaukumus saistībā
ar jauniešu atrašanos uz ledus.
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra
Reksce stāsta, ka policijai ziņots
par to, ka bērni staigā pa dīķa ledu
Grēbnera parkā. «Tur atradās
jaunieši, kuri, ieraugot policijas
darbiniekus, nokāpa no ledus un
ar velosipēdiem aizbrauca,» stāsta
S.Reksce, piebilstot: nepilnas 20
minūtes vēlāk saņemta informācija, ka Lāčplēša ielā jaunieši
kokā iekārtā auklā šūpojas virs
Zvaigžņu dīķa, tādējādi apdraudot

sevi. «Pie Zvaigžņu dīķa policijas
darbinieki sastapa piecus jauniešus, kuri mētāja ledus gabalus. Ar
viņiem veiktas preventīvas pārrunas, pēc kurām jaunieši devās
prom,» stāsta S.Reksce.
Tāpat Pašvaldības policijai ziņots, ka Pils salā uz ledus atrodas
kumeļš. Savvaļas zirgu uzraugs
Einārs Nordmanis apstiprina, ka
šāds gadījums ir bijis – lielie zirgi
kumeļu uzdzinuši uz pārplūdušas
pļavas, kas šobrīd aizsalusi. «Tā
notiek. Dažkārt zirgu bars mēdz
tik nežēlīgi rīkoties, taču šis gadījums beidzās laimīgi – kumeļš
saviem spēkiem nokļuva uz sauszemes, lai gan jau biju sarunājis
papildspēkus,» tā E.Nordmanis,
uzsverot: ja iedzīvotāji pamana
šādas situācijas, uzreiz var zvanīt
viņam pa tālruni 20264343, lai

apdraudējumu pēc iespējas ātrāk
novērstu. «Gadās, ka zvanītājs
policijai nevar izskaidrot precīzu
notikuma vietu, līdz ar to tiek
zaudēts laiks. Es šo teritoriju ļoti
labi pārzinu, tāpēc arī varu ātrāk
reaģēt,» tā zirgu uzraugs.
«Lielākā bīstamība darbībām
uz ledus ir ziemas sākumā, kad
ledus vēl nav pietiekami sasalis.
Tomēr arī ziemā, kad tas kļuvis
biezs, ir vietas, kur ūdenstilpes neaizsalst. Tās ir vietas, kur ūdenskrātuvēs ietek siltāks rūpnieciski
izmantots ūdens, upju grīvās
un sašaurinājumos, kuģošanas
ceļos, zem tiltiem, makšķernieku
izcirsto āliņģu vietās. Ledus izturību mazina arī iesalušas niedres,
krūmi vai kādi priekšmeti,» skaidro S.Reksce.
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un ziņot policijai par bērniem un pusaudžiem,
kuri staigā pa ledu. «Ir svarīgi
viņus brīdināt par bīstamību, kā
arī aicinām vecākus ar bērniem
un pusaudžiem pārrunāt, cik
bīstami ir atrasties uz ledus un
kādas var būt sekas pārdrošībai,»
uzsver policijas pārstāve. Pašvaldības policijai var ziņot pa tālruni
8550, 63028550, tāpat informāciju
var nodot POIC pa tālruni 8787.

POIC pagājušajā gadā saņēmis 13 088 ziņojumus
No 1.lpp.

Visvairāk ziņojumu – 1136
(2016. gadā – 668) – pērn saņemts par problēmām uz ielām un
ietvēm, piemēram, iedzīvotāji informējuši par to, ka uz ceļa braucamās
daļas kaut kas izlijis, par slidenām
ietvēm, sabojātu bruģi, otra aktualitāte ir ziņojumi par klaiņojošiem
un pazudušiem dzīvniekiem – 1046
ziņojumi (2016. gadā – 1012). 1029
ziņojumi pērn saņemti par problēmām ar satiksmes organizācijas
līdzekļiem (2016. gadā – 1005), 658

ziņojumi – par ielu apgaismojumu
(2016. gadā – 753), 582 ziņojumi
(2016. gadā – 611) saņemti par
problēmām hidrotehniskajās būvēs, kas ir, piemēram, kolektori,
sūknētavas, lietus ūdens kanalizācija, grāvji, akas, 360 ziņojumi
(2016. gadā – 451) bijuši par problēmām pilsētas zaļajās zonās, 187
ziņojumi (2016. gadā – 257) – par
problēmām ar ceļa zīmēm.
Diemžēl uz pusi audzis pieteikumu skaits par sabojātām
pieturām – pērn saņemti 62 šādi

ziņojumi, 2016. gadā – 34, tāpat
par trešo daļu audzis ziņojumu
skaits par bojātiem soliņiem un
atkritumu urnām – pērn saņemti
68 ziņojumi, bet gadu iepriekš –
44. «Jelgavas pašvaldība daudz
strādā, lai, gādājot par iedzīvotāju
ērtībām, pilsētā uzlabotu infrastruktūru. Ir izveidotas jaunas
autobusu pieturas, uzstādīti papildu soliņi, atkritumu urnas, taču
arvien vairāk ziņojumu saņemam
par to, ka šī infrastruktūra ir sabojāta,» rezumē G.Reinsons.
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Īsi
 Zirgu un Pulkveža Oskara Kalpaka ielas krustojumā ceļa zīmes
«Dodiet ceļu» no Zirgu ielas puses
nomainījušas zīmes «Neapstājoties
tālāk braukt aizliegts» jeb «Stop».
Šāds solis sperts, lai šajā krustojumā
uzlabotu satiksmes kustības drošību. Policija autovadītājus aicina būt
uzmanīgiem un ievērot jaunās ceļa
zīmes. Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» skaidro, ka zīmes nomainītas, pamatojoties uz iedzīvotāju
ierosinājumu tur uzlabot drošību, un
Satiksmes kustības drošības komisijas
sēdē nolemts krustojumā uzstādīt
«Stop» zīmes, kas samazinās transportlīdzekļu ātrumu. Tas nozīmē, ka
autovadītājam, lai šķērsotu Pulkveža
Oskara Kalpaka ielu vai izgrieztos
uz tās no Zirgu ielas, obligāti ir jāapstājas. Līdz ar to tiek samazināts
ātrums, kustība krustojumā ir lēnāka
un drošāka.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) savā mājaslapā piedāvā
jaunu funkciju – tagad iedzīvotāji
arī elektroniski uzņēmumu var
informēt par pieturās sabojātiem
vai pazudušiem autobusu kustības sarakstiem. JAP vadītājs Gints
Burks skaidro, ka autobusu vadītāji,
dodoties maršrutos, lūgti sekot līdzi
autobusu sarakstu stāvoklim pieturās. «Saņemam zvanus arī no iedzīvotājiem, kuri informē par bojātiem
vai pazudušiem sarakstiem, tāpat viņi
par šādu problēmu ziņo Pašvaldības
operatīvās informācijas centram pa
tālruni 8787, un mēs uzreiz reaģējam.
Paplašinot opcijas, šobrīd piedāvājam
iespēju problēmu konkrētā pieturā
pieteikt arī elektroniski mūsu mājaslapā,» stāsta G.Burks. Viņš skaidro, ka
pilsētas pārvadājumos ir vairāk nekā
400 pieturu un uzņēmumam ir grūti
izsekot līdzi, kas notiek pilnīgi visās,
tāpēc arī iedzīvotāji aicināti ziņot, ja
pamana problēmas. «Cilvēks konkrēto pieturu apmeklē biežāk un vislabāk
zina reālo situāciju,» piebilst G.Burks.
Uzņēmuma vadītājs norāda, ka vidēji
mēnesī tiek nomainīti 5–10 autobusu
kustības saraksti. «Protams, ir pieturas, kurās saraksti tiek bojāti biežāk,
– galvenokārt centrā, un parasti
problēmas ir pēc lieliem pasākumiem
pilsētā,» stāsta G.Burks. Par pieturās
sabojātiem vai pazudušiem autobusu sarakstiem elektroniski var ziņot
uzņēmuma mājaslapā www.jap.lv.
 Šonedēļ Jelgavā demontē svētku rotājumus – pilsētas lielo egli,
izgaismotos metāla karkasa dekorus, virtenes kokos un krūmos,
kā arī citas svētku rotas pilsētas
objektos, informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība». Kā
ierasts, arī šogad demontēt pilsētas
svētku rotājumus sāk ar centrālo
svētku elementu Hercoga Jēkaba
laukumā – pilsētas lielo egli. Tā tika
būvēta no 45 mazām eglītēm un
sasniedza teju 18 metru augstumu.
Jāpiebilst, ka mazās eglītes turpinās
priecēt jelgavniekus arī pēc demontāžas, jo tiks izmantotas, lai rotātu
pilsētu Ledus skulptūru festivālā, kas
norisināsies no 9. līdz 11. februārim.
Tāpat šonedēļ un nākamās nedēļas
gaitā tiks demontēti citi pilsētas
rotājumi, kas pērn uzstādīti, gaidot
Ziemassvētkus un gadumiju. Egles
demontāžas darbus veic SIA «AC/
DC», gaismas dekorus noņem SIA
«Mītavas Elektra», savukārt metāla
karkasa dekorus demontē SIA «La
Metal».
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Barona zāle un citi jaunieguvumi
 Jana Bahmane

Šis gads Jelgavas pilsētas bibliotēkai nesis nozīmīgas pārmaiņas,
un jau svētdien, 21. janvārī, pulksten 14 ar koncertu «Ziemas
dārzs» tiks atklāta restaurētā Krišjāņa Barona zāle – veltījums
K.Baronam 150. jubilejā. Zāles sienas rotā Jelgavas mākslinieka
Andreja Zvejnieka gleznojumi, kas tapuši 1986. gadā un caur
latviešu tautasdziesmām iezīmē cilvēka mūža ritējumu. «Šis ir
padomju laika labā mantojuma piemērs. Esam vairākkārt snieguši pieteikumu Valsts kultūrkapitāla fondam, lai pretendētu uz
finansējumu zāles restaurācijai, taču gleznojumi nav pietiekami
vēsturiski, tādēļ valsts finansējumu tā arī neizdevās piesaistīt,»
stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, papildinot, ka zāle restaurēta par pašvaldības līdzekļiem. Kopš 1986.
gada Barona zāle remontdarbus piedzīvojusi pirmoreiz, tāpat
bibliotēkā noslēgušies virkne citu nozīmīgu rekonstrukcijas darbu.
Remontdarbi bibliotēkā notiek jau kopš
2016. gada vasaras – to gaitā rekonstruēts
jumts un nosiltināti bēniņi, visā ēkā
drošības nolūkos nostiprināts griestu pārsegums, kā arī bibliotēkas krājuma daļa,
ko veido aptuveni 20 000 eksemplāru,
no 3. stāva pārvietota uz pirmo. «Tagad
bibliotēkas lielākais smagums atrodas 1.
stāvā un divu telpu vietā aizņem vienu
– to, kur iepriekš atradās Informācijas
centrs. Krājums novietots 25 mobilajos
plauktos, kas ir kompaktāki un vieglāk
pieejami,» norāda L.Zariņa. Lai apjomīgo
grāmatu daudzumu pārvietotu uz jauno
vietu, pagājušogad bibliotēkā Spodrības
dienā notika īpašs pasākums, pulcējot ap
80 palīgu, kas veidoja dzīvo ķēdi aptuveni
septiņu stundu garumā.
Jāpiebilst, ka pagaidām Informācijas
centrs izvietots Izstāžu galerijā bibliotēkas
1. stāvā. L.Zariņa norāda, ka izstādes tur
joprojām notiek, taču zāle, protams, vairs
nav tik funkcionāla, kā iepriekš. Tāpat
Izstāžu zālē, lasītavā un abonementos
pārkrāsotas sienas, taču krāsu toņi apzināti izvēlēti līdzīgi iepriekšējiem, tādēļ,
iespējams, daudzi lasītāji šīs izmaiņas
nemaz nav pamanījuši.

Zāle ar pievienoto vērtību

Iecere bibliotēkā izveidot K.Baronam
veltītu zāli pieder kādreizējai bibliotēkas
direktorei Paulīnei Bartkēvičai. Jelgavas
bibliotēka ir mantojums 1920. gadā dibinātajai Jelgavas pilsētas bibliotēkai, kuras
ēka kara laikā tika nopostīta. Pēc tam
kādu laiku bibliotēka atradās «Academia
Petrina» telpās, arī kultūras namā, līdz
1984. gadā to pārcēla uz Akadēmijas ielu.
«Iegūstot zāli, kādas līdz šim bibliotēkai
nebija, radās vēlme to kā īpaši iekārtot.
Ievadījām sarunas ar pašvaldību un nonācām pie secinājuma, ka zālei ir jābūt
ar pievienoto vērtību. Tautasdziesmas
katram latvietim ir tuvas, saprotamas
un dārgas, savukārt K.Barons mācījies
Jelgavā, tādēļ radās ideja par viņam
veltītas zāles izveidi,» atceras Jelgavas
pilsētas bibliotēkas direktores vietniece
Dzintra Punga, kas no 1985. līdz 1987.
gadam bija bibliotēkas direktore. Viņai ir
liels prieks, ka zāle joprojām kalpo un rotā
bibliotēku. «Atminos, cik grūti tolaik bija
nopirkt kilogramu krāsas, bet tajā pašā
laikā tonnu krāsas varēja iegādāties bez
problēmām,» tā Dz.Punga. Bibliotēkas
vadība 1985. gadā uzrunājusi mākslinieku
A.Zvejnieku ar aicinājumu veikt sienu
gleznojumus Barona zālē, godinot dainu
tēva 150. jubileju.
«Aicinājums radīt gleznojumus Barona
zālē man šķita interesants. Taču tikai
tad, kad jau biju to apņēmies, apzinājos,
cik liels darbs jāiegulda un cik maz laika
līdz Barona jubilejai bija atlicis,» stāsta
mākslinieks A.Zvejnieks. Zīmīgi, ka tieši
1986. gadā, kad viņš strādājis pie Barona
zāles gleznojumiem, ar A.Zvejnieka iniciatīvu Jelgavā atklāta Mākslas skola. «Man
iedeva vairākas grāmatas par Baronu, jo
skolās jau tajā laikā neko daudz par viņu
nemācīja. Palasīju tās un domāju, kādu
koncepciju, lai izvēlas. Barons dainas apkopoja atbilstoši cilvēka dzīves ritējumam,
tāpēc nolēmu pēc tāda paša principa veidot arī zāles sienas gleznojumus,» stāsta
mākslinieks.
Barona zāles centrālais tēls ir K.Barons,
un to papildina vēl 10 gleznojumi, kas attēlo cilvēka dzīves ritējumu no piedzimšanas
līdz aiziešanai mūžībā – katrā gleznojumā

ierakstīta viena daina. «Lielākā daļa gleznojumu atrodas pret logu, tādēļ nevarēju
tos gleznot ar eļļas krāsām, jo tās atspīd,
līdz ar to zīmējums nebūtu pilnvērtīgi apskatāms. Savukārt tempera krāsām tajā
laikā bija grūti savākt pilnu paleti, tādēļ
nācās meklēt citu risinājumu. Atšķaidīju
eļļas krāsas ar terpentīnu, tādējādi nodrošinot tām matējumu, bet brīžos, kad
terpentīns nebija pieejams, izmantoju
benzīnu,» 30 gadus senus notikumus
atceras mākslinieks.
Viņš atklāj, ka zīmējumus sākumā ar
tušu uzzīmējis A4 formātā un nofotografējis, lai uzprojicētu uz sienām, taču šis
risinājums neizdevās. Tad mākslinieks
salīmējis zīmējumus no caurspīdīga papīra
vajadzīgajā izmērā un otrā pusē pārvilcis
kontūras ar ogli, pēc tam pārkopējot
zīmējumus uz sienas. «Gleznot tik liela
formāta darbu, protams, nav viegli. Lai
pārbaudītu, kā katrs tonis izskatās, jālec
nost no trepēm un attālināti jānovērtē,
tad atkal jākāpj augšā,» pieredzē dalās
gleznojumu autors. Sagatavošanās darbi
ilguši aptuveni trīs nedēļas, bet gleznošanas process – vēl ilgāk. «Daļu sienu klāja
eļļas krāsa – to pats ar lodlampu kausēju
nost. Neatminos, kādēļ, bet vienā vietā
eļļas krāsu atstāju, un tieši tur pirms
restaurācijas bija vislielākie bojājumi,»
stāsta A.Zvejnieks. Viņš norāda, ka iecere
par Barona zāles interjeru esot bijusi vēl
dižāka. «Biju nolēmis nopirkt lina audumu ar dreļļu rakstu un aplīmēt ar to visas
sienas, bet bibliotēkai tas bija par dārgu,
tādēļ izdomāju, ka pats ar trafaretu palīdzību nodrukāšu tādu rakstu. Nokrāsoju
sienas baltas un veidoju rakstu. Sienas
bija nelīdzenas, un vietām bija ļoti grūti
rakstu salāgot,» tā A.Zvejnieks.

Jo senāks gleznojums, jo
apzinātākas tehnoloģijas

«Patiesību sakot, darbus, kas tapuši
pirms simts gadiem, restaurēt ir salīdzinoši vieglāk nekā mūsdienu gleznojumus,
jo agrāk mākslinieki vairāk pieturējās pie
konkrētas tehnoloģijas, bet jaunākiem
gleznojumiem raksturīgas autortehnikas.
Būtībā – jo senāks gleznojums, jo apzinātākas tehnoloģijas,» vērtē Barona zāles galvenā restauratore Natālija Jātniece. Tāpat
viņa norāda, ka padomju laikā bija grūtāk
tikt pie nepieciešamajiem materiāliem un
krāsas bieži vien tika klātas uz neapstrādātām sienām. «Barona zāles gleznojumi
ir sižetiski interesanti – gleznojumos
tiek attēlots cilvēka dzīves ritējums no
mazotnes līdz vecumdienām. Mums tā
ir vērtīga pieredze, jo tik jaunus darbus
restaurēt negadās bieži. Centāmies
saglabāt, cik vien mūsu spēkos, taču no
kaut kā tomēr bija jāatsakās – izņēmām
detaļas, kas varētu veicināt pārējā darba
bojāšanos, tādēļ būtībā veicām restaurācijas un rekonstrukcijas darbus,» skaidro
restauratore.
Tāpat uz Barona zāles sienām atjaunots
dreļļu raksts, kā arī noslīpēts un nolakots
parkets un nostiprināti griesti. Bibliotēkas
mākslinieciski augstvērtīgākā telpa piedzīvojusi ne vien restaurāciju, bet arī modernizāciju – tur uzstādīts projektors un
ekrāns. Jāpiebilst, ka jumta remontdarbu
gaitā, kas noslēdzās aizvadītā gada ziemā,
Barona zālē nomainīti arī logi, saglabājot
mākslinieces Esteres Bormanes logu
vitrāžas. «Arī iepriekš Barona zāle bija
izīrējama, taču tagad, pēc restaurācijas,
šeit varētu notikt pat kāzu ceremonijas

Foto: Santis Zībergs
«Šis darbs man ir ļoti nozīmīgs. Esmu veicis arī citus sienu gleznojumus, bet tie man neizraisa tik lielu garīgo
komfortu, kā šis. Arī šobrīd, skatoties uz Barona zāles restaurētajiem gleznojumiem, man ir prieks,» saka
Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zāles sienu gleznojumu autors Andrejs Zvejnieks.

Viens no pamanāmākajiem Jelgavas pilsētas bibliotēkas akcentiem ir 20.–30. gadu stilistikā veidotās izkārtnes,
kuru autors ir mākslinieks Māris Grīnbergs. «Bibliotēka atrodas pirmskara ēkā, tādēļ izkārtni veidoju, iedvesmojoties no 20.–30. gadu lietišķās grafikas tēliem, plakātiem,» stāsta M.Grīnbergs.
un citi skaisti pasākumi,» spriež L.Zariņa.
Bibliotēkā nākotnē vajadzētu ierīkot liftu,
lai Barona zāle, kas atrodas ēkas 3. stāvā,
ērti būtu pieejama arī cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.

Spilgts akcents
uz vēsturiskas ēkas

«Tieši 1920. gadā dibinātā Jelgavas
pilsētas bibliotēka bija pirmā, ko uzturēja pilsētas pašvaldība, līdzīgi kā tas ir
pašlaik, tādēļ izvēlējāmies šo vēsturisko
mantojumu iedzīvināt arī mūsu bibliotēkas jaunajā izkārtnē, veidojot to 20.–30.
gadu stilistikā,» stāsta Jelgavas pilsētas
bibliotēkas direktore. Aizvadītā gada
nogalē pilsētas bibliotēkas ēka ieguva
jaunu vizuālo akcentu – izkārtni, kuras
autors ir mākslinieks Māris Grīnbergs.
«Izkārtni veidoju, iedvesmojoties no
20.–30. gadu lietišķās grafikas tēliem,
plakātiem – arī uzraksta šrifts izvēlēts
tam laikam raksturīgs. Krāsas, iespējams, ir nedaudz košākas kā tolaik, bet
no pulksten 11 bibliotēkas fasāde atrodas ēnas pusē, tādēļ bija nepieciešami
pamanāmi akcenti,» tā M.Grīnbergs.
Tāpat mākslinieks norāda, ka kopā ar
bibliotēkas kolektīvu vienojušies par
risinājumu, ka nepieciešamas perpendikulāri fasādei novietotas izkārtnes, jo
trotuārs, kas ved gar bibliotēku, ir šaurs,
un, ja izkārtne būtu tikai virs ieejas
durvīm, tā būtu labi pamanāma vien
no pretējās ielas puses. Tādēļ uzraksts
«Bibliotēka» atrodas paralēli ēkai – virs
ieejas durvīm, bet abi cilvēku tēli ar grāmatām rokās – perpendikulāri. M.Grīnbergs atklāj, ka integrēt tēlus izkārtnes
dizainā bijusi bibliotēkas kolektīva
ideja, ko viņš centies realizēt. «Tas savā
ziņā bija cīniņš ar sevi, bet – jo grūtāks
uzdevums, jo asprātīgāks un radošāks
tā atrisinājums,» vērtē izkārtnes autors.
Jāpiebilst, ka vakara stundās bibliotēkas
izkārtnes tiek izgaismotas.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa stāsta, ka tagad daļa Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājuma, ko veido aptuveni
20 000 eksemplāru, jeb bibliotēkas lielākais smagums atrodas ēkas 1. stāvā
un ir izvietots mobilajos plauktos, kas ir vieglāk pieejami.

Sapnis par novadpētniecības
un retumu lasītavu

ļaus ieviest pašapkalpošanās sistēmu. Bibliotēkā tiks ierīkota arī videonovērošana
«Jelgava nevar lepoties ar lielu seno un interaktīva spēle dabaszinātņu jomā.
grāmatu kolekciju, jo daudz kas tika izpostīts kara laikā, taču novadpētniecības Par biezu sniega segu vairs
un retumu lasītavas ir populāras visā nav jāuztraucas
Pateicoties bibliotēkas jumta rekonspasaulē, un šobrīd pilsētas bibliotēkas
Fondu izmantošanas un organizācijas trukcijai, kas noslēdzās aizvadītā gada
nodaļas krājumā ir 3009 vienības – sākumā, tagad bibliotēkā ir plašas manpirmskara grāmatas, periodika un citi sarda telpas, kuras gan vēl nav apdzīvotas
izdevumi. Plānojam šo fondu reorgani- – to tālākam remontam nepieciešams
zēt, sadalot to novadpētniecības krājumā papildu finansējums. Taču būtiskākais
un seno, vērtīgo izdevumu krājumā,» ir tas, ka jumta smagums vairs nebalstās
norāda Jelgavas pilsētas bibliotēkas uz iekšsienām, bet gan ārsienām, padarot
Informācijas nodaļas vadītāja Baiba ēku drošāku, un, kā norāda bibliotēkas
Īvāne-Kronberga. Bibliotēka nākotnē direktore, par biezu sniega segu vairs nav
iecerējusi izveidot arī novadpētniecības jāuztraucas. Tāpat jumta remontdarbi
un retumu lasītavu, lai šī fonda vērtīgie veicinājuši siltuma zudumu samazināšaizdevumi kļūtu vēl pieejamāki ikvienam nos, jo jumts ir siltināts.
Remontdarbus, tostarp griestu pārinteresentam.
Bet līdz 2019. gada sākumam Latvijas– segumu stiprināšanu, K.Barona zāles
Lietuvas pārrobežu projekta «Inovatīvu restaurāciju, sienu krāsošanu, bibliotēkā
risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu veica SIA «Amaxs», un darbu līgumpaaudžu apmeklētājiem pierobežas re- summa ir 119 966 eiro. Savukārt jumtu
ģionā» gaitā pilsētas bibliotēkā plānots rekonstruēja SIA «Būvkore», kopējās
uzstādīt grāmatu drošības vārtus, kas izmaksas – 216 000 eiro.
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Sākusies pieteikšanās
pilsētas basketbola
čempionātam

Lai popularizētu un attīstītu amatieru
basketbolu, tiks rīkots 2018. gada Jelgavas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem. Komandas dalību čempionātā
var pieteikt līdz 26. janvāra pulksten 15,
sūtot pieteikumu ar komandas nosaukumu pa e-pastu Alona.Fomenko@sports.
jelgava.lv. Visu komandu pārstāvji aicināti
uz čempionāta dalībnieku kopsapulci
26. janvārī pulksten 19 Jelgavas sporta
hallē. Pēc tās tiks izveidots čempionāta
spēļu kalendārs. Plānots, ka spēles notiks
Jelgavas sporta hallē no februāra līdz
maijam. Čempionātu organizē Sporta
servisa centrs sadarbībā ar biedrību
«Basketbola klubs «Jelgava»».

SPORTS

Sezonu sāk ar divām medaļām Nāk pretī
Vieglatlēti aizva- daudzbērnu ģimenēm

dījuši sezonas pirmās sacensības –
«Sportland» kausa
vieglatlētikā 1. posmu sporta manēžā
Kuldīgā. Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolu pārstāvēja 34 vieglatlēti, izcīnot divas
sudraba medaļas. Viena medaļa 60 m
skrējienā U-20 grupā – Mārai Annai Zīvertei
ar personīgo rekordu 8,05 sekundes. Otra
medaļa 300 m skrējienā U-20 grupā ar
rezultātu 42,27 sekundes – Annai Ševčenko
(attēlā). «Anna šobrīd ir ļoti labā formā, bet,
pirms sacensībām iesildoties, pastiepa kājas
muskuli,» norāda sportistes trenere Aļona
Fomenko. «Sportland» kausam būs seši
posmi – piektais plānots Jelgavā 14. jūlijā.

Latvijas Badmintona federācija (LBF) pievienojusies valsts atbalsta programmai
daudzbērnu ģimenēm «3+ Ģimenes
karte». Turpmāk bērni no daudzbērnu
ģimenēm saņems LBF spēlētāju licences
bez maksas (vecāki – ar 50 procentu
atlaidi), kā arī 50 procentu atlaidi dalības
maksai Latvijas badmintona reitinga
turnīros (vecāki – 33 procentu atlaidi).
2017. gadā Latvijas badmintona reitinga
sistēmā tika reģistrēti 400 spēlētāji ar
gada licenci. Pērn notika 76 Latvijas badmintona reitinga turnīri, kuros piedalījās
726 Latvijas badmintona spēlētāji. Jelgavā badmintona nodarbības notiek LLU
Sporta namā. Vairāk par tām var uzzināt
mājaslapā jbk.lv.
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Pārbaude Sahāras tuksnesī

Jelgavā dzīvojošais
Itālijas uzņēmējs
Stefano Kjusi, kurš
brauc Jāņa Vintera
«Moto Team Rīga»
komandā, izcīnījis
3. vietu 2000 km
garajā 3. Alžīrijas
rallijā motociklu
klasē «450+». Alžīrijas rallijs norisinājās
Sahāras tuksnesī, un sportistiem bija jāveic astoņi posmi. Kopējā ieskaitē S.Kjusi
ierindojās 8. vietā, bet savā «450+» klasē
izcīnīja 3. vietu. S.Kjusi pārstāv Latvijas Motosporta federāciju (LaMSF) daudzās rallija
sacensībās pasaulē. «Šī Stefano bija atgriešanās pēc smaga un gandrīz nāvējoša
negadījuma 2016. gadā,» informē LaMSF.

Cīnīsies par Jelgavas
domes kausu sporta dejās
 Ritma Gaidamoviča

20. un 21. janvāris Jelgavā
aizritēs sporta deju zīmē.
Sestdien Jelgavas sporta
hallē Mātera ielā 44a notiks
Latvijas čempionāts standarta dejās un pirmo reizi
Jelgavā valsts čempioni tiks
noskaidroti arī jauniešu grupā Latīņamerikas dejās, bet
svētdien dažāda vecuma
dejotāji starptautiskās sacensībās cīnīsies par Jelgavas
domes kausu, kas reizē būs
arī Latvijas kausa 1. posms.
Jāpiebilst, ka 20. janvārī pēc
pulksten 19 kanālā sportacentrs.com tiks nodrošināta
tiešraide no sacensību fināla.
Sacensību organizatore sporta deju
kluba «Lielupe» vadītāja Ilona Freimane
stāsta, ka Jelgavā notiks pirmās šī gada
lielās sporta deju sacensības, uz kurām
sabrauks ap 400 dalībnieku vecumā no
8 līdz pat vairāk nekā 70 gadiem un startēs dažādās vecuma grupās ar dažādu
sagatavotības līmeni. «Jau otro reizi
tieši Jelgavā tiks noskaidroti Latvijas
čempionu pāri, kuri valsti pārstāvēs
Eiropas un pasaules čempionātā. Taču
šis gads īpašs ar to, ka pirmo reizi 20.
janvārī Jelgavā tiks noteikti čempioni
Latīņamerikas dejās jauniešu grupā
(16–18 gadu veci dejotāji), lai izvēlētos
divus spēcīgākos pārus, kuri pavisam
drīz pārstāvēs Latviju pasaules čempionātā Latīņamerikas dejās jauniešiem,»
stāsta I.Freimane.
Jāpiebilst, ka standarta dejas ietver
lēno valsi, tango, fokstrotu, Vīnes valsi un
kvikstepu, bet Latīņamerikas dejas – sambu, ča-ča-ča, rumbu, pasodobli un džaivu.

Jau vairāk nekā desmit
gadu Jelgavā notiek
sporta deju sacensības.
Dejotāji par Jelgavas
domes kausu šogad
cīnīsies 21. janvārī sporta
hallē Mātera ielā 44a,
bet dienu iepriekš – 20.
janvārī – turpat hallē
tiks noskaidroti Latvijas
čempioni standartdejās
un junioriem
Latīņamerikas dejās.
Foto: no JV arhīva
I.Freimane atklāj, ka vēl viens jaunums Jelgavas sacensībās ir tas, ka
visus dalībniekus čempionātā vērtēs
tikai ārzemju tiesneši. «Sacensību
žūrijā būs deviņi tiesneši no dažādām
valstīm, un viņi pagaidām netiek atklāti. Šāds lēmums Latvijas Sporta deju
federācijā pieņemts, lai izvairītos no
interešu konflikta, kā arī lai dejotāju
līmeni novērtētu speciālisti no malas,
objektīvi nosakot spēcīgākos,» skaidro
I.Freimane, piebilstot, ka sestdien
Latvijas čempionātā piedalīsies arī
seši septiņi pāri no viņas vadītā kluba
«Lielupe», kam galvenā bāze ir deju
studija «Dejovisi.lv», kā arī jelgavnieki
no Dūšas deju skolas, kuri trenējas
Jelgavā. «Arī šogad par titulu cīnīsies

Pirmo reizi Latvijā pasniegta
Gada balva cīņas sporta veidos. To saņēma arī divi Jelgavas sportisti – Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudiste
Milēna Rinkeviča atzīta par
pērn labāko sportisti Latvijā
U-18 grupā sambo un džudo,
bet cīņas kluba «Milons» cīkstonis Alberts Jurčenko ieguvis
titulu «Gada sportists (U-23)
brīvajā cīņā».

Pirmo Latvijas Gada balvu cīņas sporta
veidos ieguva Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkne Milēna
Rinkeviča – viņa atzīta par 2017. gada
labāko sportisti Latvijā U-18 grupā
sambo un džudo.
Foto: no K.Usačeva personīgā arhīva

«Šobrīd gandrīz visos sporta veidos
tiek pasniegta Gada balva, izceļot labākos
sportistus. Ir tāds teiciens: kurš sunim asti
cels, ja ne pats, tāpēc pirmo reizi Latvijas
vēsturē ir apvienojušās piecu cīņas sporta
veidu federācijas – Cīņas federācija, Boksa federācija, Džudo federācija, Sambo
federācija un Teikvondo federācija –, lai
iedibinātu savu Gada balvu un īpašā

Sporta pasākumi
 19. janvārī pulksten 18 – Latvijas
Basketbola līgas 3. divīzijas čempionāts:
«Jelgavas BJSS» – BS «Rīga» (ZOC).
 20. janvārī pulksten 14 – Latvijas
čempionāts hokejā sievietēm: «L&L/JLSS»
– «Hockey Girls» (ledus hallē).
 20. janvārī pulksten 18 – «Credit24»
Meistarlīga volejbolā vīriešiem: VK «Biolars/Jelgava» – OC «Limbaži/MSĢ» (ZOC).
 21. janvārī pulksten 16 – «Credit24»
Meistarlīga volejbolā vīriešiem: VK «Biolars/Jelgava» – «Parnu VK» (ZOC).
 23. janvārī pulksten 20 – Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts:
BK «Jelgava/LLU» – BK «Ķekava/Optibet»
(sporta hallē).
 23. janvārī pulksten 20 – Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts:
BK «Jelgava/LLU» – BK «Ķekava/Optibet»
(sporta hallē).
 25. janvārī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas skolēnu 47. spartakiāde volejbolā (sporta hallē).
 25. janvārī pulksten 16 un 26. janvārī pulksten 15.30 – Jelgavas pilsētas
atklātais ziemas čempionāts peldēšanā
garajās distancēs (LLU Sporta namā).
 26. janvārī pulksten 20 – Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts:
BK «Jelgava/LLU» – «RSU» (sporta hallē).
 27. janvārī pulksten 16 un 28. janvārī pulksten 11– Baltijas čempionāts
volejbolā sievietēm (sporta hallē).
 27. janvārī pulksten 16.15 – Latvijas
Virslīgas hokeja čempionāts: HK «Zemgale/LLU» – HS «Rīga» (ledus hallē).
 28. janvārī pulksten 10 – Galda
tenisa rīts (sporta hallē).
 3. februārī pulksten 16 – «Credit24»
Meistarlīga volejbolā: VK «Biolars/Jelgava» – «BBT» (ZOC).
 4. februārī pulksten 16 – «Credit24»
Meistarlīga volejbolā: VK «Biolars/Jelgava» – VK «Parnu» (ZOC).
 4. februārī pulksten 13 – Galda
tenisa rīts (sporta hallē).
 4. februārī pulksten 14.15 – Latvijas
hokeja 1. līgas čempionāts: HK «Zemgale/JLSS» – «Daugavpils/LDZ Cargo»
(ledus hallē).
 8. februārī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas skolēnu 47. spartakiāde volejbolā (sporta hallē).

Piedāvā darbu
pērnā gada čempioni senioru grupā
jelgavnieki Anita un Juris Boldiševici»
piebilst I.Freimane.
Svētdien, 21. janvārī, starptautiskās
sacensībās tiks noteikti šī gada Jelgavas
domes kausa ieguvēji dažādās vecuma
grupās. I.Freimane piebilst, ka šoreiz
Jelgavas domes kauss reizē būs arī
Latvijas kausa 1. posms bērniem 2E4
klasē, kurā startē 9–10 gadu veci bērni,
kas sporta dejās trenējas jau 3–4 gadus,
un junioriem 1D klasē jeb 12–13 gadu
veciem dejotājiem ar diezgan augstu
sagatavotības līmeni. «Kopumā notiek
seši Latvijas kausa posmi, un pirmais
būs pie mums,» stāsta sacensību organizatore, piebilstot, ka tieši šajā dienā
sporta deju klubs «Lielupe» būs ļoti

kupli pārstāvēts – sacensībās startēs
ap 40 «Lielupes» pāru. Uz sacensībām
uzaicināti arī dejotāji no Lietuvas un
Igaunijas, un arī šajās sacensībās žūrijas
komisijā būs kāds ārzemju tiesnesis. Jelgavas kausa sacensībās tiks izdejotas gan
standartdejas, gan Latīņamerikas dejas.
Sporta deju sacensības sestdien, 20.
janvārī, sāksies pulksten 10.30, bet
svētdien, 21. janvārī, – pulksten 11.
I.Freimane uzsver, ka tās apmeklēt
aicināts ikviens. Vienas dienas ieejas
maksa ir 6 eiro, un biļetes varēs nopirkt
sporta hallē.
Sacensības atbalsta Jelgavas pilsētas
pašvaldība, Sporta servisa centrs, Jelgavas novada pašvaldība un Latvijas
Sporta deju federācija.

Pirmo Latvijas Gada balvu cīņās saņem divi mūsu sportisti
 Ritma Gaidamoviča
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pasākumā sveiktu labākos Latvijas sportistus,» stāsta Latvijas Cīņas federācijas
ģenerālsekretāre Kristīne Čekstere, uzsverot, ka šādā veidā ir iespēja popularizēt
cīņas sporta veidus, izcelt sasniegumus,
kā arī visi cīņas sporta veidu sportisti var
satikties vienā pasākumā.
Katra federācija pēc saviem kritērijiem
izvēlējās labākos sportistus tās pārstāvētajā cīņas sporta veidā. Starp nominantiem
bija vairāki mūsu sportisti un treneri, kā
arī sporta pasākums, bet pie balvas šajā
reizē tika M.Rinkeviča un A.Jurčenko.
M.Rinkeviča atzīta par labāko sportisti
džudo un sambo. «Protams, esmu priecīgs
par Milēnas balvu, taču tā nav iegūta bez
smaga darba. Mēs daudz strādājam,»
atzīst meitenes treneris Kims Usačevs.
Milēna aizvadītajā sezonā izcīnīja bronzas
medaļu sambo Eiropas čempionātā un
pasaules čempionātā, Latvijas čempiones
titulu džudo pieaugušo grupā un U-18,
uzvarēja «Igaunijas open» U-18 un U-21,
startēja trīs Eiropas kausa posmos, Ei-

ropas čempionātā džudo U-18 grupā 35
sportistu konkurencē izcīnīja 13. vietu, kā
arī Latvijas komandas sastāvā piedalījās
Eiropas Olimpiskajā festivālā. Treneris
stāsta, ka šobrīd jau sākusies jauna sezona un jaunu mērķu īstenošana. «Milēna
šogad pāriet uz nākamo vecuma grupu
– U-21. Plāns mums sezonai ir izveidots
– jāturpina to īstenot,» norāda treneris,
piebilstot, ka sacensību ir daudz un Milēna
krās punktus, lai iekļūtu Latvijas izlases
komandā un startētu Eiropas čempionātā.
Lepns par sava audzēkņa A.Jurčenko
sasniegumiem ir kluba «Milons» treneris
Vladimirs Smirnovs, kurš bija izvirzīts
Gada trenera balvai. Jāpiebilst, ka Alberts
uz pasākumu neieradās, jo piedalījās sacensībās Vācijā. «Alberts šobrīd ir spēcīgākais brīvajā cīņā Latvijā pieaugušo grupā,»
norāda treneris. Gada cīkstoņa titulu brīvajā cīņā A.Jurčenko ieguva par Eiropas
čempionātā U-20 iegūto 5. vietu, pasaules
čempionātā U-20 un U-23 iegūto 9. vietu,
kā arī par Latvijas čempiona titulu.

Jelgavas Amatu vidusskola (reģ.
Nr.2831902686) Akadēmijas ielā 25,
Jelgavā, aicina darbā māsu (0,5 slodzes).
Jābūt reģistrētai ārstniecības personu
reģistrā. T.63022611.
Nikolajs Vasiļjevs piedāvā darbu palīgstrādniekam(-cei). Darbs piektdienās
un sestdienās. T.29225453 (zvanīt no
plkst.11 līdz 17).

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas darbs. T.29875546.
Elektromontieris. Izskatīšu visus darba
piedāvājumus. T.22163952.

Pateicība
VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» saka
lielu paldies Jelgavas pašvaldības iestādei «Kultūra» un Jelgavas ledus hallei
par sadarbību un dāsno sirdi, ilgstošās
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klientiem dāvājot iespēju bez
maksas apmeklēt izrādes, koncertus un
sporta spēles.

Līdzjūtības
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
(K.Skalbe)
SIA «Jelgavas poliklīnika» izsaka
līdzjūtību un skumju brīdī ir kopā ar
Ivetu Beļeņicu, māti mūžībā aizvadot.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Svetlanai
Šiško, māti mūžībā pavadot.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ŅINA VIKTOROVA (1939. g.)
ULITA POLUDEŅA (1930. g.)
IRINA SKRĪVELE (1947. g.)
IMANTS KAPUSTS (1955. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 22. janvāris
LTV1
5.45 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2573.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 71.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Lēna Lorenca. Lēmums visam mūžam. Romantiska drāma.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es - savai zemītei.*
13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 131.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 70.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2573.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. Komandu kapteiņi –
Gunārs Bajārs un Ģirts Trencis.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.10 Leģenda. Helmuts Balderis. Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 4.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 130.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Pasaules kausa posms skeletonā. 1. un 2.brauciens vīriešiem.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Senās civilizācijas. Dokumentālu filmu cikls.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 9.sērija.
22.10 Pārsteigums. Nīderlandes drāma (ar subt.). 2015.g.
0.05 Aculiecinieks.*
0.20  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
0.55 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
1.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 193. un 194.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 3.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
11.45 Kāzu plānotāja Roza: aizliegtā mīlestība. Melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 11.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 112.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 47.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. 47.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 29.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Pinkainās eglītes. Krievijas komēdija (ar subt.). 2014.g.
23.10 Majors un maģija. Detektīvseriāls (ar subt.). 2015.g. 27.sērija.
0.05 LNT ziņu Top 10.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
1.20 Attīstības kods 4.
1.45 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 29.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes. 2014.g.
4.45 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 3.un 4.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. 2011.g. 22.sērija.
10.05 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 1.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 5.un 6.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.20 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.20 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 9. un 10.sērija.
16.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. 2011.g. 23.sērija.
17.55 Būve. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 17.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 4.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 9.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.55 Sveika, Rīga!*
1.30 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
2.10 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 85., 86. un 87.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Otrdiena, 23. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Asnāte Smeltere.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*

6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2574.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 72.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 132.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 71.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2574.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Pūces: Dace, Valts, Līva, Valters.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  Cilvēku kontrabanda. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Mēnessakmens. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.20  Ma Ma. Spānijas un Francijas drāma (ar subt.). 2015.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 5.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
9.40 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 131.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
13.20 Pasaules kausa posms bobslejā. 1. un 2.brauciens
četriniekiem.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 9.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05  Āzija no putna lidojuma. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 10.sērija.
22.00  Kiklādu salu dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 Miglas krasts 2. Seriāls (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
0.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.00 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 195. un 196.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 4.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
11.50 Svešās kāzas. Kanādas komēdija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 12.sērija.
16.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 2016.g. 48.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Šovs. 48.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 30.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Mīlestība ārpus romāna. ASV melodrāma. 2015.g.
23.10 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
0.15 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
1.20 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 30.sērija.
2.05 Degpunktā.*
2.30 900 sekundes. 2014.g.
4.20 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 5.un 6.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 23.sērija.
10.10 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 4.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 7.un 8.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.20 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.20 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 11. un 12.sērija.
16.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 1.sērija.
17.55 Būve. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 18.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 13.sērija.
23.00 Izlaušanās. ASV seriāls. 2017.g. 9.sērija.
0.00 Mika. ASV komēdijseriāls. 2007.g. 13. un 14.sērija.
1.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
1.55 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 88., 89. un 90.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Trešdiena, 24. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es - savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2575.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 73.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 133.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 72.sērija.

TV PROGRAMMA
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2575.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Zemes stāsti. Biškopis Andis Titorenko no Ikšķiles.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Latviešu jaunie režisori. Dace Pūce. Tango. Latvijas drāma. 2016.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 6. un 7.sērija.
1.05  Cilvēku kontrabanda. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 6.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
9.40 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma. 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 132.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
14.28 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
15.00  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 10.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. 8.sērija.
20.05  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 11.sērija.
22.00  Senās civilizācijas. Dokumentālu filmu cikls.
23.00  Āzija no putna lidojuma. Daudzsēriju filma (ar subt.). 5.sērija.
23.50  Kiklādu salu dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.55  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. 8.sērija.
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 197. un 198.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 5.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
11.50 Mīlestība ārpus romāna. ASV melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 13.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 113.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 2013.g. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 1.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 31.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 3.sērija.
22.35 Brīnišķais prāts. ASV drāma. 2001.g.
1.10 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 31.sērija.
1.55 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes. 2014.g.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 16.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls.
7.20 Kungfu panda 2. ASV animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 7.un 8.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. 2012.g. 1.sērija.
10.10 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 13.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 9.un 10.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. ASV animācijas seriāls.
14.20 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.20 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 13. un 14.sērija.
16.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 18.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 2.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 2017.g. 17.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 24. un 25.sērija.
22.05 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 20.sērija.
23.10 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.10 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
1.05 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 13. un 14.sērija.
2.00 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 91., 92. un 93.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 25. janvāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti. Raidījums (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2576.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 74.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 134.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 73.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2576.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
19.00 Sporta lielvalsts Latvija. Korejas dokumentāla filma.
20.00 Deviņdesmitie.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Supernova 2018.

Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris
22.00  Nacionālais lepnums. Drāma (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
1.20 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām. 2.sērija.*
1.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 7.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.35  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
9.40 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma. 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 133.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts.*
15.00  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 11.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 12.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 199. un 200.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 6.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
11.50 Uta Danella. Laimīgo muļķu vasara. Komēdija. 2003.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 14.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 114.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 2.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 32.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 8.sērija.
22.10 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 4.sērija.
23.30 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.25 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
1.05 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 32.sērija.
1.50 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes. 2014.g.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 9.un 10.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. 2012.g. 2.sērija.
10.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. 2016.g. 4.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 11.un 12.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.20 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.20 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 15. un 16.sērija.
16.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 3.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 2016.g. 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 20.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
22.00 Nāvējošais ierocis 4. ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
0.40 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
1.35 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 15.sērija.
2.00 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 94., 95. un 96.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Piektdiena, 26. janvāris
LTV1
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 13.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 75.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Skaņusaite Latvijā.
11.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 6.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.02 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 135.sērija.
16.00 Pamosties līdzās.
Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 74.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 13.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Midsomeras slepkavības 19. Detektīvseriāls. 2017.g. 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Nacionālais lepnums. Drāma. 3.sērija (ar subt.).
1.05 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 6.sērija.
1.55 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 6. un 7.sērija.
3.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.55 Latviešu jaunie režisori. Dace Pūce. Tango.
Latvijas drāma. 2016.g.
4.20 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 8.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu
padomiņu»*
8.55 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
9.10 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
9.40 Logs uz pasauli. Sentluisa. Dokumentāla filma. 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 134.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Dzīves skola savannā. Dokumentāla filma.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 12.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Rezervāts. Politiskā satīra (ar subt.).
20.20 Aizmirstās garšas. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.55 Cīņa par Tibetu. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00  Serēna. ASV un Francijas drāma (ar subt.). 2014.g.
0.00 Latvijas Radio 2 – 20 gadu jubilejas koncerts.*
3.00 Pietura – Kuldīga. 2.daļa.*
3.30 Imanta – Babīte pietur...*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 201. un 202.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 7.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
11.45 Bez tevis. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 15.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 115.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 3.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 33.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Krāmu tirdziņu mistērija. ASV detektīvfilma. 2016.g.
23.05 Mīlestības seja. ASV romantiska drāma. 2013.g.
0.50 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 33.sērija.
1.35 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
2.15 Degpunktā.
2.40 900 sekundes. 2014.g.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls.
7.20 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.45 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 9. 2013.g. 11.un 12.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. 2012.g. 3.sērija.
10.10 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 22.sērija.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
12.30 Kā es satiku jūsu māti 9. 2013.g. 13.un 14.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.55 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.20 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
15.20 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 17. un 18.sērija.
16.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 20.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 4.sērija.
17.55 Būve. Krievijas komēdijseriāls. 2017.g. 19.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 21.sērija.
21.00 Policijas akadēmija 4: civiliedzīvotāju patruļa. Komēdija.
22.55 Kā būt vīrietim. ASV komēdija. 2013.g.
0.40 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
1.35 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 17.sērija.
2.00 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 97., 98. un 99.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Sestdiena, 27. janvāris
LTV1
5.05 Aculiecinieks.*
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.42 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.35  Zelta zoss. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2013.g.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 84. un 85.sērija.
13.20 Zemes stāsti.*
13.50 Deviņdesmitie (ar subt.).*
14.20 Sporta lielvalsts Latvija. Korejas dokumentāla filma.
15.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Viltīgie izdzīvotāji. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns. 2.daļa.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  Divas janvāra sejas. Trilleris (ar subt.). 2014.g.
23.10  Serēna. ASV un Francijas drāma (ar subt.). 2014.g.
1.15 Stacijas romāns. Francijas drāma (ar subt.). 2007.g.
3.10  Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts, 2018.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*

Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
13.00 Deviņdesmitie.*
14.00 Aculiecinieks.*
14.20 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 1. un 2.sērija.
15.25 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma. 1.un 2.sērija.
16.30  Dzīves skola savannā. Dokumentāla filma.
17.30  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
18.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subtitriem).*
19.05 Cīņa par Tibetu. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
21.00  Slepkavības Eksas salā. Krimināldrāma (ar subt.). 2016.g.
22.45  Midsomeras slepkavības 19. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.45 Atskats uz 1996.gada Atlantas olimpiskajām spēlēm.*
1.50 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 153.–156.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
6.00 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
6.50 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 3.sērija.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.

Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284)

aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar veciem cilvēkiem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās aprūpes jomā.
Galvenie pienākumi:
• palīdzēt personai, ģimenei noteikt, atrisināt vai
mazināt sociālās problēmas;
• attīstīt personas resursus un iesaistīt atbalsta
sistēmas;
• apsekot klientus dzīvesvietā, slimnīcās, sociālās
aprūpes institūcijās;
• izvērtēt personas vajadzības un noteikt aprūpes
līmeni un personas vajadzībām atbilstošu sociālās
aprūpes veidu;
• izstrādāt lēmuma projektus par aprūpes pakalpojuma
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un vides
novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu
Nr.805 prasībām.

TV PROGRAMMA

10.30 Mani virtuves noslēpumi 7. 2016.g. 47. un 48.sērija.
14.00 Nāvējošās dabas katastrofas. Dok. ser. 2012.g. 3.sērija.
15.00 Kāzu plānotāja Roza: otrā iespēja. Melodrāma. 2016.g.
16.55 Ekstrasensu cīņas. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērija. ASV detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 265. un 266.sērija.
23.15 Visas upes plūst. Seriāls. 1983.g. 7. un 8.sērija.
1.15 Bez tevis. Vācijas melodrāma. 2014.g.
2.45 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 3.sērija.
3.40 LNT brokastis.*
4.20 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
5.55 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
6.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 19.sērija.
7.10 Auniņa Šona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.15 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.50 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
8.20 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.15 Televeikala skatlogs.
9.30 Pasaules spožākie talanti 2. TV šovs. 4.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
12.15 Briesmonīte Mollija. Animācijas filma.
13.50 Fanīte. ASV ģimenes filma. 2015.g.
15.40 Policijas akadēmija 4: civiliedzīvotāju patruļa. Komēdija. 1987.g.
17.35 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 VALL-E. ASV animācijas filma. 2008.g. 2700. gads.
21.30 DigiTop 100. Atklāšanas ceremonija. Koncertšovs.
0.50 Mītika: nekromante. Fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
2.35 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
3.30 Iespējams tikai Krievijā 3.
4.20 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 28. janvāris
LTV1
5.50 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.

8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.25  Neparastās profesijas. Dok. seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.00  Franču Rivjēras dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Mateja baptistu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas.*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 2.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Ārijai Elksnei – 90.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār!
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Lēna Lorenca. Bez pēdām pazudusi. Drāma (ar subt.).
20.30 Panorāma.
20.46 «De facto».
21.35 Mēnessakmens. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
22.30  Mīlas drupas. Romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
0.25 Viltīgie izdzīvotāji. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
1.25 Divas janvāra sejas. Trilleris (ar subt.). 2014.g.
3.10 Vēl laimīgāku Jauno gadu! Izteikti izklaidējošs Vecgada vakars.*

LTV7
5.30 Piezīmes uz albuma lapām. *
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Zelta zoss. Vācijas pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
12.10 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.40 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 153.–156.sērija.
14.25 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 3. un 4.sērija.
15.30 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dok. filma. 3. un 4.sērija.
16.30 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
17.30 Aculiecinieks.*
17.50 Aizmirstās garšas. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
18.25 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
19.15 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 22. un 23.sērija.
21.00 Miglas krasts 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.45 Stacijas romāns. Francijas drāma (ar subt.). 2007.g.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
18. janvārī no plkst.10 līdz 19
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktu papildinājuši 394 jauni izdevumi – sev vēlamo varēs atrast gan
klasiskās, gan mūsdienu literatūras cienītāji; grāmatas par politiku un reliģiju, dzeja un ierosmes
vaļaspriekam, un, protams, daudz jaunu grāmatu bērniem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendācijas
sūtīt pa e-pastu soc@soc. jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

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

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Spencerian

facebook.com

22. janvārī pl. 1730

24. janvārī pl. 1800

26. janvārī pl. 1000

26. janvārī pl. 1600

29. janvārī pl. 1800

30. janvārī pl. 1730

7. februārī pl. 1730

12. februārī pl. 930

Pretendentu uzņemšana mūzikas vai sporta klasēs
notiek februārī, balstoties uz muzikālo vai fizisko
spēju pārbaudes testa rezultātiem.
Pretendentiem uz mūzikas novirziena klasi
konsultācijas paredzētas:
1. diena – 5. februārī plkst.17, 119. kab.;
2. diena – 6. februārī plkst.17, 119. kab.;
3. diena – 7. februārī plkst.17, 119. kab.
Muzikālo spēju pārbaudes tests –
8. februārī no pkst.16 (pēc saraksta).
Pretendentiem uz sporta novirziena
klasi konsultācija paredzēta
12. februārī plkst.17 sporta zālē.
Fizisko spēju pārbaudes tests (pēc saraksta):
1. diena – 21. februārī plkst.17;
2. diena – 22. februārī plkst.17.
Jelgavas 4. vidusskola izsludina uzņemšanu
2018./2019. mācību gada pirmsskolas
izglītojamo sagatavošanas sešgadīgo grupā
vispārējās pirmsskolas izglītības programmā.

6. februārī pl. 1730

Kontaktinformācija: Jelgavas 4. vidusskola,
Akmeņu iela 1, Jelgava, tālrunis 63029555,
e-pasts 4vsk@izglitiba.jelgava.lv.

Grāmatvedības
uzskaites pamati

Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas dome aicina Tamāras
Zaicevas (dzimusi 1927. gada 27. novembrī, mirusi 2017. gada 15. oktobrī)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, 305. kabinetā
(kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu
laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Tamāras Zaicevas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Tamāras Zaicevas piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

14. februārī pl. 1000
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20. februārī pl. 1715

28. februārī pl. 915

0.40 Sporta studija.*
1.25 Jauniešu koru koncerts «Skonto» stadionā. 2003.g.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.29 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.05 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.40 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
6.25 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
7.50 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2.
11.05 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 2015.g. 5.sērija.
11.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 1., 2. un 3.sērija.
15.00 Mīlestības seja. ASV romantiska drāma. 2013.g.
16.55 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 4. Detektīvseriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
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21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 267. un 268.sērija.
23.15 Mīla zem zvaigznēm. Romantiska komēdija. 2015.g. .
1.00 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
1.40 Melnais kods. ASV seriāls. 4.sērija.
2.20 Uta Danella. Laimīgo muļķu vasara. Romantiska komēdija.
3.50 LNT brokastis.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
5.55 Pasaules spožākie talanti 2. TV šovs. 4.sērija.
6.25 Mika. ASV komēdijseriāls. 2007.g. 14.sērija.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls. 2008.g.
8.00 Ikdienas ainiņas. Komēdijseriāls. 2015.g. 9. un 10.sērija.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 2.sērija.
10.00 Superbingo.
11.05 Gārfīlds 2. ASV un Lielbritānijas komēdija.
13.00 Līgavas mātes. ASV komēdija. 2015.g.
14.55 Viena diena. ASV romantiska drāma. 2011.g.
17.00 VALL-E. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Kazino «Royale». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
23.00 Mītika: dzelzs kronis. Fantastikas piedzīvojumu filma. 2016.g.
1.00 Līgavas mātes. ASV komēdija. 2015.g.

SIA «Chocolette Confectionary»
(reģ.Nr.40103992213) ir jauns augošs uzņēmums, kas darbojas konditorejas jomā, konkrēti – ar šokolādi. Rūpnīcā tiek ražota
unikāla un ekskluzīva šokolāde «Red», kas ir bez cukura un ar pazeminātu kaloritāti.
Mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem, lai darbs mūsu uzņēmumā būtu ne tikai produktīvs, bet arī interesants, attīstošs un
pozitīvs.
Mūsu komanda ir jauna un mērķtiecīga – pievienojieties mūsu kolektīvam!

Piedāvātās vakances
OPERATORS(-E)

ALGAS GRĀMATVEDIS(-E)

Pienākumi:
• ražošanas procesa vadīšana ar tālvadības pulti,
iekārtu koriģēšana un regulēšana;
• ražošanas iekārtu darba parametru maiņa (mainīt
izmēru, izstrādājuma svaru utt.);
• tehnoloģiskā procesa kontrole un darbu, kuri tiek veikti
uz ražošanas līnijas, koordinēšana;
• iekārtu nodrošināšana ar izejvielām un iepakojuma
materiāliem (smagumu celšana līdz 25 kg).

Pienākumi:
• aprēķināt darbinieku darba samaksu un ar to saistītos
nodokļus;
• veikt savlaicīgu norēķinu un algu izmaksu;
• sagatavot atskaites;
• sagatavot darbinieka darba samaksas aprēķinu
(algas lapiņu);
• konsultēt darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar darba
samaksu un nodokļiem.

Prasības:
• godprātīga attieksme pret darbu un augsta atbildības izjūta;
• izturība, spēja strādāt kvalitatīvi un intensīvi, spēja
strādāt komandā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

Prasības:
• augstākā izglītība;
• pieredze algas grāmatveža amatā (ne mazāk kā 2 gadi);
• ražošanas uzņēmuma specifikas pārzināšana;
• darba pieredze ar programmu «1C».

CV sūtīt pa e-pastu personnel@chocolette.com.
Papildu informācija – pa tālruni 20005868
(darba dienās līdz plkst.17).
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Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Anastasija Bajarova, 1.a klase

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris

Gleznotāju sajūtas
Jelgavas ainavās
 Jana Bahmane

lijis, tādēļ nolemts, ka katrs studists
strādās patstāvīgi, konsultējoties ar
«Ik gadu vasarā dodamies
studijas vadītājiem. «Katrs izvēlējās
uz plenēru dažādās Latkādu vietu vai dabasskatu, ko attēlot,
vijas vietās un sapratām,
un strādāja patstāvīgi. Pirmās darbu
ka Jelgavu nedaudz esam
skices tapa jau aizvadītā gada maijā,
atstājuši novārtā. Šī izstāde
tādēļ daudzi darbi ir gaišās un pavair veids, kā katrs studijas
sarīgās noskaņās,» papildina studijas
dalībnieks var sniegt nelielu
vadītāja. Viņa norāda, ka Jelgavā ir
pienesumu pilsētai,» par
vairāki motīvi, ko pieņemts attēlot,
Tautas gleznošanas studijas
piemēram, pils un gājēju tilts, tādēļ
dalībnieku darbu izstādi
autori centās atrast jaunus objektus
«Jelgava krāsās», kas līdz
vai palūkoties uz ierastajiem no cita
31. janvārim apskatāma
skatpunkta. «Manuprāt, lieliskākais
Jelgavas kultūras nama 1.
ir tas, ka mums nav jācenšas visu
stāva galerijā, stāsta studiattēlot kā fotogrāfijā – katrs autors
jas vadītāja Anda Buškevica.
Jelgavu gleznoja ar savu redzējumu
un varēšanu, un tas ir skaistākais,»
Viņa atklāj, ka sākotnējā iecere vērtē A.Buškevica.
bijusi Jelgavā organizēt plenēru,
Kopumā izstādē var iepazīt 21 autobet dienā, kad tam bija jānotiek, ļoti ra skatījumu uz šodienas Jelgavu – gan

ilggadēju studijas dalībnieku, gan tādu,
kas savas mākslas gaitas uzsākuši pavisam nesen. «Ik gadu studijai pievienojas daudz jaunu dalībnieku, un domāju,
ka tieši jaunajiem tas bija interesants
izaicinājums, jo viņi līdz šim Jelgavu
nebija attēlojuši,» vērtē A.Buškevica,
papildinot: studistu atsaucība gleznot
pilsētu bijusi gana liela.
Jāpiebilst, ka Tautas gleznošanas
studija, kuras pirmsākumi meklējami
jau 1956. gadā, apvieno teju 80 dalībnieku vecumā no 20 līdz 90 gadiem.
«Jaunākie studijas dalībnieki glezno,
jo lielākoties vēlas saistīt ar mākslu
savu turpmāko dzīvi, savukārt vecāka
gadagājuma dalībniekiem tas vairāk ir
hobijs – patīkama laika pavadīšana un
sava veida meditācija,» tā studija vadītāja. Studijas vadītāji ir mākslinieki
Ivars Klaperis un A.Buškevica.

Vecmammas stāsts
Pie vecmammas galda
Uz balta galdauta
Māju smarža tiek celta.
Pagātnes notikumu aizrauta,
Viņa man stāsta:
«Manā laikā nebija tik daudz ļauts,
Gaisā viļņoja nākotnes baiļu jausma,
Bet apkārt – neviena īsta drauda.
Man dzīve bij’ patiesi skaista –
Brīva un nepiespiesta...
Drīz pazemība tika atjaunota,
Man iemācīta un paaudzēs nodota,
Zeme atņemta!
Bet tauta – nekad līdz galam pakļauta,
Kaut augstāku varu stumta un grūsta,

Cerības liesmiņa netika dzēsta
Un Brīvības vārds netika izskausts.»
Cauršautas dvēseles uz šķidrauta
Mūsu tautas stāstu stāsta –
Netiksim no pasaules kā nezāle rauta.
Mums ir ozola izturība,
Dzintara greznums un valoda,
Un vienam otra uzticība,
Mainīga un pastāvīga,
Ticība un mīlestība,
Mēs un viņa – mūsu Latvija.
LIONETA ROZE,
Jelgavas Mūzikas vidusskola,
II kurss

Pasākumi pilsētā
18. janvārī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
18. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Kamēliju dāma».
Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 6–8 € (kultūras namā).
19. janvārī pulksten 18 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu «Jundaliņi» un «Jundēni» deju uzvedums pēc Ē.Ādamsona pasakas motīviem «Ringla trauc pie Ričus
ciemā». Mākslinieciskā vadītāja – M.Bratkus. Biļetes iepriekšpārdošanā – «Jundā»
Pasta ielā 32, koncerta dienā no pulksten 17 – kultūras namā. Biļešu cena – 2–3 €
(kultūras namā).
20. janvārī pulksten 14 – JPPI «Kultūra» senioru vokālā ansambļa koncerts «Vīzijai –
6». Mākslinieciskā vadītāja – L.Gaile. Ieeja – bez maksas (kultūras nama 1. stāva galerijā).
20. janvārī pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienas. Pirmā tikšanās – ar amatu
meistari un latviešu tautas tradīciju pazinēju Intu Strazdiņu. Praktiska radošā nodarbība
mauču – greznu rokassprādžu ar pērlēm – adīšanā. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
20. janvārī pulksten 12 – Sniega diena 2018 (Pasta salā).
20. janvārī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» pasākums «Maskas» (kultūras namā).
21. janvārī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas bibliotēkas K.Barona zāles atklāšanas
koncerts «Ziemas dārzs». Uzstājas I.Derkusova ar Jelgavas 3. sākumskolas 3. un 4.
klašu ansambli (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
21. janvārī pulksten 16 – rokmūzikls jauktā kora aranžijā «Svešās asinis» kamerkora
«Muklājs» sniegumā. A.Vilcāna mūzika, I.Šlāpina librets. Biļešu cena – 4,50–5,50 €
(kultūras namā).
23. janvārī pulksten 17 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» labdarības koncerts –
koncertuzvedums «Sapņo Ringla...» pēc E.Ādamsona pasakas «Čigānmeitēns Ringla»
motīviem. Mūzikas autors – J.Lūsēns, horeogrāfes – A.Andersone un G.Trukšāne,
mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
25. janvārī pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncerts «Kā gulbji balti».
Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
25. janvārī – Aizmāršīgo lasītāju dienas (Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
25. janvārī pulksten 18 – Tūrisma vakars: «Camino De Santiago – ceļš pie sevis»,
vakara viešņa – Agnese Skunstiņa. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

Izstādes
No 22. janvāra līdz 15. februārim – PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas
kvalifikācijas darbu projektu izstāde, 2016./2017. m.g. (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 20. janvārim – Mairitas Zvirgzdiņas gleznu izstāde «Zaļais logs» (Pārlielupes
bibliotēkā).
Līdz 21. janvārim – latviešu glezniecības vecmeistara K.Baltgaiļa gleznu, dokumentu, fotogrāfiju u.c. artefaktu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. janvārim – Tautas gleznošanas studijas darbu izstāde «Jelgava krāsās».
Projektu atbalsta Jelgavas pilsētas pašvaldības Kultūras padome. Projekta kuratore –
A.Buškevica. Tautas gleznošanas studijas vadītāji – I.Klaperis un A.Buškevica (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 31. janvārim – Jura Zēberga (AFIAP) fotogrāfijas no cikla «Mana pilsēta»
(kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 31. janvārim – mākslas izstāde «Es redzu tā\tumsa krāsās». Visu darbu autori
ir cilvēki ar pilnībā vai daļēji liegtu redzi. Izstādi organizē Latvijas Neredzīgo biedrības
Jelgavas teritoriālā organizācija sadarbībā ar biedrību «Kultūras un mākslas centrs
«Nātre»» (ZRKAC).
Līdz 31. janvārim – Valda Villeruša izstāde «Skaidra forma. Asemblāža un grafika»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Foto: JV

Darinās krekla piedurkņu rotas – maučus
 Jana Bahmane

Šogad Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī 12
nodarbību ciklā «Tradicionālo amatu dienas» varēs
apgūt dažādas rokdarbu tehnikas, tostarp ādas
māksliniecisko apstrādi,
klūdziņu pīšanu, izšūšanu, sveču liešanu, tekstil
mozaīku veidošanu un
citas. Pirmā cikla nodarbība
«Mauču ar pērlītēm adīšana», ko vadīs rokdarbniece
Inta Strazdiņa, notiks jau
šo sestdien, 20. janvārī
pulksten 12.

Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
pārstāve Sandra Grigorjeva informē,
ka rokdarbnieces I.Strazdiņas vadībā
varēs iemācīties darināt praktiski lietojamus maučus jeb pulsa sildītājus.
Mauči, saukti arī par uzmaučiem,
dūrgaliem, apročiem un maustiņiem,
ir latviešu tradicionālā tautastērpa
sastāvdaļa, ko agrāk lika uz lina
krekla piedurknēm, lai to gali ciešāk
piekļautos rokai, bet ziemā – lai, novelkot cimdus, rokas saglabātu siltumu.
«Maučus veidosim kā mūsdienīgu rotu,
tērpa sastāvdaļu, jo informācijas par
tradicionālajiem maučiem nav daudz.
Zināms, ka agrāk tos valkāja arī vīrieši,
lai būtu siltāk un nesmērētos piedurkņu gali, tādēļ mauči nav vien rota, bet

arī praktiski noderīga tērpa sastāvdaļa
cilvēkiem, kam parasti salst,» vērtē
I.Strazdiņa, papildinot: «Šī nodarbība
ir piemērota cilvēkiem, kas vēlas adīt,
izmantojot pērlītes, bet līdz šim to nav
uzdrīkstējušies. Patiesību sakot, tas
izskatās sarežģītāk, nekā ir.»
Nodarbība «Mauču ar pērlītēm
adīšana» Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī notiks 20. janvārī pulksten 12.
To aicināti apmeklēt interesenti ar
adīšanas prasmēm, līdzi ņemot zeķu
adāmadatas 1,25 vai 1,5 milimetru
diametrā, smalku pusvilnas dziju un
pērlītes (9–11 izmērs). Pieteikties nodarbībai var pa tālruni 63005445 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
maksa – 4 eiro.

Māksla saskatīt un parādīt
bildes būtu pēc iespējas īstākas. «Katru
dienu arvien vairāk lieku kopā domas,
«Fotogrāfa darbs ir māksla
lai mazāk būtu jāstrādā pie fotogrāfiju
saskatīt. Puse no labas foto
apstrādes, jo fotogrāfs nav fotogrāfiju
grāfijas ir sižets, 30 procenti
apstrādes mākslinieks,» fotomākslu
– kompozīcija un vien pa
raksturo J.Zēbergs. Viņš atklāj, ka,
10 procentiem – tehnika un
piemēram, sarkanās vēsās gaismas toņi
fotogrāfiju apstrāde jeb, kā
ir raksturīgi ziemas rītiem ap pulksten
man patīk teikt, laboratorijas
9–10 atkarībā no mēneša. «Kādu vadarbs,» vērtē fotogrāfa amasaras rītu ap Vasarsvētkiem pamodos
ta meistars Juris Zēbergs,
pulksten 5 – man bija ieplānots darbs
kura fotogrāfijas no cikla
studijā, tādēļ nolēmu laicīgi uz turieni
«Mana pilsēta» līdz 30. jandoties. Izgāju ārā un ieraudzīju, ka ir
vārim apskatāmas Jelgavas
ļoti laba gaisma – tas bija pamudinājums
kultūras nama 1. stāva foajē.
vairāku bilžu tapšanai,» stāsta fotogrāfs.
Viņaprāt, braukt pa Jelgavu ar mašīnu
Ekspozīcijā apkopoti pēdējo gadu ir grēks. «Tepat ir viens pilsētas gals,
laikā iemūžināti Jelgavas skati, ko J.Zē- tur – jau otrs. Es visur dodos kājām,
bergs centies tvert dabiskā gaismā, lai izbaudu skatus ar acīm. Pēdējo gadu

 Jana Bahmane

laikā esmu pievērsies Jelgavai – man
patīk saskatīt dažādas detaļas,» atklāj
fotomākslinieks.
Lielā daļā izstādē apskatāmo fotogrāfiju iemūžināta ziema, un, kā stāsta
autors, ja ziemas nav ārā, tad vismaz lai
tā ir fotoattēlos. «Daudzi autori skatītāju
paņem ar bildes lielumu – pirmajā brīdī
tas atstāj iespaidu, bet tad izej ārā un
domā, ka darbos īsti nebija nekādas filozofijas. Manuprāt, mazas bildes izskatās
labi – tās var arī pielikt, piemēram, pie
sienas kā dekoru. Es pats esmu estēts,
un man patīk minimālisms. Kad man
ir doma un ideja, tad to iemūžinu. Piemēram, pagājušajos Pilsētas svētkos uzņēmu piecas fotogrāfijas,» tā J.Zēbergs,
papildinot, ka dažkārt, ja nav mākoņa,
nav arī ainavas.

