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Atklāj jaunus faktus
par hercogu Jēkabu
Foto: Austris Auziņš

 Jana Bahmane

Atklājot Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) izstrādāto
dokumentu izstādi «Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs (1610 – 1681) un viņa laikmets», šonedēļ Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notika ekspozīcijas autores vēstures doktores Mārītes Jakovļevas
priekšlasījums. «Mēs varam teikt, ka hercogs Jēkabs bija
izcilība, un interesanti ir tas, ka gan latvieši, gan vācieši
ciena viņu un savas vēstures kontekstā vērtē pozitīvi,»
hercoga Jēkaba personību raksturo M.Jakovļeva.
Šī izstāde ir secīgs ekspozīcijas
«No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam», kas tika radīta
par godu Kurzemes hercogistes
450 gadu jubilejai, turpinājums.
Ekspozīcijā skenētā veidā tiek
atspoguļoti gan zinātniskajā
apritē jau iekļuvuši avoti, piemēram, vairāki hercoga Jēkaba
noslēgti starptautiskie līgumi,
gan arī vērtīgi jaunatradumi,
kas palīdz noskaidrot līdz šim

nezināmus vēstures faktus.
Viens no vērtīgākajiem atklājumiem, kas uziets, gatavojot šo
ekspozīciju, ir Tobago salas karte,
kas datēta ar 1654. gadu. Šo karti
zīmējis kāds no pirmajiem hercoga
Jēkaba sūtītajiem kolonistiem, kas
Tobago ieradies 1654. gada pavasarī – atbraucēji šo salu nosauca
par Jauno Kurzemi. «Līdz šim
karte nav bijusi pētniekiem pazīstama – pastāvēja uzskats, ka tā

nozaudēta. Šobrīd varam apgalvot,
ka šī ir senākā droši datētā Tobago
karte pasaulē, un to var saukt par
pasaules līmeņa dokumentu,» vērtē vēstures doktore M.Jakovļeva.
Ekspozīcijā apkopotas arī hercoga vēstules, skices, zīmējumi, kalpotāju algu izmaksu saraksts un
citi artefakti, kas raksturo hercogu
kā personību un valdnieku. Viņa
lielākā kaislība esot bijusi kuģi, un
ekspozīcijā skatāmi dokumenti,
kas apliecina, ka savus pirmos
kuģus hercogs Jēkabs uzbūvēja
Liepājā, nevis Ventspilī. Jēkaba
valdīšanas laikā hercoga kuģu
būvētavās Ventspilī un Liepājā
kopumā tika uzbūvēti 80 – 100
kuģi – pārsvarā nelieli burinieki.
Izstādē informatīvās planšetēs
var iepazīties ar periodu, kad
hercogs Jēkabs pārņem varu no
tēvoča hercoga Frīdriha 1642.
gadā, ar hercoga Jēkaba personību

un ģimeni, galmu un sadzīvi, gūt
ieskatu hercogistes ekonomikā,
koloniālajā politikā un uzzināt
daudz citu interesantu faktu.
Jēkaba Ketlera teju 40 gadu
ilgās valdīšanas laiks tiek uzskatīts par veiksmīgas politikas un
saimniekošanas piemēru, taču zinātnisku, vēstures avotos balstītu
pētījumu par šo vēstures periodu
joprojām ir maz. «Noteikti vēl ir
ļoti daudz neizzinātu faktu par
hercogu Jēkabu – ja vien būtu
jauni interesenti, kas vēlētos šo tematu pētīt!» tā ekspozīcijas autore.
Izstādes autore ir LU Latvijas
vēstures institūta vadošā pētniece un LVVA galvenā arhīviste
vēstures doktore M.Jakovļeva,
māksliniece – Baiba Šomase, projekta vadītāja – LVVA direktora
vietniece vēstures doktore Valda
Pētersone. Izstāde Jelgavas muzejā apskatāma līdz 5. martam.

«Pilsētas pasāžas» ēkai veiks tehnisko izpēti
 Ilze Knusle-Jankevica

skaidrotu plaisu rašanās cēloni,
kā arī ietekmi uz ēkas mehānisko
Pagājušās trešdienas vakarā tehnisku bojājumu dēļ
stiprību, īpašniekam līdz 28. februtika evakuēti cilvēki no tirdzniecības centra «Pilsētas
ārim uzdots veikt ēkas detalizētu
pasāža». Objektu apsekoja Būvniecības valsts kontrotehnisko izpēti, kā arī, lai novērstu
les biroja (BVKB) speciālisti un konstatēja, ka 2. stāva
stiegrojuma korozijas risku, aiztaigrīdas flīzes atlīmējušās un pagrabstāva autostāvvietas
sīt radušās plaisas,» skaidro BVKB
griestos ir plaisas. Veicot pārbaudes, speciālisti nesoKomunikācijas un informācijas
šajās konstrukcijās bojājumus nekonstatēja un atļāva
vadības nodaļas vadītāja Nelda
ēku ekspluatēt, tomēr, lai pārliecinātos par pilnīgu tās
Elsiņa. Viņa norāda, ka biroja
drošību, ēkas īpašniecei SIA «Marno J» uzdots veikt
eksperti pārbaudīja ēkas nesošo
detalizētu ēkas tehnisko izpēti.
konstrukciju mehānisko stiprību
un stabilitāti, veicot tādus mērīPēc BVKB būvinspektoru veik- atzinums par pārbaužu rezultā- jumus kā pagrabstāva un 1. stāva
tās apsekošanas ēkas īpašniekam tiem. «Tomēr, lai pārliecinātos pārseguma izliekums, pagrabstāva
20. janvārī izsniegts oficiāls BVKB par ēkas pilnīgu drošību un no- pārseguma un kolonnu betona

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

stiprība, betona aizsargkārtas
biezums pārsegumiem līdz stieg
rojumam, stiegrojuma diametrs
un plaisu dziļums.
Pēc BVKB atzinuma saņemšanas tirdzniecības centra īpašnieki
operatīvi novērsa grīdas bojājumus, un jau sestdien tirdzniecības
centrs bija atvērts apmeklētājiem.
«Varam apgalvot, ka ēkā atrasties
ir droši, par ko liecina arī BVKB
sniegtais atzinums,» uzsver SIA
«Marno J» administrācija, norādot, ka ar atbildību veiks biroja
norādītās pārbaudes, lai izslēgtu
jebkādas šaubas par ēkas stāvokli.

63048800

Arī Jelgavā uzliesmo gripa;
slimnīcā nosaka karantīnu
 Sintija Čepanone

Arī Jelgavā saslimstība
ar gripu ir sasniegusi
epidēmijas apmērus –
atbilstoši aktuālajiem
gripas un akūtu augšējo elpceļu infekciju
monitoringa datiem
Jelgavā reģistrēti 533,3
saslimšanas gadījumi
uz 100 000 iedzīvotāju.
Lai izvairītos no plašākas gripas izplatības,
iedzīvotāji aicināti atbildīgi izvērtēt publisku vietu apmeklēšanu,
savukārt Jelgavas pilsētas slimnīcā noteikta
karantīna.
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) gripas
epidēmijas sākumu valstī izziņoja pagājušajā nedēļā, taču
atbilstoši aktuālajiem monitoringa datiem tobrīd Jelgavā bija
reģistrēts tikai 28,1 saslimšanas
gadījums uz 100 tūkstošiem
iedzīvotāju. Nedēļas laikā situācija ir būtiski mainījusies,
un, kā skaidro, SPKC Zemgales
reģionālās nodaļas pārstāve
Elvīra Brūvere, šobrīd mūsu pilsētā reģistrēti 533,3 saslimšanas
gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. «Monitoringā iesaistītajās
ārstniecības iestādēs apstiprināti 19 gripas slimnieki – pieci
saslimušie ir bērni vecumā līdz
četriem gadiem, seši – vecumā
no pieciem līdz 14 gadiem, kā
arī astoņi pieaugušie. Fiksēta arī
saslimšana ar plaušu karsoni,
kas varētu būt gripas izraisīta
komplikācija,» tā E.Brūvere,
lēšot, ka kopumā gripas slimnieku skaits Jelgavā, visticamāk,
ir lielāks.
Gripas uzliesmojums sāk atspoguļoties arī izglītības iestāžu
apmeklējumā – pagājušajā nedēļā skolas apmeklēja 79 procenti
skolēnu, bet pirmsskolas izglītības iestādes – 74 procenti bērndārznieku, informē E.Brūvere.
Jāuzsver, ka vecāki aicināti atbildīgi izvērtēt situāciju un nelaist
bērnus uz bērnudārzu, skolu,

interešu izglītības nodarbībām,
ja ir aizdomas par saslimšanu.
Pamatojoties uz SPKC sniegto
atzinumu par gripas saslimstības
līmeni Jelgavā, pašvaldībā stājies
spēkā rīkojuma «Par gripas un
citu aktuālo augšējo elpošanas
ceļu infekcijas slimību profilaksi»
3. punkts. Saskaņā ar to Jelgavas
Izglītības pārvaldei, pašvaldības
un valsts izglītības iestādēm
jāpievērš pastiprināta uzmanība
iestādes darbinieku un skolēnu
veselības stāvoklim, nepieļaujot
ar gripu saslimušo atrašanos
izglītības iestādē. Izglītības, kultūras un interešu izglītības iestādēm rīkojums nosaka ierobežot
ārpusklases un citus pasākumus
un neplānot jaunus, ja tie notiek
slēgtās telpās un saistīti ar vairāk
nekā 50 dalībnieku pulcēšanos
vienuviet, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldes
vadītājas vietniece Egita Veinberga.
Arī Jelgavas pilsētas slimnīca apmeklētājus aicina būt
atbildīgiem un ievērot slimnīcā
noteiktos ierobežojumus. Proti,
kopš šīs nedēļas sākuma slimnīcā
noteikta karantīna. Šajā periodā
tuvinieki drīkst apmeklēt tikai
ļoti smagi slimus pacientus,
kuriem nepieciešama kopšana,
un atļauju dod ārstējošais ārsts,
izsniedzot īpašu caurlaidi. Savukārt pārējos gadījumos tiek
nodrošināta iespēja pacientam
atstāt sūtījumu, kuru sanitāri
nodos konkrētam slimniekam.
Tuvinieki, kuri vēlas nodot paciņu slimnīcā gulošajam, to aicināti
atstāt slimnīcas garderobē 1. stāvā. Atstāt pienesumu iespējams
katru dienu, arī brīvdienās, no
pulksten 11 līdz 13 un no pulksten 16 līdz 18.
Nacionālais veselības dienests
atgādina, ka gripas epidēmijas
laikā no valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes
ārstu mājas vizītes pie gripas
slimniekiem. Par katru vizīti
ģimenes ārsta prakse saņem
maksājumu no valsts, savukārt
pacientam par vizīti ir jāveic pacienta iemaksa 2,85 eiro apmērā.
Turpinājums 3.lpp.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 141 aktīvajam jelgavniekam, kas
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas karogu publicēti 19. janvāra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 6 pilsētas karogi. Pareizi
atbildēja 122 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Intars Dille, Indra
Trona, Valija Felse, Aija Auniņa, Saulcerīte Tivča, Gaismonis Žilinskis,
Valentīna Krūmiņa, Dace Dombrovska-Baškirova, Sandra Vaļņicka, Raivis
Ruskulis, Brigita Gintere, Inta Poriķe.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Jau šogad Pasta
salā izbūvēs
jumtu estrādei
un slidotavai

Pasta salas estrādes
jumta skice

 Kristīne Langenfelde

Jau šogad slidotavai un
estrādei Pasta salā tiks
uzbūvēts jumts, kas ļaus
būtiski pagarināt slidošanas sezonu un uzlabos
komfortu brīvdabas pasākumu apmeklētājiem
vasarā.

«Varam sagaidīt vairāk pasākumu vasarā»
Mintauts Buškevics, iestādes «Kultūra» vadītājs:
«Līdz ar jumta izbūvi Pasta salas estrādei Jelgava kļūs pievilcīgāka
dažādu pasākumu producentiem – varam sagaidīt plašāku vasaras pasākumu piedāvājumu mūsu pilsētā. Līdz šim lietus ietekmēja ne tikai
apmeklētāju komfortu – tas varēja nest arī finansiālus zaudējumus
pasākuma rīkotājiem, ja sliktu laikapstākļu dēļ pasākumu apmeklētu
mazāk cilvēku vai lietus dēļ tas būtu jāatceļ vispār. Jumta izbūve šos
riskus novērsīs un jelgavniekiem vasarā ļaus baudīt vēl kvalitatīvākus
kultūras pasākumus.»

Pasta salas slidotavas
jumta skice

Jau tad, kad Pasta salā tika uzbūvēta estrāde un ierīkota slidotava,
pašvaldība apzinājās, ka jumts
abiem objektiem ir nepieciešamība, tāpēc tika turpināts darbs, lai
rastu iespēju šim mērķim piesaistīt
finansējumu. «Tas nav lēti, tāpēc arī
sākotnēji, būvējot abus objektus, to
realizēt neizdevās. Slidotavai gan
bija iespēja uzlikt brezenta jumtu,
kā to piedāvāja darbu izpildītājs,
taču tas ne pēc kvalitātes, ne vizuāli
neiekļāvās Pasta salas sakārtotās
vides koncepcijā. Tāpēc arī tobrīd
izvēlējāmies nogaidīt un īstenot
ieceri tad, kad būs iespēja piesaistīt finansējumu kvalitatīva jumta
izbūvei,» skaidro Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos Vilis
Ļevčenoks.
Jelgavas pašvaldībai šogad izdevās
piesaistīt valsts budžeta līdzekļus
850 000 eiro apmērā, kas kopā ar
pašvaldības ieguldīto ļaus realizēt
abu jumtu izbūvi. Šobrīd ir tapušas
abu jumtu skices, lai jau drīzumā
varētu izsludināt projektēšanas un
būvniecības konkursu. Paredzēts, ka
jumti būs gatavi līdz gada beigām.
«Šobrīd plānots, ka reāla būvniecība
Pasta salā varētu sākties pēc Jelgavas pilsētas svētkiem. Nosvinēsim
Pilsētas svētkus, izmantojot arī
Pasta salas sniegtās iespējas, bet
pēc tam Pasta salas pieejamība būs
ierobežota, jo tur sāksies būvdarbi,»
skaidro V.Ļevčenoks.

Slidotava varēs strādāt arī tad,
kad ārā būs plus pieci grādi

«Rīkosim turnīrus un trenēsim mazos hokejistus»
Armands Ozollapa, Zemgales Olimpiskā centra valdes loceklis:
«No jumta izbūves slidotavai ieguvums būs ne tikai ziemā, bet arī
vasarā, jo arī vasarā inline hokeju spēlēt nevarēja, ja uznāca lietus.
Tāpat bez jumta praktiski nebija iespējams plānot kādus turnīrus vai
mačus slidotavā, jo ilgtermiņā prognozēt laikapstākļus nav iespējams.
Jau nākamsezon slidotavā varēsim rīkot, iespējams, ne tikai pilsētas,
bet pat valsts mēroga turnīrus hokejā. Tāpat tiek apsvērta iespēja
slidotavā atsevišķos laikos vieglākas intensitātes treniņus aizvadīt
mazajiem hokejistiem no Jelgavas Ledus sporta skolas, jo, kā zināms,
ledus halles noslogojums ir ļoti liels. Ieguvumu no jumta slidotavai
būs daudz.»

Kopš slidotava ir izveidota, tā vēl
nevienu sezonu nav spējusi strādāt
pilnā apmērā, jo tās darbu būtiski ietekmē laikapstākļi – līdzko ārā snieg
vai līst, slidotava tiek slēgta. Tāpēc
arī slidotājiem vienmēr ir jāseko līdzi
aktuālajai informācijai un jābūt gataviem, ka konkrētā brīdī slidotava
var arī nestrādāt. Līdz ar jumta izbūvi tas mainīsies. «Pie šādas ledus
nodrošināšanas sistēmas, kāda ir
mūsu slidotavā, tā var darboties arī
tad, ja āra temperatūra ir plus pieci
grādi pēc Celsija, taču ar noteikumu,
ka lietus un sniegs nenokļūst uz
ledus. Tiklīdz slidotavai būs jumts,
to varēsim nodrošināt. Tāpēc ceram,
ka jau nākamajā sezonā slidotava
varēs darbu sākt novembra beigās
un noslēgt līdz ar pavasari,» uzsver
V.Ļevčenoks.
Slidotavai ne tikai būs jauns jumts,
bet arī sānsienas ziemeļu un ziemeļrietumu pusē, lai to aizsargātu
no sezonas valdošajiem vējiem, kas
slidotavā varētu iepūst nokrišņus.
Jāpiebilst, ka pagājušajā ziemas

«Šobrīd abiem jumtiem Pasta salā
– gan slidotavas, gan estrādes – ir
tapušas skices, lai jau drīzumā varētu izsludināt projektēšanas un
būvniecības konkursu. Paredzēts, ka
jumti būs gatavi līdz gada beigām,»
skaidro Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos Vilis Ļevčenoks.
sezonā slidotava darbojās tikai no
25. novembra līdz 24. janvārim un
tā apmeklēta 4530 reizes.

Šovasar brīvdabas pasākumi
atgriezīsies Uzvaras parkā

Estrādes jumta izbūves darbi būs
krietni apjomīgāki par slidotavas,
tāpēc jārēķinās, ka šovasar līdz ar
darbu sākšanu Pasta salas estrādē
brīvdabas pasākumi nevarēs notikt
– tie uz vienu sezonu atgriezīsies Uzvaras parkā. «Izvērtējot konstruktoru un arhitektu piedāvātās skices,
kā labāko risinājumu izvēlējāmies
jumtu, kur ir koka nesošās konstrukcijas. Tās Pasta salas ainaviskajā
koncepcijā iekļaujas labāk nekā,
piemēram, metāla. Lai izprastu
jumta konstrukcijas sarežģītību, var
piebilst, ka sijām būs 20 – 30 metru
laidums. Arī dizainiski jumts nebūs
veidots kā vienlaidu plakne – tas
ir arhitektu oriģināldarbs, kas vēl
vairāk paspilgtinās Pasta salas vides
estētiku,» stāsta V.Ļevčenoks.
Taču tikpat būtisks kā jumta
vizuālais skats ir arī tā funkcionalitāte. «Ja pagājušajā sezonā kādam
brīvdabas pasākuma apmeklējumu
varēja sabojāt lietus, kas uznāca
pēkšņi pasākuma laikā, tad turpmāk šādu nepatīkamu mirkļu vairs
nebūs. Vēl vairāk – paredzēts, ka
arī estrādes jumtam sāna sienās
tajās pusēs, no kurām pūš valdošie
vēji Pasta salā, tiks veidoti stikla
aizsegi. Patlaban tiek plānots, ka
stikla aizsegus pēc vajadzības varēs
nolaist vai pacelt, līdz ar to maksimāli izvairoties no laikapstākļu
ietekmes brīvdabas pasākumos,»
skaidro V.Ļevčenoks.
Kā informē pašvaldības iestāde
«Kultūra», pagājušajā gadā kultūras
pasākumus, kas notika Pasta salā,
tostarp estrādē, apmeklēja 128 tūkstoši cilvēku.
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Arī Jelgavā uzliesmo gripa;
slimnīcā nosaka karantīnu
No 1.lpp.

Lai gripas epidēmijas laikā
nesaslimtu ar gripu, SPKC
epidemiologi iesaka ģērbties
atbilstoši laika apstākļiem;
censties pēc iespējas retāk apmeklēt vietas, kur uzturas
daudz cilvēku; vēdināt telpas
un mitrināt iekštelpu gaisu,
bieži uzkopt telpas, izmantojot
sadzīvē lietojamos mazgāšanas
līdzekļus; rūpīgi mazgāt rokas
ar ziepēm vairākas reizes dienā
un pārliecināties, ka arī bērni to
dara; izvairīties no pieskaršanās
acīm, degunam un mutei ar
nemazgātām rokām; auduma
kabatlakata vietā izmantot
vienreizlietojamas salvetes,
pēc lietošanas (deguna šņaukšanas, šķaudīšanas vai klepus)
tās izmest un nomazgāt rokas;
nelietot kopīgus traukus un
higiēnas priekšmetus.
«Taču vislabākā aizsardzība
pret gripu ir vakcinācija, un
vakcinēties pret gripu iespē-

jams vēl joprojām, jo imunitāte
izveidojas desmit dienu laikā,»
uzsver E.Brūvere, atgādinot,
ka saskaņā ar Kompensējamo
zāļu sarakstu noteiktām iedzīvotāju grupām valsts kompensē
vakcināciju pret gripu 100 vai
50 procentu apmērā. Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu
ar 50 procentu kompensāciju
pienākas iedzīvotājiem vecumā
no 65 gadiem, grūtniecēm, kā
arī iedzīvotājiem, kuri pieder
pie noteiktām veselības riska
grupām, savukārt vakcināciju
pret gripu pilnā apmērā valsts
kompensē bērniem vecumā
no 6 līdz 24 mēnešiem, kā arī
bērniem līdz 18 gadu vecumam
ar noteiktām saslimšanām.
Sīkāku informāciju par personu loku, kas var pretendēt
uz valsts kompensētu gripas
vakcīnu, var uzzināt mājaslapā
www.spkc.gov.lv, sadaļā «Tavai
veselībai», apakšsadaļā «Vakcinācija», «Pret gripu».

Jaunieši varēs kļūt
par reportieriem
 Sintija Čepanone

«Latvijā daudzi no tiem, kas šobrīd strādā kādā
medijā – laikrakstā, televīzijā, radio –, savu karjeru
sākuši, žurnālistikas pamatus apgūstot neformālās nodarbībās. Arī es esmu viena no viņiem un
uzskatu, ka tas jaunietim, kuram interesē darbs
plašsaziņas līdzekļos, ir labs starts,» saka jelgavniece žurnāliste Marija Burgarte, kura ar pašvaldības atbalstu Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) Jelgavas jauniešiem
organizēs nodarbības, piedāvājot apgūt žurnālistikas un audiovizuālās mediju mākslas pamatus.
Pirmā nodarbība plānota 8. februārī pulksten 16.
«Mana ideja ir radīt platformu jauniešiem, ieinteresējot
viņus atspoguļot dažādus
procesus savā pilsētā un norises sabiedrībā jeb kļūt par
reportieriem, šajā ar informāciju piesātinātajā laikā
iemācīt novērtēt ziņu avotus,
formulēt un objektīvi atspoguļot sabiedrības viedokli,»
stāsta M.Burgarte, piebilstot,
ka tādējādi tiks veicināta arī
jauniešu izpratne par norisēm pilsētā, jo informācijas
radītāji būs paši jaunieši, aplūkojot vienaudžiem aktuālas
un interesējošas tēmas. «Mēs
kopā mācīsimies, lai veidotu
Jelgavas jauniešiem saistošu
saturu,» tā viņa.
Nodarbības, sākot no 8.
februāra, plānotas ZRKAC
divas reizes nedēļā, apgūstot
gan laikrakstu, gan televīzijas
darba specifiku. «Pirmdienas
būs veltītas žurnālistikas un
audiovizuālās mākslas pamatu apgūšanai, trešdienas
– televīzijai,» tā M.Burgarte,
norādot, ka nodarbības vadīs

gan viņa, gan kā pasniedzēji
tiks piesaistīti citi savas jomas speciālisti. Šobrīd plānots, ka nodarbības noslēgsies 7. jūnijā, taču, ja būs liela
interese, septembrī tās varētu
atsākties.
Jau tuvākajās dienās M.Bur
garte viesosies visās Jelgavas
skolās, izņemot sākumskolas,
lai jauniešus iepazīstinātu
ar savu ideju un aicinātu uz
pirmo nodarbību. Galvenais
nosacījums – jaunietim jābūt
ne jaunākam par 14 gadiem,
ieinteresētam radoši izpausties, kā arī vēlmei attīstīt sevī
reportiera dotības. Pieteikties nodarbībām jaunieši var
līdz 15. februārim ZRKAC pa
tālruni 63082101 vai e-pastu
birojs@zrkac.jelgava.lv (kontaktpersona Irina Jaunā), savukārt papildjautājumus var
uzdod M.Burgartei pa tālruni
25929103.
Jāuzsver, ka nodarbības
jauniešiem būs bez maksas
– tās finansiāli atbalstīs Jelgavas pašvaldība.

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

AICINA DARBĀ ĀRŠTATA AUTORU(-I).
Pienākumi: materiālu veidošana laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» un
portālam www.jelgavasvestnesis.lv.
Prasības:
• pieredze žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā;
• ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un spēja tās izpaust.
Pieteikumu un CV lūdzam sūtīt
pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 1. februārim.
JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63048800.
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Skolēniem māca
«biznesa gēnu»
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Īsi
 Aigars Krūmiņš un Vjačeslavs Ovsjaņņikovs atzīti par
SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) labākajiem šoferiem aizvadītā gada pēdējā mēnesī.

A.Krūmiņš apbalvots par izciliem
darba rezultātiem reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos, savukārt V.Ovsjaņņikovs
– par sasniegumiem Jelgavas
pilsētas pārvadājumos, teikts
JAP mājaslapā. Jāatgādina, ka,
nosakot labāko šoferi, tiek vērtēts
paveiktā darba apjoms un kvalitāte, autobusa tehniskais stāvoklis,
finanšu rādītāji un degvielas patēriņš, kā arī vai autobusa vadītājam
nav pārkāpumu un sūdzību par
viņu. Izvērtējot darba rādītājus
gada griezumā, tiek noteikti arī
gada labākie šoferi.

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras
Jelgavas Biznesa inkubators sadarbībā ar
Jelgavas Izglītības pārvaldi īsteno nodarbību ciklu visās pilsētas
vidusskolās, ģimnāzijās un profesionālajās
izglītības iestādēs, veicinot jauniešu interesi
par uzņēmējdarbību.
«Daudziem pirmā asociācija ar uzņēmējdarbību ir risks, milzīga
atbildība un stress,
bet es šajās nodarbībās jauniešiem vēlos
parādīt medaļas otru
pusi – ka uzņēmējdarbība ir arī aizraujoša,
radoša problēmu risināšana komandā,»
stāsta Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs
Ņikita Kazakevičs.
Janvārī uzsāktas inovāciju
un uzņēmējdarbības nodarbības, kuru mērķauditorija ir
vidusskolēni un profesionālo
izglītības iestāžu vecāko kursu
audzēkņi. Tajās Ņ.Kazakevičs
sniedz prezentāciju par to, kā
uzsākt biznesu, kas ir veiksmīga
biznesa pamatā un kas ir Biznesa inkubators, kā arī jauniešiem
tiek dots kāds radošs uzdevums.
«Jāstrādā ir ar rokām un galvu,

jābūt gatavam izaicinājumiem,
jo tieši tā notiek biznesā,» skaidro Jelgavas Biznesa inkubatora
vadītājs.
Nodarbībā Jelgavas 6. vidusskolas 10. un 11. klases
skolēniem atklājās, ka viņiem
uzņēmējdarbība asociējas, piemēram, ar naudu, tirgu, ražošanu, darbu, produkciju, ideju,
nākotni. Lai gan skolēniem
atšķīrās viedoklis par to, kas uzņēmējdarbībā ir vissvarīgākais,
Ņ.Kazakevičs norāda, ka tā ir
komanda, kurā cilvēki dara to,
kas viņiem patīk un padodas.
«Laba komanda arī no relatīvi
sliktas idejas var uztaisīt lielu
biznesu,» tā viņš.
Lai pārbaudītu skolēnu radošumu, uzdrīkstēšanos un spēju
pielāgoties apstākļiem, tika
dots uzdevums – no 20 spageti,
gabala diega un līmlentes bija
jāizveido konstrukcija, uz kuras
jāuzliek zefīrs. Mērķis – uzbūvēt
visaugstāko konstrukciju. Daži
uzdevumu izpildīja ātri, dažiem
procesa gaitā nācās mainīt ideju, bet kādam tā arī neizdevās
sasniegt pozitīvu rezultātu.
«Šāda veida uzdevumi tiek
plaši izmantoti. Vislabāk ar šo
uzdevumu galā tiek arhitekti,
bet tas ir saprotams, jo viņi
pārzina būvēšanas likumus.
Bet otrajā vietā ir pirmsskolēni, jo viņi mazāk domā, vairāk
dara, turklāt viņiem ir padsmit
variantu, kā to paveikt,» stāsta
Ņ.Kazakevičs.

Izglītojošās nodarbības jau
ir notikušas Valsts ģimnāzijā,
Spīdolas ģimnāzijā, 4., 5. un 6.
vidusskolā, Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolā.
Sadarbība ar Biznesa inkubatoru turpināsies vairākus
mācību gadus, uzsver Jelgavas
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste izglītības jautājumos
Inita Mazūdre. Pēc inovāciju un
uzņēmējdarbības nodarbībām
jaunieši, kurus patiesi interesē uzņēmējdarbība, turpinās
apmeklēt nodarbības Jelgavas
tehnikumā un Jelgavas Amatu
vidusskolā. Tiks izveidotas
vienaudžu komandas no vairāku skolu skolēniem. «Jaunieši gūs zināšanas gan par
komandas veidošanu, gan par
konkurētspējīga un inovatīva
produkta radīšanu,» skaidro
speciāliste, piebilstot, ka arī
nodarbību vieta nav izvēlēta
nejauši. «Vēlamies, lai vispārējo
izglītības iestāžu skolēni iepazīst profesionālās vidusskolas
mācību vidi, materiālo bāzi un
izglītības programmu piedāvājumu.»
Izglītības pārvaldes speciāliste uzsver, ka sadarbības mērķis
ir veicināt skolēnu uzņēmējspējas, jo pilsētai un valstij svarīgs
ir katrs inovatīvi domājošs,
radošs un mērķtiecīgs jaunietis.
Nākamajā mācību gadā projektā paredzēts iesaistīt jaunāko
klašu skolēnus.

Atsākas VID bezmaksas semināri
 Ilze Knusle-Jankevica

Februārī atsāksies
Va l s t s i e ņ ē m u m u
dienesta (VID) un
pašvaldības rīkotie
bezmaksas semināri.
Nodarbība 7. februārī
paredzēta fiziskām
personām jaunreģistrētajiem nodokļu
maksātājiem, tomēr
to aicināts apmeklēt
ikviens, kurš par nodokļu jautājumiem
vēlas uzzināt vairāk.
Interesentiem jāpiesakās līdz 3. februārim.
VID Jelgavas Klientu apkalpošanas centra vadītāja
Arta Segliņa stāsta, ka kopš
pēdējā semināra, kas notika
6. decembrī, situācija nodokļu
likumdošanā valstī ir mainī-

jusies, tāpēc šī gada pirmajā
seminārā nodokļu maksātājus
paredzēts iepazīstināt ar izmaiņām, kas stājušās spēkā
2017. gadā. «Gada nogalē tika
veikti grozījumi likumos par
valsts sociālo apdrošināšanu
un mikrouzņēmumu, atceltas
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas mikrouzņēmumu darbiniekiem, kā arī
veiktas izmaiņas mikrouzņēmuma nodokļa likmē, un par
pašreizējo kārtību pastāstīsim
plašāk. Saimnieciskās darbības
veicējiem un individuālajiem
komersantiem stāstīsim par ieņēmumu un izdevumu uzskaiti
un grāmatvedības kārtošanu
vienkāršā ieraksta sistēmā.
Savukārt, tā kā no 1. marta
varēs iesniegt VID gada deklarācijas, parādīsim piemēru,
kā tas izdarāms elektroniski
(EDS). Iesniedzot deklarāciju

elektroniski, iedzīvotāji varēs
ietaupīt laiku, savukārt VID
varētu samazināties rindas,»
norāda Jelgavas Klientu apkalpošanas centra vadītāja.
Seminārs notiks 7. februārī
no pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra Mazajā zālē. Interesenti
aicināti pieteikties līdz 3. februārim pa e-pastu Liga.Mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai tālruni 63012155, 63012169.
Jāpiebilst, ka VID sadarbībā
ar pašvaldību bezmaksas seminārus sāka rīkot oktobrī. Tie
notiek reizi mēnesī – katra mēneša pirmajā otrdienā (ņemot
vērā svētkus, janvārī seminārs
nenotika). Visos atsaucība
bijusi ievērojama, katru reizi
pulcējot ap 100 apmeklētāju
ne tikai no Jelgavas, bet arī
no Rīgas, Dobeles, Bauskas un
tuvējiem novadiem.

 Janvārī SIA «Fortum Jelgava»
siltumenerģijas tarifs Jelgavas
pilsētā saglabājas iepriekšējā
mēneša līmenī un ir 50,48 EUR/
MWh bez PVN, informē uzņēmums. Jelgavā kā galvenais kurināmais siltumenerģijas ražošanai
tiek izmantota koksnes šķelda,
kas nodrošina nepieciešamo
siltumenerģijas bāzes slodzi, bet
maksimumslodzes nodrošināšanai tiek izmantotas dabasgāzes
katlumājas. Iespēja siltumenerģijas ražošanā izmantot divus
kurināmos ievērojami palielina centralizētās siltumapgādes
drošību. Par faktiski piemēroto
siltumenerģijas cenu uzņēmums
katru mēnesi informē savā mājaslapā www.fortum.lv.
 Bērnu bibliotēkā «Zinītis»
pagājušajā nedēļā godināti
aizvadītā gada čaklākie lasītāji
– kopumā bibliotēkas kolektīvs
atzinību izteica 10 lasītājiem
vecumā līdz 18 gadiem, un katrs
saņēma diplomu un dāvanu no
bibliotēkas. Bērni tika vērtēti pēc
izlasīto grāmatu skaita aizvadītajā
gadā, taču mazs procents no
grāmatu kopskaita ir grāmatu
pagarinājumi, tādēļ unikālo grāmatu skaits ir mazliet mazāks.
Visvairāk grāmatu – 241 – pērn
izlasīja Marta Brakanska. Čaklāko «Zinīša» lasītāju vidū ir arī
Teodors Tolpežņikovs, Marika
Ugarenko, Krists Adrians Skulte,
Elizabete Ance Zandere, Linda
Kuksa, Paula Cirmane, Amanda
Eniņa, Elza Eniņa un Zigfrīds Kavickis. «Mūsu mērķis nav uzsvērt
izlasīto grāmatu skaitu, bet gan
novērtēt lasīšanas paradumus,
bibliotēkas apmeklējumu un interesi par grāmatām. Liela daļa no
čaklākajiem lasītājiem ir arī lasīšanas veicināšanas programmas
«Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2016» dalībnieki – te jūtams arī
lasošo ģimeņu iespaids,» vērtē
Jelgavas bērnu bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Baiba Karčevska.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLĀS UN MEDICĪNISKĀS APRŪPES
CENTRĀ SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI)
DARBAM AR VECIEM CILVĒKIEM.
Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās
aprūpes jomā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• novērtēt aprūpes mājās klientu vajadzības
un sniegt sociālo atbalstu problēmu risināšanā;
• sekmēt vecu cilvēku mijiedarbību ar sociālo
vidi, uzlabojot sociālo funkcionēšanu;
• vadīt sociālo aprūpētāju darbību;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un
vides novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK
noteikumu Nr.805 prasībām (2. pielikums).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendācijas sūtīt pa e-pastu soc@soc. jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.
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Jelgavas tirgū varētu ienākt
vairāk nekā 170 jaunu dzīvokļu
 Ilze Knusle-Jankevica

2016. gada pēdējos četros
mēnešos Jelgavas pilsētas
Būvvaldē iesniegtas četras būvniecības ieceres par
daudzdzīvokļu mājas celšanu.
Ieceru iesniedzēji norāda, ka
Jelgavā ir ļoti sarežģīti atrast
piemērotu mājokli, turklāt
pēdējos gados jauno projektu
bijis maz, tāpēc viņi saskata
labas biznesa iespējas: uzbūvēt māju un iztirgot dzīvokļus.
Realizējot šīs četras idejas, tiks
izveidoti 136 jauni dzīvokļi,
bet pilsētā ir vēl trīs dzīvokļu
mājas, kurās rosība notiek jau
vairākus gadus, – pabeidzot
darbus arī tajās, kopumā Jelgavas dzīvojamais fonds palielināsies par 174 dzīvokļiem.

Aspazijas iela 19

Tērvetes iela 2
Dobeles šoseja 86

Foto: Austris Auziņš

Nekustamo īpašumu speciālisti lēš, ka
ledus sakustēšanos izprovocēja pieprasījums pēc kvalitatīviem dzīvokļiem, kuros
viss būtu gatavs, – tādu Jelgavā trūkst.

Sakārtos nepabeigtās mājas

SIA «Nameja māja» pērn iegādājusies
divas līdzās esošas nepabeigtas daudzstāvu jaunbūves – Dobeles šosejā 86 un
Nameja ielā 6, kuras ilgus gadus stāvēja
tukšas un piesaistīja bezpajumtniekus
un piedzīvojumu meklētājus. «Esmu
jelgavnieks. Nekustamā īpašuma jomā
strādāju vairāk nekā 30 gadu. Gandrīz
katru dienu braucu garām šīm mājām, un
ne visai iedvesmojošais skats pamudināja
tās iegādāties un savest kārtībā, jo zināms,
ka Jelgavā ir nepietiekams dzīvojamais
fonds,» stāsta SIA «Nameja māja» valdes
loceklis Eldars Arājs. Uzņēmums abas
ēkas plāno atjaunot. «Pirms ēku iegādes
tās apskatīju, un pieaicināts būveksperts
sniedza slēdzienu par to tehnisko stāvokli.
Ēkas ir pietiekami labā stāvoklī, lai tās
varētu atjaunot,» norāda uzņēmuma
pārstāvis. Tiesa, ēka Dobeles šosejā
vispirms jāiekonservē – pamatojoties uz
būveksperta atzinumiem, ēka tika nojaukta līdz trešajam stāvam, pirmie trīs stāvi
nostiprināti un tagad tiek mūrēts atpakaļ
ceturtais stāvs. Kad tas būs uzbūvēts,
ēkas konservācija būs pabeigta un varēs
sākt realizēt jauno projektu, piebūvējot
vēl piekto stāvu. «Gribētu pateikt paldies
pašvaldībai un Būvvaldei par sapratni un
pretimnākšanu, jo bija būtiski pēc iespējas
ātrāk sākt ēkas konservācijas darbus,»
norāda E.Arājs.
Jau tuvākajā laikā Būvvaldē plānots
iesniegt abu māju projektus, un īpašnieki
cer, ka tās būs gatavas jau šī gada rudenī.
Uzņēmējs uzsver, ka nav ieinteresēts vilkt
garumā, turklāt arī celtnieki jau ir aizrunāti un varēs ķerties pie darba, tiklīdz būs
saskaņoti dokumenti. «Galveno akcentu
liksim uz to, lai šajos dzīvokļos būtu zemas
dzīvošanas izmaksas. Mājas tiks nosiltinātas, būs trīs stiklu pakešu logi, iestiklotas
lodžijas, jauni radiatori un siltumvadi.
Siltumu nodrošinās centralizētā apkure,
ko pilsētā piegādā «Fortum», gāzes nebūs, jo nav tādas vajadzības, turklāt tās
ievilkšana ir dārga,» ieskicē E.Arājs. Mājai
Dobeles šosejā būs pieci stāvi un 50 dzīvokļi, savukārt mājai Nameja ielā vienai
kāpņutelpai būs pieci stāvi, pārējām – trīs,
kopā piedāvājot 33 dzīvokļus.
Dzīvokļi tiks tirgoti bez iekšējās apdares, tomēr uzņēmuma pārstāvis norāda:
tie, kam patiešām interesē dzīvoklis
kādā no jaunajiem projektiem, varēs
laicīgi sazināties ar uzņēmumu un ar
meistariem vienoties par konkrētiem
iekšdarbiem. Vēl dzīvokļu īpašniekiem
būs iespēja atsevišķi iegādāties stāvvietu
automašīnai. «Stāvvietas nepārdosim
kopā ar dzīvokļiem, jo katram ir savas
vajadzības – citam ģimenē ir divas vai
vairākas mašīnas, citam nav nevienas,»
norāda projekta attīstītājs.

Nameja iela 6

Dzīvokļu pārdošanai nepieciešami
apmēram pieci gadi

Lai gan Jelgavas mājokļu tirgus ir pietiekami aktīvs, attīstītājiem jārēķinās ar risku, ka
jauno dzīvokļu pārdošanai nepieciešams pietiekami ilgs laiks – ap pieciem gadiem, vērtē
«Arco Real Estate» valdes loceklis un 1. vērtēšanas nodaļas vadītājs Māris Laukalējs.
Viņš stāsta, ka saskaņā ar «Arco Real Estate» tirgus pārskata datiem Jelgavā kopš
2016. gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas pieaugušas par 10,4 procentiem, sasniedzot 403 eiro par kvadrātmetru. Šādas cenu izmaiņas lielā mērā ietekmējis Jelgavas
aktīvais mājokļu tirgus: pērn reģistrēti 557 darījumi, no kuriem 503 darījumi notika
ar sērijveida dzīvokļiem, 36 – ar pirmskara namu dzīvokļiem un 18 – ar dzīvokļiem
jaunajos projektos. Sērijveida dzīvokļu segmentā maksimālā cena pērn bija 765 eiro
par kvadrātmetru, jaunajos projektos – 1115 eiro kvadrātmetrā, pirmskara mājās –
543 eiro kvadrātmetrā.
Viņaprāt, ņemot vērā Jelgavas sērijveida dzīvokļu cenu straujo pieaugumu 2016. gadā
un salīdzinoši aktīvu minētā segmenta tirgu, jaunu māju būvniecība ir apsveicama.

Bija bērnudārzs, būs dzīvokļu māja to, kas īres tirgū ir pieprasīts: 1 – 2

Savus plānus bijušo bērnudārzu Aspazijas ielā 19 pārbūvēt par daudzdzīvokļu
māju Būvvaldei paudis uzņēmums «MCB
būve». Uzņēmuma pārstāvis Igors Marudins norāda, ka joprojām notiek projekta
saskaņošana. «Bijām plānojuši, ka jau
2016. gada decembrī projekts būs saskaņots, bet process ievilcies. Tagad mūsu
prognozes ir, ka pilnīga dokumentu sakārtošana aizņems pusgadu, un ceram, ka
vēl šogad pagūsim uzsākt darbus,» stāsta
I.Marudins. Kādreizējais bērnudārzs tiks
pārveidots par 33 dzīvokļu māju, piebūvējot klāt trešo stāvu. Visas nepieciešamās
komunikācijas ēkai ir izbūvētas, bet vēl
nav izlemts, kādā veidā tā tiks apsildīta.
«Tas ir būtiski, jo cilvēkus interesē, cik
lielas būs izmaksas par komunālajiem
pakalpojumiem ziemā,» uzsver «MCB
būve» pārstāvis.

Būvēs arī no jauna

Tuvāko gadu laikā Jelgavā plānots
uzbūvēt arī pilnībā jaunas daudzdzīvokļu mājas. Idejas iesniedzēja Nataļja
Sidorova stāsta, ka Tērvetes un Filozofu
ielas krustojumā līdzās bērnudārzam
«Sprīdītis» plānots būvēt divas mājas,
kas atradīsies viena otrai pretī un būs
izvietotas paralēli Filozofu ielai. Katrā no
tām būs desmit dzīvokļi, vienai ēkai būs
divi stāvi, otrai – pusotrs. Viņa skaidro,
ka šobrīd iecere iesniegta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā
(VKPAI). Tās atzinums nepieciešams,
jo plānotās būves atrodas valsts nozīmes
kultūrvēstures pieminekļa – Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja – zonā. «Drīzāk
tie būs īres dzīvokļi, tāpēc piedāvāsim

istabu dzīvokļus ar autonomo apkures
katlu katrā dzīvoklī, kas vienlaikus ir
arī boilers un plīts,» ieskicē N.Sidorova.
Provizoriskās īres cenas gan viņa nesauc,
uzsverot: tās atkarīgas no tā brīža tirgus.

Pirmos dzīvokļus sola maijā

Vēl pagājušajā gadā internetā tika piedāvāts iegādāties kādu no 13 dzīvokļiem
ekskluzīvā projektā Ganību ielā 6 (māja
ar norobežotu teritoriju, pazemes stāvvietu, terasi un bērnu rotaļu laukumu
uz tā). Uzņēmums «Marka AM» diezgan
apņēmīgi sāka māju būvēt, tomēr Jelgavas pilsētas Būvvaldes Būvinspekcija
vairākkārt konstatēja pārkāpumus, kas
tā arī netika novērsti, tāpēc uzņēmumam
pat tika piemēroti sodi. Iespējams, tas, ka
neizdevās māju ātri sakārtot un pārdot,
bija iemesls lēmumam objektu pārdot.
9. janvārī notika izsole, kurā ēka izsolīta
par sākumcenu 200 000 eiro ar soli 2000
eiro. Vēl janvāra sākumā bija pieejami
sludinājumi, kuros māja tika tirgota par
420 000 eiro.
Lai gan zvērinātas tiesu izpildītājas
Sniedzes Upītes birojā apstiprina, ka izsole
ir notikusi un ēka nosolīta, informāciju
par jauno īpašnieku nesniedz, taču «Jelgavas Vēstnesim» izdevās sazināties ar
jauno ēkas īpašnieku, kas vēlējās palikt
anonīms, kamēr notiek īpašuma pārņemšanas process. Pēc viņa teiktā, jau
maija beigās tirgū tiks piedāvāti vienas
kāpņutelpas pirmie seši dzīvokļi ar 60
vai 90 kvadrātmetru lielu platību. Iespējams, tos varēs gan īrēt, gan iegādāties.
Otru kāpņutelpu plānots pabeigt rudenī.
Katram dzīvoklim būs paredzēta viena

Jelgavā dzīvokļus pērk vairāk

Lielākoties, lai iegādātos mājokli, ir jāņem kredīts, bet ģimenes ar bērniem var izmantot valsts galvojuma programmu. Valsts attīstības finanšu institūcija «Altum»,
kas administrē galvojumu programmu, norāda, ka pērn ģimenes Jelgavā iegādājušās
vairāk mājokļu nekā 2015. gadā, un arī komercbankas apstiprina, ka hipotekārās
kreditēšanas apjomi pērn auguši.
«Altum» sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Eglīte norāda, ka Jelgavā galvojumu skaits aizvadītajā gadā pieaudzis par aptuveni 60 procentiem, salīdzinot ar
2015. gadu, – 2016. gadā piešķirti 102 galvojumi par summu 550 000 eiro. Bet
pēdējos divos gados kopumā Jelgavā mājokli ar valsts attīstības finanšu institūcijas
«Altum» galvojumu iegādājušās 164 ģimenes, kurās kopumā ir 240 bērni. Jelgavā
piešķirto galvojumu kopsumma ir 799 000 eiro. Galvojuma apmēri variē no 1,2 līdz
18,4 tūkstošiem eiro, savukārt hipotekārie aizdevumi ir apjomā no 12,1 līdz 104,5
tūkstošiem eiro.
«Esam aprēķinājuši, ka ar šīs programmas galvojumiem komercbankas jelgavniekiem
izsniegušas hipotekāros kredītus 6,3 miljonu eiro apjomā, bet Latvijā kopumā šis
apjoms sasniedzis 245 miljonus eiro,» informē S.Eglīte.
To, ka hipotekārās kreditēšanas apjomi Jelgavā pērn auguši, apstiprina arī komerc
bankas. Piemēram, «Swedbank» finanšu centra «Jelgava» vadītājs Gints Matisons
norāda, ka Jelgavas filiālē 2016. gadā hipotekārās kreditēšanas apjomi ir pieauguši
par 27 procentiem, salīdzinot ar 2015. gadu. Viņš stāsta, ka pircēji ir dažādi – gan
ģimenes ar bērniem, kas vairāk pērk mājas, gan ģimenes bez bērniem. Ir arī darījumi,
kad klienti iegādājas nekustamo īpašumu saviem bērniem vai vecākiem. Savukārt
bankas «Citadele» filiāle Jelgavā 2016. gadā izsniegusi par 21 procentu vairāk hipotekāro kredītu nekā gadu iepriekš. Iespēju iegādāties māju Jelgavā izmantojuši arī
vairāki rīdzinieki, kas ar ģimeni ir pārcēlušies no Rīgas uz Jelgavu, novērtējot pilsētu
kā labu dzīvesvietu. «Pēdējā gada laikā Jelgavā samazinājusies vidējā mājokļa kredīta
summa – 2015. gadā tā bija 24 500 eiro, bet 2016. gadā – 20 600 eiro, kas parāda, ka
kopumā cilvēki aktīvāk iegādājās dzīvokļus, nevis mājas,» vērtē «Citadeles» Jelgavas
filiāles pārvaldniece Laura Kovaļevska.

autostāvvieta pazemes stāvlaukumā un pašiem nav pasūtījumu. «Diemžēl te es
naudu tērēju, bet tur – pelnu. Un, ja neesi
viena mantu noliktava pagrabstāvā.
nopelnījis, nav arī ko tērēt,» atklāts ir
Piedāvājumā būs arī īres dzīvokļi
A.Gāzners. Mājā paredzēti 18 īres dzīvokArī divi īres nami, par kuriem laikraksts ļi. Par to, ka nebūs pieprasījuma, īpašnieks
«Jelgavas Vēstnesis» rakstīja 2015. gada neuztraucas, jo konsultējies ar nekustamā
nogalē, vēl top. Ēkā Tērvetes ielā 33 šobrīd īpašuma mākleriem, kas norāda: piepradarbi pierimuši, un, kā skaidro īpašnieka sījums pēc īres dzīvokļiem Jelgavā ir tik
uzņēmuma «Herko» pārstāvis Agris Gāz- milzīgs, ka, piedāvājot dzīvokli izīrēt, to
ners, tas saistīts ar izmaiņām projektā. izķerot momentā.
«Sākumā biju domājis atjaunot mansarda
Arī namu Vaļņu un Pulkveža Oskara
stāvu, kāds šai ēkai bijis vēsturiski, bet Kalpaka ielas krustojumā, lai gan no madizainers mani pārliecināja būvēt parastu las izskatās, ka viss ir pabeigts, īrnieki vēl
stāvu un jumtu. Viņa arguments – kurš nav pilnībā apdzīvojuši. Ēkas īpašnieks
tad gribēs dzīvot mansarda stāvā, izņemot skaidro, ka brīvi ir četri no kopumā
studentus un māksliniekus? Un taisnība septiņiem mājas dzīvokļiem. «Meklējam
jau ir, jo laiki mainījušies – cilvēkiem labus īrniekus, kas vēlētos ilgtermiņā īrēt
jāpiedāvā tas, ko viņi vēlas,» teic A.Gāz- vienas, divu vai četru istabu dzīvokli,»
ners. Pagājušajā gadā tika restaurēta norāda īpašnieks, interesentus aicinot
fasāde, kas ir sarežģīts darbs, bet šobrīd sazināties ar ēkas apsaimniekotāju pa
darbi apstājušies, jo izlabotais projekts ir tālruni 26011878. Apkuri nodrošina
saskaņošanas stadijā. «Ļoti ceru, ka šogad autonoms gāzes katls ar atsevišķu skaiman izdosies uzbūvēt trešo stāvu, salikt tītāju katrā dzīvoklī. Jāpiebilst, ka ēkai
logus un uzlikt jumtu, lai ēka neaiziet vēl jāatjauno divi dekoratīvi arhitektūras
postā,» norāda uzņēmējs, piebilstot: tā kā elementi, kas ir jau pasūtīti un tiek sasviņš pats strādā celtniecībā un ēku atjauno kaņoti VKPAI. Šogad tie atgriezīsies savā
viņa brigādes, tas tiek darīts tikai tad, kad vietā – virs dzegas.

Ceturtdiena, 2017. gada 26. janvāris

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Telpu futbolisti – Latvijas spēcīgākie sporta
tikai pēc uzvaras! dejotāji tiksies Jelgavā
 Ģirts Pommers

Jau šīs nedēļas nogalē
Zemgales Olimpiskajā centrā notiks 2018. gada
UEFA Eiropas telpu futbola čempionāta kvalifikācijas priekšsacīkšu turnīrs,
kurā Latvijas izlases pretinieces būs Igaunijas, Armēnijas un Vācijas izlases.
«Spēlēt Latvijas izlasē allaž ir patīkami, bet spēlēšana savu radu, draugu un
līdzjutēju klātbūtnē raisa
papildu emocijas. Mūsu
mērķis šajā miniturnīrā ir
uzvarēt,» saka Latvijas izlases spēlētājs bijušais FK
«Jelgava» pussargs Igors
Lapkovskis.
Mūsu izlase Zemgales Olimpiskā
centra parketu iemēģina jau kopš
21. janvāra. Komandas viens no
pieredzējušākajiem spēlētājiem
vārtsargs Aigars Bondars vērtē,
ka Jelgavā esošais parketa grīdas
segums ietekmē arī spēles kvalitāti. «Zemgales Olimpiskajā centrā
grīdas segums ir mazliet «ātrāks»
nekā citur, pie tā noteikti ir jāpierod
– mainās gan bumbas atlēciens, gan
tās slīdamība. Citās valstīs telpu
futbols notiek uz mākslīgā seguma. Šī varētu būt viena no mūsu
priekšrocībām kā mājiniekiem,» tā
A.Bondars.
Latvijas izlases pretinieces šajā
turnīrā būs jau labi zināmā Igaunijas izlase, kuru mūsējie decembrī
Jelgavā ar rezultātu 2:0 uzvarēja
Baltijas kausa izcīņā, kā arī Armēnijas izlase, kura uzvarēta pēdējās
divās tikšanās reizēs, pēdējā no tām

Spēļu kalendārs Jelgavā

Jelgavas
domes kauss
sporta dejās
mūsu pilsētā
ar pārtraukumiem
notiek jau
ilgus gadus,
taču Latvijas
čempionāts
desmit dejās
Jelgavā pēdējo
reizi aizvadīts
pirms pieciem
gadiem –
2012. gadā.
Šajā nedēļas
nogalē jelgavniekiem atkal
būs iespēja
izbaudīt mūsu
valsts labāko
sporta dejotāFoto: no JV arhīva ju sniegumu.

• 26. janvārī pulksten 16.30:
Armēnija – Vācija
• 26. janvārī pulksten 19.30:
Latvija – Igaunija
• 27. janvārī pulksten 16.30:
Igaunija – Armēnija
• 27. janvārī pulksten 19.30:
Latvija – Vācija
• 29. janvārī pulksten 14:
Vācija – Igaunija
• 29. janvārī pulksten 17:
Latvija – Armēnija
– 2015. gadā, kad latvieši bija pārāki
ar rezultātu 4:3. «Tumšais zirdziņš»
šajā turnīrā būs tikai pagājušajā
gadā starptautiskā apritē startējošā Vācijas izlase, par kuru spēku
var daļēji spriest pēc aizvadītajām
pārbaudes spēlēm.
Jāatgādina, ka 2018. gada UEFA
Eiropas telpu futbola čempionāta
kvalifikācijas turnīram kvalificēsies
tikai katras priekšsacīkšu grupas
uzvarētājkomanda. Ja Latvijas izlase savā grupā uzvarēs, tad mūsu
izlasei aprīlī būs jādodas uz Rumāniju, kur pretiniekos nāks mājinieki,
Portugāles un Somijas izlases. Līdz
šim gan Latvijas izlase kvalifikācijas
turnīra kārtu nav pārvarējusi.
Abonements uz visām spēles dienām maksā 10 eiro, savukārt biļete
uz vienas dienas abām spēlēm –
piecus eiro. Skolēni un studenti šī
turnīra spēles var apmeklēt ar 30
procentu atlaidi. Bez maksas ieeja
paredzēta invalīdiem un pensionāriem, kā arī bērniem līdz septiņu
gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Biļetes var iegādāties
www.bezrindas.lv un spēļu dienās
ZOC kasē.

 Ģirts Pommers

Šīs nedēļas nogalē Jelgavas sporta hallē notiks divi sporta deju pasākumi: 28. janvārī uz deju grīdas dosies valsts spēcīgākie deju pāri,
lai noskaidrotu labākos Latvijas čempionātā desmit dejās, savukārt
dienu vēlāk notiks tradicionālās sacensības «Jelgavas domes kauss
2017». «Latvijas čempionātā piedalīsies apmēram 150 spēcīgākie
valsts dejotāji un Jelgava būs pārstāvēta ar desmit pāriem,» informē sacensību organizatore un deju kluba «Lielupe» vadītāja Ilona
Freimane. Sacensības abas dienas sāksies pulksten 10.30.
Kā informē sacensību organizatori,
Latvijas čempionāts desmit dejās ir svarīgākās sacensības mūsu valsts sporta deju
dejotājiem, jo pēc čempionāta rezultātiem
tiek noskaidrots labākais deju pāris katrā
vecuma grupā – no bērniem līdz senioru
grupas dejotājiem. Tāpat tiek noteikti
pāri, kas pārstāvēs Latviju pasaules
čempionātā Juniori II grupā, jauniešu

un pieaugušo grupā. Sacensības tiesās 13
Latvijas Sporta deju federācijas apstiprinātie tiesneši. Savukārt vakara daļa, kas
sāksies pulksten 19, būs īpaši interesanta
skatītājiem, jo tiks noskaidroti 2017.
gada valsts čempioni finālu dejojumos,
kā arī paredzēti uzaicinātās šova grupas
priekšnesumi.
Jelgavas domes kausā svētdien sa-

Pirmo reizi Jelgavā – Deivisa kausa izcīņa tenisā
 Ģirts Pommers

Āfrikas zonas otrās grupas otrajā
kārtā, kurā tagad mūsu pretinieks
Latvijas tenisa izlasei, kas
būs Norvēģijas izlase. Lai izcīnītu
no 3. līdz 5. februārim
uzvaru, mūsējiem no piecām spēlēm
Zemgales Olimpiskajā cenjāuzvar vismaz trīs. Latvijas un
trā aizvadīs Deivisa kauNorvēģijas spēles pāra uzvarētājs
sa spēles pret Norvēģijas
7. – 9. aprīlī tiksies ar Marokas vai
izlasi, nāksies iztikt bez
Dānijas izlasi, lai turpinātu Deivisa
šā brīža valsts spēcīgākā
kausa izcīņu savā zonā. Par vietas
un populārākā tenisista
saglabāšanu arī valstij, kura zaudēs,
Ernesta Gulbja. «Ernests
nāksies cīnīties ar Marokas un Dānav spēlējis kopš pagājušā
nijas pāra zaudētāju.
gada vasaras un šobrīd vēl
Latvijas izlases komanda Jelgavā
nav atsācis trenēties. Ļoti
treniņus uzsāks jau 30. janvārī.
maz ticams, ka viņš tomēr
Komandas sastāvā iekļauts Miķelis
spēs sagatavoties šīm spēLībietis, Mārtiņš Podžus, Rūdolfs
lēm, taču šāds scenārijs
Mednis un Artūrs Lazdiņš. Visaugsteorētiski vēl pastāv,» sitāk no mūsu tenisistiem Starptautistuāciju komentē Latvijas
kās tenisa federācijas rangā šobrīd
Tenisa savienības ģenerālatrodas M.Lībietis, kurš ieņem 380.
sekretārs Kārlis Lejnieks.
vietu, pārējie tenisisti ierindojas
ārpus pasaules spēcīgāko piecsimtLatvijas izlase šobrīd Devisa kausā nieka. Pretinieku nometnē jāizceļ
atrodas trešajā līmenī – Eiropas– 17 gadus vecais Kaspers Rūds, kurš

«Jelgava» zaudē «RFS»

FK «Jelgava» 23. janvārī aizvadīja
otro Latvijas futbola Virslīgas Ziemas
kausa spēli, kurā spēja izvirzīties
vadībā ar 1:0, taču atlikušajā laikā
savos vārtos ielaida trīs bumbas un ar
rezultātu 1:3 zaudēja «RFS» futbolistiem. Vienīgos vārtus mača 7. minūtē
jelgavnieku labā guva uz pārbaudes
laiku sastāvā esošais Edgars Jermolajevs. FK «Jelgava» sastāvs spēlē pret
«RFS»: Puriņš, Freimanis, Ošs, Redjko,
Siņeļņikovs, Lazdiņš, Rafaļskis, Kļuškins, Grigarāvičs, Jermolajevs, Kaubers. Nākamā spēle jelgavniekiem ir
30. janvārī pulksten 13.15 «Skonto»
hallē pret FK «Ventspils». Pirmajā
turnīra spēlē mūsējie ar rezultātu 1:0
uzvarēja «Spartaku».

VK «Biolars/Jelgava» –
divas uzvaras Baltijas līgā

21. un 22.
janvārī ZOC
Baltijas vīriešu volejbola
līgas spēles
aizvadīja VK
«Biolars/Jelgava». Pirmajā spēlē jelgavnieki bez galvenā trenera Jurija Deveikus ierindā trīs setos apspēlēja Latvijas
kausa ieguvēju SK «Jēkabpils lūši»
(25:20, 25:16 un 25:20). Dienu vēlāk
mūsu volejbolisti pārliecinoši uzvarēja
arī Daugavpils Universitātes volejbolistus (25:17, 15:14, 25:22). Šīs nedēļas
nogalē «Biolars/Jelgava» viesosies Lietuvā, kur tiksies ar «FV SM Tauras» un
«EMI SM Dubysa» volejbolistiem.

šobrīd ir 226. labākais tenisists
pasaulē.
K.Lejnieks mūsu izlases izredzes
vērtē piesardzīgi. «Protams, bez Ernesta mūsu izlase spēlē citādāk, taču
visi tenisisti ir gatavi aizstāvēt valsts
godu. Tāpat pretiniekiem ir jauna
un talantīga izlase, un izredzes es
vērtēju līdzīgi.»
Jāpiebilst, ka vēl ir pieejamas biļetes uz turnīru – biļete visām trim
turnīra dienām maksā 20 eiro, bet
uz katru dienu atsevišķi – 8 eiro;
jauniešiem līdz 16 gadu vecumam
– 4 eiro, bet bērniem līdz sešu gadu
vecumam – bez maksas. Biļetes var
iegādāties portālā www.bezrindas.lv.
Deivisa kausa sacensības norisinās jau kopš 1900. gada. Sākotnēji
tās tika organizētas kā sacensības
starp ASV un Lielbritānijas izlasi,
bet šobrīd tās ir lielākās ikgadējās
starptautiskās komandu sacensības
tenisā.

KONKURSS!

Šonedēļ
portālā
www.jelgavas
vestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Karatistiem panākumi
Baltijas čempionātā

21. janvārī Lietuvā notika Baltijas karatē
čempionāts, kurā piedalījās apmēram
350 sportisti no Igaunijas, Gruzijas,
Polijas, Krievijas, Lietuvas un Latvijas.
Jelgava šajās prestižajās sacensībās
tika pārstāvēta ar karatē kluba «Vitus»
sportistiem, kuriem izdevās izcīnīt trīs
individuālās godalgas. Ņikita Maksanovs U-10 vecuma grupā (līdz 30 kg)
izcīnīja sudrabu kumitē, bet Kristiāns
Platais U-16 vecuma grupā kumitē
kategorijā (līdz 70 kg) ieguva bronzas
godalgu. Sudrabu U-18 vecuma grupā
kumitē izcīnīja Igors Pinkēvičs, kuram
kopā ar «Fudzi» kluba sportistiem arī
bronzas godalga komandu kumitē
kategorijā.

būs iespēja
laimēt biļetes
uz tenisa sacensībām

«Deivisa kauss»

starp Latvijas un Norvēģijas
vīriešu izlasēm,
kas 3. – 5. februārī notiks
Zemgales Olimpiskajā centrā.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!
Sporta pasākumi
2. februārī pulksten 16 – JSPS sacensības «Jaunie talanti» (LLU peldbaseinā).
3. februārī pulksten 19.30 – LBL2
čempionāts: BK «Jelgava/BJSS» – «Valmiera Glass/ViA» (sporta hallē).
4. februārī pulksten 10 – pilsētas
čempionāts basketbolā (sporta hallē).
4. februārī pulksten 17 un 5. februārī pulksten 12.15 – draudzības spēle
hokejā: Latvija U-17 – Baltkrievija U-17
(ledus hallē).

Paziņojums
31. janvārī pulksten 18 sporta hallē notiks
sporta veterānu sapulce par Latvijas Sporta
veterānu senioru savienības atklātajām 54.
sporta spēlēm un citām sporta aktivitātēm
2017. gadā. Aicināti piedalīties visi interesenti.

centīsies vairāku kvalifikācijas klašu un
iesācēju grupas dejotāji. Sacensībās tiek
gaidīti arī pāri no Lietuvas un Igaunijas.
I.Freimane uzteic Jelgavai piešķirtās
tiesības rīkot Latvijas čempionātu. «Jelgava ir pilsēta, kurā sporta dejas bijušas
populāras vairākus gadu desmitus. Deju
skates un sacensības ir pulcējušas simtiem
skatītāju un deju baudītāju. Un man ir
patiess prieks par Sporta deju federācijas
uzticību, aicinot mūs organizēt tik nozīmīgas valsts mēroga sacensības. Tāpat vēlos
pateikties par atbalstu Jelgavas pilsētas
un Jelgavas novada domei, kā arī mūsu
atbalstītājiem. Aicinu visus apmeklēt
šo pasākumu un izbaudīt krāšņus deju
svētkus!» tā viņa.
Dienas biļetes cena skatītājiem ir seši
eiro, un biļetes varēs iegādāties pirms
sacensībām sporta halles kasē.

Piedāvā darbu
Kosmetoloģei(-gam), manikīra
meistarei(-am) un frizierei(-im) centrā.
T.26886616 (Ludmila Ruža).
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.

Meklē darbu
Elektromontieris. T.26077810.

Dažādi
Viskaļu ielas autobusu pieturā atrasts
spieķis. T.29959603.

Pateicība
Paldies Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas
jauniešu organizācijas vadītājam Mārim
Liscovam un visam kolektīvam par dāsnumu un to, ka ziedojat sevi citiem cilvēkiem,
lai viņu sirsniņās ielīst prieks un mīlestība.
Sniedze Pļavniece

Aizsaulē aizgājuši
ANTOŅINA VAIŠĻA (1930. g.)
ZIGRĪDA RUHMANE (1947. g.)
MARIJA MOŽAROVSKA (1930. g.)
ALEKSANDRA RAHIMZJANOVA (1947. g.)
EMĪLIJA SĪMANE (1942. g.)
GRIGORIJS BIČKOVS (1962. g.)
VLADIMIRS TOMS (1929. g.)
JEFROSIŅJA MOROZA (1924. g.)
TAISIJA VOROŅENKOVA (1934. g.)
TEREZA JEFIMOVA (1957. g.)
MARIJA FOLOMEJEVA (1933. g.)
LAIMONIS JUMIĶIS (1943. g.)
AIVARS VEIDEMANIS (1955. g.).
Izvadīšana 26.01. plkst.13.30 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
OLGA VAITIEKAITE (1925. g.).
Izvadīšana 26.01. plkst.14.30 Bērzu kapsētā.
ALEVRĪNA OREŠKINA (1931. g.).
Izvadīšana 27.01. plkst.13 Baložu kapsētā.
VALENTĪNA SURINA (1933. g.).
Izvadīšana 28.01. plkst.12 Zanderu kapsētā.
OLGA LOKMANE (1952. g.).
Izvadīšana 28.01. plkst.12
Čomu kapos (Tukums, Tumes pag.).
ALEKSANDRA IVAŠŅOVA (1946. g.).
Izvadīšana 28.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 30. janvāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2372.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 100.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Inga Lindstrēma. Tavā dzīvē.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 12.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Seriāls (ar subt.). 2012.g. 99.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2372.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Melu laboratorija.*
1.40 Aculiecinieks.*

3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 1.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 2.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Otrdiena, 31. janvāris
LTV1

Trešdiena, 1. februāris
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2373.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 101.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Klimpu blūzs. Vācijas kriminālkomēdija. 2013.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 1.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 100.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2373.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Lauris Aleksejevs.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Merkele. Vara un valsts.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Prāta vētra»: Starp krastiem. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2374.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 102.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2017. Dalībnieku atlase.*
12.15 Personība. 100 g kultūras. Grupa «Instrumenti».*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vienas dienas restorāns.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Bings. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 2.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 101.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2374.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNA SEZONA. Īstās latvju saimnieces.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Inspektors Džordžs Džentlijs 7.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.00  Merkele. Vara un valsts. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Rumpelrūķis. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
8.10 Dzimtas detektīvs. Sējānu dzimta.*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 11.sērija.
11.00 Personība. 100 g kultūras.*
12.00 Supernova 2017. Dalībnieku atlase.*
13.05 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.*
14.15 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.45 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.10 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes. Japāna. Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.05  Starp pasaulēm. Dokumentāla filma.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 94.sērija.
21.55  Trīs musketieri 3D. Francijas, Lielbritānijas un Vācijas
spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2011.g.
24.00  Midsomeras slepkavības. Seriāls. 4.sērija.
1.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55 Sapnis par pili. Hercogs Imants. LTV videofilma.
9.55 Robotāda. Dokumentāla filma.
10.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 12.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.*
14.25 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 94.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala.
Dokumentāla filma.
20.05  Eksotiskās salas.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 4.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 95.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 37.sērija.
23.45  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 4.sērija.
0.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.00  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 TV PIRMIZRĀDE. Kāpnes uz debesīm.
Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.30 Karamba! Humora raidījums.
11.00 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 70. un 71.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 128.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 6.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.10 Čikāgas sardzē. Seriāls. 5.sērija.
1.00 Dzīvīte.
1.20 LNT ziņu «Top 10».
2.05 Attīstības kods 3.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 17.sērija.
5.45 Mahinatori 5. Seriāls. 3.sērija.
6.35 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.00 Dēkaiņi 2. Animācijas seriāls.
7.25 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
7.45 Divarpus vīru. Seriāls. 19. un 20.sērija.
8.40 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 20.sērija.
9.30 «Gatavo 3» 5.
10.15 Māmiņu klubs.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 Mahinatori 5. Seriāls. 4.sērija.
13.20 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.50 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
14.20 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 21. un 22.sērija.
15.55 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
16.20 UgunsGrēks 16. Seriāls. 70.sērija.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 21.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 JAUNA SEZONA. UgunsGrēks 17.
Latvijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
21.00 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
23.00 JAUNA SEZONA. Skaistule un briesmonis 4.
ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
24.00 Nekā personīga.
0.50 Melu teorija. 4.sērija.
1.10 Sveika, Rīga!
1.40 Mindijas projekts. Seriāls. 21. un 22.sērija.
2.30 Melnais saraksts 2. Seriāls. 16.sērija.

TV PROGRAMMA

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Karamba! Humora raidījums.
11.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 72. un 73.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 129.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 7.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Inga Lindstrēma. Vikerbijā uz mūžu.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.10 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 9.sērija.
24.00 Dzīvīte.
0.20 Gonula. Seriāls. 37.sērija.
1.05 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 18.sērija.
5.50 Mahinatori 5. Seriāls. 4.sērija.
6.40 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.05 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.35 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
7.55 Divarpus vīru. Seriāls. 21. un 22.sērija.
8.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 21.sērija.
9.55 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 Mahinatori 5. Seriāls. 5.sērija.
13.20 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.50 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
14.20 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 23. un 24.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 1. un 2.sērija.
17.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 22.sērija.
18.00 Divarpus vīru. Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 9.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
24.00 Bruklinas taksis. Seriāls. 6.sērija.
1.00 Mindijas projekts. Seriāls. 23. un 24.sērija.
1.55 Melnais saraksts 3. Seriāls. 17. un 18.sērija.

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Adreses.*
9.05  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Aculiecinieks.*
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
11.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
12.55 Zuši. Dokumentāla filma.
13.05  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta.
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 95.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3.
ASV dokumentāls seriāls. 5.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 96.sērija.
22.00  15 stāsti par jauno. Armēnija. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.15  15 stāsti par jauno. Kirgizstāna. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.35  15 stāsti par jauno. Krievija. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.55  15 stāsti par jauno. Turkmenistāna. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15  Starp pasaulēm. Dokumentāla filma.
0.15 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
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.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
11.50 Inga Lindstrēma. Vikerbijā uz mūžu. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 130.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
18.55 Gonula. Turcijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 10.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Nožēlojamie.
ASV un Lielbritānijas muzikāla drāma. 2012.g.
1.00 Dzīvīte.
1.20 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.00 Gonula. Seriāls. 38.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 19.sērija.
5.55 Mahinatori 5. Seriāls. 5.sērija.
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.45 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru. Seriāls. 23. un 24.sērija.
9.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4. Seriāls. 22.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 9.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 Mahinatori 5. Seriāls. 6.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
14.20 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 2. un 3.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 1.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 26. janvāris
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
21.00 JAUNA SEZONA. Tēta nedienas Latvijā 2.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 9.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 1.sērija.
0.10 Mindijas projekts 2. Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.05 Melnais saraksts 3. Seriāls. 19.sērija.
2.00 Skaistule un briesmonis 4. Seriāls. 1.sērija.
2.50 Zentas brīvdienas. Seriāls. 7.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 3.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 2. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2375.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 103.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Bings. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 3.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 102.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2375.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
20.00 JAUNA SEZONA. 700 pasaules brīnumi. Malaizija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.
21.45  Daktere Fostere. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.05 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
9.00 Dzīve baletā. Rīgas balets: XX gs. 70.–80.gadi.*
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
11.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
14.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.04  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 96.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 97.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.45 Sporta studija.*
0.35  Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3.
ASV dokumentāls seriāls. 5.sērija.
1.25 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
11.50 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 3. ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 131.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
18.55 TV PIRMIZRĀDE. Iemīlēties vēlreiz.
Turcijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs.
0.40 Čikāgas sardzē 3. ASV seriāls. 5.sērija.
1.20 Dzīvīte.
1.40 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 20.sērija.
5.55 Mahinatori 5. Seriāls. 6.sērija.
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.45 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Seriāls. 25. un 26.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 1.sērija.
10.05 Rezervisti. Seriāls. 13.sērija.
10.35 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 1.sērija.

11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 Mahinatori 5. Seriāls. 7.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
14.20 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 3. un 4.sērija.
17.00 Kobra 10. ASV seriāls. 2.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
21.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 20.sērija.
22.00 Sacīkstes uz dzīvību un nāvi.
ASV un Vācijas fantastikas trilleris. 2008.g.
0.05 Melnais saraksts 3. Seriāls. 20.sērija.
1.00 Mindijas projekts 2. Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.55 Bruklinas taksis. Seriāls. 6.sērija.
2.50 Zentas brīvdienas. Seriāls. 8.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 4.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 3. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 2.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 104.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Alpu dakteris 7. Seriāls. 12.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 4.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. seriāls (ar subt.). 103.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 2.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 5. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Latvijas sirdsdziesma.*
0.25  Daktere Fostere.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
1.25  Alpu dakteris 7. Seriāls. 12.sērija.
2.15  Inspektors Džordžs Džentlijs 7.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.50 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.15 Personība. 100 g kultūras.*
9.15 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 3.sērija.
11.00  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens sievietēm.
Pārraide no Īglsas Austrijā.
12.30 Inese pirmā! Dokumentālā filma par Inesi Jaunzemi.
13.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens sievietēm.
14.05  Maklauda meitas. Seriāls. 97.sērija.
15.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.
16.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
17.30 Dzīve šodien (krievu val.).
18.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Parādu mehānisms. Dokumentāla filma.
21.05 Leģendārie albumi. Eltons Džons. Dokumentāla filma
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Pompeji. ASV, Vācijas un
Kanādas spraiga sižeta drāma (ar subt.). 2014.g.
0.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.55 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
3.20 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
3.30 Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
11.50 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 132.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 10.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 4.sērija.
22.50 Likteņa labotāji. ASV trilleris. 2011.g.
0.45 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.25 Dzīvīte.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 21.sērija.
5.55 Mahinatori 5. Seriāls. 7.sērija.
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2017. gada 26. janvāris
7.45 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Seriāls. 27. un 28.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 2.sērija.
10.05 Kāsla metode 6. Seriāls. 20.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 Mahinatori 5. Seriāls. 8.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.25 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.55 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
15.55 Zentas brīvdienas. Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.00 Kobra 10. ASV seriāls. 3.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Popera kunga pingvīni. ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Artūrs. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.25 Svelošā mīla. ASV komēdija. 2012.g.
2.50 Melnais saraksts 3. Seriāls. 21.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Sestdiena, 4. februāris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Bings. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Vispera. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Salātlapiņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
11.40  Sniegbaltīte un Rožsārtīte.
Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
12.50 Mazais bruņinieks. Animācijas filma.
13.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.25 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Īstās latvju saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Nepieradināmie laikapstākļi ar Ričardu
Hemondu. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Jūrmala. Vikingu un Tīklu ielas Buļļos.
19.05 Vienas dienas restorāns.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Laikiem pāri. Festivāla «Trīs zvaigznes»
ieskaņas koncerts.
23.45  Pompeji. ASV, Vācijas un Kanādas
spraiga sižeta drāma (ar subt.). 2014.g.
1.40 Maģiskā horoskopu nakts.*
2.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
2.50 Festivāls «Baltica 2015». Noslēguma koncerts.*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.35 Tunzivju audzētavas. Dokumentāla filma.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Sirmais. Kulta ēdieni (krievu val., ar subt.).*
12.15 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
13.15  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
14.45 Latvijas sporta varoņi. Bobsleja zvaigznājs.*
15.45  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.20 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

Jelgavas 4. vidusskola
6. un 7. februārī plkst.17
aicina bērnus uz konsultācijām
uzņemšanai 2017./2018. m.g.
1. klasē ar mūzikas novirzienu.
Muzikālo spēju pārbaude notiks
8. februārī no plkst.16 pēc pieraksta.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIECI(-KU)
darbam ar ģimeni un bērniem.

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskās darba
prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku
dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek konstatēti
bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, sastādot sociālās
rehabilitācijas plānus, vadīt un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju
sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63007524.
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TV PROGRAMMA

17.10 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.10 Parādu mehānisms. Dokumentāla filma (ar subt.).
19.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
21.00  Midsomeras slepkavības. Seriāls. 5.sērija.
22.55  Nāve paradīzē 5. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
0.50 Dailes teātra svētku koncerts.*
3.25 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Ķerto līga 5. ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
5.45 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 54.sērija.
7.25 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 JAUNA SEZONA. Laimīgs un vesels 8.
10.30 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 4.sērija.
11.30 Galileo 3.
12.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 6.–8.sērija.
14.55 Īpaši smags gadījums. ASV realitātes šovs.
15.50 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Māja uz ezera. ASV fantāzijas melodrāma. 2006.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 74. un 75.sērija.
23.30 Atbrīvošanas līcis. ASV drāma. 2014.g.
1.05 Tanbahas ciema liktenis. Vācijas drāma. 2015.g. 1.sērija.
2.35 Salemas raganas. Seriāls. 12.sērija.
3.20 Ķerto līga 5. Seriāls. 1.sērija.
3.40 Nelabojamais Džims 2. Komēdijseriāls. 8.sērija.
4.05 LNT brokastis.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Melnais saraksts 2. Seriāls. 22.sērija.
5.55 Mindijas projekts 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
6.45 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 9.sērija.
11.55 Bibliotekāri 3. Seriāls. 5. un 6.sērija.
14.10 Kāzu gūstā. TV šovs. 4.sērija.
15.10 TV PIRMIZRĀDE. Kafijas pinekļos. ASV melodrāma. 2016.g.
17.05 Popera kunga pingvīni. ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Aizskalotais. ASV un Lielbritānijas animācijas filma. 2006.g.
21.10 Hobits: negaidīts ceļojums.
ASV un Jaunzēlandes fantāzijas piedzīvojumu filma. 2012.g.
0.35 Žokļi. ASV šausmu filma. 1975.g.
3.00 Garšas mednieki 2.
3.35 Melnais saraksts 2. Seriāls. 22.sērija.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 5. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Bings. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  JAUNA SEZONA. Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.30 Kaut kur uz Zemes. Botsvāna.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.).
11.00  Eksotiskās salas.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Marija Naumova.*
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Mirdza Ķempe.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50  TV PIRMIZRĀDE. Mīlestība un futbols.
Kanādas romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 TIEŠRAIDE. Supernova 2017.
23.50  Nepieradināmie laikapstākļi ar Ričardu Hemondu.
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.50 Nakts vēstules. Koncertuzvedums Kuldīgas estrādē.*
3.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. Par mīlestību.*
3.45 Dod man spēku, dod man laiku!
Rīgas tautas deju ansambļu lielkoncerts.*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
11.00  Salātlapiņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
12.10 Ar sapni mugursomā.*
13.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
14.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
15.35 Ar sapni mugursomā.*

16.20 Leģendārie albumi. Eltons Džons. Dokumentāla filma
17.20 Joku karalis Tils Pūcesspieģelis. Vācijas ģimenes filma. 2015.g.
19.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
20.00 Teātris.zip.
20.30 Osedžas zeme. Nacionālā teātra izrāde.
23.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
0.55 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
1.45 Sporta studija.*
2.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.00 Visi mani bērni. Dokumentāla filma.
3.30 Mīli mani. Dokumentāla filma.
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Ķerto līga 5. Seriāls. 3.sērija.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 55.sērija.
6.55 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.25 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.25 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 12.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 9. un 10.sērija.
12.00 Labās raganas brīnums. ASV ģimenes filma. 2014.g.
13.50 Vēstule no pagātnes. Krievijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Komisārs Reksis 15. Itālijas seriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 76. un 77.sērija.
23.35 Viņi atgriežas 2. Seriāls. 6. un 7.sērija.
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1.10 Amerikāņi 3. Seriāls. 4.sērija.
1.50 Komisārs Reksis 15. Itālijas seriāls. 4.sērija.
2.40 Ķerto līga 5. Seriāls. 3.sērija.
3.00 Īpaši smags gadījums. ASV realitātes šovs.
3.40 Nelabojamais Džims 2. Komēdijseriāls. 9.sērija.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Rezervisti. Seriāls. 13.sērija.
6.25 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 1.sērija.
6.55 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 2.
10.00 Superbingo.
11.00 Impērija 2. Seriāls. 13.sērija.
12.10 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
13.55 Hobits: negaidīts ceļojums. ASV un Jaunzēlandes
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2012.g.
17.15 Aizskalotais. ASV un Lielbritānijas animācijas filma. 2006.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 5.sērija.
20.10 Mūmija 3. Skorpionu karalis. Vācijas un ASV
spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2002.g.
22.00 Pēkšņā nāve. ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
0.15 Truša ala. ASV drāma. 2010.g.
2.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 1.sērija.
3.05 Garšas mednieki 2.
3.45 Kāzu gūstā. TV šovs. 4.sērija.
4.40 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
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Pasākumi pilsētā
26. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Islande». Par Islandes kontrastiem, dabu un kultūru stāstīs Kristīne Skrebele. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana». Sveču dienas tradīcijas, parafīna sveču liešana, rotāšana un svečturu darināšana. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. janvārī pulksten 14 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Savienojumi» pēc
Ž.Anuija lugas motīviem. Režisors R.Svjatskis. Vietu skaits zālē ierobežots. Biļešu
cena – € 2 – 3 (kultūras namā «Rota»).
28. janvārī pulksten 14 un 18 un 29. janvārī pulksten 13 – deju studijas «Benefice» 18 gadu jubilejas koncerts «Spēle ar laiku». Mākslinieciskā vadītāja A.Andersone.
Biļetes iepriekšpārdošanā – deju centrā «Cukurfabrika», koncerta dienās – kultūras
namā. Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).
29. janvārī pulksten 12 – kāzu izstāde «Balticwedding expo Jelgava» tiem, kas
plāno savas kāzas, vedējiem un kāzu viesiem. Dalība – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
29. janvārī pulksten 14 – Kalnciema kultūras nama amatierteātra izrāde «Gājputna dziesma», režisore Dace Dalgā. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
1. februārī pulksten 19 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: Ā.Menčels «Rudenīgais blūzs», traģikomēdija divās daļās. Režisors – V.Brasla, scenogrāfs – M.Vilkārsis.
Lomās: B.Valante, A.Putniņa, R.Devīte, V.Kalme, R.Rudāks. Biļešu cena – € 6 – 10
(kultūras namā).
4. februārī pulksten 11 – Jauno pētnieku lasījumi. Jauno pētnieku darbu prezentācijas par Jelgavas, Kurzemes un Zemgales hercogistes un Zemgales vēsturi (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
4. februārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Pelnu diena». Pelnu dienas tradīciju iepazīšana, ziepju vārīšanas nodarbība. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
4. februārī pulksten 14 – senioru vokālā ansambļa «Vīzija» piecu gadu jubilejas
koncerts «Kā dziesma pie «Vīzijas» nāk». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – L.Gaile.
Viesu kolektīvi: sieviešu vokālais ansamblis «Guns», Burtnieku novada senioru jauktais
vokālais ansamblis «Dziesmotā senatne». Režisors – E.Muižnieks. Ieeja – bez maksas
(kultūras nama 1. stāva galerijā).
6. februārī pulksten 13 – Komunistiskā genocīda 1945. gada represiju upuru
piemiņas brīdis pie kultūras nama «Rota» piemiņas akmens.
9. februārī pulksten 18 – lekcija «Noslēpumainais un nezināmais latviešu mūzikas
instrumentu pasaulē». Lekciju cikla par latviešu godiem laikā LU profesors folkloristikā,
muzikologs un komponists Valdis Muktupāvels stāstīs par tradicionālajiem mūzikas
instrumentiem. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
10. – 12. februārī – XIX Starptautiskais ledus skulptūru festivāls: «Karnevāls»
(Pasta salā).

Izstādes
No 27. janvāra – izstāde «Rasa Kalniņa-Grīnberga. Tēlniecības darbi». Tēlnieces 80
gadu jubilejas retrospektīva izstāde. Izstāde apskatāma līdz 26. februārim (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 2. februāra – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mākslas studijas «Mākslas pasaule»
dalībnieku darbu izstāde «Katram savs kaktiņš, savs stūrītis zemes». Studijas vadītāja – D.Lejēja. Grafika, instalācija. Izstādes atklāšana – 2. februārī pulksten 12.30
(kultūras nama 1. stāva foajē).
No 3. februāra – izstāde «Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbi».
Izstādē piedalās visu paaudžu mākslinieki, kurus apvieno LTA (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
No 3. februāra – izstāde «Miniatūrtekstilijas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
No 7. februāra – starptautiska bērnu kolāžu izstāde, veltīta XIX Starptautiskajam
ledus skulptūru festivālam (kultūras nama 2. stāva galerijā).
No 8. februāra – izstāde «Muzejnieks tuvplānā». Izstādē eksponētas gleznas,
zīmējumi, fotogrāfijas, rokdarbi un citi muzeja darbinieku brīvā laika darinājumi
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
No 10. februāra – mākslinieces Ievas Krūmiņas tekstilmākslas izstāde «Putekļi un
zelts» (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 27. janvārim – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstāde «Mirdzošo pērlīšu
rotu spēles» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 29. janvārim – izstāde «Alvis Pīzelis. Gleznas» (Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā).
Līdz 31. janvārim – fotomākslinieka Māra Ločmeļa izstāde «Mehiko nomodā»
(kultūras nama 1. stāva foajē).

Iepazīs Pelnu dienas tradīcijas
 Jana Bahmane

Sestdien, 4. februārī, pulksten 12 Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī
notiks izzinoši radošā nodarbība «Pelnu diena». Tajā
varēs uzzināt, kā senlatvieši
svinēja Pelnu dienu, kādēļ
šajā dienā bija nepieciešamas ziepes un kā tās pašrocīgi izgatavot.
«Septiņas nedēļas pirms Lieldienām
senlatvieši atzīmēja Meteņus – to
svinēšana noslēdzās Pelnu trešdienā,
kas 2017. gadā tiks atzīmēta 1. martā.
Uzskatīja, ka Meteņos beidzas ziema,
bet Pelnu dienā sākas pavasaris, kas
iezīmē arī saimnieciskā gada sākumu.
Šajā dienā jaunie saimnieki varēja uzsākt patstāvīgu dzīvi un dibināt savu
saimniecību, līdzi ņemot pelnos ierušinātu uguni jaunās saimes pavardam –
tā arī radies Pelnu dienas nosaukums,»
stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra pārstāve Liene Strazdiņa.
Vēl kāda senlatviešu tradīcija vēsta,
ka Pelnu dienā jāmazgā krekli – tad

tie būs koši balti. Kreklu mazgāšanai
izmantoja pašu gatavotas ziepes,
tādēļ ikviens radošajā nodarbībā
aicināts iemācīties izgatavot aromātiskās ziepes. «Ziepju darināšanai
izmantosim gatavo pamatmasu, kas
tiks papildināta ar dažādiem augiem, krāsvielām un aromātiskajām
vielām,» stāsta radošās nodarbības
vadītāja Zanda Kursīte. Viņa norāda, ka, salīdzinot ar citām latviešu
gadskārtām, kas mūsu senčiem
kalpoja par laika atskaites punktu,
Pelnu diena ir klusāka, taču šai dienai raksturīgas daudzas interesantas
tradīcijas. Piemēram, vizinoties lejā
no kalniņa, ragaviņām jāpiestiprina
pelnu kulīte, lai augtu gari lini, un ar
pelniem jākaisa kāpostu lauks – tad
būs laba raža.
Izzinoši radošā nodarbība «Pelnu
diena» Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī notiks 4. februārī pulksten 12. Pieteikties nodarbībai var pa
tālruni 63005445 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv. Dalības maksa – 5
eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – 2
eiro. Dalībnieki ar visiem materiāliem
ziepju vārīšanai tiks nodrošināti.
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Ar mīlestību dejā –
jau 15 gadus

Foto: no «Lielupes» arhīva
 Jana Bahmane

«Opera ir dejotāju templis – tā ir lielākā Latvijas
skatuve, kas prasa papildu
atbildību. Un, tā kā mūsu
uzvedums ir plašs, uz šīs
skatuves skatītāji varēs
pilnvērtīgāk izbaudīt deju
zīmējumus un stāstu kopumā,» deju uzvedumu
«Zvaigžņu rakstu kalējiņi»,
kas 13. februārī pulksten
19 tiks izdejots uz Latvijas
Nacionālās operas un baleta skatuves, vērtē tautas
deju ansambļa «Lielupe»
mākslinieciskā vadītāja
Elita Simsone. Bet 18. februārī pulksten 19 Jelgavas
kultūras namā «Lielupe»
jau 15. reizi pulcēs Latvijas vadošos deju kolektīvus koncertā «Mēs mīlam
dejā».
Kopā ar tautas deju ansambli
«Lielupe» koncerta «Zvaigžņu rakstu
kalējiņi» pirmajā daļā tautas deju
ansambļi «Dancis», «Gatve», «Rotaļa», «Teiksma», «Vektors» un deju
ansamblis «Daiļrade» izpildīs dejas
no latviešu tautas dejas klasikas līdz
mūsdienu skatuviskajai tautas dejai,
dejas soļos atspoguļojot katra kolektīva raksturu. Savukārt otrajā daļā
«Lielupe» un deju skolas «Dzirnas»
audzēkņi izdejos horeogrāfa Agra
Daņiļeviča, horeogrāfa asistentes

Dagmāras Bārbales un režisora Uģa
Brikmaņa jaunāko kopdarbu – uzvedumu «Zvaigžņu rakstu kalējiņi»,
kas tapis «Lielupes» 55. jubilejai.
«Mūsu jubilejā pirms trīs gadiem šo
deju izrādi izdejojām pirmo reizi, taču
fragmentus no tās esam ieskicējuši arī
citos pasākumos. Darbi guvuši augstu
novērtējumu gan Latvijas mērogā,
gan starptautiskā, tādēļ vēlējāmies
šo uzvedumu izdzīvot vēlreiz,» tā
E.Simsone.
Deju uzvedumu «Zvaigžņu rakstu
kalējiņi» caurvij simboliska zemgaļu
rota – Nameja gredzens. Gredzenā
savijas tīra un debesu kalēju zvaigžņu
rakstiem rotāta mīlestība – pats skaistākais, ko katrs cilvēks savā dzīvē var
izkalt. «Senais stāsts, kas raksturo
13. – 14. gadsimtu, uzvedumā tiek
pasniegts ar mūsdienīgu ievirzi,» tā
E.Simsone. Uzvedumā muzicēs Laima Jansone, Edgars Kārklis, Kristīne
Kārkle-Kalniņa, Ilze Grunte, Kaspars
Bārbals, Gatis Valters, Dzintars
Vīksna, Arnolds Kārklis un Emīls
Balceris, mūzikas apdares autori –
K.Bārbals un E.Kārklis. «Man ir
prieks strādāt ar tik izciliem mūziķiem – ikviens no viņiem ir «pērle»
sava instrumenta spēlē,» vērtē «Liel
upes» mākslinieciskā vadītāja.
Šis būs viens no vērienīgākajiem
tautas deju ansambļa «Lielupe» koncertiem un pirmo reizi – uz Nacionālās operas un baleta skatuves. «Liekot
roku uz sirds, varu teikt, ka «Lielupe»
ir fantastisks kolektīvs, ar kuru man
ļoti patika strādāt. Ir patīkami darba

procesā just, ka dejotāji vadītāju ciena
un, galvenais, mīl un tas viss notiek
uz pašdarbības pastāvēšanas pamatprincipiem – brīvprātību, neviltotu
entuziasmu un prieku par sasniegto,» sadarbību ar «Lielupi» raksturo
horeogrāfs A.Daņiļevičs.
Savukārt 18. februāra koncertā Jelgavā tautas deju ansambļi «Lielupe»,
«Dancis», «Gatve», «Rotaļa», «Vektors» un deju ansamblis «Daiļrade»
izdejos gan savas jaunākās dejas, gan
arī skatītāju iemīļotus darbus, bet
ansamblis «Rotaļa» sagatavojis īpašu
numuru jelgavniekiem. «Mans mērķis
šajos koncertos ir viens – vēlos, lai
tie ir svētki dejotājiem un skatītājiem, pārējais ir pakārtots,» atklāj
E.Simsone. Viņa atminas, ka pirms
15 gadiem vēlējusies radīt koncertu,
kas apvieno vadošos deju kolektīvus
Latvijā, atklājot katra raksturu. «Es
cenšos pulcēt dažādus kolektīvus,
lai koncertā veidotos kontrasts. Mēs
viens no otra mācāmies labāko – esot
uz vienas skatuves ar tik labiem deju
kolektīviem, mēs augam, jo tā ir liela
atbildība,» vērtē «Lielupes» mākslinieciskā vadītāja.
Koncertus atbalsta Jelgavas pilsētas pašvaldība un pašvaldības iestāde
«Kultūra», Latvijas Nacionālais kultūras centrs un «Rīgas karte». Biļetes
var iegādāties «Biļešu paradīzes»
kasēs un Jelgavas kultūras namā.
Deju uzveduma «Zvaigžņu rakstu
kalējiņi» biļešu cena – 12 – 35 eiro,
koncerta «Mēs mīlam dejā» biļešu
cena – 3 – 5 eiro.

Senioru ansamblis «Vīzija» atklās savu stāstu
 Jana Bahmane

«Katrai dziesmai ir savs atnākšanas stāsts, un ansambļa jubilejas koncertā mēs
caur dziesmām izstāstīsim
nozīmīgākos «Vīzijas» notikumus, kas piedzīvoti šo
piecu gadu laikā,» iestādes
«Kultūra» senioru vokālā
ansambļa «Vīzija» piecu
gadu jubilejas koncertu «Kā
dziesma pie «Vīzijas» nāk»,
kas 4. februārī pulksten 14
notiks Jelgavas kultūras
nama 1. stāva galerijā, raksturo ansambļa mākslinieciskā vadītāja Liene Gaile.
Kaut arī ansamblis šogad atzīmē
vien pirmo apaļo jubileju, šo gadu
laikā izveidojies saliedēts kolektīvs
ar augstiem mērķiem un prasībām
pret savu darbu. «Ideja par ansambļa
izveidi radās nelielai domubiedru
grupai, aizbraucot uz senioru vokālo
ansambļu sadziedāšanās svētkiem

Salaspilī. Šobrīd mums jau ir spēcīgs
kodols – lielākā daļa dziedātāju ilgus
gadus dziedājuši korī, tādēļ darbs pie
repertuāra apguves norit ātri. Mēs
saprotamies jau no viena acu skatiena, no vienas rokas kustības,» stāsta
ansambļa mākslinieciskā vadītāja.
Viņa norāda, ka kolektīva nosaukums
simbolizē tieksmi uz augstu mērķu
sasniegšanu nākotnē, un ansamblis
ar katru jaunu skaņdarbu tiecas celt
savu latiņu. «Mēs nedziedam dziesmas, kas nav vismaz četrbalsīgas.
Tas ir smags darbs, kas tiek algots ar
patīkamu kopā būšanu,» ansambļa
darbību raksturo L.Gaile.
Savā piecu gadu jubilejas koncertā ansamblis izpildīs nozīmīgākās
dziesmas, izstāstot, kur tās ir dziedātas un ar ko kolektīvam īpašas. «Par
koncerta norises vietu izvēlējāmies
kultūras nama 1. stāva galeriju,
jo, manuprāt, šī ir skanīgākā vieta
kultūras namā tik nelielam kolektīvam kā mēs. Tur ir laba akustika,
un klausītājiem varam nodrošināt
«dzīvu» skanējumu,» tā «Vīzijas»

mākslinieciskā vadītāja L.Gaile.
Koncertā piedalīsies arī ansambļa
«Vīzija» draugi – iestādes «Kultūra»
sieviešu vokālais ansamblis «Guns»
un Burtnieku novada senioru jauktais vokālais ansamblis «Dziesmotā
senatne». «Ar ansambli «Dziesmotā
senatne» esam pazīstami jau kopš
mūsu pirmās uzstāšanās Vidzemes
un Zemgales senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos «Daugav’s
abas malas» Salaspilī. Šo gadu laikā
esam tikušies vairākos pasākumos,
un mūsu vidū valda tāda kā radošā
sadraudzība. Savukārt ar ansambli
«Guns» mūs vieno Jelgava, un vienmēr atbalstām viens otru dažādos
koncertos un konkursos,» tā L.Gaile.
Koncerta režisors – Emīls Muižnieks.
Kolektīva vadītāja atklāj, ka par
atbalstu un daudziem sasniegumiem
ansamblis pateicīgs kādreizējai Jelgavas Pensionāru biedrības vadītājai
Marijai Kolnejai, jo sākotnēji «Vīzija»
bija Pensionāru biedrības paspārnē.
Uz koncertu aicināts ikviens interesents, ieeja – bez maksas.

