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Sāk tirgot Ziemassvētku egles

Solot 120 darba vietas, prezentē
lielveikala būvniecības ieceri
 Jānis Kovaļevskis

Otrdien Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā starptautiskā
investīciju fonda «Eften
Capital» pārstāvji aptuveni 60 klātesošajiem
jelgavniekiem prezentēja lielveikala būvniecības ieceri Cukura ielā 2,
kur kā galvenais objekta
nomnieks varētu būt
veikals «Depo».

Pilsētas egļu tirdziņos var iegādāties visdažādākās egles – sākot no nelielām eglītēm podiņos, kurus var turēt uz galda, līdz
staltām svētku eglēm, kas sniedzas teju sešu metru augstumā. Kristaps atbraucis izvēlēties nelielu eglīti, lai radītu svētku
izjūtu savā dzīvoklī. «Šogad jau egles meklējumos devos arī uz mežu, jo man nepieciešamas divas – dzīvoklim un mājai. Man
svarīgi, lai egle būtu kupla un lai tai nav garas galotnes, tādēļ mežā nācās pavadīt gana ilgu laiku,» stāsta Kristaps, kurš
priekšroku dod koši zaļām Latvijas eglēm. Savukārt egļu tirgotāji norāda, ka pēdējo gadu laikā pircēju vidū esot iecienītas
baltegles, kas ir īpaši piemērotas ģimenēm ar maziem bērniem, jo šo egļu skujas nav tik asas un ir ļoti noturīgas. Lai eglīte
ilgāk saglabātos svaiga, tirgotāji līdz svētkiem iesaka to turēt uz balkona vai ielikt ūdenī.
Foto: Austris Auziņš
 Sintija Čepanone

Tuvojoties Ziemassvētkiem, jau šobrīd
atsevišķās vietās pilsētā sāk tirgot eglītes. Tradicionāli arī
pašvaldība noteikusi
piecas egļu tirdzniecības vietas, un tirgotāji var pieteikties to
izmantošanai.

Egļu tirdzniecībai pašvaldība
ierādījusi piecas adreses, kurās
kopumā ir 14 tirgošanās vietas:
Lielajā ielā 8 iekārtotas divas
vietas, Pērnavas ielā pie stāvlaukuma – četras, Raiņa ielā 26
egļu tirdzniecībai paredzētas
divas vietas, Mātera ielā 25D
– četras. Divas vietas ierādītas
arī Lielās un Krišjāņa Barona
ielas krustojumā, informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaim-

niecība». Atļaujas tirgotājiem
tiek izsniegtas «Pilsētsaimniecībā» Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 16a, atbilstoši attiecīgiem
pašvaldības saistošajiem noteikumiem samaksājot arī tirgošanās nodevu. Tās apmērs ir 4,27
eiro dienā vai 21,34 eiro nedēļā.
Taču eglītes tiek tirgotas
arī citās vietās pilsētā – privātās teritorijās, visbiežāk pie
tirdzniecības centriem. Tāpat

šajā gadā vienu eglīti savām
vajadzībām bez maksas var nocirst AS «Latvijas valsts meži»
apsaimniekotajos mežos. Tiesa,
meklējot eglīti mežā, jāņem
vērā, ka to nedrīkst cirst jaun
audzēs un jauktā jaunu koku
mežā – izvēlēties drīkst tādu
svētku koku, kas aug meža ceļa,
grāvju malās, uz stigām, zem
elektrolīnijām un pieaugušā
mežā zem lielajiem kokiem.

Jelgava stafeti nodod Liepājas jauniešiem
 Ģirts Pommers

9. decembrī Jelgavas
tehnikumā notika Izglītības un zinātnes
ministrijas rīkotā konkursa «Latvijas jauniešu galvaspilsēta
2017» apbalvošana.
Par nākamo jauniešu
aktivitāšu centru pēc
Jelgavas mūsu valstī
kļūs Liepāja.
«Jaunieši var būt lepni –
katru gadu viņiem ir sava
galvaspilsēta. Domas par to,
vai būt pirmajiem ir viegli
vai grūti, atšķiras: no vienas
puses, tas ir viegli, jo visi ceļi

trijas valsts sekretāre Līga
Lejiņa. Pasākumā vienlaikus
sumināti arī konkursa «Labākais darbā ar jaunatni 2016»
laureāti – bērnu un jauniešu
centrs «Junda» atzīts par aktīvāko pašvaldības iestādi darbā
ar Eiropas brīvprātīgajiem
jauniešiem.
Kaut arī pirmās tika pasniegtas balvas konkursa «Labākais
darbā ar jaunatni 2016» veiksmīgākajiem, lielākā intriga
jauniešu organizāciju un pašu
Foto:
jauniešu vidū bija par pagāAustris Auziņš
jušā gadā veiksmīgi iesākto
tai – Jelgavai – par veiksmīgu tradīciju – Latvijas jauniešu
sadarbību visa gada garumā,» galvaspilsētas jaunās lokācijas
mūsu pilsētas varējumu uzteic vietas paziņošanu.
Izglītības un zinātnes minisTurpinājums 3.lpp.

BJC «Junda» pārstāvji Dace Indrika un Māris
Kalniņš, saņemot apbalvojumu kā aktīvākā
pašvaldības iestāde darbā ar Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem.

vaļā, bet, no otras, – pirmajiem
nav piemēra, no kā pamācīties.
Saku lielu paldies pirmajai
Latvijas jauniešu galvaspilsē-

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

63048800

Fonda «Eften Capital» vadītājs
Latvijā Viktors Savins uzsvēra,
ka šo vietu investīciju veikšanai
izvēlējušies tādēļ, ka teritorijai
spēkā esošais plānojums pieļāva
lielveikala celtniecību. «Mēs pārāk daudz koncentrējamies uz
«Depo», nevis uz pašu būvniecības
ieceri. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka
neplānojam būvēt pļavā pretim
pilij, mēs attīstīsim teritoriju Cukura ielā, kura šobrīd nav apgūta.
Esam sagatavojuši pilnībā jaunu
arhitektonisko risinājumu, kas
izvēlēts konkursa kārtībā. Tā būs
ēka, par kuru jelgavniekiem nebūs
jākaunas. Pašvaldības Būvvalde
skrupulozi pārbauda projekta
atbilstību teritorijas plānojumam,
tādēļ jelgavnieki var būt droši,
ka visas prasības tiks ievērotas,»
tā V.Savins. Savukārt Latvijas
Arhitektu savienības pārstāvis
Egils Raņķis, kurš piedalījās arhitektu piedāvāto vizuālo risinājumu
atlasē, akcentēja, ka no sešiem
piedāvātajiem darbiem izvēlēts
delikātākais projekts. «Tā ir pilsētas centrālā daļa, tādēļ priekšroku
devām Kārļa Laudera projektam,
kurā izdevies izvairīties no agresīvām formām, būvei tiek piedāvāti
noapaļoti stūri kombinācijā ar
stiklotu fasādi. Arī pārmetumiem
par kontrastu ar Jelgavas pili neredzu pamatu, jo plānoto lielveikala
ēku vienā kadrā ar pili dabūt būs
grūti,» saka arhitekts.

Lielākā daļa klātesošo neiebilda
pret «Depo» veikala ienākšanu
pilsētā, tomēr aicināja investorus
pārdomāt, vai šī ir labākā vieta,
kur būvēt lielveikala ēku, kuras
galvenais nomnieks būs «Depo».
Tāpat jelgavnieki interesējās par
precīzu būves novietojumu, ēkas
reprezentativitāti, satiksmes organizāciju un preču piegādi. Ņemot vērā, ka būvniecības iecere
joprojām ir tās sākotnējā stadijā
un pašvaldība to vēl nav apstiprinājusi, teritorijas attīstītāji nevarēja sniegt detalizētas atbildes
uz visiem jautājumiem. Topošā
objekta attīstītājas SIA «Auras
centrs» valdes priekšsēdētājs Uldis
Sproga gan uzsvēra, ka, strādājot
pie tehniskā projekta, tiks izvērtēti
arī iedzīvotāju priekšlikumi. «Varam apstiprināt, ka preču piegāde
plānotajam veikalam tiks veikta
no aizmugures un papildu slodzi
Rīgas ielai tas neradīs. Tāpat izskatām iespēju Rīgas, Cukura ielas
un Brīvības bulvāra krustojumā
izbūvēt rotācijas apli. Esam ieinteresēti, lai šeit neveidotos satiksmes
sabiezinājums, tādēļ rēķināmies,
ka tas projektam varētu radīt papildu izmaksas. Jāpiebilst, ka pie
promenādes esam iecerējuši izbūvēt arī aktīvās atpūtas brīvpieejas
sporta laukumu jelgavniekiem,»
skaidro U.Sproga.
Projekta prezentācijā piedalījās
arī veikalu tīkla «Depo» pārstāvis
Andis Putāns, kurš apstiprināja,
ka Jelgavas veikalā plānotas 120
darba vietas ar vidējo algu vismaz
690 eiro pēc nodokļu nomaksas.
«Veikalu tīkls «Depo» pieder Latvijas uzņēmējiem, un tas ir viens no
lielākajiem nodokļu maksātājiem
valstī. Pēc mūsu aprēķiniem,
Jelgavas veikala darbinieki algās
vien saņems ap miljons eiro gadā,
bet pašvaldības nodokļu ieņēmumi pieaugs par aptuveni 500
tūkstošiem eiro,» ieguvumus no
veikala «Depo» ienākšanas pilsētā
komentēja A.Putāns.

Paldies par atbalstu valsts svētku uguņošanai!
Jelgavas pilsētā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī, neatņemama svētku tradīcija ir salūts.
Mūsu pilsētā salūts notiek, pateicoties pilsētas uzņēmējiem un
iedzīvotājiem. Paldies par atbalstu valsts svētku uguņošanai!
2016. gada 18. novembra uguņošanu atbalstījuši uzņēmumi
un privātpersonas: SIA «Merco Links», Ilga Antuža, «Alis-B»,
SIA «Berling», SIA «Jelgavas Tipogrāfija», SIA «EVOPIPES», Alvis
Začs, SIA «Alejas Projekti», SIA «Media Jelgava», SIA «KULK»,
SIA «Latakva Fire Service», SIA «Coffee Grand», SIA «NP Jelgavas
Biznesa parks», SIA «SK Zemgale», SIA «SK Zemgale V», SIA
«Alvima», SIA «Velis-A», SIA «Zemgales Kartings», SIA «Ivija»,
SIA «3C», SIA «Auto elegance», SIA «DAKC», Arnis Birzmalis,
SIA «Kanclers Plus», Zemgales Veselības centrs, SIA «Jelgavas
Lija», SIA «Fortum Jelgava», SIA «Urbiks», SIA «Junosa», SIA
«Mītavas Elektra», Jānis Rakickaitis, Kristīna Brigmane-Briģe,
«Elektromontāžas serviss», SIA «Dokata», Aigars Vanags, SIA
«GRAUT2», SIA «IKD Birojs», «Anvija PRO».
Pārskaitīts SIA «Jelgavas Lija» par pirotehniskiem izstrādājumiem svētku uguņošanai – 7500 EUR.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
pārdod atklātā rakstiskā izsolē automašīnu «Mazda 6».

1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:
transportlīdzeklis «Mazda 6», sedans (2,0 benzīns, TA līdz 28.06.2017.), izlaiduma gads – 2007.
(automašīnas pirmreizējā reģistrācija – 19.12.2007., nobraukums – 87 000 km), nosacītā cena
– EUR 800,00 (astoņi simti euro un 00 centi), atrodas Pasta ielā 47, Jelgavā.
Automašīnai konstatēti šādi tehniskie defekti:
- nepieciešams automātiskās ātrumkārbas remonts;
- jāmaina lamda zonde;
- nepieciešama drošības spilvena vadības bloka maiņa.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādē «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā, darba dienās:
pirmdienās no plkst.8 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās
no plkst.8 līdz 15.30, pusdienu pārtraukums – no plkst.12 līdz 13, vai elektroniski mājaslapā
www.jelgavasvestnesis.lv, sadaļā «Pakalpojumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Pasta iela 47, Jelgava, iepriekš sazinoties pa tālruni 63048800.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Zemgales INFO» Jelgavā, Pasta ielā 47 – 214, līdz 2017. gada 5. janvāra plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (EUR 80,00
(astoņdesmit euro un 00 centi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu AS «SEB banka», konta Nr.LV72UNLA0050009984541, saņēmējs
– Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO», reģistrācijas Nr.90002314238, ar
norādi «Izsolāmās mantas «Mazda 6» nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2017. gada 5. janvārī plkst.10 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit
euro un 00 centi).
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins septiņu dienu laikā pēc pirkuma līguma
parakstīšanas.

Jelgavas pilsētas domes Kultūras padomes 2017. gada
projektu pieņemšanas prasības un kārtība
1. Konkursa mērķi
1.1. Veicināt mākslas un kultūras tradīciju iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un plašas sabiedrības
iesaistīšanu kultūras dzīvē.
1.2. Apzināt un saglabāt kultūras mantojumu.
1.3. Atbalstīt jaunrades procesus.
2. Konkursa projektu iesniedzēji un iesniegšana
2.1. Projektu konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, iesniedzot ne vairāk kā 1 projektu.
2.2. Projektu konkursa vadlīnijas un pieteikuma veidlapa saņemama Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Kultūra» (JPPI «Kultūra») birojā un mājaslapā www.kultura.jelgava.lv.
2.3. Projekts jāiesniedz līdz 2017. gada 16. janvāra plkst.15 JPPI «Kultūra» birojā personīgi vai
jānosūta pa pastu (zīmogs datēts ne vēlāk kā 2017. gada 16. janvāris).
Adrese: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra», 2017. gada kultūras pasākumu projektu
konkursam, Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001.
Kontaktpersona: Renāte Čulkstēna, tālrunis 63023461, 25900004; e-pasts renate.culkstena@
kultura.jelgava.lv.
3. Projekta noformējums un saturs
3.1. Projekti iesniedzami vienā eksemplārā latviešu valodā uz A4 formāta lapām. Tekstiem, kas
nav latviešu valodā, jāpievieno klāt tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma).
3.2. Projektā jāietver:
3.2.1. pieteikuma veidlapa;
3.2.2. projekta apraksts (ne vairāk kā 10 lpp.);
3.2.3. informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem;
3.2.4. informācija par projekta paredzamajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt;
3.2.5. projekta kopējā tāme un tās pamatojums. Tāmē atsevišķi jānorāda Kultūras padomei
(KP) prasītā summa, kā arī citi iespējamie finanšu avoti un iespējamie ieņēmumi, projektam jau
esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto
līdzfinansējumu un tā apmēru;
3.2.6. projekta vadītāja CV;
3.2.7. KP var pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju par projektu.
4. KP neatbalsta
4.1. Projektus, kas netiek iesniegti projektu konkursam noteiktajā termiņā.
4.2. Projektus, kas jau realizēti līdz projektu konkursa noslēgumam.
4.3. Projektus, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar KP.
4.4. Projektus, kas neatbilst šī nolikuma prasībām.
5. KP projektus neiesniedz Jelgavas pilsētas profesionālie kolektīvi.
6. KP prioritāte
Prioritātes tiks piešķirtas projektiem, kuri paredz:
5.1. pasākumus, gaidot Latvijas simtgadi;
5.2. piesaistīt finansējumu no vairākiem avotiem.
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Ceturtdiena, 2016. gada 15. decembris

Jelgavai četras «Zaļās
izcilības balvas 2016»

 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā Latvijas Dabas muzejā
pasniegtas «Zaļās izcilības balvas 2016». Šo
tradīciju pērn ieviesa
Valsts vides dienests,
lai pateiktu paldies
par vides sakārtošanu
un aizsardzību. Šogad
pirmo gadu vērtēts
arī pašvaldību paveiktais vides jautājumos,
un Jelgavas pilsētas
pašvaldība ir viena no
četrām laureātēm, kas
balvu saņēma šajā kategorijā. Kopumā Jelgava šogad saņēma
četras balvas.
Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes vadītājs Hardijs Verbelis
skaidro, ka pašvaldības vērtētas
pēc vairākiem kritērijiem, piemēram, sadarbība ar Vides dienestu,
tostarp atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā un zivju
resursu aizsardzībā, iesaistīšanās
vides pārkāpumu novēršanā,
sabiedrības izglītošana un informēšana vides jautājumos. Tāpat
vērā ņemts tas, vai pašvaldībai
nav bijuši pārkāpumi vides aizsardzības jomā. Lai kļūtu par «Zaļās
izcilības balvas 2016» nominantu,
jāsavāc vismaz 10 punkti. Jelgavas pilsētas pašvaldībai piešķirti
11 punkti.
«Vides sakārtošana ir process,
kas nekad nebeidzas, bet patīkami, ka mūsu darbs ir novērtēts.
Tas mudina arī izvirzīt arvien
jaunus mērķus, pēc kā tiekties,»
konkursu un balvu vērtē Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods. Viņš norāda, ka
vajadzību ir tūkstošiem, bet visu
īstenošanai resursu nepietiek.
«Tomēr ir būtiski, ja zini, kas
nepieciešams, jo tad ir vieglāk rast
iespējas, kā piesaistīt finansējumu
to realizēšanai,» J.Strods uzsver,
ka viņu uztrauc tas, cik daudz
līdzekļu pašvaldībai joprojām

Zaļās izcilības balvu Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniekam Jurijam Strodam pasniedza
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards kopā ar Valsts vides
Foto: Valsts vides dienests
dienesta ģenerāldirektori Ingu Koļegovu.
jātērē, lai savāktu to, ko citi piemēslojuši, un salabotu to, ko citi
salauzuši. «Vissvarīgākais it visā
ir sabalansēt attīstību ar zaļumu,
kas nebūt nav viegli,» tā viņš.
Kopumā balvu saņēma četras
pašvaldības – Jelgavas pilsētas pašvaldība, Pļaviņu novada
pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība un Daugavpils pilsētas
pašvaldība.
«Zaļās izcilības balvu 2016» B
kategorijas piesārņojošās darbības veicēju konkurencē saņēma
Jelgavas metālapstrādes uzņēmums SIA «AKG Thermotech
nik Lettland», C kategorijas
piesārņojošās darbības veicēju
konkurencē – LLU, atkritumu
apsaimniekotāju konkurencē –
SIA «Zemgales Eko». Arī šajās
nominācijās vērtēšana notika
pēc līdzīgiem principiem kā pašvaldībām. «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis
pauž gandarījumu par piešķirto
balvu un skaidro, ka uzņēmums
nepārtraukti strādā pie tā, lai
samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi, tāpēc, piemēram,

atkritumi tiek uzglabāti speciālos
konteineros un nožogotās nojumēs un pēc iespējas ātrāk nodoti
otrreizējai pārstrādei. «Tā ir tikai
maza daļa no mūsu darba. Uzskatām, ka atkritumu šķirošana ir
nākotne, tāpēc rodam jelgavniekiem bezmaksas iespējas šķirot
atkritumus, cīnāmies ar nelegālajām izgāztuvēm, informējam
iedzīvotājus, īstenojam dažādas
izglītības programmas, lai bērni
saprastu, ka pret vidi jāizturas
saudzīgi,» viņš stāsta.
«AKG Thermotechnik Lettland» darba aizsardzības vecākais
speciālists Dainis Eglītis uzsver,
ka rūpes par vidi ir viena no
uzņēmuma prioritātēm, tāpēc
tas ir ieviesis vides pārvaldības
kvalitātes standartu, kas nav
obligāta prasība. Uzņēmums arī
nepārtraukti domā, kā strādāt
tā, lai radītu mazāk atkritumu.
Savukārt LLU uzteikta par atbildīgu un uz ilgtermiņa attīstību
vērstu darbību, īpaši īstenojot vērienīgo pils renovācijas projektu,
lai samazinātu siltumnīcefekta
gāzu emisiju.

«Šī balva parāda nominantu attieksmi pret vidi un vides kvalitāti. Tā tiek piešķirta uz trīs gadiem,
kas sniedz arī savus ieguvumus.
Visi nominanti tiek iekļauti Zaļajā sarakstā, kas pieejams Vides
dienesta mājaslapā, un konkursa
logo ir izmantojams kā kvalitātes
vai goda zīme. Savukārt uzņēmumiem, tā kā viņi ir pierādījuši, ka
nav pastāvīgi jāuzrauga, šo trīs
gadu laikā samazinās Vides dienesta inspektoru uzraudzība, kā
arī esam atvērtāki konsultācijām
un sadarbībai,» skaidro Valsts
vides dienesta ģenerāldirektore
Inga Koļegova.
Kopumā «Zaļās izcilības balvu
2016» saņēma 22 nominanti. Kā
balvu pasniegšanas pasākumā
uzsvēra vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards, viņi visi ne
tikai izpildījuši vides prasības,
bet arī domājuši, ko un kā vēl var
uzlabot.
Pērn balvu saņēma 20 nominanti, tostarp Jelgavas uzņēmums «EuroMaint Rail», kas
remontē vilcienu ritošo sastāvu.

Poliklīnika papildina komplekso izmeklējumu klāstu
 Sintija Čepanone

Atbilstoši klientu ierosinājumiem turpinot pilnveidot sniegto
pakalpojumu klāstu,
no nākamā gada Jelgavas poliklīnikā pēc
iepriekšēja pieraksta
piedāvās vēl divus jaunus produktus – «Pārbaudi savu veselību»
un «Sporto vesels».
«Šovasar poliklīnikā sākām
piedāvāt kompleksu veselības
pārbaudi «Sirds veselība», un tā
ir ļoti pieprasīta – lai to saņemtu, šobrīd jau mēnesi pusotru
nākas gaidīt rindā. Taču no
visiem cilvēkiem, kas veikuši
pakalpojumā iekļautās sirds
veselības pārbaudes, 60 – 70
procentos gadījumu atklātas kādas saslimšanas, dažkārt pat ļoti
nopietnas, kas prasa turpmāku
ārstēšanu,» stāsta SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes locekle
Gunta Arnīte, piebilstot, ka
pacienti, novērtējot ieguvumus
– laiku, ērtumu, ātrumu, kā arī
finansiālo ietaupījumu –, rosinājuši piedāvāt ne tikai specifiskos
sirds veselības izmeklējumus,
bet arī vispārējus, kas sniegtu

priekšstatu par kopējo veselības
stāvokli.
Jau no nākamā gada šāda
iespēja Jelgavas poliklīnikā būs
– pakalpojums «Pārbaudi savu
veselību» ietvers ģimenes ārsta
Artūra Fedoroviča-Rubeņa apskati un konsultāciju; analīzes,
kas atspoguļo praktiski visu iekšķīgo orgānu veselības stāvokli;
ultrasonogrāfisko vēdera dobuma izmeklēšanu; krūškurvja
orgānu rentgenogrammu un
elektrokardiogrammu. «Ar
ārstu pacients tiksies pirms un
pēc izmeklējumu veikšanas, un
pēc izmeklējumu rezultātiem
ārsts dos slēdzienu par pacienta
vispārējo veselības stāvokli, kā
arī rekomendācijas veselīga dzīvesveida ievērošanā,» G.Arnīte
piebilst, ka šis pakalpojums būs
pieejams ceturtdienās pulksten
8 un izmeklējumi aizņems 5 – 6
stundas. Pakalpojuma cena –
100 eiro, un nosūtījums no ģimenes ārsta nav nepieciešams.
Savukārt otrs jaunais pakalpojums būs kompleksās pārbaudes pakete «Sporto vesels»,
kas piemērota fiziski aktīviem
cilvēkiem – gan tādiem, kuri
tikai plāno sākt nodarboties
ar sportu, gan tādiem, kuri
jau šobrīd aktīvi sporto. «Or-

ganisma īpatnību un veselības
stāvokļa dēļ atsevišķas fiziskās
aktivitātes un slodzes var būt
nepiemērotas, taču cilvēki bieži vien par to neaizdomājas.
Tāpēc, pirms uzsākt sportisku
dzīvesveidu, iepriekš vēlams
pārliecināties par savu veselību,
lai ar nepareizu vai pārāk strauju sportošanu sev nekaitētu,»
pakalpojuma «Sporto vesels»
aktualitāti pamato poliklīnikas
vadītāja, skaidrojot, ka šajā
paketē ietilpst kardioloģes Marinas Kovaļovas apskate un
konsultācija; veloergometrija;
ehokardiogrāfija; elektrokardiogramma; fizioterapeita konsultācija, kā arī nepieciešamās
analīzes. Pakalpojuma cena –
120 eiro (nosūtījums no ģimenes
ārsta nav nepieciešams). Šie
izmeklējumi tiks veikti 6 – 7
stundu laikā, to sākums – piektdienās pulksten 8.
Jāpiebilst, ka visus veikto
izmeklējumu rezultātus un

ārsta slēdzienu pacients saņems
personīgi.
G.Arnīte atgādina, ka no
nākamā gada poliklīnika nodrošinās arī analīžu ņemšana mājās – šis pakalpojums, iepriekš
piesakot, būs pieejams otrdienās
un piektdienās no pulksten 8
līdz 10. Pacientiem papildus
analīžu izmaksām jārēķinās ar
7,50 eiro.
Savukārt jau šobrīd poliklīnika piedāvā iespēju saņemt
inhalācijas ar tvaiku, sodu vai
citiem medikamentiem. Pakalpojums ir par maksu – inhalācijas ar tvaiku vai sodu maksā 3
eiro, bet, ja ārsts rekomendējis
inhalācijas ar citiem medikamentiem, pacientam tie aptiekā
jāiegādājas pašam.
Lai pierakstītos kādam no
minētajiem pakalpojumiem
un vienotos par vizītes laiku,
pacienti aicināti zvanīt uz reģistratūru pa tālruni maksas
pakalpojumiem 26649911.
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Zemgalē šogad lasītākais –
«Jelgavas Vēstnesis»
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad Zemgalē lasītākais preses izdevums ir
«Jelgavas Vēstnesis»,
liecina «Kantar TNS»
apkopotie nacionālā
preses auditorijas pētījuma rezultāti par
2016. gadu.
Pētījuma rezultāti liecina, ka
zemgaliešu preses lasīšanas paradumi šogad nav mainījušies un
piecu vislasītāko izdevumu tops ir
tāds pats kā 2015. gadā: 1. vietā
ir laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», 2. vietā – žurnāls «Ieva», 3.
vietā – žurnāls «Privātā Dzīve»,
4. vietā – žurnāls «Kas Jauns»,
5. vietā – žurnāls «Ievas Stāsti».
Rīgā un Latgalē šogad lasītākais preses izdevums ir «MK
Latvija» (krievu valodā), Pierīgas,
Vidzemes un Kurzemes reģionā lasītākais ir nedēļas žurnāls
«Ieva». Valstī kopumā gan lasītāko avīžu topa piecniekā ir izmaiņas – palielinājusies «Latvijas
Avīzes», kas ir vienīgais izdevums
topā latviešu valodā, auditorija,
ļaujot tai ierindoties lasītāko
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kurai būs jāattīsta Latvija,» tā
R.Vectirāne.
Savukārt konkursa «Labākais
darbā ar jaunatni 2016» apbalvošanas ceremonijā tika pasniegtas
balvas 13 nominācijās. Vienā no
kategorijām – «Pašvaldības iestādes» – mūsu bērnu un jauniešu
centrs «Junda» atzīts par aktīvāko
pašvaldības iestādi darbā ar Eiropas brīvprātīgajiem jauniešiem.
«Jundas» direktora pienākumu
izpildītājs Māris Kalniņš atzina,
ka šāda atzinība bijusi negaidīta:
«Lai gan nominantu saraksts bija
pieejams, es ar to nemaz nebiju
iepazinies. Esam atzīti par aktīvāko pašvaldības iestādi, un tāds šis
gads mums arī ir bijis. Liels paldies
mūsu jauniešu komandai, ar kuru
strādājam!»
Jāatgādina, ka 2015. gada 5.
decembrī svinīgā godināšanas
ceremonijā izglītības un zinātnes
ministre Mārīte Seile paziņoja,
ka pirmās Latvijas jauniešu galvaspilsētas lomu Latvijā pildīs
Jelgava, un šeit visa gada garumā
notika dažādi sporta un kultūras
pasākumi jauniešiem.

Īsi pirms Ziemassvētkiem, 21. decembrī,
mazākie jelgavnieki aicināti uz radošu un atraktīvu pirmssvētku pasākumu «Ziemassvētku
jampadracis», kur kopā
ar modes mākslinieku
Kašeru, viņa rūķiem un
Ziemassvētku vecīti pasākuma dalībnieki bez
maksas varēs piedalīties
izzinošās un radošās
pirmssvētku aktivitātēs.
No pulksten 16 līdz 19 kultūras
namu piepildīs īstena pirmssvētku
izjūta. Pirmā stāva lielajā foajē
darbosies Kašers un salavecis,
aicinot pasākuma dalībniekus
piedalīties svētku aktivitātēs –
doties rotaļās, dziedāt dziesmas,
pārģērbties un iemūžināt sevi
fotogrāfijās. Otrajā stāvā būs piparkūku darbnīca, kur Jelgavas
Amatu vidusskolas audzēkņu
vadībā interesenti varēs apgleznot

 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) notika 6. Zemgales mājražotāju un
amatnieku kontaktbirža. Sešu gadu laikā dalībnieku interese ir krietni augusi, sasniedzot
gandrīz simtu, un viņi
paši visaugstāk vērtē
iespēju satikties ar potenciālajiem klientiem,
kā arī mācīties vienam
no otra.

žotājiem un amatniekiem kļūst
par uzņēmumiem jau ar jauniem
mērķiem un uzdevumiem,» piebilst L.Miķelsone.
Mainās arī piedāvātais produktu klāsts, jo katram ir savas idejas,
ko izgatavot, piemēram, no koka,
māla, metāla, kā uztamborēt vai
uzadīt kādu darbiņu, kā pārstrādāt augļus un dārzeņus. Šogad
veiksmīgi sevi pieteica vairāki
jelgavnieki, kas ar mājražošanu
vai uzņēmējdarbību sākuši nodarboties nesen. Par to liecina arī tas,
ka divi no jaunajiem ieguva radošuma balvu «Ideju spogulis 2016».
Kā norāda L.Miķelsone, šāda balva
šogad pasniegta pirmo reizi, un
pasākuma organizatori cer, ka tā
kalpos kā motivācija, lai veidotu
jaunus produktus un papildinātu
jau esošās produktu līnijas. «Mēs
nevērtējām produktu kvalitāti,
jo nav iespējams salīdzināt tik
dažādus izstrādājumus. Šī balva
ir par radošu pieeju, inovāciju un
drosmi.»
Radošuma balvu «Ideju spogulis
2016» saņēma četri kontaktbiržas
dalībnieki: par idejas pieteikumu
– jelgavnieki Ēriks Timofejevs un
Kristina Černova, kuri piedāvā
metāla tauriņus un auskarus;
par veiksmīgu idejas un dizaina
risinājumu – jelgavnieks Ivars
Minkevičs un SIA «I’M Unity» ar
melleņu un upeņu tinktūrām; par
idejas izstrādi – jelgavniece Ilva

«Mēs jūtam gandarījumu par
to, ka šis pasākums kļūst arvien
populārāks, un laika gaitā, ņemot
vērā arī pašu mājražotāju un
amatnieku ieteikumus, esam sapratuši, ka vislielākais ieguvums ir
tikšanās aci pret aci ar klientiem, jo
tas dod jaunas idejas un ierosmes
tālākai attīstībai,» norāda ZRKAC
Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone. Viņa piebilst,
ka 2011. gadā, kad kontaktbirža
notika pirmo reizi, tajā piedalījās
39 dalībnieki. Turpmākos gados
dalībnieku skaits auga, un šogad
jau bija 96 dalībnieki. «Tā nav
viena un tā pati publika gadu no
gada, jo daudzi šeit gūst atpazīstamību un pārliecību par savas
piparkūkas, savukārt trešā stāva idejas dzīvotspēju un no mājraMazajā zālē būs vairākas radošās
darbnīcas – tur svētku dalībnieki
varēs darināt eglīšu rotājumus un
Ziemassvētku apsveikuma kartī-  Ģirts Pommers
tes, kā arī radīt personalizētu apģērbu un apavu dizainu, appūšot
«Kopš 2010. gada pamazām un neatlaidīgi esam attīstīlīdzpaņemtos kreklus un apavus
juši savu sezonas abonementu programmu, kas nu jau
ar krāsu baloniņiem. Vēlams līdzi
pāraugusi viena sporta veida – futbola – robežas, un
ņemt vienkrāsainu gaišu kreklu
ir laiks pāriet nākamajā līmenī. Kartes «Mana Jelgava»
un auduma apavus, norāda iesplašajā piedāvājumā būs sporta, kultūras, izklaides,
tādē «Kultūra». Aktivitātes trīs
ēdināšanas un citu pakalpojumu saņemšanas iespējas,
stundu garumā notiks paralēli,
kā arī pavisam īpaši piedāvājumi un pārsteigumi
tādēļ ikviens varēs pilnvērtīgi izno daudziem Jelgavas uzņēmumiem,»
baudīt Ziemassvētku jampadrača
informē FK «Jelgava» radošais direktors
piedāvājumu. «Iepriekšējo gadu
uzņēmējs Ainārs Tamisārs.
pieredze rāda, ka aktivitātēs
labprāt iesaistās dažāda vecuma
Vakar restorānā «La tour de programmas
bērni – paši mazākie darbojas Marie» notika jelgavnieku loja- «Mana Jelkopā ar vecākiem un vecvecākiem, litātes kartes «Mana Jelgava» gava» dabet lielākie – patstāvīgi, atrodot prezentācija, kurā klātesošie tika lībnieku
sev interesējošas aktivitātes un iepazīstināti ar jaunā pakalpo- un ieradošās darbnīcas,» stāsta iestādes juma nodrošinātajām iespējām. gūtu
«Kultūra» kultūras darba speciā- Pēc FK «Jelgava» iniciatīvas F K
liste Santa Sīle.
izveidotās programmas mērķis ir «JelgaZiemassvētku ieskaņas pasā- piedāvāt papildu iespējas futbola va» 2017. gada sezokums bērniem kultūras namā spēļu apmeklētājiem un vienlai- nas abonementu, jāiegādājas
notiks 21. decembrī no pulksten 16 kus popularizēt pilsētas uzņēmu- īpašā karte, kuras cena ir 20 eiro.
līdz 19. Aktivitātes ir bez maksas. mu piedāvājumu. Lai kļūtu par Šobrīd lojalitātes programmā

Aicina uz Ziemassvētku jampadraci
 Jana Bahmane

Mājražotāji parāda
savu veikumu

izdevumu 4. vietā, un «Latvijskie
Vesti» no 9. vietas pakāpies uz
5. vietu. Pirmais trijnieks gan ir
bez izmaiņām: 1. vietā – «MK
Latvija», 2. vietā – «Televizor/MK
Foto: Austris Auziņš
Latvija», 3. vietā – «Latvijskaja
TV Programma». Lasītāko žurnālu tops nemainīgs saglabājies
jau ceturto gadu: 1. vietā – «Ieva»,
2. – «Privātā Dzīve», 3. – «Kas
Jauns», 4. – «Ievas Stāsti», 5. –
Ievas Virtuve».
Pētījuma veicēji norāda, ka,
analizējot drukātās preses patēriņu, redzams: iedzīvotāji visvairāk
patērē preses izdevumus, kuri
iznāk reizi nedēļā. Vismaz vienu
drukāto nedēļas preses izdevumu
nedēļā ir lasījuši vai caurskatījuši
vidēji 52 procenti Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.
Otrajā vietā ierindojas mēneša
izdevumi, bet trešajā vietā – reģionālie preses izdevumi.
Mediju pētījumu vecākā klientu vadītāja Elīna Krūze norāda,
ka samazinājies dienas laikrakstu
patēriņš. Tas skaidrojams ar to,
ka dzīves temps kļūst straujāks,
turklāt līdzīga satura bezmaksas Viena no tiem, kas šogad saņēma radošuma balvu «Ideju spogulis», ir mājražotāja Ilva Kavicka, kura
ziņas pieejamas interneta vidē piedāvā dažādus augu pulverus – nātru, smiltsērkšķu lapu, kabaču, upeņu. «Tos var lietot kā piedevu
ēdienam, veselīgajos kokteiļos, restorāni un kafejnīcas tos izmanto kā dabīgo krāsvielu,» norāda
24/7 režīmā.
I.Kavicka, piebilstot, ka šos augu pulverus izmanto arī zināmais pavārs Mārtiņš Sirmais.

Jelgava stafeti nodod
Liepājas jauniešiem
Šogad konkursā tika saņemti
seši pieteikumi: no Daugavpils,
Jūrmalas, Liepājas, Ventspils
pilsētas, kā arī Nīcas un Ogres
novada. Konkursa otrajai kārtai
vērtēšanas komisija izvirzīja trīs
finālistus – Liepāju, Ventspili un
Ogres novadu. Par uzvarētājiem
kļuva liepājnieki, kuri, starp citu,
bija Jelgavas sīvākie konkurenti
cīņā par titulu jau pagājušajā gadā.
Pirms simboliskā ceļojošā kausa
nodošanas jaunajiem saimniekiem
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne atzina, ka
šajā gadā Jelgavas jaunieši guvuši
ievērojamus sasniegumus, un novēlēja tādus gūt arī liepājniekiem.
«Šis gads mūsu pilsētai bija nozīmīgs – saņemt «Latvijas jauniešu
galvaspilsētas 2016» titulu bija liels
gandarījums. Mūsu jauniešu gūtie
panākumi un izcīnītās atzinības
dažādos jauniešu konkursos apliecina, ka, izvirzot augstus mērķus,
var sasniegt labus rezultātus.
Gribu pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, jo
tieši viņi veido nākamo paaudzi,
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Kavicka, kura piedāvā augu un
dārzeņu pulverus ar zīmolu «Kalnup»; par radošu pieeju – cūku
pupu kraukšķu ražotāja Kristīne
Ozoliņa no Jelgavas novada.
«Esmu jauns uzņēmējs, un
kontaktbiržā piedalos pirmo reizi.
Lai gan mani produkti – ozolkoka
mucās noturēta melleņu un upeņu
tinktūra ar medu un C vitamīnu
– dažos veikalos jau ir nopērkami,
produkcijas realizācija ir galvenais
jautājums manā dienaskārtībā,»
stāsta I.Minkevičs, piebilstot, ka
pasākuma laikā ieguvis vienu
korporatīvo klientu. Atpazīstamība un jauni klienti būtiski ir arī
I.Kavickai, kura mājražotājas statusu ieguvusi tikai maijā. «Agrāk,
dzīvojot laukos, lietojām veselīgu
uzturu. Pirms gada, pārceļoties uz
pilsētu, saskārāmies ar problēmu
– augi vairs nebija tik brīvi pieejami. Vasarā tos ievākt un uzglabāt
saldētavā kļuva apgrūtinoši, tāpēc
izdomājām alternatīvu,» stāsta
I.Kavicka, norādot, ka starta
kapitālu viņa ieguva, piedaloties
Nodarbinātības valsts aģentūras
programmā biznesa uzsācējiem.
ZRKAC Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja norāda, ka tradīciju
turpinās un kontaktbiržu rīkos
arī nākamgad, bet par pasākuma
formātu vēl tiks domāts. «Tas ir
darbs visa gada garumā,» piebilst
L.Miķelsone, aicinot ikvienu izteikt priekšlikumus un idejas.

Pie jelgavniekiem nonāk karte «Mana Jelgava»
iesaistījušies septiņi uzņēmumi: mūzikas klubs «Jelgavas
krekli», «Astarte nafta», sporta
preču ražotājs «Nike», kafejnīca
«Tami-Tami», mūzikas klubs
«Melno cepurīšu balerija», sporta un skaistumkopšanas klubs
«Fitland», kā arī restorāns «La
tour de Marie».
Kartes «Mana
Jelgava» var
iegādāties
vairāku šīs
programmas
partneru
tirdzniecības
vietās, piemēram, kafejnīcā
« Ta m i -Ta m i » ,
alternatīvās mūzikas bārā «Melno cepurīšu balerija». Papildu
informācija – mājaslapā www.
manajelgava.lv.
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Īsi
 Pirmdien, 19. decembrī, pircējiem būs atvērts tirdzniecības centrs
«Rosme», informē SIA «Jelgavas tirgus»
administrācija.
 Līdz 23. decembrim Asteru ielas
posmā tiks izbūvēta lietus kanalizācijas
sūknētava. Šo darbu laikā satiksme
slēgta Asteru ielā no Asteru ielas
16 iebrauktuves līdz Atmodas ielai
un 6. maršruta autobuss kursēs ar
izmaiņām. Sabiedriskais transports 6.
maršrutā satiksmes ierobežojumu laikā
slēgto Asteru ielas posmu apbrauks
pa Dobeles šoseju un Atmodas ielu.
Atmodas ielā uzstādīta pagaidu autobusu pietura, un līdz 23. decembrim 6.
maršrutā netiks apkalpotas autobusu
pieturas «Atmodas iela» Asteru ielā un
«5. vidusskola» Aspazijas ielā. «No autobusu pieturas «5. vidusskola» Aspazijas
ielā bez izmaiņām kursēs 7., 13., 18. un
22. maršruta autobusi – minētie ierobežojumi attiecas tikai uz 6. maršrutu,»
uzsver SIA «Jelgavas autobusu parks».
 11. decembrī stājās spēkā
jauns vilcienu kustības saraksts
2016./2017. gadam, tostarp izmaiņas ir maršrutā Jelgava–Rīga, informē
«Pasažieru vilciens». Šajā maršrutā gan
neviens vilciens nav atcelts, bet vairākos
reisos ir izmaiņas 1 – 4 minūšu robežās.
Aktuālais vilcienu kustības saraksts
pieejams mājaslapā pv.lv.
 22. decembrī pulksten 9.30 Sabiedrības integrācijas pārvaldes
telpās Sarmas ielā 4 notiks piecu
stundu bezmaksas seminārs bezdarbniekiem «Viegli atmest smēķēšanu», informē biedrība «Viegli atmest
smēķēt». Sīkāku informāciju par semināru var uzzināt pa tālruni 28843299,
e-pastu atmestsmeket@inbox.lv vai
facebook.com/atmestsmeket.
 Pirmdien notika detālplānojuma
projekta īpašumiem Lielajā ielā 41A
un Dobeles šosejā 9 sabiedriskā
apspriešana – tur zemes īpašnieks
SIA «Terra I» plāno būvēt veikalu.
Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Jelgavas
pilsētas teritorijas plānojumu teritorijā
starp esošo daudzstāvu dzīvojamo
apbūvi un Lielo ielu līdzās kafejnīcai
«Ceplis» atļauta sabiedriskā un darījumu apbūve. Publiskā apspriešana
noslēgsies 29. decembrī. Līdz tam
ikviens var iesniegt atsauksmes un
priekšlikumus par detālplānojuma projektu rakstiski Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, 131. kabinetā, vai pa e-pastu
dome@dome.jelgava.lv. Publiskās
apspriešanas laikā ar detālplānojuma
materiāliem var iepazīties pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv un Klientu
apkalpošanas centrā.
JPPI «Pilsētsaimniecība» (reģ Nr.90001282486)

aicina darbā satiksmes
organizācijas plānotāju.

Galvenie pienākumi:
•veikt satiksmes organizāciju pilsētā un
sniegt priekšlikumus tās uzlabošanai;
•izstrādāt ielu satiksmes organizācijas
tehnisko līdzekļu izveidojuma plānus;
•izvērtēt un sniegt priekšlikumus satiksmes
organizācijas tehniskiem līdzekļiem ielu un
ceļu rekonstrukcijas projektos;
•saskaņot ielu pagaidu darba vietu aprīkojuma shēmas;
•pildīt Satiksmes kustības drošības komisijas
sekretāra pienākumus.
Prasības pretendentam:
•augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība
inženierzinātnēs (pēdējo kursu students);
•labas datorprasmes («Word», «Excel»,
vēlams «MicroStation» vai «AutoCAD»);
•vēlama darba pieredze ceļu/ielu projektēšanā vai būvniecībā;
•rūpīgums, precizitāte, spēja analītiski domāt, pieņemt lēmumus un augsta atbildības
izjūta par sava darba rezultātu;
•B kategorijas autovadītāja apliecība.
Iestāde piedāvā:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•pilnas slodzes darba laiku;
•profesionālās pilnveidošanās un izglītošanās iespējas;
•dinamisku darbu.
Motivācijas vēstule un CV iesniedzami
līdz 2016. gada 30. decembrim.
E-pasts: pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv,
pasta adrese: JPPI «Pilsētsaimniecība»,
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A,
Jelgava, LV-3001.
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Ceturtdiena, 2016. gada 15. decembris

Iespēju atkritumus nodot bez
maksas izmanto arvien biežāk
Statistika par apsaimniekotajiem
atkritumiem Jelgavas
DAV laukumos

Metāls

Stikls

Plastmasa

Papīrs un
kartons

Elektrisko
un
elektronisko
iekārtu
atkritumi

2013.

43,13 t

2014.

58,622 t

2015.

61,289 t

2013.

43,13 t

2014.

58,622 t

2015.

61,289 t

2013.

43,13 t

2014.

58,622 t

2015.

61,289 t

2013.

43,13 t

2014.

58,622 t

2015.

61,289 t

2013.

43,13 t

2014.

58,622 t

2015.

61,289 t

Jānis Smiukšis, strādā Jelgavā:
«Visbiežāk sanāk nodot dažādas elektropreces – biroja tehniku, sadzīves tehniku.
Šāda iespēja ir jāizmanto, lai nepiesārņotu apkārtējo vidi. Esmu redzējis mežus, kuri
ir pilni ar atkritumiem, tādēļ uzskatu, ka katra cilvēka pienākums ir savu izlietoto
iepakojumu vai preci savākt un nodot – atkritumi tiek otrreizēji pārstrādāti, un mēs
varam iegūt jaunu preci. Par to noteikti katram ir jāaizdomājas!»
Jānis Rumba, dzīvo
privātmājā:
«Domāju, ka tiem, kas
dzīvo privātmājā, nemaz
nav citu iespēju, kur nodot
sašķirotos atkritumus. Ja
neizmantotu šo variantu,
tad īsā laika periodā
manā īpašumā izveidotos
atkritumu kaudze. Uz
atkritumu šķirošanas laukumu vedu visu, agrāk arī
PET pudeles, taču šobrīd
tik sīki atkritumus vairs
nešķiroju. Šoreiz atvedu
vecos stiklus, tāpat esmu
vedis automašīnas riepas,
sadzīves tehniku un dārza
atkritumus. Laukumu
sanāk apmeklēt vismaz
reizi mēnesī.»

Pašvaldības uzņēmuma
SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis
pozitīvi vērtē jelgavnieku aktivitāti atkritumu
apsaimniekošanas jautājumos: «Izpratne par atkritumu šķirošanu jelgavnieku
vidū nenoliedzami uzlabojas – pilsētnieki arvien
vairāk gan interesējas par
atkritumu šķirošanu, gan
praktiski šķiro atkritumus
un nodod tos savākšanas
laukumos.»
 Ģirts Pommers

Jelgavā jau vairākus gadus sekmīgi darbojas trīs dalīto atkritumu savākšanas laukumi – Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 un
Ganību ielā 84. Tajos jelgavnieki nelielos daudzumos var nodot
dažāda veida atkritumus: metālu, stiklu, papīru, kartonu, sadzīves tehniku un bīstamos atkritumus, kā arī sezonāli populāros
dārza atkritumus un vieglo automašīnu riepas. Pašvaldības uzņēmuma SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis
uzsver, ka pēdējo gadu laikā pilsētnieku izpratne par atkritumu
šķirošanu un nodošanu ir uzlabojusies, kas atspoguļojas arī
nodoto atkritumu daudzumā. «Pilsētas iedzīvotāji arvien vairāk
vēlas šķirot atkritumus. Privātmāju īpašniekiem atkritumu šķirošana ļauj ievērojami samazināt nešķiroto atkritumu daudzumu,
tādējādi ietaupot līdzekļus par nešķirotu atkritumu izvešanu.
Atliek vien sašķirot atkritumus un tos aizvest uz kādu no trim
laukumiem mūsu pilsētā,» tā A.Jankovskis.
Dalīto atkritumu savākšanas laukumi ir papildu iespēja atkritumu šķirošanai, jo pilsētā uzņēmums ir izvietojis
arī 110 dalīto atkritumu vākšanas
punktus – Jelgavas iedzīvotājiem tik
pazīstamos zaļos un dzeltenos konteinerus, kuros var ievietot papīru, kartonu, PET pudeles, plastmasu, stiklu.
Kā atzīst A.Jankovskis, šobrīd Jelgavā
izveidotie trīs atkritumu savākšanas
laukumi efektīvi apkalpo lielākos privātmāju masīvus – Pārlielupes iedzīvotājiem
tuvākais ir Paula Lejiņa ielā 6, Salnas
ielā 20 iekārtotais laukums sasniedzams
Lietuvas šosejas apkārtnē dzīvojošajiem,
bet Dobeles, Satiksmes un Atmodas ielas
apkārtnes iedzīvotājiem ērti sasniedzams
ir laukums Ganību ielā 84.

Kaspars Nag- Foto: Austris Auziņš
lis-Liepa, LLU
docents:
«Vecās ziemas riepas uz Salnas ielas laukumu vedu
pirmo reizi, taču
citus atkritumus
nododu regulāri.
Kartonu – apmēram trīs reizes
gadā, bet PET pudeles – vidēji reizi
gadā. Tāpat cenšos nodot visas
elektropreces un
sadzīves tehniku
– esmu vedis gan
veco ledusskapi, gan veļasmašīnu. Domāju, ka atkritumu nodošanas iespējas ir plašākas, nekā
iedzīvotāji tās izmanto. Kopš Jelgavā darbojas dalīto atkritumu šķirošanas laukumi, ir būtiski
samazinājies plastmasas pudeļu skaits parkos un sabiedriskās vietās. Tas vien pierāda, ka šai
depozītsistēmai ir nākotne.»

Jelgavnieki nodod arvien vairāk

Tā kā dalīto atkritumu savākšanas laukumi Paula Lejiņa ielā un
Salnas ielā līdz pat 2013. gadam bija
uzņēmuma SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» pārziņā, «Zemgales
Eko» statistika par apsaimniekotajiem atkritumiem pieejama vien par
pēdējiem trim gadiem. Pēc piecām atkritumu kategorijām – metāla, stikla,
plastmasas, papīra un kartona, kā arī
sadzīves tehnikas (elektropreces, bīstamie atkritumi) – var secināt, ka pilsētas iedzīvotāji ar katru gadu aktīvāk
izmanto dalīto atkritumu savākšanas
laukumu pakalpojumus. Salīdzinot
ar 2014. gadu, pērn par nepilnām 30
tonnām audzis nodotās plastmasas

Vladimirs
Potaņins,
jelgavnieks:
«Dzīvoju tepat
netālu privātmājā,
tādēļ ir ļoti ērti savākt lapas un atvest uz laukumu.
Esmu vedis arī cita
veida atkritumus –
cenšos nodot visu,
kas ikdienā savācas: PET pudeles,
dārza atkritumus,
sadzīves tehniku.
Laukumu Salnas
ielā apmeklēju
vairākas reizes
gadā.»

daudzums, tāpat pieaugums vērojams
papīra un kartona atkritumu, kā arī sadzīves tehnikas un bīstamo atkritumu
nodošanas apjomā, savukārt krietni
samazinājies pilsētnieku nodotā stikla atkritumu daudzums. «Šajā gadā
pieņemto stikla atkritumu apjoms
pārsniegs 2015. gada datus, bet 2014.
gadā fiksētā statistika saistīta ar to, ka
pilsētnieki daudz nodeva nevis stikla
pudeles, bet gan logu un siltumnīcu
stiklu. Iespējams, iedzīvotājiem nedaudz uzlabojās arī finansiālā rocība,
tādēļ tika veikti dažādi remontdarbi,»
secina A.Jankovskis. Pagājušajā gadā
kritusies arī saņemtā metāla tonnāža,
taču arī tam ir loģisks izskaidrojums
– Jelgavā ir vairāki metāla uzpirkšanas punkti, kuros pilsētnieki par
nodotajiem metāllūžņiem var saņemt
atlīdzību, tādēļ cilvēki izmanto iespēju
nopelnīt.
Savukārt augošais sadzīves tehnikas, elektroierīču un bīstamo atkritumu nodošanas apjoms liecina gan par
iedzīvotāju maksātspējas uzlabošanos,
gan izpratnes par vides jautājumiem
nostabilizēšanos. «Pēdējos pāris gados
cilvēki atļaujas biežāk mainīt sadzīves
tehniku, tāpat viņi noteikti kļūst apzinīgāki un izglītotāki. Agrāk sadzīves
tehnika mētājās mežos un grāvmalās,
bet pēdējā laikā ar to tik bieži vairs
nenākas saskarties.»

Sezonālais lapu drudzis un
automašīnu riepu kalni

Šogad visbiežāk jelgavnieki nodevuši
sezonālos atkritumus – automašīnu
riepas un dārza atkritumus. To apstiprina arī SIA «Zemgales Eko» dalīto
atkritumu savākšanas laukuma Paula
Lejiņa ielā operatore Mārīte Maļavkina: «Rudeni var saukt par lapu drudzi,
kad jelgavnieki izmanto iespēju nodot
šajā gadalaikā tik aktuālās koku lapas.
Sezonāls raksturs ir arī automašīnu
riepām – visbiežāk tās tomēr nodod
pavasarī un rudenī. Mūsu laukumā
konteineri piepildās regulāri: daži –
mēneša laikā, bet sezonālie var tikt
mainīti ik dienu. Priecē, ka iedzīvotāji

tiešām kļūst arvien apzinīgāki – daudzi
uzreiz brauc un nodod, bet ir arī tādi,
kas vispirms iegriežas, lai iepazītos
ar šķiroto atkritumu nodošanas iespējām.»
Kaut arī dalīto atkritumu pieņemšanas laukumos var nodot gandrīz
visu veidu atkritumus, šobrīd tajos
netiek pieņemti lielgabarīta un būvniecības atkritumi, arī apģērbs. Kā
skaidro A.Jankovskis, lai pieņemtu
kādu atkritumu grupu, ir jābūt efektīvai sistēmai, ko ar tiem darīt tālāk.
«Šobrīd pie mums nav vērsies neviens
uzņēmums, kurš piedāvātu pārstrādāt
drēbes. Līdzīgi ir ar būvatkritumiem,
kurus nepieņemam, jo tie mums būtu
vēl jāšķiro – tas ir ļoti sarežģīts process.
Taču jau tuvākajā nākotnē mēs varētu
atgriezties pie lielgabarīta atkritumu
pieņemšanas.»
Jāpiebilst, ka dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā Ganību ielā jau
divus gadus sekmīgi darbojas PET
pudeļu pieņemšana par naudu. «Šis
noteikti ir viens no pozitīvākajiem piemēriem tam, kā atkritumu nodošana
būtiski uzlabo pilsētvidi – Jelgavas ielās un parkos krietni samazinājies PET
pudeļu atkritumu daudzums. Kaut arī
viens cents par pudeli nav liela summa,
pie noteikta apjoma tomēr ir iespējams
saņemt pieklājīgu atlīdzību. Lielākā
summa, ko vienam klientam par nodotām PET pudelēm esam izmaksājuši,
ir apmēram 40 eiro,» atklāj «Zemgales
Eko» valdes loceklis.

Jelgavnieku atkritumi
ceļo tuvu un tālu

Kur nonāk jelgavnieku bez maksas
nodotie atkritumi? Dalīto atkritumu
savākšanas laukumos nogādātie atkritumi pēc tam tiek gan eksportēti
uz citām valstīm, gan pārstrādāti
tepat pilsētā un efektīvi izmantoti
jelgavnieku vajadzībām, piemēram,
pilsētnieku atvestie kokmateriāli (koki
un zari) tiek sašķeldoti un izmantoti kā
kurināmais siltumapgādes uzņēmuma
«Fortum Jelgava» krāsnīs. Savāktās
PET pudeles arī paliek pilsētas robe-

žās – tās pārstrādā Baltijā lielākajā
PET pudeļu rūpnīcā «PET Baltija»,
pārvēršot tās caurspīdīgās krāsainās
pārslās, ko vēlāk eksportē uz Dāniju,
Poliju, Lietuvu, Itāliju, Nīderlandi un
citām valstīm, kur no tām top jauni
plastmasas izstrādājumi.
Neizmantojot starpnieku pakalpojumus, tiek eksportēti arī stikla un kartona atkritumi – visbiežāk tie nonāk
pārstrādes uzņēmumos Lietuvā un
Polijā. Savukārt dārza atkritumi tiek
vesti uz atkritumu poligonu «Brakšķi»,
kur no tiem iegūst biogāzi.
Izpratne par atkritumu šķirošanu
jelgavnieku vidū nenoliedzami uzlabojas – pilsētnieki arvien vairāk gan
interesējas par atkritumu šķirošanu,
gan praktiski šķiro atkritumus un
nodod tos savākšanas laukumos. Tā
ir iespēja ne tikai rūpēties par apkārtējo vidi, bet arī samazināt atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas.
Jāpiebilst, ka no 2017. gada 1.
janvāra spēkā stāsies grozījumi
Dabas resursu nodokļa likumā,
kas paredz lielāku samaksu par
atkritumu apglabāšanu, tādējādi
atkritumu šķirošana kļūs vēl izdevīgāka. Sīkāku informāciju par atkritumu šķirošanu, dalīto atkritumu
savākšanas laukumu darba laiku un
citām novitātēm var iegūt mājaslapā
www.zemgaleseko.lv.

Dalīto atkritumu vākšanas
laukumos jelgavnieki
bez maksas var nodot:
• papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas,
kartona iepakojumu, izskalotas sulas un
piena pakas);
• PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, sadzīves ķīmijas un kosmētikas
plastmasas pudeles, vējstikla šķidruma
un dzesēšanas šķidruma izlietotās kanniņas, big bag maisus;
• stikla taru, logu stiklu;
• metālu, metāla dzērienu iepakojumu;
• dārza atkritumus;
• luminiscentās lampas;
• riepas;
• elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā.
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Jelgavā spēlēs «VEF Rīga»
pret «Fēniksu»

23. decembrī pulksten 18 ZOC tiks
aizvadīta LBL1 spēle, kurā «VEF
Rīga» uzņems Jūrmalas «Fēnikss»
basketbolistus. «Šogad atgriezāmies
pie tradīcijas organizēt mūsu mājas
spēles Latvijas reģionos, kur nav savas
augstākajā līmenī spēlējošas komandas. Šobrīd Jelgavai tādas komandas
nav, tādēļ izvēlējāmies tieši šo pilsētu.
Jāpiebilst, ka Jelgavā ir augstākās
kvalitātes basketbola infrastruktūra,
kas nav mazsvarīgi,» komentē «VEF
Rīga» kluba direktore Laila Spaliņa.
Biļetes uz spēli var iegādāties «Biļešu
paradīzes» kasēs, kā arī spēles dienā
ZOC. To cena – 2 eiro, studentiem un
pensionāriem – 1 eiro.

Telpu futbolisti Jelgavā
izcīna Baltijas kausu

11. decembrī ZOC
aizvadīta izšķirošā
Baltijas kausa izcīņas telpu futbolā
spēle, kurā Latvijas izlase ar rezultātu 4:2 pārspēja
Lietuvu, tādējādi
jau piekto reizi
izcīnot Baltijas
kausa izcīņas trofeju. Divus vārtus mūsu
izlases labā guva Maksims Seņs, bet pa
vieniem – jelgavnieks Igors Lapkovskis un
Igors Avanesovs. Jāpiebilst, ka 9. decembrī
Latvijas izlase ar rezultātu 2:0 pārspēja
Igaunijas izlasi. Baltijas kausa izcīņa telpu
futbolā šogad notika jau sesto reizi.
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SPORTS
«Apoloniem» – 16 medaļas

Aizvadīts Latvijas un Jelgavas čempionāts
svara stieņa spiešanā bez ekipējuma,
kurā piedalījās 187 dalībnieki no Latvijas
un Lietuvas. Klubs «Apolons» izcīnīja astoņas zelta, trīs sudraba un piecas bronzas godalgas. Sieviešu grupā sudrabs
Gundegai Jankovskai un Edītei Ķenģei,
bronza – Janai Jansonei un Olgai Sobačevskai. Junioru grupā zelts Vladislavam
Konderko, bronza Artūram Audzem.
Open grupā zelts Renāram Drongam
un Artūram Aleksandrovam. Senioru 1.
grupā zelts Igoram Marudinam, bronza
– Mihailam Rekaikinam, 2. grupā sudrabs
Ivanam Raukenam, bronza – Jānim Lapelam, zelts – Oļegam Illarionovam, 3. grupā zelts Valērijam Semjonovam, Jānim
Lasmanim un Aleksandram Smelovam.

Aicina uz Jaungada balvas
izcīņu volejbolā

Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī,
Jelgavas sporta hallē Mātera ielā 44a būs
tradicionālā Jaungada balvas izcīņa volejbolā. Sacensības notiks gan vīriešu, gan
sieviešu komandām. Komandas pieteikties varēs Jelgavas sporta hallē sacensību
dienā līdz pulksten 10. Kā informē turnīra
galvenais tiesnesis Valdis Ilmers, sacensību
izspēle, setu skaits un komandu sadalījums
būs atkarīgs no pieteikto vienību skaita.
Jāpiebilst, ka katrā komandā jābūt vismaz
sešiem spēlētājiem un tajā nedrīkst būt
vairāk par diviem Latvijas Nacionālās
līgas spēlētājiem. Turnīra uzvarētāji savā
īpašumā iegūs Jaungada balvas kausu un
godalgas. Dalība Jaungada balvas izcīņā
volejbolā ir bez maksas.

Pašvaldība paziņo
2016. gada 15. februārī Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācija ir pieņēmusi
lēmumu Nr.2-31-1.2/141 «Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam 4. līnijā 58A,
Jelgavā, darba uzdevuma derīguma termiņa
pagarināšanu».
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt
grozījumus spēkā esošajā detālplānojumā,
paredzot zemes vienību skaita platības un
robežu konfigurāciju maiņu, kā arī plānotā
piebraucamā ceļa sarkano līniju izvietojumu.
Detālplānojuma izstrādes robeža atbilst
nekustamā īpašuma 4. līnijā 58A (kadastra
Nr.0900 021 0111, platība 17 815 m²)
robežām. Detālplānojuma ierosinātāji ir
A.Jegorovs, E.Silickis, I.Krivoručko, SIA
«NYBO EMBRO».

«Violai – 20»: pasākums
Jelgavas futbola cilvēkiem

Piedāvā darbu

 Ģirts Pommers

Malku maisos. T.26775112.

22. un 23. decembrī Jelgavas sporta hallē ar futbola
turnīru un saviesīgu pasākumu klubā «Jelgavas
krekli» tiks atzīmēta FK
«Viola» 20 gadu jubileja.
Tajā vienlaikus tiks sumināts pilsētas jaunāko laiku
spilgtākā futbola personība
Jelgavā Dainis Kazakevičs,
kurš 1996. gada 30. oktobrī
noorganizēja pirmo treniņu
tolaik vēl Jelgavas 2. vidusskolas stadionā, bet 2004.
gadā, apvienojoties viņa izveidotajam FK «Viola» un FK
«RAF Jelgava», izveidojās šī
brīža lielākā futbola organizācija Zemgales reģionā – FK
«Jelgava». Šobrīd kluba jaunatnes akadēmijā trenējas
vairāk nekā 350 audzēkņu
un strādā 15 profesionāli
treneri, un, kā sola klubs,
pavisam tuvā nākotnē Jelgavā noteikti uzbūvēs savu
treniņbāzi.

Pasākuma programma

Futbola kluba «Viola»
dibinātājs un FK «Jelgava» ilggadējais galvenais
treneris Dainis Kazakevičs 22. un 23. decembrī
Jelgavas sporta hallē
organizēs futbola turnīru,
kurā aicina piedalīties savus bijušos audzēkņus un
Jelgavas futbola draugus.
Foto: no LFF arhīva
«Pasākums nebūs ar lielu pompu
– ir pagājuši 20 gadi kopš FK «Viola»
izveidošanas, tādēļ ir pienācis brīdis,
kad draudzīgā un nedaudz sportiskā
atmosfērā satikties un labi pavadīt
laiku. Ar daudziem šajos divdesmit
gados satiktajiem, trenētajiem cilvēkiem joprojām kontaktējos regulāri,
taču ir tādi, kas no futbola ir pagājuši

malā. Ir pienācis laiks satikties – dalību
apstiprinājuši jau apmēram 170 bijušie
futbolisti un Jelgavas futbolam pietuvinātie,» tā FK «Viola» izveidotājs bijušais
FK «Jelgava» galvenais treneris, bet
šobrīd – Latvijas Futbola federācijas
sporta direktors un U-21 nacionālās
izlases galvenais treneris D.Kazakevičs.
Futbola svētku galvenais pasākums
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22. decembris
• No pulksten 9 līdz 17 – futbola turnīra
«Daiņa kauss» priekšsacīkstes (sporta
hallē).
• No pulksten 17 līdz 19 – paraugspēles
futbolā: «Mītavas patrioti» – «Daiņa draugi», FK «Jelgava 2017» – FK «Jelgava 2010
– 2012», «Jelgava All Stars» – «Latvija All
Stars» (sporta hallē).
• No pulksten 20 līdz 24 – saviesīgais
pasākums klubā «Jelgavas krekli».
23. decembris
• No pulksten 10 līdz 15 – futbola turnīra
«Daiņa kauss» finālspēles (sporta hallē).

būs divu dienu futbola turnīrs «Daiņa
kauss» Jelgavas sporta hallē, kurā piedalīsies 12 dažāda vecuma FK «Viola»
un FK «Jelgava» bijušie audzēkņi, kā
arī notiks trīs paraugspēles. Vienā no
tām laukumā dosies arī pats D.Kazakevičs. Savukārt 22. decembra vakarā
pulksten 20 klubā «Jelgavas krekli»
notiks saviesīgs pasākums, kura apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar
dažādiem foto un video materiāliem par
FK «Viola» izveidošanu un futbola kā
sporta veida attīstību pilsētā.

Piedāvā darbu kosmetoloģei(-gam),
manikīra meistarei(-am) un frizierei(-im)
centrā. T.26886616 (Ludmila Ruža).

Meklē darbu
Vīrietis (45 gadi) meklē darbu. T.22457317.

Pārdod
Skaldītu malku. T.27715117

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.
Malku maisos. T.26041297.
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.

Pērk
Vēlos pirkt 2 – 3 ist. dzīvokli centrā, bez
remonta, 1. vai 2. stāvā. T.26380997
Dzīvokli. T.26821287.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Dzīvokli ar krāsns apkuri. T.28146654.

Dažādi
Koku, krūmu izzāģēšana. T.25994203.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.

HK «Zemgale/LLU» aizvadīs labdarības spēli

Kravu pārvadājumi. T.25446667.

 Ģirts Pommers

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.

17. decembrī Jelgavas ledus
hallē notiks labdarības spēle hokejā, kurā savā starpā
tiksies Latvijas hokeja līgā
(LHL) spēlējošo amatieru
izlase pret Latvijas hokeja
Virslīgas čempionātā startējošo HK «Zemgale/LLU»
vienību. Spēlē saziedotie
līdzekļi tiks novirzīti Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas fondam insulīna
sūkņa iegādei. Spēles sākums plānots pulksten 16.
«Gribējām organizēt spēli, kurā
tiekas mūsu līgas izlase ar kādu
Virslīgas klubu, bet izprātojām, ka
varam šo spēli skatītājiem pasniegt ar
pievienoto vērtību – kādam palīdzēt.

Iepriekš esmu organizējis labdarības
spēles basketbolā, kad tikās mūziķi,
dziedātāji un slavenības. Hokejā ir
mazliet grūtāk, jo daudzas Latvijas
slavenības nemaz nemāk slidot, tāpēc
palikām pie šāda formāta. Tas būs
ļoti interesants, jo daudzi mūsu līgas
spēlētāji ir spēlējuši Virslīgā, daži – arī
jauniešu un pieaugušo nacionālajās
izlasēs. Šādai spēlei ir liela nozīme
arī hokeja popularizēšanai, apliecinot
hokejistu cēlos mērķus, saliedējot hokeja vidi un skatītājus,» to, kā radusies
ideja par šādas spēles organizēšanu,
atklāj viens no spēles organizatoriem
LHL izveidotājs Edgars Svencis.
LHL komandas sastāvu veidos
vairāki bijušie HK «Zemgale/LLU»
spēlētāji: Artūrs Batraks, Viesturs
Cimermanis, Roberts Titiņš, Jānis
Golubovičs, Rihards Ķepītis un citi,
kā arī dažādās Latvijas izlasēs uzspē-

lējušie hokejisti Raivis Brencēns un
Aigars Mironovičs.
Jāpiebilst, ka hokeja starplaikos apmeklētājiem būs izklaides programma
– dažādi konkursi ar balvām, bērnus
izklaidēs Jelgavas pilsētas talismans
Alnītis, BTA Lācis, Čili Pipars ar
draugiem. Būs arī dīdžejs ar hokeja
dziesmām, kā arī daiļslidošanas un
sinhronās slidošanas paraugdemonstrējumi.
Jelgavas Ledus sporta skolas direktors Aivars Zeltiņš aicina visus
skatītājus uz spēli ņemt līdzi kādu
mīksto rotaļlietu, kuru ziedot Jelgavas
maznodrošinātajām ģimenēm. «Spēles
mērķis nav sacensties vai noskaidrot
labāko, bet gan vākt līdzekļus labdarībai. Jelgavā hokejs ir viens no
vadošajiem sporta veidiem, tāpēc sabiedrības interese un atbalsts ir liels.
Uz tādu ceru arī 17. decembrī. Būtiski,

lai hokeja līdzjutēji uz šo spēli nāk ar
gaišām domām, labu garastāvokli, bet
par to, lai būtu baudāms pasākums,
parūpēsies hokejisti. Aicinu hokeja
draugus un citus interesentus nākt
uz spēli ar mīkstajām rotaļlietām. Pēc
pirmajiem gūtajiem vārtiem līdzi paņemtās mīkstās rotaļlietas metīsim uz
ledus – tā būs dāvana Ziemassvētkos
Jelgavas maznodrošinātajām ģimenēm,» tā A.Zeltiņš.
Visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas fondam insulīna sūkņa
iegādei. Ierīce ir pusautomātiska, kas
nepārtraukti zemādā ievada īslaicīgas darbības insulīnu. Izmantojot šo
ierīci, ar cukura diabētu sirgstošam
nav nepieciešamas četras, piecas un
pat vairāk insulīna injekciju dienā.
Insulīna sūkņa cena ir vairāk nekā
trīs tūkstoši eiro.

SSC kausa finālā spēlēs «Armets» un «Valauto»
 Ģirts Pommers

Pagājušās nedēļas nogalē Jelgavas Sporta servisa centra (SSC)
basketbola kausa izcīņas turnīrā tika noskaidrotas komandas,
kuras cīnīsies par turnīra godalgām. 18. decembrī pulksten 12
par bronzu cīnīsies «Doks» un «Ķepas», bet pulksten 13.30
sāksies finālspēle, kurā tiksies «Armets» un «Valauto».
SSC kausa izcīņā šogad piedalās 11
komandas, kuras izspēlēja viena apļa
turnīru. Šogad tika mainīts turnīra
nolikums, un viena no galvenajām
izmaiņām attiecās uz izspēles kārtību.

Par SSC kausu cīnīsies pirmo divu
vietu ieguvējas pamatturnīrā, bet par
bronzu – trešā spēcīgākā komanda
pret ceturto.
Turnīra gaita bija spraiga un sais-

toša, jo fināla četrinieka komandas
noskaidrojās tikai pēdējā – 10. – kārtā.
Par tām kļuva «Armets» komanda, kas
10 aizvadītajās spēlēs piedzīvoja tikai
vienu zaudējumu, kā arī «Valauto»,
kas pamatturnīru beidza ar astoņām
uzvarām un diviem zaudējumiem.
Jāuzsver, ka abu komandu savstarpējā
spēlē minimālu uzvaru izcīnīja «Val
auto», sagādājot saviem pretiniekiem
vienīgo zaudējumu. Savukārt bronzas
godalgu mačā tiksies titulētās «Ķepas»
pret «Doks» vienību.

SSC KAUSA IZCĪŅAS TURNĪRA TABULA PĒC PAMATTURNĪRA
Komanda
Spēles Uzvaras Zaudējumi
«Armets»
10
9
1
«Valauto»
10
8
2
«Doks»
10
8
2
«Ķepas»
10
8
2
«Brāļi Ilmāri»
10
5
5
«Kultūra»
10
4
6
«Rokiji»
10
4
6
«Ozols»
10
3
7
«NĪP»
10
2
8
«Vēja radiatori»
10
2
8
«Vilki»
10
2
8

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Dzīvnieku morgs, kremācijas pakalpojumi.
T.27020432.

Līdzjūtība
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
/J.Silazars/
Izsakām mūsu visdziļāko līdzjūtību
Gintam Reinsonam,
mīļu cilvēku mūžībā pavadot.
Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centra kolektīvs

Sēru paziņojums
Dziļās skumjās paziņojam,
ka 11. decembrī mūžībā aizgājis
Bruno Trokša
(dzimis 1944. gada 10. oktobrī).
Atvadīšanās – sestdien, 17. decembrī,
plkst.13 no 2. Meža kapu kapličas Rīgā.
Tuvinieki

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS VILKĀJS (1974. g.)
ŅINA PIGAREVA (1936. g.)
ELEONORA LASTOVSKA (1926. g.)
LEOKADIJA JAREMČUKA (1936. g.).
Izvadīšana 15.12. plkst.11 Bērzu kapsētā.
ZENTA MAJORE (1929. g.).
Izvadīšana 15.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ELFRĪDA LIEPIŅA (1941. g.).
Izvadīšana 16.12. plkst.11 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 19. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2349.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 71.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Zvaigžņotie Ziemassvētki». Melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
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. 367. un 368.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 70.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2349.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «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 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 ««De facto»».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis».*
1.40 «Ķīpsalā». Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.20 «Niko un ceļš uz zvaigznēm». Animācijas filma.
8.50 «Latvijas sirdsdziesma».*
9.45 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 365. un 366.sērija.
11.00 «Kultūrzīme. «Akmens modinātājs».»*
Tēlnieks Laimonis Blumbergs.
12.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.10 ««UEFA Euro 2016» pusfināls».*
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.). 663.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 14.sērija.
20.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 72.sērija.
21.50 «Modernie laiki». ASV komēdija.
23.25 «Kas mēs esam?»* Dokumentāls raidījums.
23.45 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls. 2.sērija.
1.25 «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 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 97.sērija.
11.30 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 52. un 53.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 99.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 62.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 5.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. 19.sērija.
23.25 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.30 «Dzīvīte».
0.55 «LNT ziņu «Top 10»».
1.40 «Attīstības kods 2».
2.05 «Gonula». Seriāls. 5.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 18.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. 17.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. 19.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. 62. un 63.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». ASV seriāls. 18.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 72. un 73.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 63.sērija.
21.00 «Precētie pret brīvajiem 2». TV šovs. 2016.g. 8.sērija.
22.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 19.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību 2». ASV seriāls. 12.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Sveika, Rīga!»
1.40 «Zem kupola 2». Seriāls. 7.sērija.
2.30 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
3.20 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 63.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 20. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2350.sērija.

9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 72.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Tomasa Kinkeida Ziemassvētku namiņš».
ASV biogrāfiska drāma. 2008.g.
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.25 «Province».*
13.55 «Pasaka par vērdiņu». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
14.20 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 5.sērija.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 1.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 71.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2350.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Juris Rubenis.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Pirkšanas un pārdošanas noslēpumi».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Apburtie Ziemassvētki». ASV un Kanādas melodrāma. 2015.g.
1.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.50 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».
9.50 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
10.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 367. un 368.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 663.sērija.
11.55 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 ««UEFA Euro 2016». Pusfināls».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 72.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 664.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmie kadri 2. Mežonīgo Rietumu spoki». Dok.seriāls.
20.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 73.sērija.
21.55 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 7.sērija.
22.45 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 31.sērija.
23.45 «Aļaskas savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.).
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 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 2014.g. 5.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 98.sērija.
11.45 «Mīla fjordos. Divas vasaras». Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 100.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 63.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Atslēga uz manu sirdi».
ASV romantiska komēdija. 2013.g.
23.10 «Apmierini mani 2». ASV seriāls. 3.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Gonula». Seriāls. 6.sērija.
2.10 «Šaubu ēnā».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 19.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.). 72.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 18.sērija.
9.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.00 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 19.sērija.
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 20.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. 63. un 64.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 19.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 74. un 75.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 64.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6». Seriāls. 3.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zibsnis». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.05 «Bulta 3». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.05 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 23.sērija.
1.00 «Transā». Lielbritānijas un Francijas detektīvdrāma. 2013.g.
2.50 «Iespējams tikai Krievijā 6».
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 64.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 21. 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. 2351.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 73.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».

TV PROGRAMMA
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 2.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 72.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2351.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «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.). 3.sērija.
1.00 «Pirkšanas un pārdošanas noslēpumi». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.40 «Aculiecinieks».*
9.00 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 1.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 664.sērija.
12.00 ««Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks». LTV videofilma.
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. 5.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 73.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 665.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Latviešu jaunie režisori. Alise Zariņa. Normāli cilvēki». Īsfilma.
21.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
22.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 74.sērija.
22.50 «Latviešu jaunie režisori. Vigo Zaļaiskalns. Ne savējais». Īsfilma.
23.15 «Ekstrēmie kadri 2. Mežonīgo Rietumu spoki». Dok.seriāls.
23.45 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
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 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 99.sērija.
11.45 «Atslēga uz manu sirdi». ASV romantiska komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 101.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 64.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 3». ASV seriāls. 4.sērija.
22.10 «Kauja par nākotni». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2005.g.
0.30 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Košākai dzīvei 3».
2.05 «Gonula». Seriāls. 7.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 20.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.). 73.sērija.
8.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 19.sērija.
9.55 «Rezervisti». Seriāls. 3. un 4.sērija.
11.00 «Zibsnis». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 21.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. 64. un 65.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 20.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 76. un 77.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 65.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.30 «Gatava pārvērtībām».
23.20 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 13.sērija.
0.15 «Zem kupola 2». Seriāls. 8. un 9.sērija.
1.55 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 22».
2.25 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
3.05 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 65.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 22. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2352.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 74.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 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 3.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 73.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2352.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2016. gada 15. decembris
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Kreilis un Lauva».
Dokumentālā filma par A.Samoilovu un J.Šmēdiņu.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas Gada balva sportā 2016».
23.50 «Nakts ziņas». 23.59 Sporta ziņas. 0.01 Laika ziņas.
0.05 «Personība. 100 g kultūras».*
1.05 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
9.00 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 2.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 665.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
13.05 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 74.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 666.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 75.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 «Personība. 100 g kultūras».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Galileo 3».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.10 «Karamba!» Humora raidījums.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 100.sērija.
11.50 «Tas būs ziņās!» ASV ģimenes filma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 11.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 102.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 65.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 8.sērija.
22.10 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
23.10 «Keisijas Entonijas prāva». ASV drāma. 2013.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
2.05 «Gonula». Seriāls. 8.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 21.sērija.
6.50 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
8.00 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.25 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
9.00 «Ziemassvētku konsultants». Kanādas komēdija. 2012.g.
11.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6». Seriāls. 3.sērija.
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 22.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. 65. un 66.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 21.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 78. un 79.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 66.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 14.sērija.
22.00 «Killeru elite». ASV un Austrālijas krimināltrilleris. 2011.g.
0.20 «Zem kupola 2». Seriāls. 10.sērija.
1.20 «Rezervisti». Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.30 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 66.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 23. 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. 8.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 75.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 6.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 4.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 74.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Nāve paradīzē 4». Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Latvijas sirdsdziesma».*
0.25 «Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!»».*
1.25 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 6.sērija.
2.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5».
Seriāls (ar subt.). 3.sērija.

3.45 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
4.50 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Albānijā». 10.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. 6.sērija.
9.00 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015»».*
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 3.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 666.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Personība. 100 g kultūras».*
14.30 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 75.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 667.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Starptautiskais 35. sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016»».
21.10 «Mazulis». ASV komēdija. 1921.g.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dženova». Lielbritānijas mistikas drāma. 2008.g.
23.55 «Leģendārie albumi. Džimijs Hendrikss». Dokumentāla filma.
1.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.55 «Latviešu jaunie režisori. Alise Zariņa. Normāli cilvēki». Īsfilma.
2.30 «Latviešu jaunie režisori. Vigo Zaļaiskalns. Ne savējais». Īsfilma.
2.55 «Tango».* Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.35 «Anekdošu šovs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Galileo 3».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 101.sērija.
11.45 «Ziemassvētki septembrī». Vācijas komēdija. 2003.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 103.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 66.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 4.–6.sērija.
23.00 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
1.10 «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. 12.sērija.
5.50 «Drošības aģenti VAIROGS». Seriāls. 22.sērija.
6.55 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Mazās burves». Animācijas seriāls.
8.00 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.25 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
9.00 «Salavecīša aizvietotājs». ASV ģimenes filma. 2013.g.
11.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 14.sērija.
12.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 1.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.50 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». ASV realitātes šovs. 2014.g.
15.45 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.10 «Ziemassvētku savedējs». ASV romantiska drāma. 2012.g.
18.00 «Šķiršanās formula». Seriāls. 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viens pats mājās 4». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
22.10 «Ledus raža». ASV komisks trilleris. 2005.g.
0.05 «Ziemassvētku savedējs». ASV romantiska drāma. 2012.g.
1.45 «Zem kupola 2». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.15 «TV3 ziņas».
3.45 «Bez tabu».
4.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Sestdiena, 24. decembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
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. Ziemassvētki». 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. «Maija un Paija». Valmieras teātra izrāde.
12.35 «Avārijas brigāde. Ziemassvētki». Animācijas filma.
12.45 «Folkloras programma «Klēts».
Ziemassvētki ar folkloras kopu «Budēļi»».*
13.15 «Endrū Loids Vebers. 40 skatuves mūziklu gadi».
Koncertfilma (ar subt.).
14.35 «Kreilis un Lauva». Dok.filma par A.Samoilovu un J.Šmēdiņu.
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Atenboro paradīzes putni».
Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.25 TIEŠRAIDE. «Ziemassvētku dievkalpojums».
Pārraide no Rīgas Doma.
20.05 «Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju apsveikumi
Ziemassvētkos».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā»».
23.00 TIEŠRAIDE. «Ganu sv. Mise». Pārraide no Vatikāna.
1.05 «Pieci tenori Ziemassvētkos».*
2.06 «Koncerts «Rīgas Ziemassvētki»».*
3.30 «Dženova». Lielbritānijas mistikas drāma. 2008.g.
5.00 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

Ceturtdiena, 2016. gada 15. decembris
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.25 «Province».* (ar subt.).
7.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Alpu dakteris. Starpsezona».
13.45 TV PIRMIZRĀDE. «Baltā čūska». Vācijas pasaku filma. 2015.g.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.00 «Mazulis». ASV komēdija. 1921.g.
17.00 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
17.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
18.40 «Koncerts «Rīgas Ziemassvētki»».*
20.05 «Starptautiskais 35. sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016»».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētku atzīšanās».
ASV romantiska komēdija. 2015.g.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētki ar Rolando Vijasonu». Koncerts.
23.55 «LTV piedāvā... Mūzika Ziemassvētkos».*
0.55 «Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā»».*
2.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Leģendārie albumi. «The Grateful Dead»».
4.30 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
4.59 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 11.–13.sērija.
5.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.10 «Mazais Gobijs». Ķīnas animācijas filma. 2010.g.
7.35 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 62.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «12 Ziemassvētku pārsteigumi».
ASV romantiska komēdija. 2015.g.
12.20 «Nomoda sapnis». ASV un Kanādas melodrāma. 2013.g.
14.10 «12 Ziemassvētku vēlēšanās». ASV komēdija. 2011.g.
16.00 TV PIRMIZRĀDE. «Princis uz Ziemassvētkiem».
ASV melodrāma. 2015.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Sirds aicinājums 3». ASV seriāls. 2016.g. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 54. un 55.sērija.
23.25 «Nomoda sapnis». ASV un Kanādas melodrāma. 2013.g.
1.00 «Tas būs ziņās!» ASV ģimenes filma. 2013.g.
2.20 «Mazais Gobijs». Ķīnas animācijas filma. 2010.g.
3.40 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Zem kupola 2». Seriāls. 13.sērija.
5.40 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
6.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.10 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
8.05 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.25 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6». Animācijas seriāls.
8.50 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
9.05 «Ziemassvētki Madagaskarā». ASV animācijas filma. 2009.g.
9.35 «Šreka Ziemassvētki». ASV animācijas filma. 2007.g.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Precētie pret brīvajiem 2». Realitātes šovs. 8.sērija.
12.10 «Gatava pārvērtībām». 3.sērija.
13.10 TV PIRMIZRĀDE. «Bella Ziemassvētkos».
ASV ģimenes filma. 2014.g.
15.05 «Elfs». ASV komēdija. 2003.g.
17.05 «Viens pats mājās 4». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Ledus sirds». ASV animācijas filma. 2013.g.
21.35 ««UgunsGrēks» svin Ziemassvētkus».
23.25 «Dejosim!» ASV romantiska komēdija. 2012.g.
1.15 «Izdomātie meli». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
2.50 «Elfs». ASV komēdija. 2003.g.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 25. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*

Bijušās Lauktehnikas veterānu
apvienība barikāžu dalībniekus un
tautfrontiešus lūdz pieteikt savus
datus Sarmai Balbekai (t.29791398)
kopīga saraksta veidošanai
līdz š.g. 20. decembrim.
Ādas problēmu, izsitumu,
sabiezējumu, apsārtumu, veidojumu
pārbaudi un ārstēšanu veic

dermatologs Pauls Ozoliņš.

Jelgavā, Dambja ielā 10. Tālrunis 29217661.

NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

Jelgavas tehnikums turpina uzņemšanu ESF darbības
programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt nodarbinātībā, izglītībā
vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un
izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros» projekta
grupās «Sākotnējās profesionālās izglītības programmu
īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros» (vienošanās
Nr.7.2.1.2./15/I/001):
• Bārmenis (mācību ilgums – 1,5 gadi, iepriekšējā
izglītība – 12 klases);
• Autoatslēdznieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā
izglītība – 9 un 12 klases no 17 gadu vecuma);
• Mēbeļu galdnieks (mācību ilgums – 1,5 gadi,
iepriekšējā izglītība – 12 klases).
Izglītojamie saņem stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
Mācību sākums – 2017. gada janvārī.
Dokumentus pieņem: līdz 2017. gada 6. janvārim
darba dienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8
līdz 15 Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 204. telpā.
Tālrunis uzziņām: 63025605, 63025620.
E-pasts uzziņām: info@jelgavastehnikums.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

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. Ziemassvētki». 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. 6.sērija.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 15.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pa haskiju pēdām». Dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 ««Urbi et Orbi»». Romas pāvesta uzruna Ziemassvētkos.
Pārraide no Vatikāna.
13.35 «Daudz laimes!»
14.25 «Ziemassvētku koncerts «Kad mīlestība dzimst»».*
16.20 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
16.30 «Ķepa uz sirds».*
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Labdarības koncerts «Nāc līdzās Ziemassvētkos!»». (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Solījums zem āmuļiem».
Kanādas melodrāma (ar subt.). 2016.g.
23.00 «Atenboro paradīzes putni». Dokumentāla filma.
0.00 «Lindas Leen koncerts «Ziemas skaņas»».*
1.35 «Endrū Loids Vebers. 40 skatuves mūziklu gadi».
Koncertfilma (angļu val., ar subt.).

2.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.35 «Dailes teātra svētku koncerts».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Kapelāns». Dokumentāla filma.
7.15 «Ziemassvētki ar Rolando Vijasonu». Koncerts.
8.15 «Zebra».* (ar subt.).
8.30 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
9.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Alpu dakteris. Starpsezona».
12.15 «Leģendārie albumi. Džimijs Hendrikss». Dok.filma.
13.25 ««The European Border Breakers 2016»
apbalvošanas ceremonija».
14.40 «Šķērsiela». Dokumentāla filma (ar subt.).
16.20 «Jaunie laiki Šķērsielā». Dokumentāla filma.
18.00 «Kapitālisms Šķērsielā». Dokumentāla filma.
20.00 «Teātris.zip».
20.30 «Jūtu tektonika». Nacionālā teātra izrāde.
22.55 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 32.sērija.
23.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.40 «Ziemassvētku atzīšanās». ASV romantiska komēdija. 2015.g.
2.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

2.30 «Leģendārie albumi. «The Grateful Dead»».
3.30 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Ziemassvētki septembrī». Vācijas komēdija. 2003.g.
6.45 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.15 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 63. un 64.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 3».
10.30 «Reičela Alena. Tikai saldumi». Kulinārijas raidījums.
11.00 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
11.30 TV PIRMIZRĀDE. «12 Ziemassvētku dāvanas».
ASV romantiska komēdija. 2015.g.
13.10 «Te, augšā, snieg». Vācijas melodrāma. 2012.g.
15.05 TV PIRMIZRĀDE. «Lielais Getsbijs».
Austrālijas un ASV drāma. 2013.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 8.sērija.
19.00 «Zigfrīds Muktupāvels, Raimonds Pauls.
Ziemassvētku koncerts».
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Tāda ir mīlestība». ASV un Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
23.35 «12 Ziemassvētku pārsteigumi». Romantiska komēdija. 2015.g.
1.10 «Lielais Getsbijs». Austrālijas un ASV drāma. 2013.g.
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3.15 «Vilfreds 3». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
3.35 «LNT brokastis».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Mazās sievietes. Losandželosa 2». Realitātes šovs.
6.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 3». Animācijas seriāls.
7.55 «Teletūbiji». Raidījums bērniem.
8.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» 5».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.30 «Polārais ekspresis». ASV animācijas filma. 2004.g.
13.25 «Laura Reinika Ziemassvētki». Koncerts. 2012.g.
16.25 «Ledus sirds». ASV animācijas filma. 2013.g.
18.30 «Ziemassvētki Madagaskarā». ASV animācijas filma. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 ««Bez tabu» speciālizlaidums «Īstais Ziemassvētku vecītis»».
20.35 TV PIRMIZRĀDE. «Džeks – milžu bende».
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
22.50 «Ziemassvētku konsultants». Kanādas komēdija. 2012.g.
0.40 «Rukšvecītis». Fantāzijas filma. 2006.g. 1. un 2.sērija.
4.00 «TV3 ziņas».
4.10 «Šķiršanās formula». Seriāls. 9.sērija.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 15. decembris

Jaunais gads divreiz!
Uz koncertspēli «Es šonakt
būšu laimīgs!» Zemgales
Olimpiskajā centrā 28.
decembrī ielūdz Normunds
Jakušonoks, Baiba Sipeniece-Gavare un Uldis Marhilēvičs.

Labas pārvaldības saukļi sabiedrības informēšanai

Foto: publicitātes
 Jana Bahmane

Labas pārvaldības princips paredz no valsts
pārvaldes arī tādu rīcību, kas likumos nav tieši
paredzēta, ja tas nepieciešams pretimnākošas
attieksmes nodrošināšanai un privātpersonas
tiesību ievērošanas veicināšanai. Tāpēc valsts
un pašvaldības iestādei pieņemtais lēmums
vai izdarītā rīcība cilvēkam jāizskaidro ne tikai
ar «likuma burtu», bet arī cilvēcīgi, atbilstoši
katras personas uztverei un izpratnei.
Savukārt cilvēkam ir tiesības prasīt valsts

pārvaldei pieņemto lēmumu izskaidrot
saprotami.

Pasākumi pilsētā
15. decembrī pulksten 17 – XII bērnu starptautiskais baleta pasaku festivāls «Ziemas pasaka»: «Riekstkodis». Biļešu cena – € 5 – 10 (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).
15. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Muzicē akustiskās
ģitāras meistars Kaspars Zemītis. Biļešu cena – € 25. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
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 14 un 18 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš» deju izrāde
«Īkstīte». Mūzikas autors – J.Lūsēns. Libreta autore un izrādes režisore – D.Micāne-Zālīte. Horeogrāfes – L.Jansone un G.Trukšāne. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja
– A.Skrastiņa. Biļešu cena – € 2 – 4 (kultūras namā).
17. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku balle Jelgavas pilī. Programmu skatīt
mājaslapā www.llu.lv. Dalības maksa – € 25 (Jelgavas pilī).
18. decembrī pulksten 11 un 13 – Ziemassvētku izrāde bērniem «Jemeļas
Jaungada piedzīvojumi». Pasākums krievu un latviešu valodā. Organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde. Biļešu cena – € 2 (2. pamatskolas aktu zālē).
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 – «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 – Ziemsvētku 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).

Arī šogad, tuvojoties gada
nogalei, ar skanīgu un krāšņu koncertspēli «Es šonakt
būšu laimīgs!» Zemgales
Olimpisko centru (ZOC)
28. decembrī pulksten 19
pieskandinās tautā iemīlēti
mūziķi un aktieri, kuri ne
vien priecēs klātesošos ar
populārām kompozīcijām,
bet arī piedalīsies jautrā
dziesmu duelī. «Šie būs īsteni tautas sadziedāšanās
svētki – ne velti šīvakara
devīze ir «Es šonakt būšu
laimīgs!»,» pasākumu klātienē aicina baudīt Baiba
Sipeniece-Gavare.
Koncertuzvedumā priekšnesumi
savīsies ar spēli, kas iedvesmota
no populārā televīzijas raidījuma
«Dziesmu duelis», un arī šajā vakarā B.Sipenieces-Gavares virsvadībā
klātesošie piedalīsies dziesmuspēlē.
«Mākslinieki Ulda Marhilēviča un
Normunda Jakušonoka pārstāvētajās komandās sacentīsies dziesmu
minēšanā – Nacionālā teātra aktieri
stāsies pretim aktieriem no Dailes
teātra, savu meistarību pierādīs arī
Liepājas un Valmieras teātra aktieri,» stāsta pasākuma producents
Sandis Mohovikovs, piebilstot, ka
sadziedāšanās svētkos aicināti iesais-

tīties arī skatītāji. «Šogad pasākuma
viesus iepriecināsim ar jauniem
tuvplāna ekrāniem, kas uz skatuves
notiekošo ļaus kvalitatīvi izbaudīt
ikvienam – arī tiem skatītājiem, kuru
sēdvietas atrodas tālāk no skatuves,»
atklāj S.Mohovikovs. Papildus dziesmuspēlei skatītāji varēs izbaudīt arī
muzikālus priekšnesumus, piemēram, Olgas Rajeckas dziesmu popūriju, leģendārās grupas «Pērkons»
uzstāšanos, būt par lieciniekiem
kāda Raimonda Paula skaņdarba
pirmatskaņojumam un piedzīvot
daudzus citus neaizmirstamus svētku mirkļus. «Šo koncertspēli veidojam tā, lai varētu dziedāt visi, jo kas
gan var būt labāks par iespēju iet uz
koncertu un izdziedāties no sirds?
Ja būs vēlme palīdzēt savai komandai atminēt dziesmu, to varēs darīt,
tāpat arī varēs celties kājās un dejot.
Vēlamies šo pasākumu pārvērst par
īstiem svētkiem – par koncertu ar
pievienoto vērtību,» uz svētkiem
aicina koncertspēles režisore Aija
Strazdiņa. Komandām dziesmas
atminēt palīdzēs arī pašmāju kori
– «Tik un tā» un «Mītava». «Mēs
aicinām ikvienu koncertu baudīt
ģimenes vai draugu lokā, klausoties
un izdziedot sirdij tuvas un mīļas melodijas,» aicina B.Sipeniece-Gavare.
Pasākumā piedalīsies Latvijas
Nacionālā, Dailes, Liepājas un Valmieras teātra aktieri, dziedātāji
Viktors Lapčenoks, O.Rajecka, Māra

Upmane-Holšteine, Samanta Tīna,
Mārtiņš Ruskis, Suitu sievas, grupa
«Pērkons», gaidāmi arī citi muzikāli
pārsteigumi. Jāpiebilst, ka nākampavasar koncertspēle «Es šonakt būšu
laimīgs!» izskanēs arī citās Latvijas
pilsētās – Valmierā, Ventspilī, Ogrē,
Cēsīs, Rēzeknē un Liepājā, pulcējot
dziedātājus, kas dzimuši šajās pilsētās vai to apkārtnē.
Koncertspēle «Es šonakt būšu
laimīgs» 28. decembrī pulksten 19
notiks ZOC. Savukārt pēc koncerta,
pulksten 22, ZOC 2. stāvā interesenti
aicināti uz pasākuma afterparty ar
dzīvo mūziku, dzērieniem un uzkodām. Pasākuma dalībnieki varēs neformālā gaisotnē satikt koncertspēles
dalībniekus, piedalīties dāvanu
izlozēs, kā arī B.Sipenieces-Gavares
kleitu, kuru dizaina autore ir Elita
Platmalniece, izsolē. Organizatori
norāda, ka līdzekļi, kas tiks saņemti
no triju B.Sipenieces-Gaveres skatuves tērpu izsoles, tiks ziedoti mūziķa
Ūdrīša rehabilitācijai. «Šie tērpi ir ar
vēsturi – esmu ar tiem bijusi daudzos
nozīmīgos pasākumos, kā arī tikusies
ar ievērojamām personībām – valstsvīriem, mūziķiem un daudziem
citiem,» stāsta B.Sipeniece-Gavare.
Biļetes uz koncertspēli un tās afterparty var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs, biļešu cena – 10 – 50 eiro,
savukārt ieeja afterparty – 25 eiro.
Koncertspēli telekanālā TV3 varēs
skatīt Vecgada vakarā, 31. decembrī.

Kamerkoris «Mītava» uzstāsies
Jāņa Lūsēna koncertprogrammā
 Jana Bahmane

«Dzejas smalkums un spēks
savienojumā ar maigajām
un temperamentīgajām melodijām solistu izpildījumā
radījis jauna veida komunikāciju visiem tiem, kas ilgojas, sapņo, skumst un cer,»
savu jauno Ziemassvētku
koncertprogrammu «Kā man
tevi sasildīt», kas 18. decembrī
pulksten 14 izskanēs Jelgavas
kultūras namā, raksturo komponists Jānis Lūsēns. Koncertā
uzstāsies arī pašmāju jauktais
kamerkoris «Mītava».
«Pirms pāris gadiem jau piedalījāmies
producenta Aigara Dinsberga projektā,
muzicējot kopā ar Viktoru Lapčenoku,
Aiju Andrejevu un Samantu Tīnu, tādēļ
šis koncerts ir mūsu sadarbības turpinājums,» stāsta jauniešu kamerkora «Mītava» mākslinieciskā vadītāja Agija Pi-

zika. Viņa neslēpj, ka satraukums pirms
koncerta ir ļoti liels, jo šis repertuārs
korim ir jauns. «Mums būs tikai viens
kopmēģinājums ar solistiem – pagaidām
repertuāru apgūstam patstāvīgi, taču
daudzos no koncertprogrammā iekļautajiem skaņdarbiem korim ir pavadošā
funkcija, un bez solistiem dziesmu skanējums ir pavisam citāds,» skaidro A.Pizika.
Divas dienas pirms pasākuma «Mītavai»
ir arī savs Ziemassvētku koncerts Svētās
Annas baznīcā, tādēļ adventes laikā
korim darba netrūkst. «Esmu pieradusi
katru dziesmu «noslīpēt», tādēļ ceru, ka
arī šoreiz viss izdosies,» tā kora «Mītava»
mākslinieciskā vadītāja.
J.Lūsēna koncertprogramma «Kā
man tevi sasildīt» veidota kā muzikāls
vēstījums divās daļās, kuru izstāstīs
solisti Andris Ērglis un Annija Putniņa,
vijolnieks Raimonds Ozols, J.Lūsēna
instrumentālā grupa, zvanu ansamblis
«Primus» un kamerkoris «Mītava».
Koncerta pirmajā daļā izskanēs J.Lūsēna jaunā cikla mīlestības dziesmas ar

dzejnieku Leona Brieža, Māra Čaklā,
Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Māras
Zālītes un Pētera Brūvera vārdiem. Īpaša
nozīme dziesmu ciklā piešķirta vijolei,
kas muzikālās izteiksmes ziņā atveido
skaisto un netveramo gan dievišķā, gan
velnišķā izpratnē, stāsta koncerta organizatori «Izklaides producentu grupa 7».
Savukārt koncerta otrajā daļā klausītāji
varēs izbaudīt muzikālu kolāžu no daudzu gadu garumā tapušām J.Lūsēna
dziesmām Ziemassvētku laikam. «Gan
zināmu Ziemassvētku dziesmu popūrijs
R.Ozola solo izpildījumā, gan «Mazu brīdi
pirms» lielā sastāva skanējumā un tautā
iemīļotā «Nakts» himniski pacilājošās
noskaņās dos iespēju ikvienam sajust tās
Ziemassvētku izjūtas, kas glabātas sirdī
visu gadu,» vērtē pasākuma organizatori.
Ziemassvētku koncerts «Kā man tevi
sasildīt» Jelgavas kultūras namā notiks
18. decembrī pulksten 14. Biļetes var
iegādāties kultūras nama kasē un «Biļešu
paradīzes» kasēs visā Latvijā, cena – 12
– 20 eiro.

