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Otrdien, 13. decembrī, pulksten 17 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā SIA «Auras centrs»
aicina jelgavniekus uz
publisku prezentāciju, kurā uzņēmuma
vadība un arhitekti
iepazīstinās ar būvniecības ieceri tirdzniecības centra projektam Cukura ielā 2.

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pasniedz Pateicības
rakstu vienai no nominācijas «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2016»
laureātēm Evijai Elperei, kura godināta par rokdarbu nodarbību
vadīšanu sociālās aprūpes centra «Centrs «Elizabete»» audzēkņiem.
Foto: Austris Auziņš

«Vienmēr ir patīkami, ja pasaka paldies par to, ko dari,
taču es brīvprātīgo darbu neveicu, lai saņemtu atzinību.
Vienmēr esmu domājusi: ja man būtu pietiekami daudz
līdzekļu, lai nestrādātu, es savu dzīvi veltītu labdarībai –
palīdzētu cilvēkiem. Ar šo sajūtu dzīvoju kopš bērnības,»
5. decembra vakarā restorānā «Pilsētas elpa» saņemot
pateicību nominācijā «Gada brīvprātīgais Jelgavā
2016», atzina jelgavniece Evija Elpere. Šis ir piektais
gads, kad pilsētā notiek īpašs pasākums, kurā tiek godināti brīvprātīgā darba veicēji, un Evija šādu atzinību
nopelnījusi par rokdarbu nodarbību vadīšanu sociālās
aprūpes centra «Centrs «Elizabete»» audzēkņiem.
Brīvprātīgo kustība Jelgavā
tiek koordinēta kopš 2010. gada,
bet no 2011. gada tiek organizēts
pasākums «Gada brīvprātīgais
Jelgavā», kurā īpašā ceremonijā
tiek sumināti cilvēki, kurus ieteikušas nevalstiskās organizācijas,
biedrības vai reliģiskās kustības.
Šogad nominācijā «Gada brīv-

prātīgais Jelgavā 2016» tika iesūtīti 20 pieteikumi, kurus izvērtēja īpaša komisija. Atšķirībā
no iepriekšējiem gadiem šogad
sumināti visi pieteikumos minētie
brīvprātīgā darba veicēji, kā arī
par īpašu devumu jauniešu iesaistīšanā godināta Jelgavas Amatu
vidusskolas direktore Edīte Bišere

un septiņi jauniešu apvienības
«Brīvprātīgie Jelgavai» aktīvisti.
Tieši jauniešu brīvprātīgā darba
veicēju lomas nozīmīgumu pilsētas
sabiedriskajā dzīvē akcentē Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš: «Pirms dažiem gadiem
Jelgavā daudz par brīvprātīgo
darbu nezinājām – ne kā to vadīt, ne organizēt. Ir pagājis kāds
laiks, un šobrīd neviens no mūsu
publiskajiem pasākumiem vairs
nav iedomājams bez brīvprātīgo
palīdzības. Ir labi apzināties, ka
vienmēr kāds nāks palīgā, neprasot par to atlīdzību, jo tā šajā darbā
nav galvenais. Taču Ziemassvētku
laiks ir brīdis, kad jāizvērtē un
jānovērtē, ko esam padarījuši.»
Viens no aktīvajiem brīvprātīgajiem jauniešiem Kristiāns Murāns
par brīvprātīgo sevi uzskata vien
trīs mēnešus, tādēļ iegūtā atzinība
rada lielu gandarījumu. «Gribētos,

Ja uz nākamā gada 1. janvāri mājoklī Jelgavas pilsētā
nebūs deklarēta neviena persona, īpašumam tiks noteikta paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
likme – 1,5 procenti no kadastrālās vērtības, paredz septembra domes sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi
par NĪN piemērošanu Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā. Tādējādi 2017. gadam aprēķinātais NĪN par
vienu un to pašu īpašumu var būt pat 7,5 reizes augstāks nekā šajā gadā.
«Piemēram, par trīsistabu dzīvokli Raiņa ielā 3 NĪN šim gadam
bija 44,75 eiro, tostarp 31,85 eiro
par ēkas daļu, kas šajā gadījumā
tiek rēķināts 0,2 procentu apmērā
no kadastrālās vērtības. Ja uz nākamā gada 1. janvāri šajā dzīvoklī

nebūs deklarēta neviena persona,
kopējais NĪN sasniegs jau 251,78
eiro, jo nodoklis par ēku saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem tiks aprēķināts 1,5 procentu
apmērā no īpašuma kadastrālās
vērtības, kas naudas izteiksmē

ir 222,95 eiro,» uz gaidāmajām
izmaiņām NĪN aprēķina kārtībā
norāda pašvaldības Finanšu nodaļas galvenais speciālists NĪN
administrēšanā Aigars Strupulis,
līdz gada beigām dzīvokļu un
privātmāju īpašniekus aicinot
nokārtot formalitātes saistībā ar
dzīvesvietas deklarēšanu.
Pašvaldība prognozē, ka NĪN
likmes izmaiņas varētu būt motivējošs mehānisms īpašniekiem,
kuri savu īpašumu izīrē, ļaut
piedeklarēties mājoklī īrniekiem.
Tāpat tas ļautu precizēt pašvaldības ieņēmumus no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa, jo pietiekami
daudz cilvēku reāli dzīvo Jelgavā,
bet savu dzīvesvietu deklarējuši

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

25. novembrī SIA «Auras
centrs» Jelgavas pilsētas Būvvaldē iesniedza būvniecības
ieceri tirdzniecības centra
projektam Cukura ielā 2, kur
kā galvenais objekta nomnieks
paredzēts lielveikals «Depo».
Pašvaldība būvniecības iece-

res pieteikumu šobrīd likuma
noteiktajā termiņā izvērtē. Lai
arī jelgavniekus iepazīstinātu
ar jauniesniegto būvniecības
ieceri, SIA «Auras centrs»
rīko prezentāciju, informē uzņēmuma valdes loceklis Uldis
Sproga.
Jāatgādina, ka pastiprināta
interese par šīs ēkas būvniecības ieceri pilsētā radās līdz
ar nepareizi interpretētu tās
iespējamo atrašanās vietu.
Investors vēlreiz uzsver, ka
plānoto lielveikalu paredzēts
būvēt Cukura ielā 2. «Tā nav
pļava pretim Jelgavas pilij, kur
pilsētā rīko, piemēram, «Prāta
vētras» koncertus, – Cukura
iela 2 atrodas ceļa otrā pusē
un pietiekami tālu no Jelgavas
pils, lai plānotā ēka nekādi
nespētu aizsegt skatu uz pili,»
uzsver U.Sproga.

Līdz 27. decembrim aicina
pieteikt izgaismotākos
pilsētvides objektus

lai brīvprātīgo kustība Jelgavā
būtu vēl aktīvāka – šobrīd tajā ir
reģistrējušies ap 260 biedru, bet
aktīvi ir tikai kādi 40 jelgavnieki. Noteikti aktīvākiem jākļūst
jauniešiem, kuriem ir pietiekami
daudz brīvā laika, lai palīdzētu  Sintija Čepanone
līdzcilvēkiem.»
«Gada brīvprātīgais Jelgavā
Jelgavas pilsētas paš2016» laureāti: Jānis Grūtups,
valdība izsludinājusi
Margarita Romela, Ilva Mieze,
konkursu «Gaišākais
Janīna Puķe, Ilze Namniece,
pilsētvides objekts»,
Ausma Sūna, Santa Paulušenko,
kurā var pieteikt savu,
K.Murāns, Anna Orlova, Linda
kaimiņa vai kādu pilKnopsiņa, Edijs Fuksis, Astrīda
sētā pamanītu izroZandersone, Albīna Usačeva,
tātu un izgaismotu
Anžela Janavičute, Inga Baļe,
objektu. Ikviens aiciKarīna Rihtere, Gundega Kuciņa,
nāts pievērst uzmaE.Elpere, Svetlana Zenovjeva, Ieva
nību spožām iestāžu
Skutele, E.Bišere, Marina Droun uzņēmumu namu
bova, Elizabete Strupule, Alīna
fasādēm, izgaismoKazakova, Laima Dille, Anastasija
tām privātmājām un
Sirotkina, Tomass Lakotko, Luīze
to apkārtnei, daudzElizabete Ladiga-Korobkova.
dzīvokļu māju balko-

NĪN par mājokli, kurā neviens nav
deklarējies, nākamgad var pieaugt 7,5 reizes
 Sintija Čepanone

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Sabiedrībai prezentēs
lielveikala būvniecības
ieceri Cukura ielā 2

Godina
brīvprātīgos

 Ģirts Pommers

(J.Lūsēns, R.Ozols, A.Ērglis, A.Putniņa),
kas 18. decembrī pulksten 14 notiks
Jelgavas kultūras namā.

citā pašvaldībā, līdz ar to arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis nonāk
citā pašvaldībā.
Līdz šim NĪN likme bija 0,2,
0,4 vai 0,6 procenti no īpašuma
kadastrālās vērtības neatkarīgi
no tā, vai mājoklī kāds oficiāli
dzīvo, taču no nākamā gada šāda
likme tiks saglabāta tikai tad, ja
dzīvošanai paredzētā īpašumā uz
2017. gada 1. janvāri būs deklarēts
vismaz viens cilvēks. Ja neviens
nebūs deklarējies, likme tiks paaugstināta līdz 1,5 procentiem no
īpašuma kadastrālās vērtības.
Pēc aptuvenām aplēsēm, Jelgavā ir ap 2000 mājokļu, kuros, lai
gan cilvēki reāli dzīvo, dzīvesvietu
nav deklarējusi neviena persona.

63048800

niem un lodžijām, ko
saimnieki dekorējuši
ar izdomu un gaumi.
Ziemassvētkiem un
gadu mijai sapostos
objektus pilsētā var
pieteikt līdz 27. decembrim.

Pieteiktie objekti tiks vērtēti
vairākās kategorijās: pašvaldības iestādes un uzņēmumi; izglītības iestādes; tirdzniecības
centri un veikali; uzņēmumi;
privātās dzīvojamās mājas;
daudzdzīvokļu māju spožākie
balkoni vai lodžijas; spožākā
pilsētas iela.
Objektus konkursam var
pieteikt personīgi Jelgavas
pilsētas pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, pa tālruni 63005522,
63005558 vai elektroniski pa
e-pastu prese@dome.jelgava.

lv. Piesakot objektu, jānorāda
nominācija, objekta adrese,
īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un tālruņa numurs.
Piesakot objektu elektroniski,
vēlams pievienot izgaismotā
objekta attēlu.
Konkurss notiek jau divpadsmito gadu, un arī šoreiz
tajā tiks ņemta vērā objekta
atbilstība svētku tradīcijām un
pilsētvidei, kā arī noformējuma
gaumīgums. Konkursā netiks
vērtēti divu iepriekšējo gadu
konkursa pirmo vietu ieguvēji,
informē pašvaldībā.
Konkursu atbalsta arī «Nordea» banka, kas piedalīsies
objektu vērtēšanā un pasniegs
savas simpātiju balvas.
Konkursa uzvarētājus suminās 2017. gada sākumā, un par
noslēguma pasākumu viņi tiks
informēti personīgi.
Vērtēšanas komisiju vadīs
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods.
Komisijas sastāvā būs Būvvaldes galvenā māksliniece Laura
Vizbule, Būvvaldes pilsētas
ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, Būvvaldes arhitekte
eksperte Zeltīte Bīmane, pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldes komunikācijas un
mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta, pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste Inga Larina un pilsētas
zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Čekunovu ģimenes mājai
uzlikts jauns jumts!

Ceturtdiena, 2016. gada 8. decembris

Vēlēšanu iecirknis no Valsts ģimnāzijas
pārcelts uz Pasta ielas «Jundu»
 Sintija Čepanone

Nākamā gada 3. jūnijā visā
Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kad vēlētājiem būs
jālemj par tiem piecpadsmit
deputātiem, kuriem uzticēt
Jelgavas attīstību turpmākos
četrus gadus. Novembra
Jelgavas domes sēdē veiktas
izmaiņas vēlēšanu iecirkņu
sarakstā – vēlēšanu iecirknis
no Valsts ģimnāzijas pārcelts
uz Jelgavas bērnu un jauniešu centru «Junda» Pasta
ielā 32.
Vēlēšanu iecirknis, kas iepriekš tika
iekārtots Jelgavas Valsts ģimnāzijā,
bija viens no lielākajiem vēlēšanu iecirkņiem mūsu pilsētā. Lēmums par
vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas
maiņu pieņemts, ņemot vērā Valsts

ģimnāzijas ēkas rekonstrukciju, kuras
laikā mācību process pārcelts uz Jelgavas pili. Tādējādi pašvaldību vēlēšanās
nākamajā gadā vēlētājiem būs jādodas
uz «Jundu» Pasta ielā 32.
Jāuzsver, ka pārējie iecirkņi atradīsies turpat, kur līdz šim, un kopumā
Jelgavā ir 15 vēlēšanu iecirkņi.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru, un tas nozīmē,
ka katrs vēlētājs būs reģistrēts noteiktā
iecirknī – tajā pašvaldībā, kas atbildīs
vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90
dienas pirms vēlēšanu dienas jeb 5.
martā. Līdz 25. dienai pirms vēlēšanu
dienas sākotnēji piešķirto iecirkni varēs
mainīt, izvēloties jebkuru citu iecirkni
attiecīgās pašvaldības teritorijā vai tajā
pašvaldībā, kur vēlētājam pieder nekustamais īpašums, informē Centrālā
vēlēšanu komisija. Latvijā kopumā 3.
jūnijā būs jāievēl deviņu republikas
pilsētu un 110 novadu domju deputāti.

Pilsētas bibliotēka
aicina uz Ģimenes dienu
 Jana Bahmane

«Ja uznāca putenis, mums mājas bēniņi bija sapūsti pilni ar sniegu. Līdz ar uzlikto jumtu uzreiz var just, ka
māja jākurina mazāk, jo siltums labāk turas. Jūs pat iedomāties nevarat, cik pateicīgi mēs visi esam par šādu
dāvanu! Mums kas tāds pat sapņos nerādījās,» saka Viktors Čekunovs, kura ģimenes atbalstam biedrība «Pavāru klubs» sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību novembrī rīkoja labdarības vakariņas, lai savāktu ziedojumus
vecā mājas jumta nomaiņai. Ir pagājis tikai mēnesis, un Čekunovu ģimenes mājas 50 gadus vecais šīfera jumts
jau ir nomainīts pret jaunu skārda jumtu. «Domājām, ka pie jauna jumta tiksim tikai pavasarī, bet labdarības
akcijas rīkotāji visu noorganizēja tik ātri, arī laika apstākļi ļāva, un nu mājai jumts kā jauns,» saka V.Čekunovs,
kurš nebeidz apbrīnot akcijas organizatoru piesaistītos celtniekus, kuri gandrīz trīs nedēļas strādājuši no rīta
līdz vēlam vakaram, lai līdz valsts svētkiem darbu pabeigtu.
Jāatgādina, ka V.Čekunovs viens audzina savas četras mazās meitiņas un tieši viņa ģimeni «Pavāru kluba»
biedrs un akcijas iniciators Jelgavā Andris Rūmītis sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi izraudzījās kā
to, kurai palīdzība šobrīd būtu visvairāk nepieciešama. Viktors gan atzīst, ka bez savas mammas atbalsta,
Foto: Austris Auziņš
kurai rit jau 82. gads, ar darbu, mājas soli un meitu audzināšanu galā tikt nevarētu.

Tehnikums iepazīstinās ar «Jauniešu
garantijas» programmām
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai iepazīstinātu ar skolā
piedāvātajām projekta
«Jauniešu garantija» mācību programmām, Jelgavas
tehnikums 8. decembrī no
pulksten 10 līdz 15 rīko
Atvērto durvju dienu.
Jelgavas tehnikuma direktores
vietnieks izglītības satura un perspektīvās attīstības jomā Uldis
Sokolovs stāsta, ka šobrīd visā
valstī norisinās pēdējā uzņemšana
«Jaunatnes garantijas» programmās, tāpēc tehnikums nolēma
interesentiem pastāstīt vairāk par

mācību programmām, kas iekļautas «Jauniešu garantijā». Tās ir
programmas, kas jauniešiem pēc
12. klases piedāvā apgūt bārmeņa
un mēbeļu galdnieka profesiju un
jauniešiem pēc 9. klases no 17 gadu
vecuma – auto atslēdznieka profesiju. «Jauniešiem parasti interesē
uzņemšanas nosacījumi, ko mācām,
stipendijas un sadzīves iespējas. Uz
šiem jautājumiem atbildēsim ikvienam interesentam laikā no pulksten
10 līdz 15, kā arī piedāvāsim meistarklases un radošās darbnīcas,»
skaidro U.Sokolovs.
Jāpiebilst, ka arī Jelgavas Amatu
vidusskolā tiek īstenotas «Jauniešu
garantijas» programmas: pēc 9. kla-

svētku rotājumus un dāvanas, savukārt azartiskākie Ģimenes dienas
Svētdien, 11. decembrī,
apmeklētāji aicināti piedalīties koka
no pulksten 11 līdz 15 Jelautomodeļu sacensībās «Ripo auto».
gavas pilsētas bibliotēkā
Pulksten 11 interesenti varēs klausīnotiks Ģimenes diena, uz
ties Pjēra Gripari pasaku «Kurpju pākuru aicināti gan mazi, gan
ris», ko lasīs aktieris Dainis Ozoliņš.
lieli jelgavnieki. «Spēlēsim
Savukārt vecāki pulksten 12 aicispēles, minēsim mīklas,
nāti izdzīvot fiziķa, filozofa, folklorismācīsimies adīt, klausīsita, ūdenstūrista un valdorfpedagoga
mies pasakas un stāstu par
Daiņa Ozoliņa stāstu par vienu no
Santjago ceļu. Visas dienas
slavenākajiem svētceļnieku maršrugarumā entuziastiem būs
tiem pasaulē – Santjago ceļu, kā arī
iespēja piedalīties «Ripo
visa pasākuma garumā piedalīties
auto» koka automodeļu
konkursos, ģimenes saliedēšanas spēsacensībās,» aicina bibliolēs, radošajās darbnīcās un iemācīties
tēkā.
adīt zeķes – līdzi jāņem sava dzija un
adāmadatas.
Jaunākie pasākuma dalībnieki
Uz Ziemas ģimenes dienu pilsētas
varēs spēlēt spēles un darboties ra- bibliotēkā 11. decembrī aicināts ikdošajās darbnīcās, mācoties darināt viens jelgavnieks.

ses no 17 gadu vecuma jaunieši var
apgūt lokmetinātāja, atslēdznieka,
frēzētāja, virpotāja, konditora,
pavāra, šuvēja profesiju, savukārt
pēc 12. klases – friziera, vizāžista,
viesmīļa, datorizētās ciparu vadības
(CNC) metālapstrādes darbgaldu
iestatītāja, apģērbu modelēšanas un
konstruēšanas speciālista, grāmatveža profesiju.
Uzņemšana «Jauniešu garantijas»
programmās Jelgavas tehnikumā
un Jelgavas Amatu vidusskolas 1,5
gadu programmās noslēgsies 9. janvārī, bet viengadīgajās programmās
– 20. februārī. Papildu informācija
pieejama mājaslapā www.javs.lv un
www.jelgavastehnikums.lv.

Nosaka īres maksu pašvaldības dienesta dzīvokļiem
trūcīgas vai maznodrošinātas personas. Šādos gadījumos Ministru
No nākamā gada 1. janvāra
kabineta noteikumi par pašvaldības
pašvaldības dzīvokļa īres
dzīvokļa īri ļauj piemērot 0 procentu
maksā, ja tam piešķirts
peļņas likmi, taču tas neattiecas uz sikvalificētam speciālistam
tuācijām, kad dzīvojamā platība izīrēizīrējamas dzīvojamās telta speciālistam kā dienesta dzīvoklis,»
pas jeb dienesta dzīvokļa
skaidro Jelgavas domes priekšsēdētāstatuss, tiks iekļauta arī
ja vietniece Rita Vectirāne.
peļņa, paredz novembra
Metodiku, kā aprēķināma peļņa,
domes sēdē pieņemtais
nosaka Ministru kabineta noteikumi,
lēmums par īres maksas
un, to piemērojot Jelgavas situācijai,
noteikšanu pašvaldības
vidējais peļņas apmērs ir 50 centi
īpašumā esošajās dzīvojapar kvadrātmetru. «Pēc mūsu apmās telpās. Šobrīd dienesrēķiniem, par vidēji liela divistabu
ta dzīvokļa statuss Jelgavā
dzīvokļa īri speciālistam, kurš atpiešķirts 24 pašvaldības
bilstoši saistošajiem noteikumiem var
dzīvokļiem.
pretendēt uz pašvaldības dzīvokļa īri,
papildus komunālajiem pakalpoju«Jelgavā lielākā daļa pašvaldības miem kā peļņa dzīvokļa īpašniekam
dzīvokļu izīrēti kā sociālā palīdzība, – pašvaldībai – mēnesī būs jāmaksā
un apmēram 90 procenti īrnieku ir apmēram 25 eiro,» tā R.Vectirāne.

 Sintija Čepanone

Šāda kārtība būs spēkā no nākamā
gada 1. janvāra, un tas nozīmē, ka
peļņa tiks iekļauta ne tikai no jauna
noslēgtajos līgumos par dienesta
dzīvokļa īri, bet arī veikti grozījumi
līgumos, kas par dienesta dzīvokļa īri
noslēgti jau iepriekš. Šobrīd dienesta
dzīvokļa statuss un kvalificētam
speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statuss piešķirts 24 pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem
– no tiem 19 dzīvokļi jau izīrēti speciālistiem.
Jāpiebilst, ka lēmums par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā
esošajās dzīvojamās telpās arī paredz,
ka šo dzīvojamo telpu īres maksa ir
vienāda ar attiecīgās daudzdzīvokļu
mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu. Papildus īrnieks maksā
arī nekustamā īpašuma nodokli un
zemes nomas maksu.
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Biznesa inkubators sāk
pieņemt pieteikumus
 Ilze Knusle-Jankevica

Sākusies biznesa
ideju pieņemšana
Jelgavas Biznesa inkubatorā. Pretendentiem pieteikumi
jāiesniedz līdz 20.
decembrim. Plānotais inkubējamo
dalībnieku skaits ir
desmit.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA),
kas ir biznesa inkubatoru
administrējošā iestāde Latvijā, norāda, ka pieteikumi tiks
vērtēti trīs kārtās. Pirmajā
posmā pretendentu pieteikumus izvērtēs attiecīgā biznesa
inkubatora darbinieki. Otrajā
posmā pieteikumi tiks vērtēti
Konsultatīvajā komisijā, kas
sanāk reizi kalendārā gada ceturksnī vai, ja nepieciešams,
biežāk, sasaucot ārpuskārtas
Konsultatīvās komisijas sēdi.
Lai pieteikums varētu tikt
virzīts izskatīšanai komisijā, tas jāiesniedz vismaz
desmit darba dienas pirms
noteiktā kārtējās Konsultatīvās komisijas sēdes datuma.
Jelgavas Biznesa inkubatora
Konsultatīvās komisijas sēde
notiks 4. janvārī, tāpēc uz
to varēs tikt virzīti tikai tie
pieteikumi, kas būs iesniegti
līdz 20. decembrim. Projektus
var pieteikt LIAA mājaslapā

Pēc pusotras nedēļas Jelgavas tiesā
sāks izskatīt lietu,
kurā par tīšu cilvēka noslepkavošanu
mantkārīgos nolūkos
ir apsūdzēts kāds
1983. gadā dzimis
vīrietis. Viņš ir tas,
kurš, pēc tiesībsargājošo iestāžu domām,
pērn 7. decembra
rītā sagaidīja no mājas Satiksmes ielā 51
iznākam konkrētu
vīrieti un raidīja uz
viņu sešus šāvienus.
Prokuratūra 25. novembrī
izskatīšanai tiesā nodeva vienu no apjomīgās izmeklēšanas
epizodēm, kurā aizdomās turētā persona tiek apsūdzēta par
slepkavību, kas izdarīta mantkārības nolūkos un veidā,
kas apdraud vairāku personu
dzīvību (tie ir vainu pastiprinoši apstākļi), un nelikumīgu
ieroča iegādi un nēsāšanu.
Latvijas Republikas Prokuratūras Ģenerālprokuratūras
sabiedrisko attiecību speciāliste Una Rēķe stāsta, ka
saskaņā ar lietas materiāliem
apsūdzētais saticies ar pirmstiesas procesā nenoskaidrotām
personām. Kopīgas alkohola
un narkotiku lietošanas laikā
kāda no personām piedāvāja
apsūdzētajam izdarīt slepkavību, lietojot šaujamieroci, un
apsolīja par to samaksu 5000
eiro, kam vīrietis piekrita.
Pēc šīs personas sniegtajām
norādēm apsūdzētais agrā
rīta stundā ar līdzpaņemto
šaujamieroci devās uz dzīvojamās mājas pagalmu, kur
gaidīja, kamēr no kāpņutelpas

Visvairāk satrauc
sociālās iemaksas

www.liaa.gov.lv vai kādā no
15 biznesa inkubatoriem, kā
arī sūtot pieteikumu pa pastu
LIAA centrālajam birojam
Rīgā, Pērses ielā 2, LV-1442.
LIAA administrē 14 reģionālos biznesa inkubatorus
un Rīgas Radošo industriju
biznesa inkubatoru. Inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu,
dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un
attīstību, nodrošināt fiziskas
personas un komersantus ar
uzņēmējdarbības uzsākšanai
un pilnveidei nepieciešamo
vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par
vispārīgiem uzņēmējdarbības
jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. Pretendenti attiecīgajā
biznesa inkubatorā varēs
saņemt konsultācijas, kā arī
izmantot atvērtā biroja telpas  Ilze Knusle-Jankevica
un tehnisko nodrošinājumu
prezentācijas sagatavoša6. decembrī notika trenai. LIAA uzsver, ka jaunajā
šais Zemgales reģioinkubatoru programmā ir
na Kompetenču attīspieejama arī tā sauktā pirms
tības centra (ZRKAC)
inkubācija, kuras laikā uzņēun Valsts ieņēmumu
mēji var testēt savas biznesa
dienesta (VID) rīkotais
idejas un saņemt konsultābezmaksas seminārs,
cijas. Visiem pakalpojumiem
kura mērķauditorija
tiks piemērots 50 procentu
bija mikrouzņēmuma
līdzfinansējums, proti, uznodokļa (MUN) maksāņēmumam no pakalpojuma
tāji. Vislielākā diskusija
kopējās vērtības vajadzēs segt
izvērtās par normu, kas
50 procentus, inkubators segs
būs spēkā no 2017.
otru pakalpojuma vērtības
gada, kad par katru
daļu.
mikrouzņēmuma dar-

Satiksmes ielas šāvējam
piesolīti 5000 eiro
 Ilze Knusle-Jankevica

ZIŅAS

iznāks cietušais. Atrodoties
narkotiku un alkohola ietekmē, darbojoties mantkārīgos
nolūkos, apsūdzētais tīši, slepkavības nolūkā, apzinoties, ka
atrodas dzīvojamo māju rajonā
un viņa darbības ir vairāku
personu dzīvībai bīstamas, no
šaujamieroča izdarīja sešus
mērķtiecīgus šāvienus cietušā
ķermenī, pēc kā no notikuma
vietas aizskrēja. Sašautais
vīrietis no iegūtajiem ievainojumiem slimnīcā mira.
Prokuratūra aizdomās turamajam ir izvirzījusi divas
apsūdzības: par slepkavību
var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu
uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas
uzraudzību uz laiku līdz trim
gadiem, konfiscējot mantu
vai bez mantas konfiskācijas,
savukārt sods par nelikumīgu
ieroču iegādi un lietošanu ir
brīvības atņemšana uz laiku
līdz trim gadiem vai īslaicīga
brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.
Apsūdzētais pats sevi par
vainīgu neatzīst, bet tas tiks
noteikts tiesas laikā. Šī lieta
nodota izskatīšanai Jelgavas
tiesai. Pirmā sēde nozīmēta
20. decembrī.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka 2015.
gada 7. decembrī ap pulksten
7 Jelgavā, Satiksmes ielā, tika
sašauts 1975. gadā dzimis
vīrietis, kurš slimnīcā no gūtajām traumām mira. Policija
iespējamo šāvēju aizturēja jau
martā. Pēc policijas domām, tā
ir pasūtījuma slepkavība, tāpēc izmeklēšana vēl turpinās,
lai noskaidrotu nozieguma
motīvu, slepkavības pasūtītāju un pārējās iesaistītās
personas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

binieku būs jāmaksā
sociālās apdrošināšanas
iemaksas.

Gan pirmie divi VID un ZRKAC
rīkotie semināri, kas bija saimnieciskās darbības veicējiem un par
iedzīvotāju ienākuma nodokli, gan
šis guva lielu atsaucību – semināru
par izmaiņām MUN režīmā apmeklēja 90 dalībnieki: grāmatveži,
pašnodarbinātas personas MUN
maksātāji, esošie un topošie uzņē-

Foto: Austris Auziņš
mēji un citi interesenti.
«Man pieder mikrouzņēmums,
kas darbojas enerģētikas jomā,
un gribēju saprast par sociālajām
iemaksām darbiniekiem. Šobrīd
man ir pieci darbinieki, bet saprotu, ka nāksies kādu atlaist, jo
strādājam pēc pasūtījuma un ne
katru mēnesi ir pietiekami lieli
ienākumi. Bet sociālās iemaksas
būs jāmaksā par katru mēnesi,
pat ja uzņēmums neko nenopelnīs,» spriež Vladimirs Koteļeņecs.
Savukārt šuvēja Anita Pētersone
apmēram divus gadus bija pašnodarbināta persona un maksāja
MUN, bet nupat atradusi algotu
darbu un jau nomainījusi nodokļu maksātāja statusu, no MUN
maksātājas kļūstot par iedzīvotāju
ienākuma nodokļa maksātāju.
«Kamēr vēl nebiju atradusi algotu darbu, mani gaidāmās MUN
izmaiņas satrauca, jo biju piedzīvojusi periodu, kad man nebija
ienākumu. Bet sociālās iemaksas
ir jāmaksā obligāti, un es nevēlētos kļūt par nodokļu parādnieci,»
tā viņa.
Lai gan jautājumu bija daudz,

uz galveno – vai netiks atcelta
norma par sociālajām iemaksām – VID Nodokļu pārvaldes
Jelgavas Klientu apkalpošanas
centra galvenā nodokļu inspektore
Diāna Cīrule atbildēja noraidoši.
«Cik man zināms, šobrīd vēl tiek
lemts par to, vai likvidēt MUN
režīmu no 2018. gada, un par
izmaiņām nozaru sarakstā, kurās
strādājošie uzņēmumi nevarēs
būt MUN maksātāji, bet diskusiju
par sociālajām iemaksām nav. Tas
jau ir izlemts,» norāda D.Cīrule,
piebilstot, ka nākamajā seminārā
būtu lietderīgi apskatīt visas izmaiņas, kas vēl tiks ieviestas saistībā
ar MUN.
Nākamais VID bezmaksas seminārs plānots februāra pirmajā
otrdienā, 7. februārī, pulksten 10
ZRKAC. «Esam nolēmuši, ka šajos
bezmaksas semināros jārunā par
aktuālajām tēmām,» skaidro ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone,
par semināru norises laiku un tēmām aicinot interesēties pa tālruni
63012155, 63082101 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Sodīs arī par elektronisko cigarešu
tirgošanu nepilngadīgajiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Kopš 16. novembra, stājoties spēkā izmaiņām
normatīvajos aktos, ir
novērsta absurdā situācija – līdz šim nepilngadīgajiem bija aizliegts
smēķēt, taču tajā pašā
laikā viņi pilnīgi likumīgi varēja iegādāties
elektroniskās cigaretes.
Arī pārdevējiem par to
nebija paredzēta ne atbildība, ne sods. Tagad
elektroniskās cigaretes ar likumu jauniešiem ir aizliegts pārdot.
Elektroniskās cigaretes
nepilngadīgo vidū ir
iecienītas, bet speciālisti
norāda: tās ir vēl bīstamākas par parastajām
cigaretēm, jo rada ilūziju, ka nav tik kaitīgas,
bet tāpat veicina atkarības rašanos.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Reksce stāsta, ka
pēdējā laikā arvien biežāk Pašvaldības policija saņem izsaukumus,
kā arī pilsētas videonovērošanas
kamerās fiksēts, ka nepilngadīgas
personas smēķē elektroniskās
cigaretes, kas ar likumu ir aizliegts
jau sen. Pašvaldības policija šogad

sastādījusi 53 administratīvā
pārkāpuma protokolus nepilngadīgajiem par smēķēšanu, bet
elektronisko cigarešu smēķēšana
aktualizējās rudenī, atsākoties
mācībām skolās: no septembra
līdz novembrim sastādīti septiņi
administratīvā pārkāpuma protokoli par to, ka nepilngadīgais
smēķējis elektronisko cigareti.
«Tomēr lielāku sašutumu raisa
tas, ka, nepilngadīgajam atnākot
uz administratīvā pārkāpuma
izskatīšanu kopā ar vienu no vecākiem, gan nepilngadīgais, gan
arī pats vecāks uzskata, ka elektronisko cigarešu lietošana nav
nekas bīstams,» norāda S.Reksce.
Jāpiebilst, ka nepilngadīgajam
sods par smēķēšanu, tostarp elektronisko cigarešu smēķēšanu, ir
brīdinājums vai naudas sods līdz
15 eiro.
Kā skaidro slimnīcas «Ģintermuiža» Narkoloģiskā dienesta
vadītāja Lilita Petermana, elektroniskās cigaretes pēc savas būtības
ir neskaitāmas reizes bīstamākas
nekā parastās cigaretes. «Elektroniskās cigaretes ģenerē bezgalīgu
smēķēšanu jebkurā vietā un laikā.
Tās lietojot, tāpat veidojas smēķēšanas paradums un atkarība. Arī
elektroniskās cigaretes, tāpat kā
parastās, izdala nikotīnu un rada
izmaiņas elpošanas centrā, kas
pielāgojas un jau prasa nākamo
devu,» norāda speciāliste. Viņa pie-

bilst, ka smēķēšana neizraisa tādu
fizisku atkarību kā alkohols un
narkotikas, jo smēķētājs mierīgi
var iztikt bez smēķēšanas, piemēram, trīs stundas lidojot lidmašīnā
vai sēžot dievkalpojumā baznīcā, ja
viņa domas ir nodarbinātas ar ko
citu. Toties psiholoģiskā atkarība
ir dramatiska.
Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andris
Lakstīgala norāda, ka līdz šim
nepilngadīgie elektroniskās cigaretes varēja brīvi iegādāties,
pārdevējiem par to neuzņemoties
atbildību, kā tas ir, tirgojot nepilngadīgajiem alkoholu un tabakas izstrādājumus. 16. novembrī
spēkā stājās izmaiņas Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot atbildību arī par
elektronisko cigarešu pārdošanu
nepilngadīgajiem. Pārdevējam var
uzlikt naudas sodu no 280 līdz 350
eiro, bet juridiskai personai – no
700 līdz 1400 eiro. Ja pārkāpums
tiek konstatēts atkārtoti gada
laikā, sods ir lielāks. «Saskaņā ar
likumdošanu personai vecumā
no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties
tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektronisko
smēķēšanas ierīci vai elektroniskās smēķēšanas ierīces uzpildes
tvertni, ir pienākums uzrādīt
pārdevējam personu apliecinošu
dokumentu neatkarīgi no tā, vai
viņš to ir pieprasījis,» tā S.Reksce.
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Īsi
 Komunikāciju izbūves darbu
laikā līdz 12. decembrim secīgi
tiks slēgti piebraucamie ceļi
pie ēkām Asteru ielā 14 un
16, informē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība». Posmā starp
nobrauktuvēm tiks slēgta ietve,
gājēju kustība nodrošināta blakus
darbu zonai vai pa Asteru ielas
pretējo pusi.
 Šodien, 8. decembrī, Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Svētes
ielā 33 notiks jau 6. Zemgales
reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža. Jelgavnieki
no pulksten 10 līdz 11.20 vai
no pulksten 13 līdz 15 aicināti
apmeklēt tirdziņu. Kā norāda
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone,
pieteikušies ap 100 dalībnieku,
kas piedāvās ļoti plašu un daudzveidīgu produktu klāstu. Jāatgādina, ka šogad, lai dotu amatniekiem un mājražotājiem papildu
motivāciju, pirmo reizi tiks rīkots
konkurss «Ideju spogulis 2016»,
kurā vērtēs visu pasākuma dalībnieku darinājumus, bet kopumā
tiks pasniegtas piecas radošuma
balvas, uzsvaru liekot uz inovatīvu
produktu un oriģinālu dizainu.
Apbalvošana plānota pulksten 15.
 10. decembrī no pulksten 11
līdz 16 pensionāri bez maksas
varēs apgriezt matus – šāda
iespēja tiks nodrošināta Jelgavas kristiešu draudzes «Godība»
telpās Dambja ielā 26b. Papildinformāciju interesenti var iegūt pa
tālruni 28373102.
 Otrdien, 13. decembrī, «A
Aptiekas» doktorāta telpās Lielajā ielā 49 pacientus pieņems
hematoloģe Viktorija Dunska-Pētersone. Vizītei iepriekš
obligāti jāpiesakās. Pieteikties
vizītei var pa tālruni 25431313,
un pacientiem jāņem vērā, ka ar
ģimenes ārsta nosūtījumu maksa
par konsultāciju ir 4,27 eiro.
Konsultācijas ilgums vienam pacientam ir apmēram 15 minūtes.
 Bērnu un jauniešu centrs
«Junda» aicina bērnus vecumā
no 5 līdz 11 gadiem uz individuālo «Rūķu ciema» grupu
23. decembrī pulksten 14 nometnē «Lediņi», Lediņu ceļā 1.
Pieteikties pasākumam var līdz
16. decembrim «Jundā» Pasta
ielā 32. Vietu skaits ierobežots.
Dalības maksa – 8,50 eiro. «Rūķu
ciema» viesi varēs piedalīties
dažādās aktivitātēs kopā ar rūķiem un Salapapuku, darbojoties
gan iekštelpās, gan ārā, tādēļ
ieteicams saģērbties ērti un laik
apstākļiem atbilstoši – maiņas
apavi nav nepieciešami, informē
nometnes vadītāja Liene Ušvile.
Vecāki aicināti bērnus uz «Lediņiem» nogādāt paši – vēlams jau
pirms pulksten 14.
 O r g a n i z ā c i j a « C h i l d &
youth Finance International» pasniegusi Jaunatnes
ekonomikas izcilības balvas.
Vienā no nominācijām pirmo
reizi balva nonākusi arī pie
Latvijas jauniešiem – Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas skolēniem
un skolotājas Intas Jorniņas. Spīdolas ģimnāzija konkursā startēja
ar projektu «Euro Run», ko skolēni
īstenoja pagājušajā mācību gadā.
Iesaistīties šajā projektā skolai
piedāvāja Latvijas Bankas darbinieki. «Mēs kopā ar Latvijas Bankas darbiniekiem braukājām pa
Latvijas skolām, stāstot par eiro.
Skolēni paši sagatavoja mācību
stundu, ko vadīja mazāko klašu
bērniem daudzās Latvijas skolās
vairāk nekā 3000 skolēniem,»
stāsta I.Jorniņa. Skolotāja piebilst,
ka visaktīvāk projektā iesaistījās
deviņi skolēni, bet lielākā daļa no
viņiem skolu jau beiguši. No iesaistītajiem šobrīd Spīdolas ģimnāzijā
mācās vien trīs jaunieši. Jāpiebilst, ka apbalvošanas pasākums
notika Zviedrijas galvaspilsētā
Stokholmā.

Sintija Čepanone
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TĒMA

Septembrī Pasta salā atklāts jauns pilsētvides objekts
– jauniešu galvaspilsētas zīme, kas vienlaikus apliecina
pilsētas jauniešu aktivitāti. Jelgavā ir daudz uzņēmīgu jauniešu, kuri, īstenojot savas ieceres, vairo arī citu vienaudžu
iespējas, kā arī iestādes, kas atbalsta jauniešu iniciatīvu.
Piemēram, bērnu un jauniešu centra «Junda» Jauniešu
klubs jau daudzus gadus pulcē aktīvos jelgavniekus un
iesaistās tādu pasākumu rīkošanā kā «Cepums ar slavenību» un orientēšanās sacensības «Nobīsties Jelgavā», kas
kļuvuši par labu tradīciju, pulcējot ievērojamu interesentu
skaitu. Savukārt Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
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centrs sniedz jauniešiem iespēju apmeklēt atbalsta grupu
«Jaunie līderi», kas attīsta līderības prasmes un atbalsta
jauniešu iniciatīvas projektus. Sabiedrības integrācijas
pārvaldes Jelgavas Jauniešu centrs palīdz apzināt iespējas
tiem jauniešiem, kuri vēl nav atraduši sev saistošu interešu
izglītību, nodrošina atbalstu jaunatnes organizācijām un
grupām, kā arī integrē mazākumtautību bērnus un jauniešus, tāpat jau piekto mācību gadu darbojas neformālās
izglītības programma jauniešiem «PilnveidojiES», kas attīsta jauniešu zināšanas, iniciatīvu, līderību un brīvprātīgā
darba veikšanas izpratni. Pilsētā darbojas arī organizācijas,

kas iestājas par jauniešu interesēm. Piemēram, Jelgavas
Skolēnu dome pārstāv visu pilsētas skolu intereses, organizējot pasākumus dažādām interešu grupām, jaunieši
piedalās projektos un konkursos, gūstot pieredzi un pilnveidojot pilsētas jauniešu dzīvi. Nesen noslēdzās Jelgavas
pilsētas domes izsludinātais jauniešu iniciatīvu projektu
konkurss «Jaunieši var!», kurā īstenoti astoņi jauniešu
izstrādāti projekti. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» uzrunā
aktīvos Jelgavas jauniešus, lai izprastu šodienas jauniešu
vajadzības, viņu vēlmi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē
mūsu pilsētā.

Nepieciešamība pēc pašizaugsmes
un «dzīvas» komunikācijas
 Jana Bahmane

«Šodienas jaunieši ir aizmirsuši, kā komunicēt bez tehnoloģijām, un, manuprāt,
tā ir viena no aktuālākajām
problēmām,» vērtē 11. klases
skolniece Amanda Šīna, kura
kopā ar domubiedriem piedalījās konkursā «Jaunieši var!»,
gūstot atbalstu projektam
«Dzīvais čats». Tā mērķis bija
mudināt vienaudžus uz «dzīvu» komunikāciju klātienē,
iepazīt vienam otru sarunā un
kopīgās aktivitātēs. Amanda
līderības prasmes attīstīja,
gadu apmeklējot jauniešu
atbalsta grupu «Jaunie līderi»,
kurā viņa guva domubiedrus
un iemācījās aizstāvēt savas
idejas. «Iestāties šajā grupā mani pamudināja klases
audzinātāja, taču no vairākiem klasesbiedriem es paliku
vienīgā, jo mani tas patiesi
uzrunāja,» stāsta Amanda.
Viņa neslēpj, ka vienaudžu
vidū ir daudzi, kuriem trūkst
motivācijas, viņi skeptiski
izturas arī pret citu jauniešu
paveikto, taču Amanda cenšas
nelaist garām nevienu iespēju
un šogad iestājusies arī 4. vidusskolas Skolēnu padomē,
lai savas idejas popularizētu
skolasbiedru vidū. Arī nākamgad Amanda plāno startēt
konkursā «Jaunieši var!», lai uz
«dzīvo» kumunikāciju aicinātu
vēl vairāk jelgavnieku.

Tieši paši jaunieši ir tie,
kuri izvēlas, ar kādu
slavenību tikties.

«Nobīsties Jelgavā» ir viens no populā
rākajiem ikgadējiem jauniešu pasākumiem.
ir grūtāk. Jāiegulda lielāks darbs sponsoru
piesaistē, kā arī sākotnēji vispār jāiegūst
sadarbības partneru uzticība, savukārt
«Junda» sniedz mums noderīgus kontaktus un atbalstu,» skaidro «Jundas» Jauniešu kluba dalībniece 12. klases skolniece
Vēsma Asja Kurzemniece. Viņai piekrīt arī
pārējie kluba biedri, papildinot, ka centrs
nodrošina ar nepieciešamajiem resursiem
un palīdz veikt nozīmīgas saskaņošanas,
bez kurām daudzi pasākumi nevarētu
notikt – tas ir kā «drošības spilvens».
Vēl viens izaicinājums, ar ko jauniešiem
nākas sastapties, ir savu nodomu nozīmības pierādīšana, jo jaunu cilvēku iniciatīvu
sabiedrība vērtē daudz striktāk. «Ja tu esi
jaunietis, tevi vērtē divtik. Dažreiz tu pat
netiec pie projekta idejas izklāsta, jo sākumā analizē tevi kā personību. Svarīgākais
ir prast aizstāvēt savu viedokli, un vēl labāk, ja tavi darbi runā paši par sevi,» vērtē
Ritvars. Viņš piebilst, ka ir svarīgi pievērst
uzmanību katram sīkumam. «Uz tikšanos
labāk ierasties desmit minūtes agrāk, jo,
pat ja tu esi punktuāls, kāds noteikti padomās, ka gan jau uz tikšanos ieradīsies
ar kavēšanos – tāds nu ir stereotips par
mūsdienu jauniešiem.»
Dažkārt iniciatori ir arī pieaugušie,
kuri, saskatot jauniešos degsmi, iedrošina viņus dažādu projektu īstenošanai.
Piemēram, 9. klases skolnieks Marks
Masolovs, kurš līdz šim nebija iesaistījies
jauniešu projektos, sadarbībā ar savas
skolas, 2. pamatskolas, sporta skolotāju
un skolasbiedriem īstenoja projektu
«Sporta grozi basketbolam», piedaloties
pašvaldības projektu konkursā «Jaunieši var». «Mums patīk basketbols, taču
skolas sporta laukumā nebija basketbola
grozu. Sporta skolotājs iedrošināja mūs
piedalīties konkursā, kā rezultātā šobrīd
sporta laukumā uzstādīti divi basketbola
grozi,» tā Marks. Jelgavas Skolēnu domes
jaunieši norāda, ka viņi cenšas īstenot projektus, kurus var kvalitatīvi izpildīt pašu
spēkiem, tādēļ pieaugušo atbalsts viņiem
nav primārais, taču nepieciešamās zināšanas palīdz attīstīt lektori, kuri regulāri
strādā ar jauniešiem.

Lai arī cik tehnoloģiskā laikā mēs
dzīvotu, vajadzību pēc komunikācijas un
kopīgas brīvā laika pavadīšanas neformālā
vidē akcentē arī citi uzrunātie jaunieši,
stāstot, ka dažkārt viņiem vienkārši
nepieciešama kopā būšana. «Dažreiz
mēs visi kopā sanākam, parunājamies
vai kopīgi izpildām mājasdarbus,» saka
«Jundas» Jauniešu kluba dalībnieks 12.
klases skolnieks Dmitrijs Kočemazovs.
Arī Jelgavas Jauniešu centra apmeklētāji
lielākoties uzsver kopīgas aktivitātes, ko
viņi var organizēt centrā. «Mēs uz šejieni
nākam pavadīt laiku: spēlējam galda
spēles, kad ārā ir silts laiks, – futbolu,»
stāsta 5. klases skolnieks Igors Paučs.
Jauniešu centrā atklāj, ka pēc izglītojošās
vasaras nometnes romu tautības bērniem
arī viņu interese par līdzdalību pilsētas
piedāvātajās aktivitātēs ir pieaugusi un
bērni labprāt apmeklē centru. «Domāju,
ka pilsētā tomēr pietrūkst foršu vietu,
kur jaunieši varētu pulcēties,» vērtē jelgavnieks biznesa augstskolas «Turība» 4.
kursa students un iniciatīvas jauniešiem
«Iedvesma» dalībnieks Ritvars Ganulevics, kurš īstenojis projektu sociālās
aprūpes centra bērniem «Zīmē Jelgavu»,
veicinot brīvu un nepiespiestu jaunradi.
Jaunieši nenoliedz, ka panākumu pamatā Pašizaugsmes meklējumos
ir uzticama komanda, un tādu var rast,
Tas, kas lielākoties virza aktīvos Jelgakopīgi īstenojot dažādus projektus.
vas jauniešus, ir gan vēlme popularizēt
savas idejas un risināt sev aktuālas
Ideju pietiek, bet atbalstu vajag
problēmas, gan arī nepieciešamība pilnJaunieši atklāj, ka ar pašu iniciatīvu var veidoties kā personībai. «Piedalīšanās
daudz panākt, taču liela nozīme mērķu īs- dažādu projektu organizēšanā māca runāt
tenošanā ir pieredzējušiem atbalstītājiem publikas priekšā, aizstāvēt savu viedokli,
– pieaugušajiem vai mentoriem. «Ja neesi organizēt laiku un sadarboties,» vērtē
kādā organizācijā, īstenot savus projektus «Jundas» Jauniešu kluba dalībniece 10.

klases skolniece Beāte Laura Stalbava.
Daudzi jaunieši jau šobrīd novērtē neformālās izglītības nozīmi karjeras izveidē,
uzsverot, ka tā paplašina redzesloku un
ir labs ieraksts CV. «Es jau šobrīd domāju
soli uz priekšu – vēlos izaicināt sevi, attīstīt
vadītājas kompetences, spēju sadarboties
un komunicēt,» stāsta Jelgavas Skolēnu
domes priekšsēdētāja Laura Jurevica. «Es
uzskatu – tu mācies tikai tad, kad esi ārpus
savas komforta zonas. Mēs mācāmies no
savām kļūdām, un domāju, ka tas palīdzēs
gūt panākumus arī darba tirgū,» vērtē Jelgavas Skolēnu domes pārstāve 11. klases
skolniece Anna Blauberga.
Jaunieši stāsta, ka darbošanās ne
vien savu, bet arī citu interešu labad ļauj
aktualizēt sev svarīgus tematus un nozīmīga pievienotā vērtība ir gandarījums, ko
sniedz veiksmīgi īstenoti projekti. «Man ir
liels prieks redzēt rosību sporta laukumā,
kur pēc pašu iniciatīvas uzstādījām basketbola grozus, un tas mani iedvesmojis
arī citu projektu īstenošanai. Pabeidzot
skolu, vēlos atstāt ko paliekošu un noderīgu arī citiem skolēniem,» atklāj Marks.
Svarīgs priekšnosacījums, ko jaunieši
cenšas ievērot, ir vienaudžu vēlmju un
interešu analīze, lai viņu īstenotie projekti
būtu jauniešiem saistoši. «Izstrādājot
«Dzīvā čata» projekta ideju, apjautājām
draugus, paziņas, vai viņus uzrunātu šāds
pasākums, centāmies saprast, kas būtu
aktuāli. Arī pēc aktivitātēm mēs izrunājām vakara gaitu, lai rastu atgriezenisko
saikni no vienaudžiem,» tā Amanda. Savukārt Jauniešu kluba aktīvisti par savu
priekšrocību uzskata pašu dalībnieku
vecuma amplitūdu – no 14 līdz 25 gadiem,
tā nodrošinot daudzpusīgu pārskatu par
jauniešu aktualitātēm dažādos vecumos.

Iespēju netrūkst

«Varam darīt visu, kamēr esam spējīgi
to paveikt kvalitatīvi. Zinām: pat ja mūsu
ideja mentoriem līdz galam nepatiks,
tā vismaz daļēji tiks atbalstīta,» vērtē
Jauniešu klubā. Arī Amanda, kura gadu
darbojās atbalsta programmā «Jaunie
līderi», piekrīt, ka jauniešu idejas pilsētā
tiek atbalstītas. ««Jaunajos līderos» mums
tikai vajadzēja iet un darīt – mūsu idejas
neviens nebremzē,» tā Amanda. Jaunie
jelgavnieki norāda, ka pilsētā varētu
vairāk popularizēt jauniešu auditorijai
paredzētus pasākumus un iespējas, lai
par tām uzzinātu arī tie jaunieši, kuri ir
mazāk uzņēmīgi. «Domāju, ka piedāvājums jauniešiem ir diezgan plašs, taču
pietrūkst atbilstošas, konkrētu mērķauditoriju uzrunājošas reklāmas. Nepietiek

Basketbola grozi
pie 2. pamatskolas

Jelgavas
Jauniešu
centrs

Nāc un iesaisties arī tu!
Nosaukums
Bērnu un jauniešu centra «Junda» Jauniešu klubs
Jelgavas Skolēnu dome
Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jelgavas Jauniešu centrs
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
jauniešu atbalsta grupa «Jaunie līderi»

ar to, ka pilsētvidē parādās plakāts ar
uzrakstu – lasīt ir forši, bet vajag to darīt
interaktīvāk,» piemēru min Ritvars. Viņš
uzsver, ka pilsētai būtu vairāk jādomā par
to, kā uzrunāt un ieinteresēt tos jauniešus,
kuriem trūkst motivācijas, jo aktīvie jaunieši paši atrod sev nepieciešamo. Savukārt Jauniešu kluba dalībniece Vēsma kā
lielu Jelgavas jauniešu priekšrocību vērtē
nelielo konkurenci. «Jelgavā nav tik daudz
jauniešu organizāciju kā, piemēram, Rīgā,
tādēļ mums ir vairāk iespēju – mazāka
konkurence,» tā Vēsma. Jaunieši vienojas
atziņā, ka ir tikai jāiet un jādara, jo labākās
idejas rodas darot.
Jelgavas jaunieši, protams, ir piedzīvojuši arī lielākas vai mazākas neveiksmes, taču to cēloņi bieži vien var
būt arī pavisam negaidīti, piemēram,
nelabvēlīgi laikapstākļi, kuri samazina
pasākuma apmeklētāju skaitu arī tad, ja
tas notiek iekštelpās. «Mēs ne vien paši
organizējam dažādas aktivitātes, bet
esam «tiesneši» citu jauniešu rīkotajos
pasākumos. Tā ir sava veida pieredzes
apmaiņa, jo mēs uz pasākumu skatāmies
nevis no apmeklētāju, bet no organizatoru skatpunkta,» atklāj Jauniešu kluba
pārstāvji. Jauniešiem ir svarīga ne vien
finansējuma piesaiste, bet arī prasme
to efektīvi izmantot. «Iegūstot finansējumu, ir nepieciešams strikts plāns,»
vērtē Ritvars, kura sabiedriskā dzīve
jau no skolas laikiem šobrīd ir devusi
arī taustāmus rezultātus, proti, attīstot

Adrese
Pasta iela 32
Svētes iela 22
Sarmas iela 4
Svētes iela 33

Tālrunis
63022298
63012462
63022724
63012163

vēl vidusskolas laikā iesākto zinātniski
pētniecisko darbu par inovatīvajām vēja
turbīnām, viņš startējis «Turības» ideju
konkursā un ieguvis finansējumu savas
idejas attīstīšanai 20 000 eiro apmērā.

Attur pašpārliecības trūkums

Jaunieši piekrīt, ka tomēr lielākā daļa
vienaudžu labprātāk paliekot vērotāju
lomā un nevēlas izlēkt no pūļa. «Daudziem
patīk saņemt jau gatavu produktu, un viņi
nevēlas ieguldīt savu darbu un laiku, par
to neko nesaņemot pretim. Jauniešiem
patīk viegla dzīve,» spriež Anna, un citi
Skolēnu domes pārstāvji viņai piekrīt,
sakot, ka bieži nemateriālās vērtības –
pieredze, kontakti, gandarījums – netiek
pienācīgi novērtētas. «Novēroju, ka daudziem jauniešiem patīk viegls un pārticis
dzīves stils – jaunieši sapņo par to, bet nesaprot, kā līdz tam nonākt,» vērtē Ritvars.
«Svarīgākais ir iet savu ceļu. Iepriekš
jutos kā «pelēkā pele», taču, iestājoties
Skolēnu pašpārvaldē, apzinājos, ka varu
daudz. Katram ir jāatrod tā vide, kurā
viņš jūtas labi un brīvi, un tādu iespēju
pilsētā ir daudz,» aicina Skolēnu domes
pārstāve A.Blauberga. Ja ne savā klasē,
tad skolā, ja ne skolā, tad kādā sabiedriskajā organizācijā – aktīvie jaunieši
aicina nākt un izmēģināt savus spēkus,
lai saprastu, ka Jelgavā ir iespējas un
arī paši jaunieši tā vietā, lai gaustos, ka
pilsētā nekas nenotiek, var radīt saistošas
aktivitātes paši sev.
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Sācies Jelgavas
telpu futbola čempionāts

Ar vairākām spēlēm 4. decembrī sporta hallē uzsākts Jelgavas telpu futbola
čempionāts, kurā šogad piedalās
astoņas komandas. Kā informē sacensību organizators Vasilijs Botošs,
šogad nolikumā iekļauts punkts, kas
komandām atļauj pieteikt divus Latvijas 1. līgas čempionātā spēlējošus
futbolistus. Cīņa par spēcīgākās telpu
futbola komandas titulu noslēgsies
2017. gada 26. martā. Šogad turnīrā
startē FK «87», FK «Senči», «Vilce»,
«Ozolnieki», «Tami-Tami», «LLU»,
«Lokomotīve» un FK «Ozolnieki 2».
Turnīra formāts tradicionāls – divu
apļu turnīrs, pēc kura tiks noteiktas
spēcīgākās komandas.

Birovs – novembra
vērtīgākais spēlētājs

Par Latvijas Virslīgas hokeja čempionāta
mēneša vērtīgāko spēlētāju atzīts HK
«Zemgale/LLU» uzbrucējs Niklāvs Birovs.
Jelgavas komandas uzbrucējs novembrī
sešās spēlēs guva septiņus vārtus un atdeva piecas rezultatīvas piespēles, sakrājot 12
rezultativitātes punktus. N.Birova pārstāvētā komanda «Zemgale/LLU» novembrī
izcīnīja sešas uzvaras un ar 42 punktiem
turnīra tabulā ieņem pirmo vietu.
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SPORTS
Simboliskajā izlasē –
pieci jelgavnieki

Latvijas Futbola federācijas Nacionālo izlašu treneru padome noteikusi 2016. gada sezonas «SynotTip»
Virslīgas čempionāta simbolisko
izlasi, ko veido nomināli pirmais un
otrais simboliskās izlases sastāvs. FK
«Jelgava», kas čempionātu noslēdza
2. vietā, ir pārstāvēts ar pieciem
spēlētājiem, bet vēl viens futbolists
iekļauts otrajā simboliskajā izlasē.
No FK «Jelgava» iekļauts vārtsargs
Kaspars Ikstens, aizsargs Gints
Freimanis, pussargi Artis Lazdiņš,
Rjotaro Nakano un Gļebs Kļuškins.
Savukārt otrajā izlasē iekļauts
lietuviešu pussargs Mindaugs Grigarāvičs.

ZOC spēlēs arī
Igors Lapkovskis

Latvijas telpu futbola izlases sastāvā
šonedēļ Jelgavā paredzētajām Baltijas
kausa izcīņas spēlēm
iekļauts jelgavnieks
Igors Lapkovskis,
kurš ilgu laiku bija
viens no FK «Jelgava» spēlētājiem, bet šobrīd pārstāv telpu
futbola klubu «Beitar». Tradicionālā Baltijas
kausa izcīņa no 9. līdz 11. decembrim notiks Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā.
Viena apļa turnīrā startēs Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas telpu futbola izlases. Spēles
organizē Latvijas Futbola federācija. Ieeja
skatītājiem ir bez maksas.

Jaunie peldētāji labo 33
gadus vecu pilsētas rekordu
Godalga
Sudrabs
Bronza
Sudrabs
Bronza
Sudrabs
Bronza
Bronza
Sudrabs

Bronza

Sudrabs

LLU Sporta nama peldbaseinā notikušo Latvijas Junioru čempionātu
peldēšanā pirmo reizi pilnvērtīgi
vadīja – tiesāja un apkalpoja – Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
vecāko grupu sportisti.
Foto: Austris Auziņš
 Ģirts Pommers

sportisti, kuri izpildījuši 3. sporta
klasi, bet individuālajos peldējumos
Pagājušās nedēļas nogalē divu dienu garumā LLU Sporta nama
– tie, kuri izpildījuši 2. sporta klasi.
peldbaseinā notika Latvijas Junioru čempionāts peldēšanā,
JSPS piedalījās ar divām komandām,
kuru organizēja un vadīja Jelgavas Specializētās peldēšanas
bet pieci peldētāji startēja individuāli.
skolas (JSPS) pārstāvji. «Līdztekus augstiem sportiskajiem reKomandu vērtējumā jelgavnieku pirzultātiem vēlos atzīmēt, ka šīs sacensības tiesāja mūsu pašu
mā komanda ar izcīnītu 581 punktu
vecāko grupu audzēkņi, tādēļ liels gandarījums, ka tās noritēja
ierindojās augstajā 3. vietā, bet otrajai
raiti,» tā JSPS direktore Zelma Ozoliņa. Kopumā sacensībās piekomandai – 71,5 punkti un 15. vieta.
dalījās 364 sportisti, kuri startēja 23 komandās un individuāli.
Par uzvarētājiem komandu konkurencē kļuva «BJSS Rīdzene – Daugavas
Latvijas junioru čempionātā šogad vecuma ierobežojums bija 2000. gadā SN 1» komanda (714 punkti), bet otro
varēja startēt 1999. gadā dzimuši dzimušas un jaunākas. Jāatzīmē, ka vietu ieguva SK «Delfīns» peldētāji
puiši un jaunāki, savukārt meitenēm komandu sastāvos varēja piedalīties (695 punkti). Kopumā JSPS peldētāji

Sportists
Andris Skuja
Veronika Gorškova
Veronika Gorškova
Jana Dobrjanska
Vladimirs Šinkus
Didzis Rudavs
Jēkabs Audzēvičs
Andris Skuja
Didzis Rudavs
Vladimirs Šinkus
Maksims Minakovs
Veronika Gorškova
Patrīcija Adamoviča
Viktorija Gedroviča
Anete Meja Kalniete
Kirils Kuskovs
Maksims Minakovs
Andris Skuja
Vladimirs Šinkus

Disciplīna
100 m uz muguras
400 m brīvais stils
200 m brīvais stils
100 m brass
100 m brass
100 m brass
800 m brīvais stils

Pilsētas volejbola klubam
«Biolars/Jelgava» šī sezona
sākusies smagnēji – aizvadītajās 12 Baltijas līgas
spēlēs mūsējie tikuši tikai
pie trim uzvarām, bet cīņa
par Latvijas kausu beidzās
pusfināla sērijā pret «Jēkabpils lūšiem».
Kaut arī 30. novembrī piecu setu
spēlē uzvarēja jelgavnieki, pirmajā mačā
piedzīvotais «sausais» zaudējums izrādījās liktenīgs. «Sezonas mērķi nav mainījušies – Baltijas līgā jāiekļūst spēcīgāko četriniekā, bet Latvijas čempionātā
jāspēlē finālā. Nomināli mūsu sastāvs
ir konkurētspējīgs, un mēs puišiem
uzticamies. Šī brīža rezultātus ietekmējuši vairāku spēlētāju savainojumi,
taču situācija uzlabojas,» par komandas
sniegumu stāsta «Biolars/Jelgava» menedžeris Andrejs Jamrovskis.

Pagājušajā sezonā iegūtās Latvijas
kausa trofejas aizstāvēšanu jelgavnieki šogad sāka ar pārliecinošu ventspilnieku uzvarēšanu – divās spēlēs
kurzemnieki neuzvarēja nevienu
setu, bet turnīra pusfinālā pretī stājās
šogad krietni pastiprinātie «Jēkabpils
lūši». «Pirms pirmās kausa pusfināla
spēles potīti izmežģīja mūsu vadošais
diagonāles spēlētājs Kārlis Pauls
Levinskis, tāpat dažādu savainojumu dēļ nevarēja palīdzēt Raimonds
Liniņš un Kārlis Volodins. Lai gan
mēģinājām sastāvā veikt dažādas
izmaiņas, komanda bez trim pamatsastāva spēlētājiem ir pilnīgi cita.
Piedzīvojām smagu zaudējumu spēlē,
kurā vajadzēja uzvarēt vismaz kādu
setu, lai saglabātu cerību divu spēļu
summā, taču tāds ir sports,» komentē
A.Jamrovskis. Jāpiebilst, ka Latvijas
kausa finālā Jēkabpils volejbolisti tiksies ar «RTU/Robežsardze» vienību,
finālspēle notiks 11. decembrī Rīgā.
Sarežģīta pagaidām izvēršas arī

Baltijas līgas sezona – pēc 12 nospēlētiem mačiem jelgavnieki turnīra
tabulā 14 komandu konkurencē
atrodas vien 12. vietā. Lai turpinātu
cīņu par godalgotajām vietām, ir jāiekļūst spēcīgāko komandu astotniekā.
«Komandas sastāvā izmaiņas neplānojam. Mēs pilnībā uzticamies tiem
spēlētājiem, kuri šobrīd ir ar mums.
Baltijas līgas turnīrs vēl nav pat
pusē, tādēļ ir gana laika un iespēju,
lai nokļūtu pozīcijā, kas ļautu cīnīties
par godalgām,» par mūsējo izredzēm
sasniegt izvirzītos mērķus saka «Biolars/Jelgava» komandas menedžeris
A.Jamrovskis. Interesanti, ka līdz
kārotajai 8. vietai tiešām nav nemaz
tik tālu – tajā šobrīd atrodas Latvijas
klubs «RTU/Robežsardze», kas izcīnījis tikai par vienu uzvaru vairāk.
Baltijas līgas 1. apļa pēdējo spēli
jelgavnieki aizvadīs 17. decembrī
Zemgales Olimpiskajā centrā pret
«ASK/Kuldīga» volejbolistiem, mača
sākums – pulksten 16.

Piedāvā darbu
Sociālās aprūpes centrs «Zemgale» (reģ.
Nr.90001623310) aicina darbā medicīnas māsu un māsu palīgu(-dzi) uz pilnu
darba laiku. T.63050449, 630201675;
e-pasts diana.valtere@ozolnieki.lv.

Meklē darbu
Vīrietis meklē celtniecības vai saimniecības darbus. T.29870655.
Vīrietis meklē darbu, var dzīvot uz vietas.
T.24850341.

Pērk
Riekstiņu formas. T.25852628.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Lietotu šīferi. Labā stāvokli. T.29723790.
Vēlos pirkt 2 – 3 ist. dzīvokli centrā, bez
remonta, 1. vai 2. stāvā. T.26380997

Pārdod
Veļasmašīnas, ledusskapjus – jaunus un lietotus
(no 45 līdz 150 EUR). Gāzes un elektro plītis
(no 40 līdz 70 EUR). Televizorus, dekoderus u.c.
Garantija. Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057.
Skaldītu malku. T.26285454.
Skaldītu malku. T.27715117
Malku maisos. T.26775112.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553
3 m garu malku. Skaldītu malku ar piegādi. T.29341651.
SIA «Latvijas logi» – durvis, logus, žalūzijas. T.20877777
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

4x50 m kombinētā stafete

Dažādi
Kvalitatīvi atjauno vannas. Nekādas krāsošanas un smakas, strādājam ar šķidro
akrilu. Strādājam visā Latvijā. Kalpošanas
ilgums 10 – 15 gadi. T.27633166.
Koku, krūmu izzāģēšana. T.25994203.

4x50 m brīvā stila stafete

izcīnīja 10 godalgas, un, lai arī zelta
medaļu šoreiz nav – ir piecas sudraba
un piecas bronzas godalgas –, Z.Ozoliņa uzsver, ka jelgavnieki sasnieguši
labus rezultātus. Individuāli noteikti
jāizceļ divi labotie pilsētas rekordi, kas
nepārspēti turējušies vairākus gadu
desmitus. 13 – 14 gadus veco sportistu
grupā Helmutam Siliņam izdevās labot 33 gadus vecu pilsētas rekordu 100
metru tauriņstila peldējumā – 1:04,63
minūtes. Savukārt Jēkabam Audzēvičam šajā pašā vecuma grupā tagad
pieder Jelgavas rekords 800 metru brīvā stila peldējumā – 9:21,78 minūtes
(nebija labots kopš 1997. gada).
Starp citu, divi JSPS peldētāji ir uzaicināti dalībai prestižajās Vladimira
Saļņikova kausa izcīņas sacensībās,
kuras norisināsies no 15. līdz 18.
decembrim Sanktpēterburgā. Jelgavu šajos mačos pārstāvēs Jevgeņijs
Boicovs un Deniss Komars.

«Biolars/Jelgava» šogad – bez Latvijas kausa Spēcīgākie
 Ģirts Pommers
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sadalīs godalgas

 Ģirts Pommers
10. novembrī Jelgavas sporta hallē notiks Latvijas un Jelgavas pilsētas atklātais
čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus
bez ekipējuma. Sacensības organizē sporta
klubs «Apolons», un tā vadītājs Edmunds
Jansons prognozē, ka tajās piedalīsies ap
200 sportistu no visas Baltijas. Jelgavu
pārstāvēs apmēram 30 sportisti.
Sacensības notiks četrās vecuma grupās: jauniešu (līdz 18 gadu vecumam),
junioru (līdz 23 gadu vecumam), open
(līdz 40 gadu vecumam), kā arī senioru
grupā (virs 40 gadiem). «Šīs būs vienas
no sezonas pēdējām sacensībām, tādēļ,
visticamāk, rekordi netiks laboti. Sportisti
ir noguruši, un loģiski, ka tas atspoguļojas
uzrādītajos rezultātos,» tā E.Jansons.
Programmā būs ne tikai sacensības, bet
arī, piemēram, sporta meistaru sertifikātu
izsniegšana, Antidopinga aģentūras un
Pauerliftinga federācijas semināri.

Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.
Dzīvnieku morgs, kremācijas pakalpojumi.
T.27020432.

Pateicība
Sirsnīgi pateicamies Jelgavas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības stacijas
darbiniekiem Vasiļevskai, Karelei,
Agarskim, Fūrmanei, Bērziņai un Štubim,
kā arī Jelgavas pilsētas slimnīcas
Neiroloģijas nodaļas kolektīvam par
profesionālo, pašaizliedzīgo darbu un
sirsnību mūsu māmiņas Ilgas Soopas
dzīvības glābšanā.
Bērni

Līdzjūtība
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
/Ā.Elksne/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Raimonda Selecka ģimenei,
tēvu pēdējā gaitā pavadot.
SIA «Jelgavas autobusu parks» kolektīvs

Sēru paziņojums
3. decembrī pēc ilgstošas slimības
aizgājis mūsu tēvs un vectēvs
Broņislavs Vrubļevskis (dz. 1934. g.).
Izvadīšana no Bērzu kapiem
8. decembrī pulksten 12.

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA PĻEŠAKOVA (1931. g.)
JEVĢĒNIJA IVAŠINA (1952. g.)
IVANS NAIMOVIČS (1950. g.)
JĀNIS VILKĀJS (1976. g.)
OSKARS KLEINS (1970. g.)
ANNA MANKEVIČA (1923. g.)
MILDA BŪČIŅA (1928. g.)
BROŅISLAVS VRUBĻEVSKIS (1934. g.).
Izvadīšana 08.12. plkst.12 Bērzu kapsētā.
GUNDA BALDERE (1925. g.).
Izvadīšana 10.12. plkst.13.30 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 12. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2345.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 66.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Mīlestības garša». ASV romantiska komēdija. 2016.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Vispera». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 357. un 358.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 65.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2345.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sajūti Latgali!»
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 ««De facto»».*
0.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.55 «Režisors Alvis Hermanis. Eiropas pēdējais romantiķis».

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 355. un 356.sērija.
11.00 «Ēdienkarte skrejceļam». Dokumentāla filma.
12.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.10 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā».*
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 660.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 13.sērija.
20.05 «Tūrists manā ciltī. Mongolija». Dokumentāls seriāls.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 68.sērija.
21.55 «Leģendārie albumi. «Fleetwood Mac»». Dokumentāla filma
23.00 ««Positivus 2013»».*
0.00 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls. 1.sērija.
1.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 99.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Karamba!» Humora raidījums.
11.10 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 48. un 49.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 3.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 94.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 57.sērija.
18.55 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Transports šodien, rīt».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.30 «Dzīvīte».
1.00 «LNT ziņu «Top 10»».
1.45 «Attīstības kods 2».
2.05 «Ziemas saule». Turcijas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 13.sērija.
6.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.50 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 12.sērija.
9.50 ««Gatavo 3» 5».
10.25 «Māmiņu klubs».
11.00 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 14.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 58. un 59.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 13.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 64. un 65.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 59.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem 2». TV šovs. 2016.g. 7.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». Seriāls. 11.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.35 «Reiz sensenos laikos 3». Seriāls. 22.sērija.
2.30 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 59.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 13. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2346.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 67.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Lelles stāsts». Vācijas drāma. 2015.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*

13.50 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 4.sērija.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 359. un 360.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 66.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2346.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Fluorīds: draugs vai ienaidnieks?»
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Labdarības akcija «Nepaej garām!»».*

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 357. un 358.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 660.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 «Pasaules meistarsacīkstes florbolā».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 68.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 661.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ekstrēmie kadri 2. Bāreņi». Dokumentāls seriāls.
20.05 «Senā zobenaste». Dokumentāla filma.
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 69.sērija.
21.55 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 6.sērija.
22.45 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 30.sērija.
23.45 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.
0.45 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.20 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 100.sērija.
10.10 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Karamba!» Humora raidījums.
11.15 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 50. un 51.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 4.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 95.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 58.sērija.
18.55 TV PIRMIZRĀDE. «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Vasara pie Liljas ezera». Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.10 «Apmierini mani 2». ASV seriāls. 2.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.50 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 14.sērija.
6.50 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 64.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 13.sērija.
9.55 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 18.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 15.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 59. un 60.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 14.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 66. un 67.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 60.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6».
ASV seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 21. un 22.sērija.
1.00 «Gaišā dienas laikā». Spraiga sižeta filma. 2012.g.
2.40 «Iespējams tikai Krievijā 5».
3.05 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 60.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 14. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2347.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 68.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mana dziesma».*
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
13.57 «Bings». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 361. un 362.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 67.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2347.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.05 «Fluorīds: draugs vai ienaidnieks?» Dokumentāla filma.

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.40 «Aculiecinieks».*
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 359. un 360.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 661.sērija.
12.00 «Sajūti Latgali!»*
12.35 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 7.sērija.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 69.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 662.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Boksergarnele». Dokumentāla filma.
21.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 70.sērija.
22.15 «Latviešu jaunie režisori. Valērijs Oļehno. Papa». Īsfilma.
22.45 «Latviešu jaunie režisori. Vents Grīnbaums. Gonzales». Īsfilma.
22.55 «Latviešu jaunie režisori. Astra Zoldnere. Trauslā sirds». Īsfilma.
23.15 «Ekstrēmie kadri 2. Bāreņi». Dokumentāls seriāls.
23.45 «Tūrists manā ciltī. Mongolija». Dokumentāls seriāls.
0.45 «Personība. 100 g kultūras».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 94.sērija.
11.45 «Vasara pie Liljas ezera». Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 5.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 96.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 59.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 3». ASV seriāls. 3.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Gravitācija».
ASV un Lielbritānijas fantastikas drāma. 2013.g.
0.00 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Košākai dzīvei 3».
1.50 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 15.sērija.
6.50 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 65.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 14.sērija.
9.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6». Seriāls. 1.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 16.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». ASV realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 60. un 61.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». ASV seriāls. 15.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 68. un 69.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 61.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.45 «Gatava pārvērtībām».
23.30 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 12.sērija.
0.30 «Zem kupola 2». Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.15 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
3.00 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 61.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 15. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2348.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 69.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas sirdsdziesma».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
13.57 «Bings». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 363. un 364.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 68.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2348.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Rozentāls. Septiņi». LTV dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Puika. Filmas arheoloģija».
22.15 «Puika». Rīgas kinostudijas ģimenes filma. 1977.g.
23.55 «Nakts ziņas». 0.04 Sporta ziņas. 0.06 Laika ziņas.
0.10 «Personība. 100 g kultūras».*
1.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2016. gada 8. decembris
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 361. un 362.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 662.sērija.
11.50 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
12.20 «FIFA Pasaules klubu kausa izcīņa». Pusfināls.
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
15.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 70.sērija.
16.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
17.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.20 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Novemesto Čehijā.
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 71.sērija.
21.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.30 «Personība. 100 g kultūras».*
23.30 «Sporta studija».*
0.20 «Zebra».* (ar subt.).
0.35 «Boksergarnele». Dokumentāla filma.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.25 «Karamba!» Humora raidījums.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 95.sērija.
11.55 «Iespēja iemīlēties». ASV komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 6.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 97.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 60.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 7.sērija.
22.10 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Starp putniem un cilvēkiem 2». Raidījums.
1.00 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
1.45 «Gonula». Seriāls. 3.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 4.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 16.sērija.
6.50 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 66.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 15.sērija.
9.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6». Seriāls. 2.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 17.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs. 2014.g.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 61. un 62.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 16.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 70. un 71.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 62.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 13.sērija.
22.00 «Skaitlis 23». ASV detektīvtrilleris. 2007.g.
0.05 «Zem kupola 2». Seriāls. 3.sērija.
1.00 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». Seriāls. 11.sērija.
1.50 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
2.40 «Iespējams tikai Krievijā 5».
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 62.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 16. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 7.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 70.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 5.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 365. un 366.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 69.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.56 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Nāve paradīzē 4». Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.25 «Puika. Filmas arheoloģija».*
1.25 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 5.sērija.
2.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.50 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
4.50 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Dzimis Eiropā».*
8.00 «Anekdošu šovs».*
8.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
9.00 «Rotaslietas TV. Televeikala skatlogs».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 363. un 364.sērija.
11.00 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*

14.30 «Aculiecinieks».*
14.50 «Maklauda meitas». Seriāls. 71.sērija.
15.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Leikplesidas ASV.
16.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
17.15 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
18.20 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 7,5 km sprints sievietēm.
19.30 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
20.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
21.00 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
21.30 «Inese pirmā!» Dokumentālā filma par Inesi Jaunzemi.
22.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens vīriešiem.
23.00 «Latviešu jaunie režisori. Valērijs Oļehno. Papa». Īsfilma.
23.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens vīriešiem.
0.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.25 «Latviešu jaunie režisori. Astra Zoldnere. Trauslā sirds». Īsfilma.
1.40 «Latviešu jaunie režisori. Vents Grīnbaums. Gonzales». Īsfilma.
1.55 «Rīgas svētku lielkoncerts «Rīgas sirds»».*
4.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.35 «Anekdošu šovs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 96.sērija.
11.50 «Mīlestības viesnīca». ASV melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 7.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 98.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 61.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 1.–3.sērija.
23.05 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
1.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.30 «Dzīvīte».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 5.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 17.sērija.
6.50 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 67.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 16.sērija.
9.55 «Kāsla metode 6». Seriāls. 13.sērija.
10.55 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs (ar subt.).
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 18.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.55 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs. 2014.g.
15.55 «Sliktie roboti». Izjokošanas šovs.
17.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 17.sērija.
18.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
22.20 «Vampīra asistents». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
0.40 «Zem kupola 2». Seriāls. 4. un 5.sērija.
2.20 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 12.sērija.
3.10 «Iespējams tikai Krievijā 5».
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 17. decembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Aizliegtais paņēmiens».*
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Vispera». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.35 ««Teātris.zip» bērniem».
10.45 TV PIRMIZRĀDE. «Lellīte Lolīte». Leļļu teātra izrāde.
11.40 «Spēlmaņu nakts 2016».*
14.30 «Velomūzika. No Sakstagala līdz Raunai». Dokumentāla filma.
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tuvāk nāvei». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.24 «Aculiecinieks».
18.38 «Es – savai zemītei».
19.07 «Vides fakti».
19.36 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Mana dziesma».
22.55 «Eiropas kino balvas pasniegšanas ceremonija, 2016».
1.25 «Mobings». Vācijas drāma. 2012.g.
3.05 «Daži stāsti no tūkstošiem». Dokumentāla filma.
3.45 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
6.50 «Laipni lūgti Interalias Republikā!»*
7.00 «Sajūti Latgali!»*
7.30 «Province».* (ar subt.).
8.00 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 1.brauciens vīriešiem.
11.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens vīriešiem.
12.05 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
12.50 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma. 1.daļa.
13.20 «Leģendārie albumi. «Iron Maiden»». Dokumentāla filma.
14.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
15.05 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
15.50 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
16.50 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens četriniekiem.
17.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
18.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
18.20 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
19.15 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
19.30 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 8. decembris
20.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens sievietēm.
21.40 «Aculiecinieks».*
22.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens sievietēm.
23.05 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls. 2.sērija.
0.45 «Nāve paradīzē 4». Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
2.35 «Jauniešu kora koncerts».*
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
5.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 44.sērija.
7.10 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 6.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 57.–59.sērija.
13.25 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dokumentāls seriāls. 36.sērija.
13.55 «Aģente Kārtere 2». ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
14.50 «Zagle un ģenerālis». Vācijas traģikomēdija. 2005.g.
16.50 «Eksporta un inovācijas balva 2016».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 3». ASV seriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 52. un 53.sērija.
23.30 «Līgava no viņpasaules». ASV komēdija. 2008.g.
1.10 «Iesācēji». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
2.45 «Salemas raganas». Seriāls. 7.sērija.
3.30 «Šaubu ēnā».
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
6.55 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6». Animācijas seriāls.
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Precētie pret brīvajiem 2». Realitātes šovs. 7.sērija.
12.10 «Gatava pārvērtībām». 2.sērija.
13.00 «Sliktie roboti». Izjokošanas šovs.

«Vārds uzņēmējiem»
Raiņa ielā – tērpu noma bērniem

Piedāvā plašu tērpu nomu bērniem.
Raiņa iela 14, ieeja no sētas puses. Tālrunis 29878714.
Ādas problēmu, izsitumu,
sabiezējumu, apsārtumu, veidojumu
pārbaudi un ārstēšanu veic

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

14.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.40 TV PIRMIZRĀDE. «Ja es palikšu». ASV muzikāla drāma. 2014.g.
16.55 «Viens pats mājās 3». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Jautrās pleznas 2». Austrālijas animācijas filma. 2011.g.
21.35 «Viss ir sarežģīti». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
0.05 «Ugunsspēks». ASV trilleris. 1991.g.
2.40 «TV3 ziņas».
3.10 «Iespējams tikai Krievijā 5».

Svētdiena, 18. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 5.sērija.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 14.sērija.
11.00 «Aļaskas savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».

13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.50 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.22 «Province».
18.50 «Zvaigžņotie Ziemassvētki». ASV melodrāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Apburtie Ziemassvētki».
ASV un Kanādas melodrāma. 2015.g.
23.10 «Tuvāk nāvei». Dokumentāla filma.
0.10 «Manas tautas likteņdziesmas».*
2.25 «Aculiecinieks».*
2.40 «Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot»».*
4.30 ««Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
6.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.45 «Zebra».* (ar subt.).

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības decembrī un janvārī

8.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Niko un ceļš uz zvaigznēm». Animācijas filma.
12.00 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
12.15 «Aculiecinieks».*
12.35 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
15 km ar kopīgu startu vīriešiem.
13.50 «Personība. 100 g kultūras».*
14.50 «Momentuzņēmums».*
15.05 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km ar kopīgu startu sievietēm.
16.15 «FIFA Pasaules klubu kausa izcīņa». Fināls.
18.20 «Modernie laiki». ASV komēdija.
20.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
21.00 «Teātris.zip».
21.30 «Latgaliešu rulete». Daugavpils teātra izrāde.
23.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g.
23.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.45 «Leģendārie albumi. «Iron Maiden»».* Dokumentāla filma
1.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.05 «Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums»».*
3.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase.
«Mikrofona» dziesmas».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 45.sērija.
6.40 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.15 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 7.sērija.
8.30 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dokumentāls seriāls.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 60. un 61.sērija.
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12.30 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
13.25 «Debesu tiesa. Turpinājums».
Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 7.sērija.
19.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 ««Eņģeļi pār Latviju». Ziemassvētku labdarības koncerts».
23.30 «Papīra eņģeļi». ASV drāma. 2014.g.
1.20 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
2.00 «Šaubu ēnā».
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» 5».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija 2». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
12.05 «Dejo līdzi!» ASV muzikāla drāma. 2006.g.
14.25 «Viss ir sarežģīti». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
17.00 «Jautrās pleznas 2». Austrālijas animācijas filma. 2011.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tors: Tumsas karaļvalsts».
ASV, Austrālijas spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
22.10 «Transā». Lielbritānijas un Francijas detektīvdrāma. 2013.g.
0.15 TV PIRMIZRĀDE. «Notriec un bēdz».
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.55 «Impērija 2». Seriāls. 9.sērija.
2.45 «Iespējams tikai Krievijā 5».
3.10 «Iespējams tikai Krievijā 6».
4.10 «Šķiršanās formula». Seriāls. 8.sērija.

Vizāžas tehnoloģijas
13.12., 27.12., 10.12.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
14.12., 28.12., 03.01.
Gēla nagu modelēšana
09.12., 16.12., 23.12.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
12.12., 27.12., 09.01.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)12.12., 27.12., 09.01.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
14.11., 21.12., 28.12.
Skropstu ilgviļņi
14.11., 21.12., 28.12.
Vaksācija
13. – 14.12., 10. – 11.01.
Solāriju darbinieku apmācība
09.01.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
19.12., 09.01., 23.01.
Nagu dizains
22.12., 05.01., 19.01.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

dermatologs Pauls Ozoliņš.

Jelgavā, Dambja ielā 10. Tālrunis 29217661.

Privātā pamatskola «Punktiņš»

IELŪDZ UZ ATVĒRTO DURVJU DIENU
14. decembrī plkst.18
ar iespēju bērnus pieteikt
1. klasē nākamajam mācību gadam.
Pulkveža O.Kalpaka iela 14, Jelgava;
www.punktins.lv.

K.Ustupa autoskola
aicina uz Bīstamo
kravu pārvadājumu
kursiem (ADR) Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2016. gada 12. decembrī plkst.10.
Tālrunis 63022277, 29144430,
26656604.
SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.40103336329)
aicina pievienoties savai komandai

GRĀMATVEDI.

Darba pienākumi
• kreditoru rēķinu ievade un grāmatošana;
• noliktavā saņemto pavadzīmju grāmatošana;
• piegādātāju atlikumu kontrole;
• bankas maksājumu sagatavošana un bankas trans
akciju grāmatošana;
• nākamo periodu izdevumu grāmatošana;
• dažādu statistikas atskaišu sagatavošana un iesniegšana.
Prasības:
• vēlama augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas
vai finanšu vadības jomā;
• izpratne par grāmatvedības procesiem;
• darba pieredze grāmatveža amatā. Pieredze ražošanas
vai būvniecības uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• precizitāte, neatlaidīgums un pozitīva attieksme pret darbu;
• vēlme pilnveidoties un papildināt savas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• pieredze darbā ar uzskaites programmu «HORIZON»
tiks uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu
valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• darbu draudzīgā kolektīvā;
• atsaucīgu un pretimnākošu vadību;
• apmācību;
• pieredzi dinamiskā un uz sasniegumiem orientētā darba vidē;
• atbildīgu un dinamisku darbu augošā kompānijā;
• konkurētspējīgu darba atalgojumu un sociālās garantijas.
CV lūdzam sūtīt līdz 15.12.2016. ar norādi «Grāmatvedis» pa e-pastu info@nordichomes.lv. Atbildi
sniegsim pretendentiem, kuri pēc iesūtīto dokumentu
atlases iekļūs konkursa 2. kārtā. Darba vieta atrodas
Ānē, Ozolnieku novadā.

Informācija un pieteikšanās: Svētes iela 33, Jelgava, LV3001,
Tālrunis: 63082101, 26172045, e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv,

www.zrkac.lv, seko mums arī portālos

draugiem.lv un

facebook.com

Paškontrole un HACCP mazajiem un

Kursi

vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem

15. decembrī no pl. 10
Kursi

00

10

līdz 14 (5 mācību stundas)

Šuj un modelē pati

No 11. janvāra Trešd., no pl. 17
Kursi

30

30

līdz 20 (60 mācību stundas)

Spāņu valoda

No 17. janvāra
30

00

Bez priekšzināšanām Otrd., Piektd. no pl. 17 līdz 19 (60 mācību stundas)
10
40
Ar nelielām priekšzināšanām Otrd., Piektd. no pl. 19 līdz 20 (60 mācību stundas)
Kursi

Montesori pedagoģijas matemātikas
materiāls bērna attīstībai

No 18. janvāra
Kursi

Trešd. no pl. 930 līdz 1700 (16 mācību stundas)

IELTS (International english language testing System)
No 20. janvāra Piekt., no pl. 16 līdz 17 (16 mācību stundas)
00

Kursi

30

Publiskā runa un uzstāšanās

No 23. janvāra Pirmd., Trešd., no pl. 17
Kursi

15

25

līdz 20 (16 mācību stundas)

Lietuviešu valodas klubiņš

No 26. janvāra Otrd., Cet. no pl. 17

30

līdz 19

00

(40 mācību stundas)

Metinātāju
kursi (Lokmetinātājs metināšanā ar
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), MIG, TIG, MMA)

Programmējamo ciparvadības darbagaldu (CNC) kursi

(virpošana, frēzēšana ar Fanuc, Mazak, Siemens, Heidenhain vadības sistēmām)
Jums ir iespēja pieteikties eksāmenam Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un

iegūt valsts atzītu dokumentu par profesionālo kvalifikāciju profesijā

„Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)„
Papildu informācija un pieteikšanās: Kr.Barona ielā 40, Jelgava, LV3001,
Tālr.: 26171465, e-pasts: maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv, www.zrkac.lv
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Tornī – Kaspara Zemīša
«Ģitāras sirdspuksti»
 Jana Bahmane

Ar Ziemassvētku ieskaņas
koncertprogrammu «Ģitāras
sirdspuksti» ceturtdien, 15.
decembrī, pulksten 18 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī viesosies akustiskās
ģitāras meistars Kaspars Zemītis. Koncerta apmeklētāji
varēs baudīt pasaules un
latviešu komponistu skaņdarbus, kā arī K.Zemīša oriģinālmūziku.
«K.Zemītim mūzikā ir tuva smalkjūtīga vienkāršība un romantika, kas
aizskar dziļākās klausītāja dvēseles stīgas.
Ziemassvētku ieskaņas koncerts «Ģitāras
sirdspuksti» Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa skatu laukumā būs mūziķa pirmais solokoncerts Jelgavā,» stāsta
Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā.
Koncertā K.Zemīša izpildījumā izskanēs
pasaules un latviešu komponistu melo-

dijas no spāņu ģitārista un komponista
Vičentes Gomeza un franču ģitārista un
komponista Rolanda Diensa līdz pat
latviešu autoru Emīla Dārziņa un Ulda
Stabulnieka dziesmu aranžējumiem un
paša Kaspara oriģinālkompozīcijām.
Klausītāji varēs baudīt arī Ziemassvētku
melodijas ģitāras skanējumā, kas uzburs
īpašu svētku atmosfēru un sirsnīgas emocijas, uz pasākumu aicina Tūrisma centrs.
K.Zemītis ir viens no izcilākajiem
akustiskās ģitāras meistariem Latvijā
– viņš ir daudzpusīgs instrumentālists,
kurš muzicē dažādos žanros un sastāvos.
Ģitārspēles meistars spēlē pavadījumu
dziedātājiem Lindai Leen, Intaram
Busulim un Renāram Kauperam, kā arī
muzicē kopā ar Latvijas Radio kori un
Latvijas Valsts akadēmisko kori.
K.Zemīša koncerts «Ģitāras sirds
puksti» Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa skatu laukumā notiks 15.
decembrī pulksten 18. Biļetes uz pasākumu var iegādāties torņa kasē, cena – 25
eiro. Vietu skaits ir ierobežots.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 8. decembris

«Vēja zirdziņš»
izdejos Īkstītes stāstu
Deju izrādes vizuālo vēstījumu papildinās kadri no Rundāles pils, kas tapuši
šoruden, īstenojot režisores ieceri savienot divas pasaules, kas gadu simtos
mākslā viena otru ir papildinājušas.
Tās ir pasaka un pils.
Foto: publicitātes

Pasākumi pilsētā
8. decembrī pulksten 10, 12 un 14 – Jelgavas pilsētas dāvana mazajiem jelgavniekiem: Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Brēmenes muzikanti» pēc brāļu Grimmu
pasakas motīviem (latviešu valodā). Režisors A.Bolmanis. Izrāde Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņiem no piecu gadu vecuma. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
9. decembrī pulksten 10, 12 un 14 – Jelgavas pilsētas dāvana mazajiem jelgavniekiem: Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» izrāde «Princese uz zirņa»
pēc H.K.Andersena pasakas motīviem (krievu valodā). Režisors A.Matisons. Izrāde
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu audzēkņiem no piecu gadu
vecuma. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
10. decembrī pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Ziemassvētku rota».
Neparastu Ziemassvētku rotājumu darināšana. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
10. decembrī pulksten 13, 16, 19 – KINO. Filma «Melānijas hronika». Biļešu cena
– € 3; skolēniem, studentiem, pensionāriem – € 2 (kultūras namā).
10. decembrī pulksten 15 – adventes koncerts. Muzicē vokālais ansamblis
un solistes Līga Anševica (soprāns), Solvita Bukšāne (mecosoprāns), Luīze Klinta
Mardanoviča (ērģeles), koncertmeistare Inga Lankenfelde. Ieeja – par ziedojumiem
(Sv.Annas baznīcā).
10. decembrī pulksten 16 – koncerts «Ar katru jaunu dienu». Piedalās koris «Zemgale», A.Puķīte (akordeons). Diriģenti – G.Pavilons un Z.Stafecka (Sv.Jāņa baznīcā).
11. decembrī pulksten 11 – Ziemas ģimenes diena (pilsētas bibliotēkā).
11. decembrī pulksten 14 – akustiskā ziemas koncertprogramma «Es piederu
Tev – Tu man». Piedalās: N.Zušs, I.Puncuļs, I.Balode, I.Grēvele, V.Gorņevs. Programmā
mūzika no akadēmiskās klasikas līdz mūsdienu popmūzikai. Biļešu cena – € 5 – 7
(kultūras namā).
11. decembrī pulksten 15 – koncerts trešajā adventē. Muzicē iestādes «Kultūra»
vokālais ansamblis «Guns», mākslinieciskā vadītāja – Guna Agruma. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
11. decembrī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
15. decembrī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
15. decembrī pulksten 18 – Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena klašu koru
koncerts. Piedalās meiteņu kori «Spīgmeitiņas», «Spīgo studija» un zēnu koris «Spīguņi», diriģenti – Arta Jurgenovska, Krista Lūsiņa, Ingus Leilands, Irina Osipova un Zane
Stafecka, koncertmeistare – Daiga Rudzīte. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
16. decembrī pulksten 18 – adventes koncerts. Muzicē iestādes «Kultūra» jauniešu koris «Mītava» un bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa», mākslinieciskā vadītāja un
diriģente – Agija Pizika. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
17. decembrī pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Izveido savu Ziemassvētku
eglīti». Taupīsim Latvijas mežus un Ziemassvētku eglīti darināsim paši! Pieteikšanās
pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku balle Jelgavas pilī. Programmu skatīt
mājaslapā www.llu.lv. Sīkāka informācija – pa tālruni 26498504. Dalības maksa –
€ 25 (Jelgavas pilī).
18. decembrī pulksten 11 un 13 – Ziemassvētku izrāde bērniem «Jemeļas Jaungada piedzīvojumi». Pasākums krievu un latviešu valodā. Iepriekš jāpiesakās līdz 14.
decembrim pa tālruni 26034332. Organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde. Biļešu
cena – € 2 (2. pamatskolas aktu zālē).
18. decembrī pulksten 14 – Ziemassvētku koncerts «Kā man tevi sasildīt». Piedalās
J.Lūsēns, R.Ozols, A.Ērglis, A.Putniņa, zvanu ansamblis «Primus» un J.Lūsēna instrumentālā grupa. I daļā: mīlestības balādes ziemīgās noskaņās. II daļā: muzikāla kolāža
no J.Lūsēna dziesmām Ziemassvētku laikam. Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
18. decembrī pulksten 16 – JPPI «Kultūra» jauktā kora «Balti» koncerts «Balti
Ziemassvētki», diriģente – Maija Branka. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
20. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku labdarības koncerts «Velkam svētkus
kalniņā». Piedalās skolas kolektīvi, individuālie izpildītāji. Ieeja – par ziedojumiem
(Jelgavas 4. vidusskolā).
20. decembrī pulksten 19 – N.Matvejeva un M.Samauska muzikāla izrāde pēc
M.Stārastes pasakas motīviem «Kraukšķītis». Lomās: Z.Neimanis, P.Šogolovs, R.Vazdika,
D.Makovska, M.Celma, S.Bergholds, M.Galvanovskis un Latvijas Jaunatnes teātra bērnu
un jauniešu studijas audzēkņi. Režisors I.Lūsis. Biļešu cena – € 7 – 10 (kultūras namā).
21. decembrī pulksten 16 un 19 – «Ziemassvētku jampadracis!»: Kašers, viņa stilīgie rūķi un Ziemassvētku vecītis gaida tevi uz jautrošanos un darbošanos – atrakcijas,
dziesmas, spēles un rotaļas. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
22. decembrī pulksten 18 – «Brīnumskapja dziesmubildes Ziemassvētkos»:
koncertizrāde ģimenēm. Bērniem biļetes jāiegādājas no četru gadu vecuma. Biļešu
cena – € 10 – 15 (kultūras namā).
22. decembrī pulksten 19.30 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts «Kristus vēsts».
Muzicē Tukuma pilsētas kultūras nama jauktais koris «Gavile», iestādes «Kultūra» kamerkoris «Tik un tā», Jelgavas un Ozolnieku novada jauktais koris «Svīri», mecosoprāns
Solvita Bukšāne, ērģelnieks Aigars Reinis. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).

 Jana Bahmane

«Kurš no mums gan nav uzaudzis, klausoties pasakas,
un arī mēs caur šo uzvedumu
vēlamies likt skatītājiem noticēt brīnumiem un parādīt, ka
labais var uzvarēt,» bērnu un
jauniešu deju kolektīva «Vēja
zirdziņš» deju izrādi «Īkstīte»,
kas pirmizrādi piedzīvos 17.
decembrī, raksturo kolektīva
mākslinieciskā vadītāja Alda
Skrastiņa. Stāstu par Īkstīti
Jelgavas kultūras namā «Vēja
zirdziņš» izdejos pulksten 14
un 18.
«Pirms vairāk nekā desmit gadiem
«Īkstīte» pēc Daces Micānes-Zālītes
libreta tika uzvesta Dailes teātrī, un
kopš tā laika man prātā ir šis uzvedums
ar Jāņa Lūsēna mūziku. Domāju – varēsim vai nevarēsim šo izrādi uzvest?
Šogad viss ļoti labi sakrita – mums ir
mūzika, arī libreta autore un režisore
D.Micāne-Zālīte ar ģimeni atgriezusies
Latvijā, un kurš gan varētu labāk uzvest
izrādi, ja ne viņa pati?!» tā A.Skrastiņa.

Savukārt D.Micāne-Zālīte norāda, ka
kopš «Īkstītes» pirmizrādes Dailes teātrī
2003. gada ziemā jau ir izaugusi jauna
paaudze. «Man ir prieks par A.Skrastiņas ideju šajos Ziemassvētkos iemiesot
«Īkstīti» dejas izrādes formā, veidojot
darbam jaunu inscenējumu ne dziesmu,
bet dejas valodā,» vērtē deju izrādes režisore. Izrādei ir īpaši veidota horeogrāfija,
ievijot katrā no dejām savu dramaturģiju
un stāstu. «Darbs pie uzveduma nav
viegls – bērniem jāspēj iejusties tēlos, arī
Lūsēna mūzika nav viegla. Mums gribas
eksperimentēt, lai bērni iemācās arvien
daudzveidīgāk izteikties dejas valodā,» tā
A.Skrastiņa. «Būtiska loma ir horeogrāfu
veikumam – īpaši mani sajūsmina Gunas
Trukšānes spēja un meistarība dramatisko notikumu iemiesot kustību valodā.
Gunai ir īpaša izjūta un sapratne par
bērnu un jauniešu auditorijai inscenētu
darbu. Ansambļa «Vēja zirdziņš» dejotāji ir radoši un entuziasma pilni, varoši
dejas pasaulē iezīmēt pasakas stāstu,»
sadarbību ar deju kolektīvu vērtē D.Micāne-Zālīte. Viņa norāda, ka arī Jelgavas
kultūras nama skatuve ir labi aprīkota
un sadarbībā ar gaismu mākslinieku
Kārli Freibergu un videomākslinieku

Ediju Žīli veiksmīgi izdodas iedzīvināt
pasakas estētiku izrādē. ««Īkstītē» mēs
katrs varam atpazīt sevi, kad bijām uz
bērnības un pusaudžu gadu sliekšņa, kad
iepazinām pirmās jūtas – ieskatījāmies
pasaulei acīs un atklājām sev Mīlestību,»
pasaku raksturo D.Micāne-Zālīte.
Šī ir jau otrā «Vēja zirdziņa» un D.Micānes-Zālītes radošā sadarbība – gatavojoties Jelgavas 750 gadu jubilejai, kolektīvs
D.Micānes-Zālītes vadībā uzveda deju
izrādi «Vēja zirgi sauli veda». «A.Skrastiņa tālredzīgi veido ansambļa repertuāru
un dod iespēju dalībniekiem augt dejā
– šis ir ansambļa moto,» stāsta «Īkstītes»
režisore un libreta autore.
Uzveduma lomas izdejos ansambļa dalībnieki, Īkstīte – Paula Elizabete Omika,
bet Bezdelīgas lomu atveidos Mārtiņš
Kolčs. Mūzikas autors – J.Lūsēns, libreta
autore un izrādes režisore – D.Micāne-Zālīte, dziesmu tekstu autors – Normunds
Beļskis, horeogrāfes – Lilita Jansone un
G.Trukšāne. Kolektīva mākslinieciskā
vadītāja – A.Skrastiņa.
Deju izrāde «Īkstīte» Jelgavas kultūras
namā notiks 17. decembrī pulksten 14 un
18. Biļetes var iegādāties kultūras nama
kasē, cena – 2 – 4 eiro.

Ziemassvētku klasika baleta izrādē
 Jana Bahmane

Neilgi pirms Ziemassvētkiem
Jelgavas kultūras namā atdzīvosies paaudzēs iemīļotā Ziemassvētku pasaka
«Riekstkodis», ko baleta valodā 15. decembrī pulksten
17 izstāstīs Sanktpēterburgas
Vladislava Kuramšina baleta
un teātra skolas audzēkņi.
«Jau divpadsmito gadu mēs
aicinām bērnus uz starptautisko baleta pasaku festivālu
«Ziemas pasaka», kura laikā
pie Latvijas bērniem viesosies bērnu baleta skolas no
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas,
Vācijas un Gruzijas, vedot līdzi
baleta pasakas,» stāsta bērnu
un jauniešu starptautiskās
biedrības «Eventus» valdes
priekšsēdētāja festivāla idejas
autore Tatjana Stepanova.
Šogad festivāls notiks vairākās Latvijas
pilsētās – Rīgā, Jelgavā un Tukumā. «Mēs
vēlamies dāvāt baleta izrādes ne vien Rīgā
dzīvojošajām ģimenēm, bet izrādīt tās arī
citviet Latvijā, tādēļ ik gadu paplašinām
festivāla norises vietas,» tā T.Stepanova.
Viņa atklāj, ka šis kultūras notikums gan
festivāla dalībniekiem, gan arī skatītājiem
sniedz ne vien estētisko baudījumu, bet
arī vairo un stiprina ģimeniskās vērtības. «Baleta pasakas apmeklēt aicinām

Foto: publicitātes
ģimenes, lai pirmssvētku laikā mudinātu
tās uz kopā būšanu. Ikdienā bieži vien
mums neatliek pietiekami daudz laika
tuviniekiem, tādēļ ir īpašs prieks izrādēs
redzēt ģimenes, kas kopīgi izdzīvo baleta
pasakas – skatītāji dzīvo un jūt līdzi pasaku varoņiem, mācās cienīt labestību, draudzību un mīlestību,» vērtē T.Stepanova.
Pirms baleta izrādes Jelgavā bērni varēs
darboties radošajā darbnīcā, savukārt
pēc tās piedalīties kopīgās aktivitātēs pie
Ziemassvētku eglītes. «Bērni uz skatuves
ir tādi paši kā bērni publikā, tādēļ viņu
vidū veidojas silta un draudzīga saikne,»
tā festivāla idejas autore.
Visus šos gadus festivāla norise bija
iespējama, pateicoties nesavtīgu un nevienaldzīgu cilvēku palīdzībai, festivālu
atbalsta arī Borisa un Ināras Teterevu

fonds. «Kad redzu dzirksti bērnu acīs un
saprotu, ka viss ir izdevies, tad vēlreiz
apliecinu sev, ka ir vērts. Šī festivāla organizēšana man nav darbs, bet sirdslieta,
bez kuras es nevaru iedomāties savu dzīvi.
Tas sniedz gandarījumu un spēku,» tā
festivāla idejas autore T.Stepanova.
Baleta izrāde «Riekstkodis» par brīnumainiem piedzīvojumiem, kas notiek,
kad atdzīvojas rotaļlietas zem eglītes,
pēc Ernesta Teodora Vilhelma Hofmaņa
pasakas motīviem, ko Pētera Čaikovska
mūzikas pavadījumā izpildīs Sanktpēterburgas Vladislava Kuramšina baleta un
teātra skola, 15. decembrī pulksten 17
notiks Jelgavas kultūras namā. Biļetes
var iegādāties kultūras nama kasē un
«Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā,
cena – 5 – 10 eiro.

