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«Pilsētas pasāžu» slēdza īpašnieks;
BVKB bīstamību nekonstatē

Foto: Ivars Veiliņš

 Ilze Knusle-Jankevica, Ritma Gaidamoviča

Otrdienas rītā uz tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» durvīm bija izvietots paziņojums, ka tirdzniecības centrs tehnisku iemeslu dēļ ir slēgts – ēkā atkal
bija atlēkušas grīdas flīzes. Tas ir jau otrais gadījums
šomēnes. «Pilsētas pasāžu» apsekoja par publisko
ēku ekspluatācijas drošību atbildīgās valsts iestādes
Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) speciālisti
– bīstamība ēkā netika konstatēta, tāpēc jau trešdien
tirdzniecības centrs atsāka darbu. Lai gan pēdējais
flīžu atlēkšanas gadījums vēl tiek izvērtēts, BVKB
«Pilsētas pasāžas» īpašniekam «Marno J» jau uzdevis
novērst citas nepilnības, kas tika konstatētas pērn,
veicot ēkas tehnisko izpēti.
«23. janvārī tirdzniecības
centra 1. stāvā tika konstatēta
flīžu atlēkšana aptuveni 1,5
kvadrātmetru platībā. Tirdzniecības centru slēdzām un
informējām BVKB. Tā eksperti
jau pēc dažām stundām ieradās
Jelgavā. Pēc veiktajām pārbaudēm ēkas bīstamība netika konstatēta. Flīžu atlēkšana saistīta
ar nepareizu to ieklāšanas tehnoloģijas pielietošanu,» situāciju otrdienas vakarā komentēja
«Pilsētas pasāžas» īpašnieka
SIA «Marno J» mārketinga
speciāliste Zane Meldrāja.
Pēdējā gada laikā problēmas
ar flīžu atlēkšanu tirdzniecības
centrā bijušas vairākkārt, un,
kā norāda BVKB Kontroles
departamenta direktors Māris
Demme, iemesls ir nekvalitatīva flīžu ieklāšana – «vienkāršiem vārdiem runājot, flīžu līme

neturas pie grīdas». Iepriekšējās reizēs BVKB ēkas īpašniekam nebija devis uzdevumu
nomainīt visu grīdas segumu
tirdzniecības centrā, bet atzinums par pēdējo gadījumu
birojam jāsagatavo līdz nedēļas
beigām. Tāpat arī birojs pēdējās
divas reizes nav licis slēgt tirdzniecības centru – šādu lēmumu
drošības apsvērumu dēļ pieņēma ēkas īpašnieks «Marno J».
Jāpiebilst, ka, slēdzot tirdzniecības centru, nebija pieejama
arī pazemes autostāvvieta.
Pirmajā reizē, kad «Pilsētas
pasāžā» atlēca grīdas flīzes,
automašīnu īpašnieki vairākas dienas netika pēc saviem
spēkratiem, bet otrdien uzņēmums nodrošināja izbraukšanu
no pazemes stāvvietas un liedza
iebraukšanu.
Jāatgādina, ka pirmo reizi

grīdas flīžu atlēkšana tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža» tika konstatēta pērn 18.
janvārī. BVKB speciālisti pēc
vairāku mērījumu un pārbaužu veikšanas ēku atzina par
drošu un ekspluatējamu, tiklīdz būs novērsts redzamākais
defekts – salabots flīžu grīdas
segums 2. stāvā. To «Marno
J» novērsa dažu dienu laikā.
Tāpat apsekošanas laikā tika
konstatētas plaisas ēkas pagrabstāva pārsegumā, tāpēc, lai
pārliecinātos par ēkas pilnīgu
drošību un noskaidrotu plaisu
rašanās cēloni, kā arī ietekmi
uz ēkas mehānisko stiprību,
BVKB uzdeva tirdzniecības
centra īpašniekam veikt ēkas
detalizētu tehnisko izpēti.
Rezultātā bīstamība, kas liegtu ēku ekspluatēt, netika konstatēta, tomēr atklājās citas nepilnības, no kurām dažas BVKB
tirdzniecības centram uzdevis
novērst. «Ēkai ir veikta izpēte
un ekspertīze, un bīstamība netika konstatēta. Jā, eksperts ir
norādījis uz citām problēmām,
bet tās šobrīd neietekmē ēkas
izmantošanas drošību,» uzsver
M.Demme. Kā būtiskāko no
konstatētajām problēmām viņš
min neatbilstošas markas betona izmantošanu celtniecības
procesā, kas liek šaubīties, vai
tirdzniecības centra noliktavas
var izmantot pilnā apjomā.
Līdztekus tam BVKB, izvēr-

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

tējot iesniegtos dokumentus un
ņemot vērā izpētē atklātās novirzes no prasībām, SIA «Marno J» uzdevis par pienākumu
līdz šā gada 13. martam novērst
piecu neatbilstoši izbūvētu tērauda siju pārbūvi ēkas 4. stāvā
un nodot tās ekspluatācijā, kā
arī iesniegt BVKB pagraba
pārseguma nestspējas izpētes
atzinumu, jo pārsegumā konstatētas plaisas. Vēl ēkas īpašniekam uzlikts par pienākumu
ne vēlāk kā 2017. gada 16.
oktobrī sākt un vismaz viena
gada periodā veikt dzelzsbetona
pārseguma plaisu monitoringu
un šā gada 1. oktobrī plaisu
monitoringa žurnālu iesniegt
BVKB ar būvspeciālista secinājumiem par plaisu ietekmi
uz ēkas drošumu.
Kā norāda «Marno J», plaisu monitorings tiekot veikts
jau apmēram piecus mēnešus
un deformācija nav novērota.
Tāpat ir izstrādāts risinājums,
kā pastiprināt tērauda sijas, bet
darbi vēl nenotiek.
Jāuzsver, ka šobrīd BVKB
tirdzniecības centru «Pilsētas
pasāža» nav uzskatījis par ekspluatācijai nedrošu un ļauj to
izmantot, «Marno J» pieprasot
novērst dažas nepilnības un
veikt papildu ekspertīzes un
pārbaudes.
Tirdzniecības centrs «Pilsētas pasāža» uzbūvēts pirms 12
gadiem.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Jaundibināto un likvidēto
uzņēmumu bilance – labākā valstī
 Ritma Gaidamoviča

Uzņēmumu datubāzes
«Lursoft» apkopotā informācija liecina, ka Jelgavā 2017. gadā reģistrēti 246 jauni uzņēmumi, bet likvidēti – 236.
Mūsu pilsētā attiecība
starp pērn jaundibinātajiem un likvidētajiem
uzņēmumiem ir vislielākā valstī – reģistrēti par
desmit uzņēmumiem
vairāk nekā likvidēti.
Salīdzinot ar 2016. gadu, pērn
jaundibināto uzņēmumu skaits
palielinājies 57 Latvijas pašvaldībās, tostarp Jelgavā, četrās tas
palicis nemainīgs, savukārt 58
pašvaldībās atspoguļojusies vispārējā tendence valstī – jauno uzņēmumu skaits samazinājies, liecina
«Lursoft» dati.
Latvijas lielajās pilsētās reģistrēti
6899 jauni uzņēmumi jeb 67,57
procenti no kopējā pērn Latvijā
reģistrēto uzņēmumu skaita. Salīdzinot ar situāciju gadu iepriekš,
lielajās pilsētās reģistrēto jauno
uzņēmumu skaits gada laikā sarucis par 10,95 procentiem. Tiesa,
ne visās pilsētās bijusi negatīva
tendence – arī Jelgavā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pērn pieaudzis par pieciem uzņēmumiem
salīdzinājumā ar 2016. gadu. Lai

gan kopējā Latvijas tendence rāda,
ka likvidēto uzņēmumu skaits
pagājušajā gadā ir lielāks nekā no
jauna reģistrēto, Jelgavā ir valstī
lielākais jaundibināto uzņēmumu
īpatsvars pret likvidētajiem uzņēmumiem – pērn Jelgavā nodibināti
par desmit uzņēmumiem vairāk
nekā likvidēti.
Jāpiebilst, ka Jelgavā 2017. gadā
reģistrēti 246 jauni uzņēmumi,
likvidēti – 236. Salīdzinājumam:
2015. gadā Jelgavā reģistrēti 2086
jauni uzņēmumi, likvidēti – 184;
2016. gadā reģistrēts 241 jauns
uzņēmums, likvidēti – 230. Jelgavā pērn reģistrēti 72,14 aktīvi
uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem.
Pēc «Lursoft» datiem, visvairāk jauno uzņēmumu – 49 – Jelgavā reģistrēti tādās jomās kā
vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, kā arī automobiļu
un motociklu remonts, 34 jauni
uzņēmumi dibināti būvniecības
nozarē, 26 – apstrādes rūpniecībā,
21 – profesionālo, zinātnisko un
tehnisko pakalpojumu nozarē. 40
uzņēmumi nav norādījuši savu
darbības nozari.
Vairumtirdzniecībā, mazumtirdzniecībā, automobiļu un motociklu remonta nozarē bijis arī visvairāk likvidēto uzņēmumu – 66.
34 uzņēmumi likvidēti transporta
un uzglabāšanas nozarē, 31 – būvniecībā, bet 44 likvidētie uzņēmumi
nav norādījuši savu darbības jomu.

Uz semināru aicina fiziskas personas,
kas veic saimniecisko darbību
 Ilze Knusle-Jankevica

6. februārī Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā notiks
kārtējais pašvaldības
un Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) rīkotais
bezmaksas seminārs
par aktualitātēm nodokļu jomā.
Semināra mērķgrupa – fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību. Tā kā vietu skaits
ir ierobežots, interesenti aicināti
pieteikties līdz 2. februārim.
Informatīvais seminārs «Fi-

ziskām personām, kuras veic
saimniecisko darbību» notiks 6.
februārī no pulksten 10 līdz 12.
Tajā tiks skatīti grozījumi likumos par iedzīvotāju ienākuma
nodokli, valsts sociālo apdrošināšanu un mikrouzņēmuma
nodokli, kas stājās spēkā 2018.
gada 1. janvārī. Seminārs tiek
organizēts sadarbībā ar VID
Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Zemgales 2.
apkalpošanas nodaļu.
Saņemt papildu informāciju
un pieteikt dalību seminārā var
pa tālruni 63012155, 63012169
vai e-pastu liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 197 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas karogu publicēti 18. janvāra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 10 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 151 dalībnieks.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ruslana Deksne, Velga Zīle,
Valentīna Muravjova, Gaismonis Silinskis, Kristīne Jansone, Vera Radtsevich, Madara
Klišāne, Mārīte Sēklīte, Lilija Jonāne, Anna Fogelmane, Rolands Grīnblats, Lāsma
Freimane, Kārlis Roze, Velta Lagzdiņa, Silvija Lejniece.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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BUDŽETS

Jelgavas budžets
šogad – 71,4 miljoni eiro

Ceturtdiena, 2018. gada 25. janvāris

Jelgavas pilsētas
pašvaldības
izpilddirektore
Irēna Škutāne

 Kristīne Langenfelde

Tāpat šogad pieaugs pašvaldības sētu apsaimniekošanai, klaidotācija privātajām pirmsskolas ņojošo dzīvnieku likvidācijai –
Jelgavas pilsētas pašvaldība ir sagatavojusi budžeizglītības iestādēm un aukļu pa- 1 553 158 eiro.
ta projektu šim gadam, ko jau nākamnedēļ skatīs
kalpojumu noStarp nozīKULTŪRA
domes komitejās, bet 6. februārī – Jelgavas domes
drošinātājiem
mīgākajiem
sēdē. Sagatavotais budžeta projekts paredz, ka pil– 2 miljoni eiro.
darbiem, kas paIestādes «Kultūra» organizēsētas ieņēmumi šogad veidos 71,4 miljonus eiro. Kā
Tas nozīmē, ka
redzēti šogad, jāuzsver Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore
par katru bērnu, to pasākumu nodrošināšanai – min Meža kapu
Irēna Škutāne, pašvaldības galvenais uzdevums ir
kurš apmeklē 837 492 eiro
paplašināšanas
Iestādes «Kultūra» tautas
nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus
privāto bērnu3. kārta, Romas
mākslas kolektīvu darbības novisās nozarēs, par ko tā ir atbildīga. «Lai palielinātu
dārzu mūsu pil- drošināšanai – 397 572 eiro
ielas asfaltēšana,
savu konkurētspēju šodienas ekonomiskajos apstāksētā, pašvaldība
Latvijas simtgades pasākumu luksofora izbūļos, pašvaldībai ir jādara viss, lai pēc iespējas vairāk
iestādei maksās īstenošanai – 100 000 eiro
ve K.Barona un
piesaistītu dažādu Eiropas fondu līdzekļus un iegūto
200 eiro mēnesī.
Kolektīvu dalībai Dziesmu un Pasta ielas krusfinansējumu ieguldītu Jelgavas infrastruktūras attīstī«Apzinoties, ka deju svētkos – 150 000 eiro
tojumā, Atmobā, sakārtojot ielas un ceļus, renovējot ēkas, veicinot
joprojām Jelgadas ielas posma
nodarbinātību, attīstot uzņēmējdarbību, tā uzlabojot
vā trūkst vietu nodrošinājuma asfaltēšana līdz bērnudārzam
ikviena jelgavnieka dzīves kvalitāti.»
pašvaldības bērnudārzos, pilsētas «Kāpēcīši», kā arī iebrauktuves un
vadība ir lēmusi uzsākt darbu stāvlaukuma rekonstrukcija pie 5.
Šogad Jelgavā turpināsies jau 12,5 miljonus eiro. Valstī palielinot pie jauna bērnudārza būvēšanas vidusskolas.
pagājušajā gadā aizsāktu vērie- pedagogu algas, par 1,6 miljo- Jelgavā. Tāpēc pašvaldības šā gada
«Šodien Jelgavas domes sēdē
nīgu projektu realizācija – Valsts niem eiro pieaudzis arī pašvaldībā budžetā ir paredzēts finansējums deputāti lemj par izmaiņām saisģimnāzijas rekonstrukcija, Loka saņemto mērķdotāciju apjoms 100 000 eiro jauna bērnudārza tošajos noteikumos, kas paredz
maģistrāles pārbūve, Pils sa- pedagogu atalgojumam šā gada as- projektēšanai. Pēc budžeta apstip- pašvaldības līdzfinansējuma pielas labiekārtošana un citi –, kā toņiem mēnešiem, sasniedzot 7,4 rināšanas tiks lemts, kurā vietā šķiršanu daudzdzīvokļu māju
pilsētā varētu atrasties jaunais iekšpagalmu sakārtošanai. Būtiski
arī tiks uzsākti
miljonus eiro.
CEĻI UN IELAS
jauni nozīmīgu
Tāpat nozī- bērnudārzs,» skaidro I.Škutāne.
uzsvērt, ka pašvaldība ir palielināVēl kā lielākie darbi izglītības jusi dotācijas apmēru šim mērķim
objektu būvdarbi
mīga budžeta
Atmodas ielas posma no daļa ir pašvaldī- jomā šogad jāmin Amatu vidussko- līdz 100 000 eiro līdzšinējo 25 000
– Vecpilsētas ielas
14 un K.Barona Ganību ielas līdz PII «Kāpēcīši» bas ieņēmumi las rekonstrukcijas turpināšana, eiro vietā. Pašvaldība cer, ka, palieasfaltēšanai – 55 000 eiro
ielas 50 rekonsno sniegtajiem pirmsskolas izglītības iestādes linot līdzfinansējuma apmēru līdz
Romas ielas asfaltēšanai –
trukcija, izveido- 300 000 eiro
m a k s a s p a - «Sprīdītis» un 2. internātpamat- 80 procentiem no projekta izmakjot Zemgales ResStāvlaukuma un iebrauktuves kalpojumiem, skolas energoefektivitātes paaug- sām, ja projektā paredzēts sakārtot
taurācijas centru; pie 5. vidusskolas rekonstrukci- kas šogad kopā stināšana, Zemgales prospekta 7 iekšpagalmu ceļus, iedzīvotāji
Zemgales pros- jai – 80 000 eiro
veido jau 1,5 pārbūve, kā arī Zemgales reģiona daudz aktīvāk varētu iesaistīties
pekta 7 pārbūve,
Luksofora izbūvei Pasta un K.Ba- miljonus eiro. Kompetenču attīstības centrā par savu iekšpagalmu sakārtošanā,»
kur nākotnē at- rona ielas krustojumā – 25 000 eiro I.Škutāne uz- 25 000 eiro paredzēts modernizēt uzsver I.Škutāne.
Ietves gar 12 stāvu mājām Pasta sver, ka to lielā aprīkojumu Konferenču zālē un
radīsies bērnu un
jauniešu centrs ielā sakārtošanai – 30 000 eiro
mērā veicina par 22 0000 eiro nostiprināt ēkas Sociālais budžets –
Ietves Uzvaras ielas posmā no pašvaldības ie- pamatus, kas ļautu pilnvērtīgi par 200 000 eiro lielāks
«Junda»; bērnudārza «Sprīdītis» K.Barona ielas līdz kultūras nama guldījums pilsē- izmantot 3. stāvu.
Sociālās aizsardzības šā gada
iebrauktuvei un K.Barona ielā no
«Vēl viens nozīmīgs solis izglī- budžets ir 4,8 miljoni eiro, kas ir
rekonstrukcija; Uzvaras ielas līdz gājēju pārejai tas lielo svētku
Neretas, Proho- sakārtošanai – 30 000 eiro
popularizēšanā, tības jomā šogad būs Spīdolas par 200 000 eiro vairāk nekā parova un Garozas
Ietves no Meiju ceļa Nr.26 jo, piemēram, ģimnāzijas izteiktā vēlme iegūt gājušajā gadā. Būtiskākais, kas
ielas pārbūve; līdz Nr.46 sakārtošanai – Ledus skulptū- valsts ģimnāzišogad mainās
SPORTS
Miera ielas un 25 000 eiro
ru festivāls un jas statusu. Pasociālā atbalsta
Aizsargu ielas
Smilšu skulp- gājušajā nedēļā
jomā, ir pašvalDotācija sporta pasākumiem – dības pieņemrekonstrukcija, pārbūvējot tiltu tūru festivāls, uz kuriem mūsu no Izglītības
pār Platones upi. Tā ir tikai daļa no pilsētā ierodas ļoti daudz tūristu, kvalitātes valsts 609 435 eiro
tais lēmums
Sporta spēļu komandu atbalsdienesta jau sanozīmīgiem projektiem, kuru rea- jau pilnībā sevi atpelna paši.
kompensēt piltam – 292 000 eiro
lizācija šogad notiks mūsu pilsētā.
Nenodokļu ieņēmumi šogad ņemts apstiprisētas sabiedrisAugsta sasnieguma sportistu
Papildus tam pašvaldība šogad plānoti 250 085 eiro. Savukārt nājums, ka sko- atbalstam individuālajos sporta kā transporta
budžetā paredzējusi 920 000 eiro, dotācija no pašvaldību finanšu izlī- la atbilst visiem veidos – 77 500 eiro
biļešu cenas 20
lai izstrādātu jaunus projektus dzināšanas fonda – 2,7 miljoni eiro. kritērijiem, lai
Starta un finiša sistēmas iegā- b r a u c i e n i e m
Eiropas fondu līdzekļu piesaistei.
Līdz ar to kopējais pašvaldības pretendētu uz dei vieglatlētiem – 17 000 eiro mēnesī repreK-1 četru laivu iegādei iesācē- sētajām persoieņēmumu plāns šim gadam ir valsts ģimnāziIIN ieņēmumi pieaugs
jas statusu, līdz jiem – 6000 eiro
71,4 miljoni eiro.
nām, ja norēpar 8,9 procentiem
ar to Jelgavas
ķiniem tiek iz«Šā gada pašvaldības budžeta Projektēs jaunu bērnudārzu; dome Ministru kabinetu varēs ro- mantota Jelgavas pilsētas iedzīieņēmumi apliecina, ka tautsaim- Spīdolas ģimnāzija vēlas
sināt Spīdolas ģimnāzijai piešķirt votāja elektroniskā karte. Līdz
niecība Jelgavā attīstās. Pilsētas kļūt par valsts ģimnāziju
valsts ģimnāzijas statusu,» stāsta ar minimālās algas kāpumu
Izglītība ir nozare ar vislielāko I.Škutāne, piebilstot, ka līdz ar šīm pašvaldība jau paaugstinājusi
budžeta galvenais ieņēmumu
avots ir iedzīvotāju ienākuma ieguldījumu apjomu – 33,5 miljoni izmaiņām pašvaldībai 100 000 eiro ienākumu slieksni, no kura pašnodoklis, kas šogad pieaugs par 8,9 eiro jeb 47 procenti no pilsētas ko- apmērā būs jāfinansē jaunas dabas valdības pabalstus var saņemt
procentiem, sasniedzot 40,8 miljo- pējā budžeta. Šis gads sākās ne ti- zinātņu izglītības programmas trūcīgas un maznodrošinātas
nus eiro. Šādu kāpumu ietekmē kai ar izglītības reformu, bet arī ar izveide šajā skolā.
personas. Vienlaikus pašvaldība
gan jaunu ražotņu atvēršana, gan algas pieaugumu pedagogiem, un,
saglabā visus līdzšinējos sociālā
ēnu ekonomikas mazināšanās, lai gan valsts noteikusi, ka vienas Palielina līdzfinansējumu
atbalsta veidus pilsētā.
gan arī pakāpenisks algas pie- algas likme ir 710 eiro, Jelgavas iekšpagalmu sakārtošanai
«Nozīmīgs uzdevums, kas
Lielāko darba apjomu, kas mūsu skars visu sociālo jomu, ir deinaugums. Arī šajā gadā minimālā pašvaldība saviem pedagogiem
alga palielinās par 13 procentiem, maksās 730 eiro par 30 kontakt- pilsētā saistīts ar publiskās infra- stitucionalizācijas plāna īstenopedagogu atalgojuma kāpums ir 7 stundām nedēļā skolās vai 40 dar- struktūras uzturēšanu un labie- šana, kas paredz būtiski mainīt
procenti, savukārt pārējo pašvaldī- ba stundām pirmsskolas izglītības kārtošanu, veic pašvaldības iestāde to bērnu un pieaugušo dzīvi,
«Pilsētsaimnie- kuri dzīvo dažādās institūcijās.
bā nodarbināto speciālistu algas iestādēs. Līdz ar
SOCIĀLAIS ATBALSTS
cība», kuras ko- Jelgavā paredzēts, ka tiks uzpieaugums – 5 procenti,» uzsver to izglītības sispējais budžets būvētas trīs grupu mājas, kur
I.Škutāne. Vidējā alga Jelgavā pa- tēmas atlīdzības
gājušajā gadā strauji kāpusi un bija kopējais fonds Kopējais sociālā atbalsta budžets šim gadam ir katrā ģimeniskai pietuvinātā
888 eiro, kas ir par 100 eiro vairāk pilsētā sasniedz šim gadam – 1 738 843 eiro, 5,1 miljons eiro. vidē varēs dzīvot pa 8 bērniem.
No tiem ceļu Līdz ar šī plāna īstenošanu
nekā 2016. gadā, liecina Centrālās 16,5 miljonus tajā skaitā:
dzīvokļa pabalsts – 390 000
un ielu uzturē- pārmaiņas piedzīvos arī pašvaleiro. Savukārt
statistikas pārvaldes dati.
eiro;
šanai – 422 045 dības īres nams Stacijas ielā 13,
No nodokļu ieņēmumiem sta- 8,4 miljoni eiro
samaksa par aprūpi mājās –
eiro, publisko kura rekonstrukcija sāksies jau
bilu daļu veido nekustamā īpašu- paredzēti izglī- 146 572 eiro;
ma nodoklis, ko šogad paredzēts tības iestāžu
pabalsts bērna piedzimšanas vietu uzturēša- šogad, izveidojot tur atsevišķus
nai un atkritu- dzīvokļus bez koplietošanas
iekasēt 3,6 miljonu eiro apmērā. pamatlīdzekļu gadījumā – 67 000 eiro;
Ieņēmumi no azartspēļu nodokļa iegādei un repabalsts pilsētas sabiedris- mu savākšanai telpām,» stāsta I.Škutāne.
līdz ar likuma izmaiņām valstī montiem, kur kā transporta braukšanas mak- – 989 101 eiro,
Nozīmīga loma deinstituciopieaug par vairāk nekā 100 000 lielākā summa sas segšanai pensionāriem – notekūdeņu ap- nalizācijas plāna īstenošanā ir
saimniekošanai arī Jelgavas Bāriņtiesai, kas
eiro, sasniedzot 420 564 eiro. Līdz šogad novirzīta 131 000 eiro;
apbedīšanas pabalsts – – 579 200 eiro, pilsētā nodrošina bērnu un citu
ar to kopā nodokļu ieņēmumos Valsts ģimnāziielu apgaismo- rīcībnespējīgu personu tiesību
pašvaldība šogad prognozē iekasēt jas rekonstruk- 16 100 eiro;
samaksa par ilgstošas sociālās
cijai – 7,7 miljoni aprūpes un sociālās rehabili- šanai – 599 490 aizsardzību, rūpējoties, lai bez
44,9 miljonus eiro.
Ieņēmumos, ko Jelgava saņem eiro. Pakalpoju- tācijas institūciju sniegtajiem eiro, pašvaldī- vecāku gādības palikušajiem
bas teritorijas, bērniem tiktu nodrošināta apno valsts un citu pašvaldību bu- mu apmaksai – pakalpojumiem – 63 511 eiro.
mežu un kap- rūpe ģimeniskā vidē. Šogad par
džetiem, šogad paredzēts iekasēt 4,4 miljoni eiro.

Foto: Ivars Veiliņš

20 700 eiro ir audzis pašvaldības Miezītes bibliotēkā.
Savukārt Ģederta Eliasa Jelgaatbalsts audžuģimenēm, kopā
vas Vēstures un mākslas muzejā
veidojot 130 000 eiro.
šogad paredzēts nomainīt jumtu,
Simtgades un Dziesmu
kā arī ierīkot videonovērošanas
svētku gads
kameras.
Īpašs šis gads būs kultūras
jomā, kas iezīmēsies ar diviem POIC veido vienoto
nozīmīgiem notikumiem – Lat- informācijas aprites
vijas valsts simtgadi un Dziesmu sistēmu
Par drošību mūsu pilsētā gādā
un deju svētkiem –, līdz ar to arī
pašvaldības iestādei «Kultūra» divas pašvaldības iestādes – Paššā gada kopējā budžetā, kas ir valdības policija, kuras kopējais
2,2 miljoni eiro, paredzēti līdzekļi budžets šim gadam ir 2 917 771
eiro, un Jelgašo divu vērieIZGLĪTĪBA
vas pašvaldības
nīgo notikumu
operatīvās infororganizēšanai.
Jelgavas pirmsskolas izglītīmācijas centrs
Kopumā plābas iestāžu pedagogu atlīdzīnots, ka pilsētā bas kāpumam no 680 uz 730 (POIC) ar kopējo budžetu
simtgades pa- eiro – papildu 79 543 eiro
523 838 eiro.
sākumiem tiks
Dotācijas privātajām pirmsPašvaldības
izlietoti 100 000 skolas izglītības iestādēm un
eiro, bet mūsu auklēm pieaug par 227 669 policijai šogad
paredzēts iegākolektīvu dalī- eiro – kopā 2 046 000 eiro
Jelgavas 2. internātpamatdāties trīs jaubai Dziesmu un
deju svētkos – skolas rekonstrukcijas II kārtas nus mikroautorealizācijai – 700 000 eiro
busus izolato150 000 eiro.
Jaunas pašvaldības pirmsskorus par kopējo
Vēl šogad palas izglītības iestādes tehniskā
redzēts sakārtot projekta izstrādei – 100 000 eiro summu 59,6
tūkstoši eiro.
kultūras nama
lietusūdens novades sistēmu, kā Tāpat projekta gaitā pašvaldības
arī daļēji rekonstruēt ēkas fasādi. policisti būs aprīkoti ar videonoSavukārt līdz vasaras sezonai vērošanas kamerām.
Nozīmīgas pārmaiņas šogad
Pasta salā tiks izbūvēts jumts
sagaida POIC – līdz ar Sabiedrībrīvdabas estrādei.
Sporta pasākumu rīkošanai bas integrācijas pārvaldes pārcelšogad paredzēti 609 435 eiro, bet šanos uz Skolotāju ielu visu ēku
nozarei kopumā – 1,4 miljoni eiro. Sarmas ielā 4 savām vajadzībām
«Šogad jumts tiks uzbūvēts arī izmantos POIC. Šīs iestādes
slidotavai Pasta salā, kas turpmāk darba apjoms ik gadu pieaug,
pilnvērtīgi izmantot slidotavu un šobrīd tiek strādāts, lai paļaus jau no oktobra,» piebilst plašinātu piedāvātās iespējas
iedzīvotājiem, izveidojot vienoto
I.Škutāne.
informācijas aprites sistēmu. Tā
Trīsvienības baznīcas tornī nodrošinās ātrāku informācijas
mainīs ekspozīcijas
apriti starp pašvaldības iestā«Ir pagājuši jau 8 gadi, kopš kā dēm un kapitālsabiedrībām par
tūrisma objektu atklājām Svētās iedzīvotāju aktualizētiem jautāTrīsvienības baznīcas torni, un jumiem. Tāpat šogad paredzēts
ir pienācis laiks atjaunot torņa uzlabot POIC interaktīvo karti
interaktīvās ekspozīcijas. Šā gada un mobilo lietotni, kas ļautu
budžetā paredzēti 12 000 eiro, iedzīvotājiem vēl ērtāk pieteikulai izstrādātu skiču projektu, mus POIC nosūtīt elektroniskā
kas tornī paredz izveidot jaunas formā.
interaktīvas ekspozīcijas. Ar šo
projektu pašvaldība plāno startēt
INFRASTRUKTŪRA
Latvijas–Lietuvas pārrobežu
programmā, piesaistot līdzekļus
Latvijas simtgadei veltītā vides
objekta «Laika rats 100» izveidei
projekta realizācijai,» stāsta paš– 100 615 eiro
valdības izpilddirektore.
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
Tāpat tūrisma jomā šogad pilmākslas
muzeja skārda jumta
sētā paredzēts papildināt tūrisma
nomaiņai – 225 384 eiro
norādzīmes gan gājējiem, gan
Kultūras nama lietus novades
autovadītājiem.
sistēmas sakārtošanai, daļējai fasāArī pilsētas bibliotēkā turpides rekonstrukcijai – 250 000 eiro
nāsies jau iesāktās pārmaiņas
Pašvaldības līdzfinansējums
– tagad, kad atjaunota Krišjāņa
pagalmu labiekārtošanai –
Barona zāle, kas atrodas ēkas 3.
100 000 eiro
stāvā, bibliotēkā plānots izbūvēt
Mītavas tilta spriegošanai –
20 000 eiro
liftu, lai ēkas augtākajos stāvos
Hercoga Jēkaba laukuma skiču
ērti varētu nokļūt arī cilvēki ar
projekta izstrādes konkursam –
kustību traucējumiem. Tāpat
15 000 eiro
rekonstrukcijas darbi paredzēti
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BUDŽETS

Lielākie projekti, kuru realizācija šogad turpināsies
posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas
pilsētas administratīvajai robežai».
Pilnībā tiks rekonstruēts nozīmīgs
tranzīta un kravu transporta maršruts
Jelgavas pilsētā.

• ERAF līdzfinansēts projekts «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts
ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā». Tas noslēgsies 2020. gada
otrajā pusē, kad būs veikta Jelgavas
Valsts ģimnāzijas ēkas, apkārtnes un
stadiona rekonstrukcija, iegādāts aprīkojums skolai, kā arī uzlabota mācību
vide Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

• Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts «Loka maģistrāles pārbūve

uztura veicināšanai, atkarību profilaksei, seksuālās un reproduktīvās,
garīgās veselības veicināšanai,
slimību profilaksei.

• Valsts budžeta līdzfinansētie projekti,
kuru gaitā izbūvēs jumta segumu atklātā amfiteātra tipa brīvdabas estrādei
Pasta salā un slidotavai Pasta salā.

• ESF projekts «Kompleksu veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā,
1. kārta». Šī projekta gaitā līdz 2019.
gada beigām Jelgavas iedzīvotājiem, jo īpaši sociālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļautajiem,
tiek piedāvāti daudzveidīgi pasākumi fizisko aktivitāšu un veselīga

• ESF projekts «Atver sirdi Zemgalē». Projektā Jelgavā tiek palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu
un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un
bērniem – izvērtētas individuālās
vajadzības, izstrādāti atbalsta plāni,
nodrošināti pakalpojumi bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem,
ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, personām ar garīga rakstura
traucējumiem.

• ESF projekts «Proti un dari!».
Tā ir iespēja motivēt un aktivizēt
jauniešus vecumā no 15 līdz 29
gadiem, kuri nemācās, nestrādā
vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā
kā bezdarbnieki, lai veicinātu šo
jauniešu iesaisti izglītībā un darba
tirgū.
• ERAF projekts «Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības
aktivitāšu veicināšanai Jelgavā». Tas
paredz labiekārtot Pasta salas infrastruktūru, izbūvējot skatu torni, gājēju celiņu un ierīkojot atpūtas vietu.

Lielākie projekti, kuru realizācija šogad sāksies
infrastruktūru – ēku K.Barona ielā 50
–, tiks izveidots Zemgales Restaurācijas
centrs. Restaurācijas darbi notiks arī
Jelgavas Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo katedrālē un Jelgavas
Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrālē.
• Jelgavas pašvaldības un Satiksmes
ministrijas kopīgs projekts – Miera un
Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve.
• ERAF projekts «Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanai Zemgales reģionā».
Tiks atjaunoti valsts nozīmes kultūras
pieminekļi Jelgavā, Dobelē, Bauskā,
veidojot tajos jaunus, savstarpēji
papildinošus tūrisma pakalpojumus,
tādējādi nodrošinot to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.
Jelgavā, restaurējot un pārbūvējot
ēku Vecpilsētas ielā 14 un objekta
funkcionēšanai nepieciešamo saistīto

• ERAF projekts «Dzīvesziņas un arodu
sētas izveide Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā».
Tajā paredzēta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – ēkas Vecpilsētas ielā
2 – restaurācija un apkārtējās teritorijas
labiekārtošana, tādējādi ne tikai atjaunojot kritiskā stāvoklī esošu kultūrvēsturisku ēku, bet arī nodrošinot jaunajā
objektā interesantus un atraktīvus
piedāvājumus, tostarp iespēju apgūt
pilsētai raksturīgās senās amatu prasmes, iegādāties amatnieku produkciju,
iesaistīties dažādās kultūras aktivitātēs
un gadskārtu tradīcijās.

• ERAF projekts «Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana
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un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta». Plānota mācību aprīkojuma modernizācija metālapstrādes,
viesnīcu un restorānu pakalpojumu,
tekstiliju izstrādājumu izgatavošanas
kompetencēs Jelgavas Amatu vidusskolā; tiks pabeigta jau iepriekšējā periodā uzsāktā skolas infrastruktūras
sakārtošana, kā arī pārbūvēts sporta
laukums pie Jelgavas 4. sākumskolas,
kas tiks izmantots arī Amatu vidusskolas sporta nodarbību vajadzībām.

• ERAF līdzfinansēta projekta gaitā tiks
paaugstināta energoefektivitāte Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē «Sprīdītis».
• ERAF līdzfinansēta projekta gaitā
plānota Jelgavas pilsētas pašvaldības
ēkas Zemgales prospektā 7 pārbūve
un siltināšana. Pēc projekta noslēguma ēkā tiks izvietots bērnu un
jauniešu centrs «Junda» un bērnu
bibliotēka.

• Plūdu risku apdraudējumu novēršanai Jelgavā plānoti divi ERAF projekti
– «Jelgavas lidlauka poldera dambja
rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai» un «Kompleksu pasākumu
īstenošana Svētes upes caurplūdes
atjaunošanai un plūdu apdraudējuma
samazināšanai piegulošajās teritorijās».
• ERAF projekts «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības
attīstībai degradētā teritorijā». Tiks
pārbūvēta Neretas, Prohorova un
Garozas iela, izbūvēta jauna iela starp
Garozas un Neretas ielu, kas šķērsos industriālās zonas teritoriju. Lai sakārtotu
degradēto vidi Lielupes krastā un radītu
priekšnosacījumus loģistikas attīstībai,
tiks nostiprināti upes krasti un izbūvēti
cietā seguma laukumi upes krastā
specializētu kravas plūsmu apstrādei.
Attīstot nepieciešamo infrastruktūru,
tiks radīti būtiski priekšnosacījumi
uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu
rūpniecības uzņēmumu piesaistei, kuriem ir svarīga multimodāla transporta
infrastruktūras pieejamība, tajā skaitā
ūdens transportam.
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ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
Braukšanas maksas
Mācību līdzekļu un
atvieglojumi skolēgrāmatu iegādei –
niem sabiedriskajā
145 922 eiro
transportā, tostarp 100
Pabalsts mācību
procentu biļetes apmaksa
maksas segšanai
bērniem no daudzbērnu
profesionālās ievirģimenēm, bērnam bārenim
zes
programmu
izglītības
un bērnam, kurš palicis bez
iestādēs
daudzbērnu
ģimevecāku gādības, –
nēm, aizbildņu ģimenēm
272 300 eiro
– 18 250 eiro
Brīvpusdienas 1.–4.
klašu skolēniem 1.
pusgadam –

Dalības maksa par
izglītības ieguvi Jelgavas profesionālās
ievirzes programmu izglītības
293 064 eiro
iestādēs bērniem no trūcīgām,
Pabalsts daudzbēr- daudzbērnu ģimenēm un bērnu ģimenēm skolē- niem ar funkcionāliem traucēnu ēdināšanai vis- jumiem – 29 500 eiro
pārējās izglītības iestādēs
Palīdzība audžuģi– 98 000 eiro
menēm mīkstā inventāra iegādei –
Pabalsts daudzbēr10
500
eiro, ēdināšanas
nu ģimenēm bērnu
ēdināšanai pirms- izdevumiem – 93 460 eiro
skolas izglītības iestādēs
Skolēnu nodarbi– 220 000 eiro, audžunātībai vasarā –
ģimenēm – 4943 eiro
103 116 eiro
Pabalsts 5.–6. klašu
skolēnu ēdināšanai – 1400 eiro

Skolēnu balvām par
labām sekmēm mācībās – 20 000 eiro

2018. gada speciālā budžeta ieņēmumi –

2 226 996 eiro

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi – 126 000 eiro

Pašvaldības saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim –

1 970 191 eiro

Naudas līdzekļi uz perioda sākumu – 130

805 eiro

Speciālā budžeta izdevumi
Dabas resursu nodokļa līdzekļu izlietojums:
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» apsaimniekošanā esošo
grodu aku dzeramā ūdens kvalitātes laboratoriskai kontrolei – 4101 eiro;
SIA «Jelgavas ūdens» saimnieciski fekālās kanalizācijas sistēmas
attīstībai, kanalizācijas sistēmas attīstībai, vides piesārņojuma samazināšanai un centralizēto tīklu pieslēgumu izbūvei – 77 090 eiro;
Iestādes «Pilsētsaimniecība» lietusūdens kanalizācijas sakārtošanai,
naftas produktu piesārņojuma attīrīšanai – 74 017 eiro.
Valsts budžeta fonda līdzekļi
Mērķdotācija autoceļu (ielu) fondam – 1 289 613 eiro
Mērķdotācija pašvaldībai pasažieru regulārajiem pārvadājumiem –

694 245 eiro
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Aicina pieteikties veselības
veicināšanas jomas speciālistus
 Ritma Gaidamoviča

Februārī jelgavniekiem tiks piedāvāta
virkne jaunu bezmaksas aktivitāšu un lekciju, Jelgavā īstenojot
Veselības veicināšanas programmu. Līdz
5. februārim Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde
aicina atsaukties veselības veicināšanas
jomas speciālistus un
organizācijas, kas var
piedāvāt izglītojošas
nodarbības dažāda
vecuma jelgavniekiem, piemēram, par
uzturu, garīgās veselības veicināšanu, atkarību jautājumiem.
Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vecākā speciāliste
veselības veicināšanas jautājumos Karolina Lankovska
stāsta, ka Veselības veicināšanas programmas pirmā gada
aktivitātes tuvojas noslēgumam. «Vēl tikai rīt, 26. janvārī, Jelgavas 4. vidusskolas
audzēkņu vecāki pulksten 19
skolā aicināti uz izglītojošu
lekciju par 21. gadsimta bērnu
un jauniešu atkarībām,» stāsta
K.Lankovska, piebilstot, ka
šobrīd jau aktīvi tiek plānotas jaunas aktivitātes 2018.
gadam.
Paredzēts, ka jau februārī
dažāda vecuma jelgavniekiem
tiks piedāvātas bezmaksas
sportiskas un izzinošas nodarbības. «Lai uzlabotu iedzīvotāju zināšanas un prasmes
veselības jomā, tiks realizēti
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Reidā ziemas riepas pārbauda
vairāk nekā 1000 automašīnām

veselīga uztura paradumu,
atkarību profilakses, garīgās
veselības veicināšanas, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanas pasākumi, kā
arī piedāvātas daudzveidīgas
fiziskās aktivitātes,» stāsta
K.Lankovska.
Lai paplašinātu nodarbību
un pasākumu vadītāju loku,
Sociālo lietu pārvalde aicina
pieteikties speciālistus un
pakalpojumu sniedzējus, kuri
vēlas darboties veselības veicināšanas jomā un vadīt izglītojošas nodarbības dažādām
mērķgrupām – bērniem, pieaugušajiem, senioriem, personām
ar invaliditāti. «Piemēram, tie
var būt uztura speciālisti, psihologi, psihoterapeiti, cilvēki
un organizācijas, kas jauniešiem varētu stāstīt par atkarību profilaksi, speciālisti, kuri
varētu izglītot par garīgo veselību,» skaidro K.Lankovska.  Anastasija Miteniece
Speciālisti kontaktinforValsts policijas (VP)
māciju, CV un īsu aprakstu
darbinieki aizvadītajā
par nodarbību veidiem un to
nedēļā reidā Jelgavā
tēmām aicināti sūtīt pa e-pastu
pārbaudīja transportlīkarolina.lankovska@soc.jelgadzekļu riepu protektora
va.lv līdz 5. februārim. «Iesūatbilstību likumā noteiktīto informāciju pievienosim
tajām prasībām. No vaimūsu projekta pakalpojumu
rāk nekā 1000 apturētasniedzēju datubāzei un pakaljiem transportlīdzekļiem
pojumu sniedzējiem, ar kuriem
neatbilstošas ziemas
vēlēsimies sadarboties, izsūtīriepas konstatētas 31
sim uzaicinājumu piedalīties
automašīnai, norāda VP
cenu aptaujā par konkrētām
Zemgales reģiona pāraktivitātēm,» piebilst K.Lanvaldes Kārtības policijas
kovska.
biroja Patruļpolicijas noVeselības veicināšanas progdaļas priekšnieks Aivars
rammas aktivitātes Jelgavas
Putniņš.
pilsētā tiek īstenotas projekta
«Kompleksu veselības veicināReidi pilsētā norisinājās otrdien
šanas un slimību profilakses
un
ceturtdien, piecām policijas ekipasākumu īstenošana Jelgavas
pāžām dežurējot dažādās pilsētas
pilsētā, 1. kārta» gaitā.
vietās. «Mūsu mērķis ir pievērst
autovadītāju uzmanību drošībai,
pārbaudot transportlīdzekļu riepu

Foto: Ivars Veiliņš
protektora atbilstību normai, kas
ir vismaz 4 milimetri,» norāda
A.Putniņš. Viņš uzsver: autovadītāji, kuri vieglprātīgi izturas
pret ceļu satiksmes noteikumiem,
apdraud ne tikai sevi, bet arī citus
satiksmes dalībniekus.
Pirmajā reidā otrdien apturēti
un pārbaudīti 514 transportlīdzekļi – no tiem 22 gadījumos
konstatētas neatbilstošas ziemas
riepas. Savukārt atkārtotā reidā,
kas norisinājās ceturtdien, tika
pārbaudīti 547 transportlīdzekļi,
no kuriem pārkāpumi konstatēti 9.
«No vienas puses, pārkāpēju skaits
ir relatīvi neliels, tomēr šis nav arī
pozitīvs rādītājs, jo cilvēkiem ir
jāsaprot, ka tā ir viņu drošība un arī
viens ceļu satiksmes negadījums
neatbilstošu ziemas riepu dēļ ir
daudz,» tā A.Putniņš.
Vairākos gadījumos apturētie
automašīnu vadītāji atzina, ka ekspluatē riepas vairākas sezonas un,
ņemot vērā, ka ziemas riepu pro-

tektora dziļums ir tuvu normai,
piemēram, 3,77 milimetri, gribējuši izvilkt pēdējo sezonu, jaunu
riepu iegādi atliekot līdz gada
beigām. Savukārt daži autovadītāji izvēlējušies vissezonas riepas
un, sākoties ziemas sezonai, nebija nomērījuši riepu protektora
dziļumu, pārliecinoties par riepu
atbilstību ziemas laikam. Tāpat
sastapti daži autovadītāji, kas
neapdomīgi braukuši pat ar vasarai raksturīgām riepām, kuru
protektora dziļums ir nedaudz
lielāks par 2 milimetriem.
Jāpiebilst, ka reida laikā, konstatējot, ka transportlīdzeklim ir
riepas, kuru protektora dziļums
ir mazāks par 4 milimetriem, tika
piemērots sods – brīdinājums. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu sods par
braukšanu ar transportlīdzekli,
kam ir neatbilstošas riepas, ir
brīdinājums vai naudas sods no
15 līdz 55 eiro.

Pašvaldība piedāvā ēnot
vairāk nekā 140 speciālistus Ekskursijās gada garumā izzinās
 Jana Bahmane

14. februārī Latvijas
skolēnus iepazīt dažādu profesiju ikdienu aicinās ikgadējais
karjeras izglītības pasākums «Ēnu diena».
Jelgavā jauniešiem
būs iespēja piedalīties pasākumā «Ēnu
diena Jelgavas pilsētas pašvaldībā» un
LLU organizētajā akcijā «Skolēns – studenta sekotājs».
Arī šogad Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) sadarbībā ar biedrību «Junior Achievement – Young Enterprise
Latvija» organizē pasākumu
«Ēnu diena Jelgavas pilsētas
pašvaldībā», aicinot Jelgavas
6.–12. klašu skolēnus ēnot
interesējošo profesiju pārstāvjus pašvaldībā. Jauniešiem ir
iespēja ēnot Jelgavas pilsētas
domes darbiniekus, izglītības
iestāžu direktorus un viņu
vietniekus, Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāžu – «Kultūra», «Pilsētsaimniecība»,
«Sporta servisa centrs» – speciālistus. Tāpat ēnas uzņems
Jelgavas pilsētas bibliotēka,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija un citas pašvaldības
iestādes un uzņēmumi – ar pilnu sarakstu var iepazīties SIP
mājaslapā www.sip.jelgava.lv,
informē SIP jaunatnes lietu

speciāliste Jeļena Grīsle.
Par Ēnu dienu kopumā vairāk var uzzināt mājaslapā
www.enudiena.lv – šajā vietnē
var pieteikties ēnot iestādes un
uzņēmumus ne vien Jelgavā,
bet arī citviet. Savukārt, ja interesējošā vakance ir Jelgavas
pilsētas pašvaldībā, aizpildīta
pieteikuma veidlapa, kas pieejama SIP, līdz 7. februārim
jānosūta pa e-pastu jelena.
grisle@dome.jelgava.lv. Jāpiebilst, ka pasākums «Ēnu diena
Jelgavas pilsētas pašvaldībā»
14. februārī pulksten 8.15
tiks atklāts Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā.
Savukārt LLU vidusskolēnus aicina piedalīties akcijā
«Skolēns – studenta sekotājs»
– skolēniem 14. februārī būs
iespēja klātienē iepazīt studiju
vidi un mācībspēkus, piedaloties lekcijās un laboratorijas
darbos kādā no astoņām LLU
fakultātēm – Lauksaimniecības, Meža, Vides un būvzinātņu, Veterinārmedicīnas,
Tehniskajā, Informācijas tehnoloģiju, Pārtikas tehnoloģijas,
kā arī Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē. «Tāpat
skolēni, kuri pēc vidusskolas
absolvēšanas nolēmuši studēt
LLU, varēs noskaidrot jautājumus par uzņemšanu, nepieciešamajiem dokumentiem un
studijām Jelgavā,» papildina
LLU pārstāve Lana Janmere.
Pieteikties akcijai var līdz 8.
februārim, aizpildot pieteikuma anketu LLU mājaslapā
www.llu.lv.

ievērojamu jelgavnieku likteņstāstus

 Anastasija Miteniece

28. janvārī pulksten 14
no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
startēs pirmā ekskursija
bezmaksas ekskursiju ciklā «Jelgavas likteņstāsti», kas pilsētā
gada gaitā norisināsies
reizi mēnesī. «Dosimies
pastaigās pa Jelgavu,
izzinot ievērojamu jelgavnieku gaitas un dzīvesstāstus,» saka gide
Signe Lūsiņa, aicinot
pieteikties bezmaksas
ekskursijām, kas ir gides
dāvana jelgavniekiem
valsts simtgadē.

«Iedvesmojoties no Guntara
Rača, kurš aizpagājušā gada izskaņā publiski apņēmās katru dienu
uzrakstīt vienu dzejoli, to īstenojis
un pērn izdevis dzejoļu grāmatu,
arī es nolēmu Latvijas simtgades
gadu sākt ar apņemšanos – dāvanu jelgavniekiem,» saka S.Lūsiņa.
Viņa skaidro, ka nolēmusi darīt
to, kas sanāk vislabāk – vadīt
ekskursijas. «Protams, ekskursijas nenotiks katru dienu, bet
gan reizi mēnesī, kad kavēsimies
ievērojamu jelgavnieku atmiņu
stāstos,» norāda gide, atklājot, ka
janvāra ekskursijā iepazīstinās ar
Elzas Alunānes, Pētera Birkerta,
Fridriha Rezona, Joahima Baumaņa, Oskara Kalpaka, Vitauta
Ļūdēna, Ernesta Bīnemaņa un

Elzas Sudmales dzīves gaitām.
«Cilvēki, kuri apmeklē ekskursijas, vienmēr ir gana zinoši
par vēsturiskām ēkām un notikumiem un bieži vien ar lielu
interesi ieklausās ne tik plaši
zināmos personību dzīvesstāstos,» ekskursiju tematisko izvēli
skaidro S.Lūsiņa. Ekskursiju
laikā varēs uzzināt par vairākām
personībām, kuras dzimušas
konkrētajā mēnesī. Dzīvesstāstu
izklāsts un personību sasaiste ar
Jelgavu notiks visdažādākajos
veidos – gan stāstot, gan rādot
fotogrāfijas un videomateriālus,
gan lasot dzejas rindas.
Pieteikties bezmaksas ekskursijai iespējams pa tālruni 28677630
vai e-pastu signe.lusina@inbox.lv.

Jelgavas poliklīnikā darbu uzsāk pediatrs
 Anastasija Miteniece

Jelgavas poliklīnikā darbu uzsācis pediatrs Ivo
Končus, informē Jelgavas poliklīnikas pārstāve
Inga Remerte, uzsverot,
ka pediatra konsultācija
ir maksas pakalpojums.
Papildus speciālists veic
bērnu masāžu, kas ir valsts
apmaksāts pakalpojums un
pacientiem ar attiecīgu nosūtījumu pieejams bez maksas.
I.Remerte stāsta, ka ārsts I.Končus Jelgavas poliklīnikā kā fizio-

terapeits strādā kopš novembra,
taču viņš ir arī sertificēts pediatrs
un bērnu masieris, tādēļ gada
sākumā pieņemts lēmums Jelgavas poliklīnikā piedāvāt papildu
pakalpojumu.
Kā pediatrs I.Končus veic bērnu
slimību diagnostiku, ārstēšanu un
profilaksi, un speciālista pieņemšana ir maksas pakalpojums. Savukārt papildus I.Končus pieņem
pacientus arī kā bērnu masieris,
proti, strādā ar bērniem dažādu
neiroloģisku, traumatoloģisku,
ortopēdisku un citu saslimšanu
gadījumā, kā arī veic attīstošās
masāžas, piemēram, lai veicinātu

zīdaiņa muskulatūras tonusa
stabilizēšanu vai psihomotoro
attīstību. Tāpat viņš īsteno vecāku
apmācības. Jāuzsver, ka bērnu
masāžas ir valsts apmaksāts ārstniecības pakalpojums, tādēļ ar
attiecīgu ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu pakalpojums
pacientiem pieejams bez maksas.
Precizēt ārsta pieņemšanas
laiku, kā arī pieteikties vizītei
iespējams Jelgavas poliklīnikā
Sudrabu Edžus ielā 10, zvanot uz
poliklīnikas reģistratūru pa tālruni
63084501, kā arī nosūtot elektronisku pieteikumu pa e-pastu jp@
jelgavaspoliklinika.lv.

Īsi
 Noslēgusies valsts mēroga akcija
«Mans labākais ginekologs», kurā
vairāku mēnešu garumā varēja balsot par labāko ginekologu. Zemgalē
atzinīgi novērtēta Jelgavas pilsētas
ginekoloģe Iveta Bičevska. «Šīs akcijas
mērķis bija atrast labākos ginekologus,
kurus par pašaizliedzīgu darbu, cilvēcisku iejūtību ciena pacientes un par
profesionalitāti augstu novērtē kolēģi,»
par akcijas ideju stāsta organizētāja
uzņēmuma «MFD Veselības grupa»
administratīvā direktore Kristīne Ozoliņa-Kaļetova, skaidrojot, ka balsot varēja
tikai par tiem ārstiem, kuri reģistrēti
Veselības inspekcijas Ārstniecības personu reģistrā, kuriem ir derīgs sertifikāts
ginekoloģijā un dzemdniecībā un nav
pārkāpumu profesionālajā darbībā.
Kopumā konkursā par ginekologiem nobalsoja 10 000 reižu. «Biju patīkami pārsteigta, uzzinot par nomināciju «Gada
labākais ginekologs Zemgalē»,» stāsta
I.Bičevska, akcentējot, ka vairāk pierasts
saņemt pateicības vārdus no pacientēm klātienē pieņemšanas laikā. Ārste
strādā par ginekoloģi kopš 1995. gada
un specializējas ultrasonogrāfijā, kā arī
neauglības ārstēšanā. «Aicinājums ārstēt
man bija jau no bērnudārza, savukārt
8. klasē, mammas iedrošināta, devos
strādāt par sanitāri Dzemdību nodaļā
Stradiņos. Tur izjutu darba atmosfēru
un sapratu, ka tā būs mana nākotnes
profesija,» teic ginekoloģe. Ārste izsaka
pateicību savām pacientēm par novērtējumu. Par uzvaru nominācijā Jelgavas
ginekoloģe saņēma naudas balvu 1000
eiro, kā arī apmaksātu lidmašīnas biļeti
un viesnīcas izdevumus «MFD Veselības
grupas» starptautiskās konferences laikā.
Konkursu «Mans labākais ginekologs»
organizēja «MFD Veselības grupa» sadarbībā ar žurnālu «Veselība».
 SIA «Jelgavas autobusu parks» nosaukusi labākos autobusa vadītājus
pērnā gada pēdējā mēnesī. Decembrī par labākajiem atzīti Vjačeslavs
Ovsjaņņikovs un Vadims Zarovskis.

Uzņēmums informē, ka V.Ovsjaņņikovs
atzīts par labāko pilsētas pārvadājumos,
bet V.Zarovskis – reģionālajos starppilsētu pārvadājumos.
 Aizvadītajā gadā Jelgavā reģistrēti 7 gadījumi, kad autovadītājs
mēģinājis atpirkties no policistiem,
lai viņam netiktu sastādīts protokols.
Tas ir par 4 gadījumiem mazāk nekā
2016. gadā, tomēr vidējā «kukuļa»
summa bijusi apmēram tāda pati kā
2016. gadā – 26,43 eiro pērn, 26,37
eiro aizpērn. Pagājušajā gadā visos septiņos gadījumos Jelgavā policistu piekukuļot mēģināja vīrietis. Jaunākajam
autovadītājam bija 24 gadi, vecākajam
– 75 gadi. Trīs gadījumos šoferis bija 60
gadu vecs vai vecāks, viens autovadītājs
bija jaunāks par 30 gadiem, trīs – vecumā no 34 līdz 46 gadiem, liecina Valsts
policijas apkopotie dati. Divas reizes
piedāvātais «kukulis» bija 50 eiro, trīs
reizes – 20 eiro, vēl mēģināts policistus
uzpirkt ar 15 un 10 eiro. Pārkāpumi,
par kuriem autovadītāji mēģināja atpirkties, ir drošības jostas nelietošana,
neatbilstošs riepu protektors, atļautā ātruma pārsniegšana un zīmes «Iebraukt
aizliegts» neievērošana. Valsts policija
atgādina, ka par kukuļdošanu likumā
paredzēta kriminālatbildība un sods
ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem, naudas sods vai piespiedu darbs.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Debija neizdodas

Jelgavas Ledus sporta skolas absolvente
Diāna Ņikitina, kura šobrīd trenējas Šveicē pie olimpiskā vicečempiona Stefana
Lambjēla, debitēja Eiropas čempionātā
daiļslidošanā pieaugušajiem. Diemžēl
īsajā programmā viņa pieļāva vairākas
nopietnas kļūdas un krita. Čempionāta
tiesneši Diānas sniegumu novērtēja ar
36,71 punktu, kas viņu ierindoja 36.
vietā no 39 dalībniecēm. Tālāk tika 24
labākās daiļslidotājas. «Viņai neizdevās
lēcienu kaskāde un arī solo lēciens, pēc
kura Diāna piedzīvoja kritienu. Varbūt
savu darīja lielā spriedze un satraukums,
varbūt pārdzīvojums par pirmo kļūdu.
Taču malacis, ka izpildīja programmu
līdz beigām,» vērtē D.Ņikitinas bijušais
treneris Romāns Panteļejevs.

Divi džudo čempioni

Aizvadīts Latvijas čempionāts
pieaugušajiem
džudo, un divi
Jelgavas Bērnu
un jaunatnes
sporta skolas
audzēkņi kļuvuši par čempioniem. Milēna Rinkeviča
uzvarēja svara kategorijā līdz 63 kg, bet
Maksims Jeļinskis – līdz 60 kg. Latvijas
čempionātā 2. vietu svarā līdz 73 kg
izcīnīja Roberts Kabanovs, 3. vietu svarā līdz 81 kg – Juris Putins. Vienlaikus
norisinājās arī Latvijas meistarsacīkstes
U-18 grupā, un Vladimirs Ščerbakovs
svarā līdz 50 kg ieguva 3. vietu. Jelgavu
abās sacensībās pārstāvēja 124 džudisti.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Kapteinis pametis komandu

FK «Jelgava» pagarinājis līgumu ar
vairākiem futbolistiem, kuri pārstāvēja
komandu arī pērn, – Jāni Krūmiņu,
Arti Lazdiņu, Valēriju Redjko, Maksimu
Rafaļski un Alanu Siņeļņikovu. Līgums
ar šiem spēlētājiem noslēgts uz šo sezonu, informē kluba direktors Sergejs
Golubevs. Tāpat līgums noslēgts ar trim
Jelgavas Futbola akadēmijas audzēkņiem.
Savukārt komandu pametis ilggadējais
kapteinis Gints Freimanis, kurš karjeru
turpinās Lietuvas komandā «Atlants», un
Artis Jaudzems – viņš izmēģinās spēkus
komandā «RFS». Jāpiebilst, ka Jelgavā
atgriezies snaiperis Vladislavs Kozlovs.
«Viņš ir pievienojies uz pārbaudes laiku.
Ja pierādīs sevi galvenajam trenerim,
slēgsim līgumu,» norāda S.Golubevs.

Trīs spēlēs – trīs uzvaras

BK «Jelgava/LLU» aizvadījis trīs Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas regulārās sezonas
spēles. 12. janvārī izbraukumā ar rezultātu
68:56 pieveikta «Rīgas Stradiņa universitātes» (RSU) komanda. 17. janvārī mājās
ar 78:69 uzveikta «Biznesa augstskola
«Turība»». Savukārt 23. janvārī mājās ar
79:64 pieveikta «Ķekava/Optibet». Pirmajās divās spēlēs
rezultatīvākais
mūsējiem – Salvis Mētra, trešajā – Jēkabs
Rozītis. Nākamā
spēle – Jelgavas
sporta hallē 26.
janvārī pulksten
20 pret RSU.

Jelgavā sacentās 650
spēcīgākie Latvijas dejotāji
Nedēļas izskaņā, 20. un 21.
janvārī, Jelgavas sporta hallē
norisinājās sporta deju sacensības – Latvijas čempionāts
standarta dejās un jauniešu
grupai Latīņamerikas dejās,
kā arī tradicionālais Jelgavas
domes kauss, kas reizē bija
arī Latvijas kausa 1. posms.
«Latvijas čempionātā satiekas
spēcīgākie valsts dejotāji, tādēļ arī šogad uz sacensībām
ieradās tie, kas jau sasnieguši
zināmu līmeni, savukārt tradicionālais Jelgavas domes
kauss jelgavniekiem bija kā
papildu iespēja pārbaudīt
spēkus krietni plašākā dalībnieku lokā,» tā sacensību
organizatore sporta deju
kluba «Lielupe» vadītāja Ilona
Freimane.

 26. janvārī pulksten 20 – Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts:
BK «Jelgava/LLU» – «RSU» (sporta hallē).
 27. janvārī pulksten 13.45 – Latvijas
Bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes
hokejā U-14 grupā: «Jelgavas LSS» –
«Dinamo Rīga» (ledus hallē).
 27. janvārī pulksten 16 – Baltijas
čempionāts volejbolā sievietēm (sporta
hallē).
 27. janvārī pulksten 16.15 – Latvijas
Virslīgas hokeja čempionāts: HK «Zemgale/LLU» – HS «Rīga» (ledus hallē).
 28. janvārī pulksten 10 – Galda
tenisa rīts (sporta hallē).
 28. janvārī pulksten 11 – Baltijas
čempionāts volejbolā sievietēm (sporta
hallē).

Piedāvā darbu
SIA «BVP» (reģ.Nr.40003948365) būvmateriālu veikals «Pilsēta» piedāvā darbu
pārdevējam(-ai) apdares nodaļā. Alga
(bruto) – 700 EUR. CV sūtīt pa e-pastu
ilze@bvp.lv. T.29905232.
SIA «3C» (reģ.Nr.43603014135) aicina
darbā ceļu inženieri būvprojektu izstrādes darbiem. Pieteikuma vēstuli un CV
sūtīt pa e-pastu 3c@3c.lv. T.29106306.

Jelgavas Amatu vidusskola (reģ.
Nr.2831902686) Akadēmijas ielā 25,
Jelgavā, aicina darbā māsu (0,5 slodzes).
Jābūt reģistrētai ārstniecības personu
reģistrā. T.63022611.

Pateicība
Jelgavas pilsētas slimnīcas Intensīvās
terapijas un anestezioloģijas nodaļai
– vadītājai Dr. Seržānei, medmāsām
un visiem pārējiem, kuri iesaistīti Zinas
Ozoliņas ārstēšanā. Pateicamies par
atsaucību, atbalstu un profesionalitāti.
Dēli ar ģimenēm no Bauskas

Līdzjūtības

Foto: Ivars Veiliņš
dejās 2. vietā ierindojās jelgavnieks Vladislavs Pečens ar partneri Aliaksandru
Bahusheviču. «Varam lepoties arī ar trīs
jelgavnieku pāriem junioru (I) grupā
standarta dejās,» uzsver I.Freimane,
izceļot Jelgavas dejotājus Oļegu Bērziņu
un Annu Bērziņu no Dūšas deju skolas,
kuri šogad izcīnīja 1. vietu. «Patīkami
pārsteidza arī mūsējo panākumi ļoti
spēcīgā bērnu grupā standarta dejās,»
atzīst sacensību organizatore. 2. vietu
izcīnīja «Lielupes» pāris Raivo Zimelis
un Elza Freiberga, tāpat veiksmīgs starts
arī pērnā gada čempioniem senioru
(III) grupā standarta dejās – jelgavnieki
Juris un Anita Boldiševici šoreiz izcīnīja
2. vietu. «Šogad intriga saglabājās līdz
pat sacensību noslēgumam, jo paredzēt
ārzemju tiesnešu vērtējumu un izdarīt
jebkādas prognozes bija neiespējami,»
spriež I.Freimane. Jāuzsver, ka pirmo
reizi Jelgavā ieradās deviņi augstākā
līmeņa tiesneši no Beļģijas, Zviedrijas,
Holandes, Austrijas, Somijas, Norvēģijas,
Slovēnijas, Spānijas un Polijas.

20. janvārī sporta hallē notika arī
Latvijas kausa 1. posms junioriem (II)
D grupā, kur 26 pāru konkurencē 3.
vietu izcīnīja deju kluba «Lielupe» pāris
Markuss Būmanis un Zane Zaksa.
Jelgavas domes kausa izcīņa, kas vienlaikus bija arī pirmais no sešiem Latvijas
kausa posmiem, notika svētdien, 21.
janvārī. «Dalībnieku atsaucība bija ļoti
liela. Uz sacensībām ieradās 174 pāri, kā
arī 26 dalībnieki, kas dejoja solo,» stāsta
I.Freimane. Kopumā šajā dienā reģistrēti
374 dalībnieki.
Lielākais dejotāju skaits bija bērnu
2E4 grupā, kur startēja 35 pāri. «Pat
bērnu grupā, kurā vienmēr ir sīva
konkurence, tas ir ievērojams rādītājs,»
vērtē I.Freimane, izceļot arī Jelgavas
pāru veikumu. Piemēram, bērniem
atklātajā deju grupā Latīņamerikas
dejās «Lielupes» audzēkņi R.Zimelis un
E.Freiberga izcīnīja 1. vietu, bet Ričards
Andrejs Bolšteins un Madara Klišāne
palika trešie. Savukārt atklātajā E4
grupā standarta un Latīņamerikas dejās

5. un 6. vietu izcīnīja jelgavnieki Raiens
Dūša un Polina Sretenska no Dūšas
deju skolas un «Lielupes» audzēkņi
Roberts Meikšāns un Poļina Matosova.
«Ir jelgavnieki, kuri varēja tēmēt arī uz
augstākām vietām, bet diemžēl slimības
dēļ sacensībās nepiedalījās,» atzīst sacensību organizatore.
Jāpiebilst, ka starp dalībniekiem
šoreiz nebija igauņu un lietuviešu dejotāju – Latvijas čempionāta norises laikā
Lietuvā notika Lietuvas čempionāts 10
dejās, un labākie Lietuvas pāri startēja
mājās, savukārt Igaunijā čempionāts
notiks nākamajā nedēļā.
«Ir liels gandarījums par padarīto
– sacensību laikā tribīnes bija pilnas,
savukārt no ārzemju tiesnešiem, Latvijas
Sporta deju federācijas un dejotājiem
saņemtas pozitīvas atsauksmes,» rezumē
sacensību organizatore, īpašu pateicību
izsakot atbalstītājiem – Jelgavas pilsētas
pašvaldībai, Sporta servisa centram, Jelgavas novada pašvaldībai, kā arī Latvijas
Sporta deju federācijai.

Startēs basketbola iemaņu konkursa finālā
 Ritma Gaidamoviča

Noskaidroti 1. klašu skolēnu konkursa ««Sportland» pirmie
soļi basketbolā» Zemgales pusfināla laureāti. Labāko trijniekā
iekļuvusi Jelgavas 4. vidusskolas 1.c klase, kas 27. februārī
Rīgā finālā cīnīsies par konkursa galveno balvu – ekskursiju uz
Liepāju un tikšanos ar NBA basketbolistu Kristapu Porziņģi.
Zemgales reģiona pusfinālā piedalījās 11 komandas, bet Jelgavu
pārstāvēja tikai viena – Jelgavas
4. vidusskolas 1.c klases komanda
«Ugunsbumbas». Sporta skolotāja
Dace Dombrovska-Baškirova stāsta,

Sporta pasākumi

Jelgavas 4. sākumskola (reģ.
Nr.2811902954) Pulkveža O.Kalpaka
ielā 34, Jelgavā, aicina darbā medmāsu uz pilnu vai nepilnu darba slodzi.
T.63022236, 63024449.

 Anastasija Miteniece

Sestdien, 20. janvārī, labākie dejotāji
no visas valsts pulcējās Jelgavā šī gada
pirmajās lielajās Latvijas sporta deju
sacensībās – Latvijas čempionātā standarta dejās, kā arī Latīņamerikas dejās
jauniešu grupā. Čempionātā dažādās
vecuma grupās startēja 136 pāri. Zīmīgi,
ka pirmo reizi Jelgavā tika noskaidroti
arī divi spēcīgākie pāri Latīņamerikas
dejās jauniešiem, kuri dosies uz Eiropas
čempionātu. Šogad tie ir Leonards Petkevičs un Polina Cepilova no deju kluba
«Dzintars», kā arī Ņikita Toms un Laura
Stūraine no «Oro». «Jelgavā šobrīd nav
Latīņamerikas deju pāru šajā grupā,»
norāda I.Freimane. Nākamgad šo vecumu sasniegs un spēkus varētu pārbaudīt
jelgavnieki no deju kluba «Lielupe» Paulis Ratnieks un Marija Beāte Nonberga.
«Liels prieks arī par mūsējiem, kuri
uz Latvijas labāko dejotāju fona spēja
uzrādīt labu rezultātu,» sacensību organizatore uzsver, ka veiksmīgi startējuši
daudzi Jelgavas dejotāji dažādās vecuma
grupās – gan tie, kuri trenējas mūsu
pilsētā, gan Rīgā un citviet. Piemēram,
vecuma grupā līdz 21 gadam standarta
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ka skola šajā konkursā piedalās jau
vairākus gadus un 2016. gadā uzvarēja, izcīnot iespēju tikties ar K.Porziņģi.
«Mūsu skola ir aktīva un piedalās
daudzos konkursos. Bērniem tas ir
liels piedzīvojums,» tā sporta skolotāja,

piebilstot, ka skolēni šajā pasākumā iesaistās ar lielu azartu un vēlmi uzvarēt
stimulē balva – tikšanās ar populāro
basketbolistu. D.Dombrovska-Baškirova atzīst, ka šajā konkursā tieša
saistība ar basketbolu ir diezgan
neliela, vien, izmantojot dažādus
basketbola elementus, tiek pārbaudīta bērnu veiklība, vispārējā fiziskā
sagatavotība un ātrums. Pusfinālā
pirmklasniekiem sevi bija jāapliecina
desmit stafetēs. Piemēram, vienā rokā
skolēns noteiktu attālumu uz ātrumu
nesa maizes klaipu, otrā – basketbola

bumbu, grozā uz precizitāti meta tenisa bumbas, uz ātrumu stūma ķerru
ar stilizētiem miltu maisiem, pieveica
piepūšamo šķēršļu atrakciju.
Finālā tiksies 24 Latvijas skolu
komandas, kas noskaidrotas astoņos
reģionu pusfinālos. Uzvarētāji dosies
ekskursijā uz Liepāju un tiksies ar
K.Porziņģi. 1.–3. vietu ieguvēji varēs
apmeklēt Latvijas vīriešu basketbola
izlases treniņu, savukārt visi finālisti
savai skolai saņems basketbola inventāru. Jāpiebilst, ka pavisam šogad
konkursam pieteicās 102 komandas.

Mīļo tēt, cik ļoti grūti
Tevi zemes klēpim dot,
Atvadoties sveikas sūtīt,
Dziedāt dziesmu pēdējo.
(Z.Purvs)
Izsakām līdzjūtību Marekam Rubenim
un tuviniekiem, tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
kolektīvs
Vairs manis neesot,
Ak, neticiet, es esmu
Ar jums, starp jums
Ar maigo ziedu dvesmu,
Ik rasas pilienā, kas saulē lās,
Gan jūsu sirdīs, domās, atmiņās...
(I.Rudene)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Nataļjai Truslei ar ģimeni, no mātes
atvadoties.
Jelgavas pilsētas pašvaldības PII
«Kāpēcīši» kolektīvs
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Imanta
Šauvas dzīvesbiedrei un tuviniekiem,
viņu aizsaulē pavadot.
PII «Kamolītis» kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
ANNA ĻAKSA (1926. g.)
ALDIS RUBENIS (1966. g.)
REGĪNA JAKOVĻEVA (1950. g.)
IMANTS BOLMANIS (1927. g.)
ANATOLIJS GORINS (1947. g.)
IMANTS ŠAUVA (1954. g.)
VALENTĪNA TREMAZOVA (1927. g.).
Izvadīšana 25.01. plkst.11.45 Baložu
kapsētā.
ANATOLIJS FADEJEVS (1942. g.).
Izvadīšana 25.01. plkst.14 Meža kapsētā.
GAĻINA KOTE (1958. g.).
Izvadīšana 25.01. plkst.16 Bērzu kapsētā.
VIKTORS SERGEJENKOVS (1955. g.).
Izvadīšana 26.01. plkst.13 Romas kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 29. janvāris
LTV1
5.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. Par mīlestību. Koncertfilma.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2577.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 76.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Lēna Lorenca. Bez pēdām pazudusi. Vācijas romantiska drāma.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā.* 15 no 100. Grīziņkalns. 2.daļa.
13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 136.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 75.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2577.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. Komandu kapteiņi –
Sandis Simsons un Rihards Kozlovskis.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40  Mīlas drupas. ASV romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 9.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 135.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Lutēcija: romiešu pilsēta zem Parīzes. Dokumentāla filma.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 13.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 22. un 23.sērija.
23.55  Slepkavības Eksas salā. Krimināldrāma (ar subt.). 2016.g.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 203. un 204.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 8.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
11.50 Kāzu plānotāja Roza: otrā iespēja. Melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 16.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 116.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 4.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Fortūnas džentlmeņi 2. Krievijas kriminālkomēdija.
23.15 Majors un maģija. Krievijas detektīvseriāls (ar subt.).
2016.g. 28.sērija. Amosovu uzmeklē sens paziņa, kurš
apgalvo, ka pasūtīta viņa slepkavība. Viņš saņēmis
zvanu no vīrieša, kurš stāstījis, ka ir Iekšlietu ministrijas
darbinieks un viņam ir pierādījumi – videoieraksts – par
to, kā šī slepkavība tiek pasūtīta. Par sīkāku informāciju
viņš pieprasa lielu naudu. Amosovs piekrīt palīdzēt šajā
lietā. Jeļena mēģina izpestīt vecmāmiņu, kura aizturēta
par kandžas tirgošanu un nogādāta policijas iecirknī.
Izrādās, vecmāmiņai ir viltīgi plāni.
0.10 LNT ziņu Top 10.
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
1.30 Attīstības kods 4.
1.50 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes. 2014.g.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
6.55 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 13.un 14.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 4.sērija.
10.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 2.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 15.un 16.sērija.
13.20 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 19. un 20.sērija.
15.45 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
16.20 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 66.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 5.sērija.
17.55 Būve. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 1.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g.
5.sērija. Bijušais jūras kājinieks ieradies uz darba
interviju par apsarga vietu juvelierizstrādājumu veikalā.
Kad viņam paskaidro, ka viņiem jau ir apsargs, armijas
veterāns demonstrē, ka esošais apsargs nekam nav
derīgs, uzbrūkot viņam un apzogot veikalu. Apskatot
videoierakstu, kļūst skaidrs, ka noziedznieka uzvedība
ir līdzīga Rigsa uzvedībai – viņš ir viegli provocējams,
neievēro sociālās normas, rotaļīgi pasniedz agresīvu
uzvedību, nerēķinās ar sekām. Taču jautājums ir – vai
viņa līdzība ar Rigsu palīdzēt vai traucēs izmeklēšanai?.

22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 10.sērija.
0.00 Nekā personīga.
1.00 Sveika, Rīga!*
1.30 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
2.25 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 1.sērija.
2.50 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 200. un 201.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Otrdiena, 30. janvāris
LTV1

TV PROGRAMMA
0.00 Mika. ASV komēdijseriāls. 2007.g. 15. un 16.sērija.
1.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
1.50 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 2.sērija.
2.25 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 202. un 203.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Trešdiena, 31. janvāris
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Skaņusaite.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2578.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 77.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 137.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 76.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2578.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Sandra Kļaviņa.
20.30 Panorāma.
21.15 Mūzika & Dzīvība. Vienoti par iespēju! Labdarības
koncerts onkoloģijas slimnieku atbalstam.
0.30 Mēnessakmens. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns. 2.daļa.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2579.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 78.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2018.*
11.45 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 138.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 77.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2579.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Zemes stāsti. Matīss Grīnbergs.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Labvakar! Leģendārā LTV raidījuma jubileja.
23.30 Nakts ziņas. 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 8. un 9.sērija.
1.35 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars 88». «Turaidas Roze».

LTV7

LTV7

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 10.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
9.40 Logs uz pasauli. Hamburga. Dokumentāla filma. 5.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 136.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
13.20 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 13.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.05  Franču Rivjēras dārgumi. Dokumentāla filma.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 14.sērija.
22.00  Maurīcijas un Rodrigesa salu dārgumi. Dok. f.(ar subt.).
23.00 Miglas krasts 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.
0.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.10  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.40 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
9.40 Logs uz pasauli. Melburna. Dokumentāla filma. 6.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 137.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
14.28 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
15.00 Personīgā lieta.* Informatīvi analītisks raidījums.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 14.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok. ser. 9.sērija.
20.05  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 15.sērija.
22.00  Lutēcija: romiešu pilsēta zem Parīzes. Dokumentāla filma.
23.00  Kanāriju salu dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.00 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015».*
1.00  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok. ser. 9.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 205. un 206.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 9.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
11.45 Mana mamma, mani vīrieši. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 17.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 117.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 5.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Mīlestības atslēgas. ASV melodrāma. 2017.g.
23.15 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija. Nejauša
tikšanās dod Noa iespēju sadziedēt vecās brūces un
mēģināt uzlabot attiecības. Viņš dodas uz Parīzi, sniedzot
Džuljetai iespēju uz laiku aizmirst ikdienas grūtības.
0.25 Šķiršanās padomi draudzenēm. Seriāls. 2014.g. 13.sērija.
1.15 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
1.35 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
2.20 Degpunktā.*
2.45 900 sekundes. 2014.g.
4.35 Karamba! Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
6.55 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 15.un 16.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 5.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 5.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 17.un 18.sērija.
13.20 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 21. un 22.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 1. un 2.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 6.sērija.
17.55 Māmiņas. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 2.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2014.g. 14.sērija. Uz
otrās Zemes Zūms pieprasa, lai pilsēta izdotu Velsu. Viņš
uzbrūk Stāru laboratorijai, lai atrastu Velsu un Sisko, bet
abi aizbēg ar Barija dubultnieku. Trijotne iesaista Airisas
un Ketlīnas dubultnieces. Viņiem izdodas glābt Bariju
un Džesiju, tomēr Zūms nedomā piekāpties bez cīņas.
Tikmēr Ketlīna uz Zemes maina ārpusšūnu matricu, radot
«devīto ātrumu».
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 207. un 208.sērija.
9.10 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 10.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
11.45 Mīlestības atslēgas. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 Daktere Kvinna. ASV seriāls. 1993.g. 18.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 118.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 6.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija. Luīzei
uznācis sagurums, pārbīdot mēbeles, tāpēc Džoanna
lūdz Mārtina palīdzību. Mārtins ir ārkārtīgi neapmierināts
par Luīzes uzvedību grūtniecības laikā un vēlmi
nepārtraukt darbu. Doktoru Mārtinu par ģimenes ārstu
izvēlējies kāds kungs, kam nepieciešama izziņa, ka viņš
ir invalīds, taču Mārtinam šķiet, ka viņš patiesībā nav
slims. Luīzi sadusmo tas, ka Mārtins uzskata, ka viņa
nevar būt skolas direktore un māte vienlaikus, turklāt
viņš to stāsta arī citiem.
22.35 Optimista stāsts. ASV melodrāma. 2012.g.
0.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
1.40 Sirds aicinājums 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
2.20 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 2015.g. 5.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes. 2014.g.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
6.55 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 28. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 17.un 18.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 6.sērija.
10.05 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2014.g. 14.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
13.20 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 23. un 24.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 2. un 3.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 7.sērija.
17.55 Māmiņas. Seriāls (ar subt.). 2011.g. 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 3.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 25. janvāris
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 1.sērija.
22.35 Cepiens. Latvijas šovs. 2016.g. 1.sērija.
23.35 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija. Ikgadējā
karaliskā masku balle princim Liamam, princesei Elinorai
un karalienei Helēnai kļūst par nozīmīgu notikumu.
0.35 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
1.30 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 23. un 24.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 3.sērija.
2.45 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 204. un 205.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 1. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti. Raidījums. (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2580.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 79.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.15 Personība. 100 g kultūras. Mūziķis Dons.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 139.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 78.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2580.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Ledus trases sapņi. Korejas dokumentāla filma.
20.00 Deviņdesmitie.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Supernova 2018.
22.00  Nacionālais lepnums. Drāma (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Supernova 2018.*
23.45 Personība. 100 g kultūras.*
0.45 Laimes zeme.*
1.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns. 2.daļa (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.35  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
9.40 Logs uz pasauli. Marseļa. Dokumentāla filma. 7.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 138.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums.*
12.25  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
13.30  Kanāriju salu dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
14.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 15.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 16.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 209. un 210.sērija.
9.15 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 11.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
11.45 Rozamunde Pilčere. Mīlas melodija. Melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 1.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 119.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 7.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 9.sērija.
Pēc Nika negaidītās izbalsošanas puišu savienība ir
novājināta. Viņi jūtas tik apdraudēti, ka sāk uzvesties
neglīti – nodzēst ugunsgrēku, paslēpt cirvi un mačeti.
Sacensības par balvu notiek divās komandās, tāpēc
puišiem pievienojas Džūlija, tā zaudējot sabiedroto
uzticību. Domas par to, kuru vajadzētu izbalsot, dalās –
daļa domā, ka tai jābūt Džūlijai. Cīņa par imunitāti atkal
maina visus plānus, taču īsts pārsteigums šoreiz notiks
izbalsošanas laikā.
22.10 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 5.sērija.
23.30 Melnais kods. ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
0.25 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
1.10 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
2.00 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes. 2014.g.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
5.55 Draugi un mīļākie 2. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
6.55 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.15 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 19.un 20.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 7.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 21.un 22.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 25. un 26.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 3. un 4.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 8.sērija.

17.55 Māmiņas. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 4.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 23.sērija. Mežā bojā gājusi
jauna sieviete. Viņu notriekusi automašīna, bet sieviete
bijusi ievainota jau pirms tam un acīmredzami no kaut kā
bēgusi, tāpēc lietu kvalificē kā slepkavību. Autovadītājs
liecina, ka redzējis vajātāju, – tas bijis melnā maskā ar
baltiem zīmējumiem. Tas atsauc Kāslam atmiņā bērnībā
piedzīvoto – viņš šādu masku jau redzējis. Vai tiešām tas
būtu tas pats cilvēks no Kāsla bērnības?.
22.00 Pompeji. Spraiga sižeta drāma. 2014.g.
0.00 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 1.sērija.
1.35 Darma un Gregs. ASV seriāls. 1997.g. 25. un 26.sērija.
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 4.sērija.
2.45 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 206. un 207.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 2. februāris
LTV1
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 14.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 80.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Skaņusaite Latvijā.
11.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 7.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.02 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 140.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 79.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 14.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma.
21.15  Midsomeras slepkavības 19. (ar subt.). 2017.g. 5.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Nacionālais lepnums. Drāma. 4.sērija. (ar subt.).
1.05 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 7.sērija.
1.55 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 8. un 9.sērija.
3.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
4.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns. 2.daļa (ar subt.).*
5.30 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 «Mikrofona» dziesmas.*
8.35  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Logs uz pasauli. Honkonga. Dokumentāla filma. 8.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 139.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma.
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Maurīcijas un Rodrigesa salu dārgumi. Dok. f. (ar subt.).
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 16.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Rezervāts. Politiskā satīra (ar subt.).
20.20 Aizmirstās garšas. Dok. ser. 4.sērija (angļu val., ar subt.).
20.55 Ruanda. Nepiedot un neaizmirst. Dokumentāla filma.
22.00 Trīs sirdis. Romantiska drāma. 2014.g.
0.00 Koncertuzvedums «Dzejnieks un nāra».*
1.30 «Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts.*
3.00 Pietura – Kuldīga. 3.daļa.*
3.30 Imanta – Babīte pietur...*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subtitriem).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes. 2014.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 211.sērija.
8.45 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
9.15 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 12.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
11.45 Tuksneša čuksti. Vācijas melodrāma. 2012.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 2.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 120.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 8.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Krāmu tirdziņu mistērija. Slepkavnieciskā ziņa. Detektīvfilma.
23.10 Mežone. ASV drāma. 2014.g. Lomās: R.Viterspūna,
L.Derna, T.Sadoskis, K.Makrejs, M.Huismans. Pārcietusi
neveiksmīgu laulību un mātes nāvi, Šerila Streida, kura
zaudējusi jebkādu cerību uz laimi, pieņem negaidītāko
lēmumu savā dzīvē – doties vairāk nekā pusotra
tūkstoša kilometru garā pārgājienā pa Klusā okeāna
piekrastes kalniem.
1.20 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
2.05 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
2.35 Degpunktā.
3.00 900 sekundes. 2014.g.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 2016.g. 1.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
6.55 Zigs un Šarko. Francijas animācijas seriāls. 2010.g.
7.15 Septiņi rūķi. Seriāls.
7.35 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 21.un 22.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 8.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Seriāls. 2011.g. 2.sērija.
12.25 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 2013.g. 23.un 24.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2018. gada 25. janvāris
13.50 Septiņi rūķi. Seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 27. un 28.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 4. un 5.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 2012.g. 9.sērija.
17.55 Māmiņas. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 5.sērija.
21.00 Policijas akadēmija 5: operācija «Maiami pludmale». 1988.g.
22.50 Dabū viņu uz skatuves! ASV komēdija. 2010.g. Lomās:
Dž.Hils, R.Brends, E.Mosa, Š.Kombss. Ārons Grīns vienmēr visu izdara kā nākas. Mērķtiecīgais 23 gadus vecais
vīrietis ir ieguvis kāroto darbu, un nu viņam ir iespēja
apliecināt savas prasmes. Āronam jādodas uz Londonu
un jāaizved uz Losandželosu roka leģenda, kam paredzēts
koncerts. Ārons nenojauš, cik šis uzdevums būs grūts.
0.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
1.50 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 27.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 5.sērija.
2.40 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 208. un 209.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 3. februāris
LTV1
5.10 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.20  Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.42 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.35  Seši gulbji. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 86. un 87.sērija.
13.25 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.35 Zemes stāsti.*
14.05 Deviņdesmitie (ar subt.).*
14.35 Skeletona sapnis. Korejas dokumentāla filma.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55 TIEŠRAIDE. Supernova 2018.
17.00  Viltīgie izdzīvotāji. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es - savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.

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

aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar veciem cilvēkiem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās aprūpes jomā.
Galvenie pienākumi:
• palīdzēt personai, ģimenei noteikt, atrisināt vai
mazināt sociālās problēmas;
• attīstīt personas resursus un iesaistīt atbalsta
sistēmas;
• apsekot klientus dzīvesvietā, slimnīcās, sociālās
aprūpes institūcijās;
• izvērtēt personas vajadzības un noteikt aprūpes
līmeni un personas vajadzībām atbilstošu sociālās
aprūpes veidu;
• izstrādāt lēmuma projektus par aprūpes pakalpojuma
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un vides
novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu
Nr.805 prasībām.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendācijas
sūtīt pa e-pastu soc@soc. jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Aicinām pieteikt bērnus
Jelgavas 4. vidusskolas 1. klasē
ar sporta un mūzikas
profesionālo orientāciju.
Pieteikties pamatizglītības profesionāli orientētā
virziena programmas sporta un mūzikas klasēs
var no 2018. gada 2. līdz 31. janvārim.
Pretendentu uzņemšana mūzikas vai sporta klasēs
notiek februārī, balstoties uz muzikālo vai fizisko
spēju pārbaudes testa rezultātiem.
Pretendentiem uz mūzikas novirziena klasi
konsultācijas paredzētas:
1. diena – 5. februārī plkst.17, 119. kab.;
2. diena – 6. februārī plkst.17, 119. kab.;
3. diena – 7. februārī plkst.17, 119. kab.
Muzikālo spēju pārbaudes tests –
8. februārī no pkst.16 (pēc saraksta).
Pretendentiem uz sporta novirziena
klasi konsultācija paredzēta
12. februārī plkst.17 sporta zālē.
Fizisko spēju pārbaudes tests (pēc saraksta):
1. diena – 21. februārī plkst.17;
2. diena – 22. februārī plkst.17.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV PROGRAMMA

20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Supernova 2018. Pusfināls.
23.55 Trīs sirdis. Francijas, Vācijas un Beļģijas romantiska drāma.
1.55 Cirks «Kolumbija». Romantiska drāma (ar subt.). 2010.g.
3.55 Manas mūža melodijas. Borisa Rezņika 70 gadu jubilejas
lielkoncerts.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
13.00 Deviņdesmitie.*
14.00 Aculiecinieks.*
14.20 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 6. un 7.sērija.
15.20  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
15.50 Logs uz pasauli. Hamburga. Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
16.55 Ruanda. Nepiedot un neaizmirst. Dokumentāla filma.
18.00 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle florbolā.
Latvija – Šveice.
20.15 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
21.10  Slepkavības Ēgmortā. Krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
22.55  Midsomeras slepkavības 19. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.40 Aktuālie pasaules jautājumi. «Islāma valsts» gūstā: jaunas jezīdu sievietes pārbaudījums. Dokumentāla filma.
1.15 Aktuālie pasaules jautājumi. Mana bēgšana.
Dokumentāla filma.
1.50 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 157.–160.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
6.10 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
6.50 Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 2015.g. 4.sērija.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
11.05 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 2016.g. 4., 5. un 6.sērija.
14.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
14.45 Valentīnas skūpsts. Romantiska drāma. 2015.g.
16.40 Ekstrasensu cīņas. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērija. Slepkavnieciskā ziņa. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 269. un 270.sērija.
23.20 Visas upes plūst. Seriāls. 1983.g. 9. un 10.sērija.
1.25 Rozamunde Pilčere. Mīlas melodija. Melodrāma. 2008.g.
2.50 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 4.sērija.
3.45 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.

SIA «Fish+Fish»

(reģ.Nr.40103680283)
ir zivju izstrādājumu ražošanas
uzņēmums, kas nodarbojas ar
saldētu zvejas produktu ražošanu.

4.10 LNT brokastis.*
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 2016.g. 2.sērija.
5.55 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls. 2008.g.
8.15 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.10 Televeikala skatlogs.
9.25 Pasaules spožākie talanti 2. TV šovs. 5.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 1.sērija.
12.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 20.sērija.
13.10 Vainīgas ir zvaigznes. ASV romantiska drāma. 2014.g.
15.50 Policijas akadēmija 5: operācija «Maiami pludmale». 1988.g.
17.30 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Ledus laikmets. ASV animācijas filma.
21.05 Harijs Poters un uguns biķeris. ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2005.g.
0.05 Mītika: dzelzs kronis.
Fantastikas piedzīvojumu filma. 2016.g.
1.55 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 2016.g. 2.sērija.
2.40 TV3 ziņas.*
3.10 Iespējams tikai Krievijā 3. 8.sērija.
4.05 Iespējams tikai Krievijā 4. 2.sērija.
4.30 Pasaules spožākie talanti 2. TV šovs. 5.sērija.

Svētdiena, 4. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.25  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.00  Dienvidkorejas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas.*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 3.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Ārijai Elsksnei – 90.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār!
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Lēna Lorenca. No tālienes. Romantiska drāma (ar subt.).
20.30 Panorāma.
20.46 «De facto».
21.35 Mēnessakmens. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
22.30  Gausie rietumi. Vesterns. 2015.g. (ar subt.).
0.00  Viltīgie izdzīvotāji. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
1.05 Vīnes filharmoniķu koncerts Budapeštā, 2017.
2.45 Balvas «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija.*
4.40 Festivāls «Latvijas pērles». Ulda Marhileviča autorvakars.*

5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 2. un 3.sērija.
5.40 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
7.50 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2.
11.05 Viesuļvētru mednieki. Dokumentāls seriāls. 2015.g. 6.sērija.
11.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 7. un 8.sērija.

5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 2016.g. 3.sērija.
5.55 Mika. ASV komēdijseriāls. 2007.g. 15. un 16.sērija.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls. 2008.g.
8.05 Ikdienas ainiņas. Komēdijseriāls. 2015.g. 11. un 12.sērija.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 3.sērija.
10.00 Superbingo.
11.00 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
12.00 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 42.sērija.
12.45 Dadlijs Pareizais. ASV komēdija. 1999.g.
14.15 Harijs Poters un uguns biķeris. Fantāzijas piedzīvojumu filma.
17.20 Ledus laikmets. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Mierinājuma kvants. ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
22.10 Mītika: dievu slepkava.
Fantastikas piedzīvojumu filma. 2016.g.
0.25 Vainīgas ir zvaigznes. ASV romantiska drāma. 2014.g.
2.40 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 9.sērija.
3.50 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 2016.g. 3.sērija.
4.35 Iespējams tikai Krievijā 4.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Jelgavas tehnikums
2017./2018. mācību gadā
6.–9. klases skolēniem
piedāvā apmeklēt
bezmaksas profesionālos
interešu pulciņus.
Nodarbības notiks Jelgavas
tehnikumā vienu reizi nedēļā
no plkst.15.30 līdz 17
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā varēs
6. februārī Jelgavas tehnikumā;
e-pasts info@jelgavastehnikums.lv.

ZIVJU APSTRĀDĀTĀJAS(-US).

Prasības:
• fiziskā izturība;
• vēlme strādāt un atbildības izjūta par uzticēto darbu.

Pirmā tikšanās – 6. februārī plkst.15.30
Jelgavas tehnikumā.
Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes un
zināšanas izvēlētajā profesijā:
• mēbeļu galdnieks,
• automehāniķis,
• apdares darbu tehniķis,
• sausās būves tehniķis,
• programmētājs,
• datorsistēmu tehniķis,
• viesmīlības pakalpojumu speciālists,
• inženierkomunikāciju tehniķis,
• klientu apkalpošanas speciālists.

Tūrisms

26. janvārī pl. 1600

Gleznošanas
pamati I
30. janvārī pl. 1730

12. februārī pl. 1800

facebook.com

29. janvārī pl. 1800

30. janvārī pl. 1730

6. februārī pl. 1730

7. februārī pl. 1730

13. februārī pl. 930

13.februārī pl.1000

Šūšanas klubs

14. februārī pl. 1000

14. februārī pl.1730

Spencerian

Grāmatvedības
uzskaites pamati

Jelgavas 4. vidusskola izsludina uzņemšanu
2018./2019. mācību gada pirmsskolas
izglītojamo sagatavošanas sešgadīgo grupā
vispārējās pirmsskolas izglītības programmā.
Kontaktinformācija: Jelgavas 4. vidusskola,
Akmeņu iela 1, Jelgava, tālrunis 63029555,
e-pasts 4vsk@izglitiba.jelgava.lv.

TV3

5.30 Piezīmes uz albuma lapām.
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*

Darba pienākumi:
• zivju sagatavošana, apstrāde, pakošana.

Darba vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 4
(atrodas «Nordic Industrial Park» teritorijā).
Tālrunis 29104410, 26258415 (zvanīt no plkst.8 līdz
16 darba dienās), e-pasts daina@fishplusfish.com.

LNT

14.00 Nāvējošās dabas katastrofas. Dok. ser. 2012.g. 4.sērija.
15.00 Mamma zina labāk. ASV melodrāma. 2013.g.
16.40 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 4. Detektīvseriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 271. un 272.sērija.
23.15 Mana mamma, mani vīrieši. Vācijas melodrāma. 2014.g.
1.05 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
1.45 Mežone. ASV drāma. 2014.g.
3.35 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
4.15 LNT brokastis.*

LTV7

Sakarā ar paplašināšanos
aicinām savam kolektīvam pievienoties

Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu (bruto alga – sākot
no 550 EUR);
• sociālās garantijas;
• apmācību darba pienākumu veikšanai;
• bezmaksas transportu uz/no darba maršrutā Jelgava–Ozolnieki–Jaunolaine–Olaine;
• bezmaksas veselības apdrošināšanas polisi (pēc
pārbaudes laika);
• atbildīgu darbu starptautiskā ražošanas uzņēmumā;
• pilnas slodzes darbu.

8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Grīziņkalns. 2.daļa (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Seši gulbji. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
12.10 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.40 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 157.–160.sērija.
14.25 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
14.55 Logs uz pasauli. Marseļa. Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.
16.00 Zvejnieku ciema teika. Dokumentāla filma.
17.00  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
17.30 Aizmirstās garšas. Dok. ser. 4.sērija. (angļu val., ar subt.).
18.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
18.55 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 24. un 25.sērija.
20.40 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Kanāda.
23.50 Miglas krasts 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.35 Sporta studija.*
2.25 Cirks «Kolumbija». Romantiska drāma. 2010.g.
4.15 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.29 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

7

19. februārī pl. 1730

20. februārī pl. 1715

16. februārī pl. 1000

28. februārī pl. 915

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 25. janvāris

Skulptūru festivāls –
abās Driksas pusēs

Alisija Stuglīte, 6.a klase

Kamēr pasaule guļ,
Es stāvu šeit –
Savā dzimtajā Latvijā.
Šeit, kur meži klusi elpo,
Kur Gauja strauji plūst un raibā
naktī ugunis deg,
Kur balta cielava ar dziesmu pa
debess jumu slīd.
Es stāvu Baltijas jūras krastā
Un jūtu sāļo jūras smaržu.
Man likās, ka šī smarža ir tik
auksta, bet viegla,

Un man ir labi, jo tā ir dzimtā.
Es stāvu šeit – savā dzimtajā Latvijā.
Nāc.
Nāc tuvāk...
Es parādīšu, kur dzimtās pļavas
zied viskošāk,
Kur dzimtenes putni dzied visskaļāk,
Kur balti mākoņi manās dzimtajās
debesīs peld.
VERONIKA MAKSIMČUKA,
Jelgavas 5. vidusskola, 12. klase

Pasākumi pilsētā
25. janvārī pulksten 16 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncerts «Kā gulbji balti»
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
25. janvārī – Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
25. janvārī pulksten 18 – Tūrisma vakars: «Camino De Santiago – ceļš pie sevis»,
vakara viešņa – Agnese Skunstiņa. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
26. janvārī pulksten 16 – Atvērto durvju vakariņš: nāc apskaties, kur radošums
mīt, – pulciņu dažādība, radošo darbu izstādes, prezentācijas («Jundā» Skolas ielā 2).
26. janvārī pulksten 19 – grupas «Klaidonis» koncerttūre «Ar smaidu saulrietā».
Biļešu cena – 10–15 € (kultūras namā).
27. janvārī pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde: A.Eglītis
«Par purna tiesu». Režisore – V. Zelmene (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā).
27. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Grenholma metode».
Režisors – A.Bolmanis. Četri kandidāti uz brīvo galvenā menedžera vietu ierodas uz
darba pārrunām. Kurš tiks galā ar uzdevumiem? Biļešu cena – 6–8 € (kultūras namā).
27. janvārī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra bērnu teātra grupas pirmizrāde –
oriģināldarbs «Degungalā» (bērnu detektīvs). Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–3 €
(kultūras namā «Rota»).
28. janvārī pulksten 17 – stand-up komēdija «Mačo». Piedāvā «Pannas teātris».
Izrādē attēlots mūsdienu latviešu mačo dramaturģes Aivas Birbeles acīm. Režisors – J.Rijnieks. Mačo lomā – A.Ančevskis vai I.Kļavinskis. Biļešu cena – 8–15 €
(kultūras namā).
30. janvārī pulksten 18 – KINO. «Savējie sapratīs – 2», dokumentālo filmu triloģijas otrā filma «Septiņdesmitie. Spožums un posts» (Latvija, 2017). Stāsti par
latviešu rokmūziķiem. Režisori – K.Luhaers un M.Bērents. Lomās – J.Grodums, Igo,
N.Matvejevs, P.Andersons, Z.Liepiņš u.c. Filmas garums: 90 minūtes. Biļešu cena – 2 €
(kultūras namā).
30. janvārī pulksten 20 – KINO. Režisora J.Norda filma «Ar putām uz lūpām»
(Latvija, 2017). Attiecību trilleris, drāma. Stāsts par Didzi, bijušo policistu un kaujas
suņu treneri, kurš dažu dienu laikā nonāk neapskaužamā situācijā. Viņš tur aizdomās
sievu par neuzticību. Līdz 12 g.v. neiesakām. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
31. janvārī pulksten 20 – «Grand Prix» Batumi festivālā «Debiut 2017» apbalvotā
Jelgavas Studentu teātra izrāde «Parīzē es lidoju ar gaisa balonu» (pēc A.Čehova «Ķiršu
dārza» motīviem). Biļetes pieteikt pa tālruni 26323327 (Jelgavas Studentu teātrī).
3. februārī pulksten 14 – senās mūzikas ansambļa «Lirum» vokālais koncerts.
Programmā – spāņu renesanses dziesmu krājums (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
7. februārī pulksten 17 – literāri muzikāla pēcpusdiena «Visocka jubileja – 80».
Organizē Jelgavas krievu biedrība «Istok» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju
ielā 8).

Izstādes
Līdz 15. februārim – PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas kvalifikācijas darbu
projektu izstāde, 2016./2017. m.g. (Jelgavas Mākslas skolā).
No 31. janvāra līdz 28. februārim – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas izstāde «Manas
mājas», veltīta Latvijas simtgadei. Tas ir stāsts par piederību Latvijai, jo katrs nākam
no savas dzimtas, katram mums ir savas saknes, katra saknes sakņojas savās mājās
(kultūras nama 1. stāva foajē).
No 1. līdz 25. februārim – N.Nemņaševas zīmējumu izstāde «Štrihs» (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
No 7. februāra līdz 7. martam – keramikas izstāde «Sapņi». Keramiķu I.Emses-Grīnbergas, S.Ābelītes, A.Baltās un E.Titānes darbu izstāde (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
No 7. līdz 28. februārim – Zigrīdas Cīrules 75 gadu jubilejas izstāde «Manas
dzīves varavīksne». Izstādes atklāšana un jubilāres sveikšana – 8. februārī pulksten
14 (kultūras nama 1. stāva galerijā).

Lai izvairītos no pērn piedzīvotās cilvēku drūzmēšanās pie lielajām ledus skulptūrām, šogad festivāla
norises teritorija ir ievērojami paplašināta – Pasta
salā būs lielās ledus skulptūras, kas tiks izvietotas
pa divām zem vienas nojumes, savukārt mazās konkursa skulptūras varēs apskatīt festivāla centrālajā
norises vietā – Jāņa Čakstes bulvārī –, kur atradīsies
arī festivāla galvenā skatuve. Bet Hercoga Jēkaba
laukums būs Ledus skulptūru festivāla bezmaksas
zona – tur varēs baudīt fotoskulptūras, tirdziņu un
citas svētku aktivitātes.
Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

«Izvērtējot aizvadītā gada
pieredzi, kad festivāla apmeklētāju skaits ievērojami pārsniedza plānoto – trīs dienu
laikā Ledus skulptūru parku
apmeklēja ap 80 000 cilvēku
–, šogad nolēmām paplašināt
festivāla norises teritoriju –
tas vienlaikus notiks Pasta
salā, Jāņa Čakstes bulvārī un
Hercoga Jēkaba laukumā.
Tāpat skulptūras būs izvietotas
plašākā teritorijā, lai tās ērti
varētu apskatīt no vairākām
pusēm,» par 20. Starptautisko ledus skulptūru festivālu,
kas no 9. līdz 11. februārim
notiks Jelgavā, stāsta iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics. Jubilejas gadā festivāls pulcēs 33 profesionālus
tēlniekus no desmit valstīm,
un šoreiz viņu uzdevums būs
ledū attēlot tēmu «Sapņi».
«Pirmajā festivāla norises gadā – 1998.
– Hercoga Jēkaba laukumā vienu dienu
bija apskatāmas desmit divu Latvijas
mākslinieku ledus skulptūras, un kopumā festivālu apmeklēja aptuveni 5000
cilvēku, savukārt pērn apmeklētāju
skaits sasniedza 80 000. Tas apliecina, kā
šo gadu laikā festivāls ir attīstījies! Jau
vairākus gadus Pasaules ledus un sniega
skulptūru asociācija savā ceļvedī iekļauj
arī Ledus skulptūru festivālu Jelgavā, kas
ir nozīmīgs novērtējums. Festivāls ne vien
popularizē Jelgavu, bet arī rada būtisku
pienesumu uzņēmējiem un tūrismam,»
festivāla nozīmīgumu vērtē M.Buškevics,
uzsverot, ka šis ir pārmaiņu gads, kad
atkal būs jāizvērtē, kā attaisnojas jaunieviestās idejas festivāla organizēšanā.

Trīs norises vietas

Pirmo reizi festivālu organizējot trīs atsevišķās zonās, ieguvums apmeklētājiem
būs ne vien tas, ka skulptūras būs ērtāk
pieejamas, bet arī tas, ka festivāla gaisotni
bez maksas varēs baudīt Hercoga Jēkaba
laukumā. Savukārt Pasta salā un J.Čakstes bulvārī ieeja būs ar biļetēm.
Līdz ar izmaiņām šogad centrālā festivāla norises vieta būs J.Čakstes bulvāris
– pie LLU Sporta nama būs galvenā skatuve, uz kuras trīs dienu laikā uzstāsies tādi
Latvijā zināmi mākslinieki kā Samanta
Tīna, Mesa, grupas «My Radiant You»
un «Bermudu divstūris», šova «X faktors»
dalībnieki. J.Čakstes bulvāra malā būs
izvietotas 30 individuālās jeb mazās ledus
skulptūras, ielas otrā pusē, gar Tehnisko
fakultāti, būs tirdzniecības vietas, bet

fakultātes stāvlaukumā darbosies ēdinātāji. Tāpat J.Čakstes bulvāra sākumā, pie
LLU 1. dienesta viesnīcas, atradīsies lielās
fotoskulptūras.
Savukārt Pasta salas posmā no slidotavas līdz estrādei būs 15 komandu jeb
lielās skulptūras, kā arī tradicionālais
«Koskenkorva» ledus bārs. «Lielās ledus
skulptūras būs izvietotas izklaidus – pa
divām zem vienas nojumes. Turklāt
nojumes būs brīvi apejamas, lai ikviens
interesents varētu uzkavēties pie katras
skulptūras, uzņemt fotogrāfijas,» stāsta
M.Buškevics. Arī Pasta salā būs suvenīru
tirdziņš un kafejnīcas.
Bet Hercoga Jēkaba laukums būs
festivāla bezmaksas zona, kur atradīsies
mazā skatuve, tirdziņš, kafejnīcas, bērnu
atrakciju laukums, fotoskulptūras, kā arī
citi ledus objekti.

Jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem

Šogad festivāla maksas zonā būs četras
ieejas – katrs festivāla apmeklētājs varēs
izvēlēties sev ērtāko. Viena ieeja atradīsies
Pasta salā, pie «Silvas» tējas namiņa, vēl
viena ieeja būs J.Čakstes bulvāra sākumā, pie LLU 1. dienesta viesnīcas. Tāpat
festivāla apmeklētāji pasākuma norises
zonā varēs iekļūt no Mītavas gājēju tilta
pakājes pie Studentu teātra vai pa ieeju
Ūdens ielā.
«Festivāla apmeklētāju ērtībai esam
padomājuši arī par plašāku kasu izvietojumu. Piemēram, tie festivāla apmeklētāji, kas ieradīsies no Rīgas puses, varēs
izmantot kases pļavā pretim Jelgavas
pilij, kā arī ielas otrā pusē, pie Lielupes
promenādes sākuma. Tāpat divas kases
atradīsies stāvlaukumā pie «Silvas» tējas
namiņa – tur būs izvietota arī informācijas
telts. Pa divām kasēm būs pie J.Čakstes
bulvāra ieejas un Studentu teātra, bet
Ūdens ielā – viena kase,» norāda M.Buškevics. Viņš aicina izmantot arī Jelgavas
kultūras nama kasi, papildinot, ka visās
biļešu tirdzniecības vietās, izņemot kasi
Ūdens ielā, varēs norēķināties arī ar
maksājumu karti.
Gan festivāla norises laikā, gan arī
pirms tā autovadītājiem un gājējiem
jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem. Jau no 7. februāra būs
slēgts J.Čakstes bulvāris posmā no Lielās
ielas līdz LLU Sporta namam. Savukārt
festivāla norises laikā posmā no Akadēmijas ielas līdz J.Čakstes bulvārim būs
slēgta Raiņa, Ūdens un Driksas iela. Lai
piekļūtu mājoklim, Raiņa ielas iedzīvotāji
aicināti izmantot Elektrības ielu, savukārt
pārējiem satiksmes ierobežojumu zonā
dzīvojošajiem piekļuve mājokļiem tiks
nodrošināta. Tāpat jāpiebilst, ka no 5.
februāra būs slēgta Pasta sala.

Festivāla apmeklētāji, kas ieradīsies no
Rīgas puses, automašīnas aicināti novietot
pļavā pretim Jelgavas pilij, Cukura ielā,
Zemgales Olimpiskā centra un Jelgavas
Ledus halles stāvlaukumā. Bet tie, kas
pilsētā iebrauks no Lietuvas šosejas puses,
automašīnas varēs atstāt stāvlaukumā
Sporta ielā 2C. Stāvlaukums aiz Jelgavas
pils šoreiz paredzēts tūristu autobusiem,
savukārt mazais stāvlaukums pie tējas
namiņa – cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Jāpiebilst, ka visas stāvvietas būs
atzīmētas arī mobilajā lietotnē «Waze».

Skulptūras taps Meža fakultātes
teritorijā un Pasta salā

Ledus tēlnieki no Latvijas, Lietuvas,
Krievijas, Īrijas, Portugāles, Norvēģijas,
Nīderlandes, Ukrainas, Bulgārijas un
Ķīnas Jelgavā ieradīsies jau 4. februārī,
lai sāktu darbu pie skulptūru izveides.
«Pirmās taps individuālās skulptūras,
ko mākslinieki veidos LLU Meža fakultātes teritorijā, bet jau 6. februārī viņi
pārcelsies uz Pasta salu, kur uzsāks
darbu pie komandu skulptūrām,» skaidro
M.Buškevics. Kopumā šogad mākslas
darbos plānots pārvērst ap 70 tonnām
ledus. Tāpat, ja uz ūdenstilpēm veidosies
pietiekami bieza ledus kārta, to izmantos
fotoskulptūrām un citiem ledus elementiem, bet konkursa skulptūras, kā ierasts,
tiks veidotas no speciāli saldēta ledus.

Biļetes iepriekšpārdošanā – lētāk

Iepriekšpārdošanā, līdz 8. februārim,
biļetes «Biļešu paradīzes» kasēs var iegādāties lētāk. Biļešu cena pieaugušajiem
– 4 eiro; skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem – 2 eiro. Pieejamas
arī ģimenes biļetes (2 pieaugušie + 2
bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni), cena
iepriekšpārdošanā – 6 eiro. Jāpiebilst, ka
atlaides piemēros arī, uzrādot Jelgavas
iedzīvotāja un Jelgavas skolēna karti. Ar
Jelgavas iedzīvotāja karti biļetes cena būs
2 eiro; ar skolēna karti – 1 eiro. Iepriekšpārdošanā biļetes varēs iegādāties arī ar
«Jelgavas Vēstneša» kuponu, cena – 2 eiro.
Savukārt no 9. februāra ieejas biļete
Ledus skulptūru parkā pieaugušajiem
maksās 5 eiro; skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem – 3 eiro, bet
ģimenes biļetes cena būs 10 eiro. Uzrādot Jelgavas iedzīvotāja karti, festivāla
biļeti varēs iegādāties par 3 eiro, bet ar
skolēna karti – par 2 eiro. Jāpiebilst, ka
jelgavnieku atlaides tiek piemērotas, tikai
iegādājoties biļetes Jelgavas kultūras
nama kasē un festivāla kasēs. Bērniem
līdz septiņu gadu vecumam ieeja festivālā
ir bez maksas.
Vairāk informācijas par festivāla norisi
un biļešu cenu – mājaslapā www.festivali.
jelgava.lv.

