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5. vidusskolas jaunie
elektroniķi – labākie Latvijā
Jelgavas 5. vidusskolas 2. klases
skolnieka
Daniela Šipuļina
(no labās), 5.
klases skolnieka
Ariela Mitjurņikova un 7. klases
skolnieka Artūra
Vanaga veidotais lidmašīnas
modelis un tā
elektroniskā vadības shēma atzīta
par labāko Latvijā
Elektronikas dienas elektronikas
novirziena pulciņu konkursā.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 5. vidusskolas pulciņa «Eksperimentālā fizika»
dalībnieki 5. klases skolnieks Ariels Mitjurņikovs, 7.
klases skolnieks Artūrs Vanags un 2. klases skolnieks
Daniels Šipuļins izcīnījuši 1. vietu Elektronikas dienas
elektronikas novirziena pulciņu konkursā. Viņu lodētā
lidmašīnas modeļa elektroniskā vadības shēma atzīta
par labāko Latvijā 4.–8. klašu grupā. «Mūsu skolēni
šajā konkursā piedalās jau trešo gadu, bet tik augsts
rezultāts ir pirmo reizi. Prieks, ka puišu uzvara lielāku
interesi par elektroniku raisījusi arī citos skolēnos,» saka
fizikas skolotājs pulciņa vadītājs Josifs Spirts.
Elektronikas dienu rīkoja Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Rīgas
Tehniskā koledža sadarbībā ar
Valsts Izglītības satura centru.
Konkursā piedalījās vairāk nekā
200 jauno elektroniķu, sacenšoties
divās vecuma grupās: 4.–8. klase
un 9.–12. klase. Jauno elektroniķu
galvenais uzdevums bija salodēt
lidmašīnas modeļa elektronisko
vadības shēmu, kuras sarežģītība

bija atkarīga no vecuma grupas.
Jelgavas 5. vidusskolas fizikas
skolotājs J.Spirts stāsta, ka Ariels
pulciņu «Eksperimentālā fizika»
apmeklē jau trešo gadu, bet Artūram un Danielam šis ir pirmais
mācību gads. Konkursā no konkrētām detaļām puišu komandai
bija jāizveido koka lidmašīnas
modelis un jāsalodē elektroniskā
lidmašīnas vadības shēma. «Visu
vajadzēja izdarīt tā, lai lidmašīna

darbotos – spīdētu gaismiņas,
motors varētu mainīt ātrumu,»
stāsta skolotājs, piebilstot, ka
puišiem šim darbam tika dotas
divas stundas, bet mūsējie darbu
pabeiguši visātrāk, iekļaujoties
stundā un piecdesmit minūtēs. Par
to viņi saņēma piecus papildpunktus. «Žūrija vērtēja darba tehnisko
izpildījumu, gaismiņu skaitu, kā
arī lidmašīnas vizuālo noformējumu. Sasummējot visus punktus,
mūsu puišu veidotais lidmašīnas
modelis un tā vadības shēma atzīta
par labāko,» tā pulciņa vadītājs,
uzsverot, ka galvenais ieguvums
nav saņemtā vieta, bet gan apliecinājums, ka mūsu puiši var.
«Konkurss skolēniem dod iespēju apjaust, cik viņi ir spējīgi.
Atzinība mudina strādāt tālāk,
rodas lielāka interese par elektroniku, un tas ir pats galvenais.
Arī citi skolēni pēc puišu uzvaras
konkursā ir sarosījušies un, ceru,
papildinās pulciņa dalībnieku

ministrija, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības
Ministru kabinets 28. novembra sēdē atcēla nosacentra (PTAC) pārbaudēm un
cījumu par veco – sarkano – gāzes balonu izņematzinumiem. PTAC pēdējo trīs
šanu no tirgus līdz šī gada beigām, nosakot, ka
gadu laikā veiktās pārbaudes
tas jādara pakāpeniski. Valsts ugunsdzēsības un
ļauj secināt, ka vecie gāzes baloni
glābšanas dienests (VUGD) iedzīvotājus aicina rūjoprojām aizņem lielu īpatsvaru
pīgi izvērtēt gāzes balona stāvokli un neizmantot
kopējā gāzes balonu tirgū. Lai
bojātu ierīci, jo tā var izraisīt bīstamas situācijas,
paaugstinātu iedzīvotāju drošību
apdraudot cilvēku veselību un pat dzīvību.
un sekmētu pakāpenisku gāzes
balonu nomaiņu uz ES drošības
Ierosinājumu atcelt nosacīju- izņemšanu no aprites līdz gada prasībām atbilstošiem, turpmāk
mu par obligātu gāzes balonu beigām virzīja Ekonomikas tirgot un lietot varēs tikai tādus

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

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Aicina pieteikt izgaismotākos
pilsētvides objektus
 Anastasija Miteniece

Jelgavas pašvaldība
izsludina konkursu
«Gaišākais pilsētvides objekts Jelgavā
2017», līdz 27. decembrim iedzīvotājus
tradicionāli aicinot
pieteikt savu, kaimiņa vai kādu pilsētā
pamanītu izrotātu un
izgaismotu objektu.
Jelgavnieki tiek rosināti pievērst uzmanību spožām iestāžu
un uzņēmumu namu
fasādēm, izgaismotām privātmājām un
to apkārtnei, kā arī
daudzdzīvokļu māju
balkoniem un lodžijām, ko saimnieki dekorējuši ar izdomu.
Pieteiktie objekti tiks vērtēti
vairākās kategorijās: pašvaldības iestādes un uzņēmumi;
izglītības iestādes; tirdzniecības
centri un veikali, uzņēmumi;
privātās dzīvojamās mājas;
daudzdzīvokļu māju spožākie
balkoni vai lodžijas, kā arī
spožākā pilsētas iela, informē
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Svētkiem sapostos īpašumus konkursam var pieteikt
klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, pa tāl-

skaitu,» tā skolotājs. Arī 5. vidusskolas direktore Natela Seļiščeva
uzsver, ka galvenais ieguvums
ir lielāka pārliecība par savām
spējām. «Bērni kļūst drošāki un
pārliecinātāki. Domāju, ka uzvara
konkursā viņiem palīdzēs nākotnē
izdarīt izvēli, uzsvaru liekot uz eksaktajām zinātnēm, elektroniku,»
tā direktore.
Jāpiebilst, ka Jelgavas 5. vidusskola tika pārstāvēta arī konkursa
9.–12. klašu grupā, kur nedaudz  Anastasija Miteniece
sarežģītāku lidmašīnas vadības
shēmu ar mikroshēmām lodēja 9.
Jelgavas poliklīnikā
klases skolnieki pulciņa «Robotinoslēgušies renovāka» dalībnieki Demits Kaidalovs
cijas darbi un šonedēļ
un Iļja Spirts. Konkursā piedalījās
tiek mainīta vairāku
arī Jelgavas bērnu un jauniešu
medicīnas darbinieku
centra «Junda» pulciņa «Radio
pieņemšanas vieta.
elektronika» dalībnieki, savukārt
Estētikas nodaļa, kas
Elektronikas dienas laikā notikuatradās poliklīnikas
šajā profesionālo izglītības iestāžu
vecā korpusa 3. stāvā,
audzēkņu konkursā «Elektroniķis
turpmāk būs stāvu
augstāk – vecā korpu2017» piedalījās Jelgavas Amatu
sa 4. stāvā, savukārt
vidusskolas audzēkņi.

runi 63005522, 63005558 vai
e-pastu prese@dome.jelgava.
lv. Piesakot jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks,
pieteicēja vārds, uzvārds un
tālruņa numurs, savukārt,
piesakot objektu elektroniski,
vēlams pievienot arī izgaismotā
objekta attēlu.
Konkurss notiek jau 13. reizi,
un arī šogad vērtēšanas komisija uzmanību pievērsīs izgaismotā objekta atbilstībai svētku
tradīcijām un pilsētvidei, kā arī
noformējuma gaumīgumam.
Jāpiebilst, ka netiks vērtēti
divu iepriekšējo gadu konkursa
pirmo vietu ieguvēji.
Uzvarētājus suminās 2018.
gada sākumā, un par noslēguma pasākumu viņus informēs
personīgi.
Konkursa vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs
Strods. Komisijas sastāvā būs
Būvvaldes galvenā māksliniece
Laura Vizbule, Būvvaldes pilsētas ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins, Būvvaldes arhitekte
eksperte Zeltīte Bīmane, paš
valdības Sabiedrisko attiecību
pārvaldes komunikācijas un
mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta, pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Eva Kidere un
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja.

Sieviešu konsultāciju
nodaļa turpmāk būs
poliklīnikas telpās

Gāzes balonus no aprites izņems pakāpeniski
 Ilze Knusle-Jankevica

kas Zemgales Olimpiskajā centrā notiks
30. decembrī pulksten 16.

gāzes balonus, kuriem ir veikta
tehniskā pārbaude un kuriem
ir apliecinājums, ka tie atbilst
noteiktajām prasībām un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību,
īpašumu un vidi; kuri ir aprīkoti
ar ventili, kas atbilst ES drošības
prasībām un ir marķēts ar Pī
zīmi. Turklāt visiem ekspluatācijā esošajiem baloniem jābūt
jaunākiem par 40 gadiem kopš
to ražošanas brīža.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Sieviešu konsultāciju
nodaļa, kas atradās
Raiņa ielā, – poliklīnikas 3. stāvā.

Renovācijas darbi poliklīnikā
noritēja kopš augusta beigām,
un šajā laikā ēkas 1. un 4. stāvā
veikti virkne būvdarbu – pārplānoti medicīnas darbinieku
kabineti, iebūvētas speciālistu
pieņemšanai nepieciešamās
mēbeles, nokrāsotas sienas, kā
arī nomainīts griestu un grīdas
segums. Šobrīd, noslēdzoties
būvdarbiem, tiek mainīta at-

sevišķu nodaļu un medicīnas
darbinieku atrašanās vieta.
No nākamās nedēļas pakalpojumi, kas bija pieejami
Estētikas nodaļā poliklīnikas
3. stāvā – masāžas kabinets,
podologu kabineti un kosmetologs –, turpmāk būs 4. stāvā,
līdzās fizikālās terapijas kabinetiem. Ar laiku uz 4. stāvu
tiks pārcelts arī endoskopijas
kabinets. Savukārt Sieviešu
konsultāciju nodaļa, kas atradās Raiņa ielā, tiks pārcelta uz
poliklīnikas 3. stāvu, informē
poliklīnikas valdes locekle
Gunta Arnīte.
Viņa norāda, ka ārstu pārcelšanās uz jauno pieņemšanas vietu notiek pakāpeniski,
tādēļ pacienti, kuri ieradīsies
uz vizīti, par ārsta kabineta
maiņu tiks informēti poliklīnikas reģistratūrā. Jautājumu,
kā arī papildu informācijas
gadījumā iedzīvotāji aicināti
sazināties ar reģistratūru pa
tālruni 63022101 vai sekot līdzi
informācijai mājaslapā www.
jelgavaspoliklinika.lv.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kā ierasts, ir dažādu
labdarības akciju piesātināts, un arī Jelgavā tiek
rīkotas šādas aktivitātes, dodot iespēju iesaistīties
un palīdzēt ikvienam, kurš jūt šādu aicinājumu.

LABDARĪBA

Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Iepriecinās 400 cilvēku

Aicina uz Ziemassvētku
labdarības koncertu
21. decembrī pulksten
18 Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē notiks labdarības koncerts «Ziemassvētkus
gaidot», kurā uzstāsies
skolas muzikālie kolektīvi. Pasākumu apmeklēt var ikviens interesents. Ieeja koncertā
– par ziedojumiem.
«Šādi koncerti skolā notiek jau
vairāk nekā 15 gadu,» norāda
Jelgavas 4. vidusskolas direktora
vietniece audzināšanas darbā
Sanita Baltiņa. Viņa skaidro,
ka mērķi, kam tiek izlietoti
saziedotie līdzekļi, bijuši dažādi,
bet pēdējos gados tie sadarbībā
ar biedrību «Ziedot.lv» novirzīti
kāda Jelgavas bērna veselības
uzlabošanai. Tāpat apzināti
skolas bērni no nelabvēlīgām
ģimenēm, lai sniegtu palīdzīgu
roku arī viņiem. Šogad koncerta
devīze ir «Mēs savai skolai», un
iegūtos līdzekļus plānots izmantot, lai ar gleznojumiem padarītu

mājīgākas mūzikas novirziena
telpas. «Martā pie mums notiks Eiropas mūzikas skolotāju
konference, bet rudenī svinēsim
mūzikas novirziena 40. jubileju,
tāpēc gribam uzpost skolu,» tā
S.Baltiņa.
Koncertā piedalīsies meiteņu
kori «Spīgmeitiņas», «Spīgo studija», «Spīgo», pūtēju orķestris
«Rota», 1.–2. klašu koris «Spīgulēni», zēnu koris «Spīguņi», vīru
koris «Kārkli pelēkie zied» un
individuālie izpildītāji. Plānots,
ka koncerts ilgs pusotru divas
stundas bez starpbrīža.
Koncertzālē ir vairāk nekā 400
vietu, un parasti tā ir piepildīta.
«Lielākoties koncertu apmeklē skolas kolektīvu dalībnieku
ģimenes, aicinām arī pilsētas
vadības pārstāvjus, mūsu skolas pensionētos skolotājus, bet
gaidīts ir ikviens interesents,»
norāda S.Baltiņa, piebilstot, ka
mācību gada laikā skolā tiek rīkoti arī vairāki labdarības tirdziņi,
kuros iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kādam konkrētam mērķim.

Jelgavā jau septīto
gadu tika iedegta Eņģeļu egle, kas simbolizē ikkatra labo gribu un
vēlmi palīdzēt. Tāpat šī
egle simbolizē labdarības akciju, kuras mērķis ir Jelgavas bērniem
ar īpašām vajadzībām,
bērniem no maznodrošinātām ģimenēm,
vientuļiem pensionāriem sarūpēt svētkus.
«Šiem cilvēkiem ir nepieciešama uzmanība,
un mēs to svētku laikā
viņiem sniedzam kopā
ar sarūpēto paciņu,»
norāda Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
Jelgavas nodaļas vadītājs Māris Liscovs.

Sociālo lietu pārvaldi. «Pirmajā
gadā varējām iepriecināt ap 30
cilvēku, bet šogad plānojam, ka
tās varētu būt apmēram 400
personas,» norāda M.Liscovs.
Arī šogad, tāpat kā citus gadus,
akcijā aktīvi iesaistījās pilsētas
izglītības iestādes, palīdzot
sarūpēt dažādus produktus,
ko varētu ievietot pārtikas pakās. «Labdarības akcijas laikā
saziedotās lietas visu nedēļu
šķirojam, lai jau piektdien un
sestdien tās kopā ar brīvprātīgo jauniešu pašu darinātām
kartītēm nonāktu pie tiem,
kuriem paciņas nepieciešamas,» stāsta Latvijas Sarkanā
Krusta Jaunatnes Jelgavas
nodaļas vadītājs, piebilstot: tā
kā personu loks, kam palīdzība
nepieciešama, ir plašāks, pārtikas produktus organizācijas
Personu loku, kam dāvanas telpās var nogādāt vēl visu
ik gadu tiek sarūpētas, organi- nākamo nedēļu – Latvijas Sarzācija apzina kopā ar Jelgavas kanā Krusta biedri plāno tos

izdalīt līdz svētkiem. «Lūgums
gan ir nenest produktus, kas
ātri bojājas, piemēram, augļus,
bet priecāsimies par lietām,
kas noder ikdienā, piemēram,
rīsiem, griķiem, cukuru,» tā
viņš. Ziedojumus Sociālās un
medicīniskās aprūpes centrā
Stacijas ielā 13 var nogādāt
pirmdien, trešdien un ceturtdien no pulksten 10 līdz 14.
Neskaidrību gadījumā lūgums
sazināties ar M.Liscovu pa
tālruni 26044411.
Organizācijas telpās var
ziedot arī dažādus ikdienā noderīgus priekšmetus un lietas,
bet tās Ziemassvētku paciņās
netiek iekļautas. «Gribam, lai
katra lieta sasniegtu tieši to
cilvēku, kam tā nepieciešama,
tāpēc vispirms ir jāizzina mūsu
uzmanības lokā esošo personu
vajadzības un vēlmes, un tikai
tad varam piedāvāt palīdzību,»
skaidro M.Liscovs.

Dāvini skolotājam! HK «Zemgale/LLU» organizē
Jau vairāk nekā 20
gadu Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā tiek
rīkots Ziemassvētku
pasākums pilsētas
pensionētajiem skolotājiem. «Parasti dāvaniņas sarūpējam
paši, skolas kolektīvs, bet priecāsimies,
ja arī pilsētnieki iesaistīsies,» norāda
ģimnāzijas direktores
vietniece Ritma Tīrumniece.
«Šī tradīcija tika ieviesta vēl
tad, kad skolas direktors bija
Andris Tomašūns. Sākumā tie
bija tikai mūsu skolas skolotāji,
bet nu jau esam izpletušies pa
visu pilsētu un uz pasākumu
aicinām ikvienu pensionētu
Jelgavas skolotāju,» stāsta R.
Tīrumniece, piebilstot, ka pēdējos gados pasākumu apmeklē
apmēram 40 pedagogu. Par
pasākumu viņi tiek informēti

ar Jelgavas Pensionēto skolotāju kluba starpniecību, tomēr
R.Tīrumniece aicina atsaukties
un sazināties ar viņu pa tālruni
26016958 ikvienu pensionēto
skolotāju vai viņu tuviniekus,
ja ir vēlme piedalīties pasākumā vai ja ir interese, bet nav
iespēju pasākumu apmeklēt.
«Mēs labprāt nogādāsim dāvaniņu arī mājās,» piebilst skolas
pārstāve.
Ierasti skolotājiem dāvanās
tiek gādāti «vasaras labumi» –
ievārījuma burciņas, konservi
–, ko jelgavnieki arī aicināti
sarūpēt. Dāvaniņu var ienest
skolā un atstāt dežurantam
līdz pirmdienai, 18. decembrim, ieskaitot brīvdienas, kad
jāpiezvana pie skolas durvīm.
Šī gada pensionēto skolotāju
Ziemassvētku pasākums Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā notiks
19. decembrī pulksten 13. Par
pasākuma organizatorisko
pusi atbildīgi skolas 9. klašu
skolēni.

labdarības hokeja spēli
Sestdien, 16. decembrī, pulksten 15.30
Jelgavas ledus hallē
notiks labdarības pasākums – hokeja spēle
«Uzbur svētku prieku». Laukumā tiksies
HK «Zemgale/LLU» un
Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) apvienotā komanda ar
Zemgales Amatieru
hokeja līgas izlases
komandu. Ieeja uz
spēli – par ziedojumiem.

Labdarības hokeja spēle īsi
pirms Ziemassvētkiem Jelgavā
jau kļuvusi par tradīciju – šogad
hokeja klubs labdarības spēli
rīko jau trešo gadu. Pirmajā
gadā tika vākti līdzekļi smagi
slimai meitenītei, bet pērn spēles apmeklētāji ziedoja mīkstās
rotaļlietas, kas sadarbībā ar
radošo domu un darbu centru
«Svētelis» iepriecināja bērnus
no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. «Pakonsultējoties ar labdarības biedrībām,
kāda veida palīdzība cilvēkiem
visvairāk nepieciešama, šogad
nolēmām komplektēt pārtikas
pakas Jelgavas pilsētas maznodrošinātajām ģimenēm. Par
saziedoto naudu iegādāsimies
pamatproduktus, ko var izmantot gan ikdienā, gan klājot
svētku galdu,» stāsta JLSS

direktors Aivars Zeltiņš. Viņš
piebilst, ka spēles apmeklētāji
var arī nest nelielas dāvaniņas bērniem, kā arī pārtikas
produktus, ko varētu iekļaut
pakās, piemēram, rīsus, miltus,
našķus. Tāpat var uzrakstīt
svētku apsveikuma kartīti, ko
pievienot dāvaniņai vai paciņai. Ja kāds vēlas iesaistīties
labdarības akcijā, bet sestdien
uz spēli netiek, dāvaniņas ledus
hallē Rīgas ielā 11 var nogādāt
arī piektdien vai sestdien pirms
spēles. Akcijas organizatori gan
lūdz paciņas nesaiņot dāvanu
papīrā, bet gan ievietot dāvanu
maisiņā vai kastē, lai tās vēlāk
ērti var sagrupēt, komplektējot
pārtikas pakas.
Labdarības hokeja spēlē
piedalīsies Latvijas Virslīgas
čempionāta un JLSS jauniešu

komanda, kurai pretī stāsies
amatieri. «Šoreiz spēle vairāk
paredzēta kā šovs, nevis nopietna sportiska cīņa,» piebilst
A.Zeltiņš. Spēlei būs trīs periodi,
katrs 15 minūtes ilgs. Starplaikos skatītājus sagaida muzikāli
priekšnesumi, dažādi konkursi
uz ledus, bērnu izklaides, kā arī
daiļslidošanas un sinhronās slidošanas paraugdemonstrējumi.
«Priekšnesumus sagatavojuši
JLSS mazie daiļslidotāji un Latvijas sinhronās daiļslidošanas
komanda «Amber», bet ar muzikāliem sveicieniem uzstāsies
Latvijā zināmi mūziķi,» viņš
papildina.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Santis Zībergs un
no JV arhīva

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs iesaistāties
labdarības akcijās?
Ruta, mājsaimniece:
– Bieži vien
labdarības
akcijās iesaistos, redzot
televīzijā sižetus par bērniņiem, kuriem nepieciešams finansiāls atbalsts, lai
uzveiktu kādu slimību. Klausoties
šādos stāstos, es jūtu līdzi, tādēļ
bieži vien arī ziedoju, piezvanot
pa norādīto tālruni.
Andris, operators:
– Visbiežāk
līdzekļus ziedoju internetā. Daru to
jau vairāku
gadu garumā. Būdams jaunietis,
tādām lietām nepievērsos, tomēr
pēc dienesta armijā pieaugu,
attiecīgi pamainījās arī vērtību
sistēma. Zinu, cik svarīga ir
palīdzība dažādu saslimšanu
gadījumā, jo arī pašam nācies
saskarties ar tādām situācijām
– ģimenes lokā ir slims bērniņš.
Ieva, instruktore:
– Iespēju robežās cenšos nebūt
vienaldzīga
un iesaistīties. Īpaši šāda vēlme rodas
Ziemassvētkos, jo tas ir dāvināšanas laiks, kad gribas darīt
labu. Tā kā paziņu lokā nav
cilvēku, kuriem būtu nepieciešama palīdzība, parasti izvēlos
ziedot lielām un pazīstamām
labdarības organizācijām, kuras
sadarbojas ar grūtībās nonākušiem cilvēkiem.
Armands,
students:
– Ziedoju,
bet nevarētu teikt, ka
regulāri. Tas,
ka citiem jāpalīdz, ir ieaudzināts no bērnības, bet iesaistīties labdarības
akcijās visbiežāk sanāk nejauši
– gan dzirdot kādu konkrētu
stāstu, kas neatstāj vienaldzīgu,
gan redzot aicinājumu un atstājot nelielu summu ziedojumu
kastītēs, kas ir pie kasēm daudzos lielveikalos.
Vita, tūrisma
speciāliste:
– Es atbalstu
labdarību
un ziedoju
regulāri – ne
tikai svētku
laikā. Parasti neizvēlos ziedot
vērienīgās valsts mēroga akcijās,
piemēram, zvanot pa tālruni.
Es palīdzu tiem, kas ir manā
redzeslokā un kam nepieciešama
palīdzība. Domāju, ka nauda ir
primārais, bet nebūt ne vienīgais, kā var palīdzēt, – atsevišķos
gadījumos arī līdzdarbošanās ir
ļoti noderīga.
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Vides dienests novērtē
«Jelgavas ūdens» paveikto
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts vides dienests
(VVD) pasniedzis Zaļās
izcilības balvas. Pirmo
reizi tika piešķirtas arī
veicināšanas balvas,
un to saņēma SIA «Jelgavas ūdens», kas bija
vienīgais šogad konkursam nominētais Jelgavas uzņēmums.
VVD Jelgavas reģionālās Vides
pārvaldes direktors Hardijs Verbelis skaidro, ka veicināšanas balvas
tika pasniegtas uzņēmumiem, kuriem pietrūka pavisam nedaudz,
lai kļūtu par laureātiem kādā no
nominācijām. «Jelgavas ūdenim»
pietrūka viena punkta. «Uzņēmums pēdējos gados ir daudz darījis, lai uzlabotu situāciju Jelgavā
un savus pakalpojumus padarītu
kvalitatīvākus. Notekūdeņu pamatattīrīšanas process uzlabojas,
tāpat arī dzeramā ūdens kvalitāte,» skaidro H.Verbelis, uzsverot:
A, B vai C kategorijas piesārņojošo
darbību veicēji, uzņēmumi, kuri
veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, un pašvaldības tiek
vērtētas kalendārā gada griezumā.

No 1.lpp.

Jauniešu centrā –
vairāk iespēju

«Šī balva apliecina, ka Jelgavā
notekūdeņi tiek attīrīti atbilstoši
prasībām, un mēs strādājam, lai
pilsētnieki saņemtu kvalitatīvus
pakalpojumus,» norāda «Jelgavas
ūdens» finanšu direktore Indra
Bērziņa, papildinot: pasniedzot
balvu, tika uzteikts tieši tas,
ka uzņēmums izveidojis slēgtos
dūņu laukus, tādējādi mazinot
nepatīkamu smaku izplatību pilsētā. I.Bērziņa skaidro: 2006. gadā
ekspluatācijā nodotas Jelgavas
pilsētas notekūdeņu attīrīšanas
un rekonstruētas un izbūvētas
bioloģiskās attīrīšanas ietaises.
Tomēr, lai samazinātu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu radītās
smakas, pirms divarpus gadiem
«Jelgavas ūdens» uzbūvēja trīs
slēgtos atūdeņoto aktīvo dūņu
glabāšanas laukumus Lapskalna
ielā. «Kopš tie darbojas, pilsētnieki
daudz mazāk sūdzas par traucējošām smakām,» norāda I.Bērziņa.
Šogad VVD par «Jelgavas ūdeni»
nav saņēmis nevienu sūdzību.
Zaļās izcilības balvas tika pasniegtas trešo reizi, un tās laureāti
uz trim gadiem tiek iekļauti «zaļajā sarakstā», tā apliecinot VVD  Jana Bahmane
uzticēšanos un samazinot rutīnas
pārbaužu skaitu.
Pēc pārcelšanās uz

Gāzes balonus no aprites
izņems pakāpeniski
«Pārejas laiks, kurā baloni jāizņem no tirgus, nav noteikts. Tas ir
atkarīgs no balonu kvalitātes un
vecuma kritērijiem. Attiecīgi baloni reizi divos gados tiek pārbaudīti,
novērtējot to tehnisko stāvokli un
neatbilstošos izņemot no tirgus.
Tas pats attiecas uz baloniem,
kuri pārsniedz 40 gadu vecumu,»
skaidro Ekonomikas ministrijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Elita Rubesa-Voravko.
VUGD atgādina, ka bojātas
ierīces izmantošanai var būt pat
letālas sekas. Operatīvie dienesti
regulāri saņem informāciju par
gāzes noplūdēm, tostarp no gāzes
balona. VUGD Jelgavā šogad ir saņēmis desmit izsaukumus saistībā
ar gāzes noplūdi K.Barona, Cepļu,
Prohorova, Sudrabu Edžus, Smilšu, Spāru, Egas, Rīgas, Puķu un
Pērnavas ielā. Vairākos gadījumos
gāze bija noplūdusi no balona, piemēram, jo bojāts ventilis vai pats
balons, neatbilstoši uzlikta blīve,
informē VUGD pārstāve Ilze Dāme-Birziņa. «Viens no pēdējiem
izsaukumiem saņemts 23. no-
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vembrī pulksten 21 uz Egas ielu,
kur divstāvu dzīvojamā mājā bija
notikusi noplūde no gāzes balona.
Ierodoties notikuma vietā, gāzes
noplūde tika likvidēta, aizgriežot
ventili un atvienojot balonu no gāzes plīts,» norāda I.Dāme-Birziņa.
2015. gada rudenī gāzes balons
sprāga Jelgavas novadā, kad cieta
arī cilvēki, bet Jelgavā pēdējos gados šādi negadījumi nav notikuši.
«No drošības viedokļa ir svarīgi, ka telpās, kurās atrodas
dabas gāzes iekārta, piemēram,
gāzes plīts, ir ierīkota dabīgā
ventilācijas sistēma, lai dabasgāzes noplūdes gadījumā tā
izplūstu caur dabīgās ventilācijas kanālu un telpā neveidotos
bīstama gāzes koncentrācija.
Ja gāze netiek novadīta ēkas
ārpusē, tā krājas, līdz vienā
brīdī koncentrācija ir tik augsta,
ka pie atbilstoša katalizatora,
piemēram, ieslēgta gaismas slēdža, notiek sprādziens. Un šajā
situācijā nopietni apdraudēti ir
ne tikai konkrētā dzīvokļa, bet
visas mājas iedzīvotāji,» rezumē
I.Dāme-Birziņa.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā
sektora jurista amata vietu (1 vakance uz noteiktu laiku).
Galvenie pienākumi:
1. veikt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu projektu (lēmumu, noteikumu, statūtu,
līgumu, nolikumu u.c.) tiesiskuma pārbaudi;
2. izstrādāt Jelgavas pilsētas pašvaldības dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, statūtu
u.c. dokumentu) projektus, sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
3. pārstāvēt Jelgavas pilsētas pašvaldības intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
4. sniegt juridiska rakstura konsultācijas Jelgavas pilsētas pašvaldības darbiniekiem
un apmeklētājiem.
Prasības pretendentam:
1. otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs;
2. vismaz 3 (trīs) gadu juridiskā darba pieredze (par priekšrocību tiks uzskatīta jurista
darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās);
3. zināšanas administratīvajās tiesībās un pašvaldību tiesībās;
4. prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par
kompetencē esošajiem jautājumiem.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā
aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes
Juridiskā sektora jurista amata konkursam» līdz 2017. gada 20. decembrim (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām: 63005590, 63005515, e-pasts: nellija.ozola@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 21. amata saimes IV līmenī (11. mēnešalgu grupa).
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www.jelgavasvestnesis.lv

jaunām telpām – Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Skolotāju
ielā 8 – šonedēļ atklāts Jelgavas Jauniešu centrs. «Šeit mums
būs vairāk vietas –
iepriekšējās telpas
bija mazas un ne tik
omulīgas, bet šīs mēs
iekārtojām paši. Tagad
varēsim, viens otram
netraucējot, pievērsties dažādām aktivitātēm, sadalīties pa
interešu grupām,» par
centru stāsta jauniešu
apvienības «Brīvprātīgie Jelgavai» pārstāves Elizabete, Jūlija,
Vianita un Megija.

Jaunatklātais Jauniešu centrs
sniedz plašākas brīvā laika pavadīšanas iespējas, apvienojot
trīs dažādas telpas. «Tagad

Foto: Ivars Veiliņš

katrs centra apmeklētājs varēs
izvēlēties vienu no trim zonām,
kur pavadīt laiku. Piemēram,
aktīvajā zonā ir basketbola
grozs, novuss, boksa maiss, bet
relax zonā jaunieši var nodoties
sarunām. Tāpat centrā ir chill
zona, kur atrodas virtuvīte
– plānojam, ka šeit jaunieši
varētu apgūt sociālās iemaņas,
piemēram, mācīties gatavot ēst.
Šajā telpā pieejami arī datori, lai
centra apmeklētāji varētu pildīt
mājasdarbus, televizors filmu
vakaru rīkošanai, grāmatas,»
par centra plānojumu stāsta
Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle. Viņa norāda, ka
ik nedēļu tiks izstrādāts jauns
aktivitāšu plāns, lai noskaidrotu, kādus pasākumus bērni un
jaunieši apmeklē visvairāk. Šonedēļ plānā ir tādas aktivitātes
kā novusa apmācība, jauniešu
ideju attīstīšana un citas. «Aicināsim bērnus un jauniešus
dalīties savās zināšanās, piemēram, ja kāds prot spēlēt ģitāru

vai dejot, viņš var pieteikties un
šīs iemaņas iemācīt arī citiem,»
papildina J.Grīsle.
Centra atklāšanā jauniešus
sveica Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietniece Rita
Vectirāne. «Tagad tikai no jums
pašiem atkarīgs, ar kādām
idejām, darbiem un iniciatīvām
piepildīsiet šīs telpas. Novēlu,
lai brīži, ko pavadāt šeit, būtu
jēgpilni un lietderīgi,» tā R.Vectirāne. Savukārt Sabiedrības
integrācijas pārvaldes vadītāja
Ilga Antuža uzsvēra, ka dzīvē
var sasniegt daudz, ja ir kārtīgi un stabili pamati: «Man
ir prieks, ka līdzās formālajai
izglītībai jums būs vieta, kur
aizvadīt neformālas tikšanās.»
Jelgavas Jauniešu centrs
Skolotāju ielā 8, 3. stāvā, pirmdienās un piektdienās ir atvērts
no pulksten 13 līdz 19, bet no
otrdienas līdz ceturtdienai – no
pulksten 13 līdz 20. Centru
aicināts apmeklēt ikviens interesents – iepriekš pieteikties
nav nepieciešams.

Pašvaldība nojauc bīstamus graustus
 Ilze Knusle-Jankevica

Aptuveni 17 gadus ēku
Bauskas ielā 1D īpašniece nerūpējās par savu
īpašumu – tas degradējās, kļuva iecienīts
bezpajumtnieku vidū,
kā arī tajā izcēlušies
vairāki ugunsgrēki, pat
ar letālām sekām. Tā kā
īpašniece ilgus gadus
nereaģēja uz Jelgavas
pašvaldības aicinājumiem ēkas savest kārtībā, tās šonedēļ tiek
nojauktas par pašvaldības līdzekļiem. Pēc
tam tie tiks piedzīti no
īpašnieces.
Jelgavas pilsētas Būvvaldes
Būvinspekcijas vadītāja Natālija
Ļubina stāsta, ka īpašniece ēkas
iegādājusies 2000. gadā, bet līdz
šim nekas netika darīts to stāvokļa
uzbošanai. «Šo objektu esam apsekojuši vairākkārt daudzu gadu
garumā. Šogad konstatējām, ka
ēku tehniskais stāvoklis ir kritisks
un tās apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā Jelgavas
pilsētvides ainavu. Turklāt tur
notikuši vairāki ugunsgrēki, no
kuriem pēdējais reģistrēts šovasar
– 9. augustā,» norāda N.Ļubina.
Pašvaldība vairākkārt vērsās

Foto: Ivars Veiliņš
Īpašniece par īpašumu Bauskas ielā 1D nav rūpējusies apmēram 17 gadus, tāpēc Jelgavas pašvaldība organizē bīstamo
ēku nojaukšanu. Demontāžas darbi objektā sākās pirmdien,
un tas jānojauc līdz nedēļas beigām – 15. decembrim.
pie īpašnieces ar lūgumu sakārtot
ēkas. Kad nesekoja atbilde, – arī
pie «Latvijas dzelzceļa», kam
pieder zeme, uz kuras atrodas
ēkas, cerībā, ka uz zemes īpašnieka aicinājumu sieviete tomēr
reaģēs. Tomēr situācija tā arī nemainījās, gluži otrādi – gadu gaitā
ēku stāvoklis tikai pasliktinājās,
apdraudot arī citus. Piemēram,
pirms diviem gadiem īpašumā bija
izcēlies ugunsgrēks, kurā bojā gāja
divas personas, bet šogad vien tur
dzēsti četri ugunsgrēki, informē
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestā.

Lai novērstu bīstamību, augusta Jelgavas domes sēdē nolemts
īpašniecei dot pēdējo iespēju pašai
nojaukt ēkas, par termiņu nosakot
14. septembri; gadījumā, ja tas netiks darīts, pašvaldība bija gatava
bīstamās ēkas nojaukt par saviem
līdzekļiem, pēc tam tos piedzenot
no īpašnieces. «Īpašumu apsekojām 19. septembrī un konstatējām,
ka tajā nekas nav darīts,» norāda
N.Ļubina, piebilstot: līdz ar to ēku
nojaukšanu organizēja Jelgavas
pilsētas Pašvaldības īpašumu
pārvalde. Darbus objektā veic
pilnsabiedrība «Stefs MD».
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Īsi
 Jau piekto reizi Jelgavas Zonta
klubs pasniedza balvas «Jelgavas
sieviete – pilsētas lepnums», izsakot
pateicību sievietēm, kuras devušas
ieguldījumu pilsētas iedzīvotāju dzīves uzlabošanā, no sirds darot savu
darbu vai veicot to brīvprātīgi. Šogad
Zonta klubs godināja Jelgavas sieviešu
invalīdu organizācijas «Zvaigzne» vadītāju Dzintru Saulkalni, zinātnieci Ilgu
Gedrovicu, kā arī pedagoģi un režisori
Elīnu Apsīti. «Pārstāvot organizāciju,
kas sniedz atbalstu sievietēm visā
pasaulē, uzskatām par nepieciešamu
godināt sievietes, kas paveic daudz
vairāk nekā līgumi un pienākumi
prasa – sievietes, kuras raksturo sirds
degsme, nesavtīgums, palīdzēšana,
iedvesma,» tradīciju raksturo Jelgavas
Zonta kluba eksprezidente Daiga
Latkovska. Tradicionāli Jelgavas Zonta
klubs pasniedza arī balvu «Jelgavas
jauniete – pilsētas cerība» – to šogad
saņēma 13 gadu vecā Anita Dille, kas
aktīvi darbojas bērnu un jauniešu
centra «Junda» floristikas pulciņā,
pārstāvot pilsētu dažādos konkursos,
un daudzos pasākumos piedalās kā
brīvprātīgā.
 Jelgavas pilsētas bibliotēkas
ēka ieguvusi jaunus vizuālos akcentus – papildus izkārtnei ar
uzrakstu «Bibliotēka», kas jau
kādu laiku atrodas virs bibliotēkas
ieejas, uzstādīti divi tēli – vīrietis
un sieviete, kas rokās tur grāmatu.

Visas trīs izkārtnes veido vienotu ansambli ar atsauci uz 20.–30. gadu stilistiku. «Bibliotēka atrodas pirmskara
ēkā, tādēļ izkārtni veidoju, iedvesmojoties no 20.–30. gadu lietišķās grafikas tēliem, plakātiem, – arī uzraksta
šrifts izvēlēts tam laikam raksturīgs,»
stāsta Jelgavas pilsētas bibliotēkas
izkārtnes dizaina autors Māris Grīnbergs. Viņš atklāj, ka integrēt tēlus
izkārtnes dizainā bijusi bibliotēkas
kolektīva ideja, ko viņš centies realizēt.
«Jo grūtāks uzdevums, jo asprātīgāks
un radošāks tā atrisinājums. Pētīju
tā laika stilistiku plakātos – to, kas
bija raksturīgs pasaulē un Latvijā.
Krāsas, iespējams, ir košākas nekā tajā
laikā, bet no pulksten 11 bibliotēkas
fasāde atrodas ēnas pusē, tādēļ bija
nepieciešami pamanāmi akcenti,» tā
M.Grīnbergs.
 No 1. janvāra «SEB bankas»
Jelgavas filiālei Akadēmijas ielā 3
būs mainīts darba laiks – ceturtdienās filiāle strādās ilgāk, līdz pulksten
18.30, savukārt piektdienās darbu
beigs dažas stundas agrāk un strādās
līdz pulksten 15. Pārējās darba dienās
filiāle būs atvērta tāpat kā iepriekš – no
pulksten 9 līdz 17. Izmaiņas ieviestas
ar mērķi pielāgot filiāles darba laiku
klientu vajadzībām, norāda «SEB
bankas» pārstāvis Mārtiņš Panke,
skaidrojot, ka dažkārt iedzīvotājiem
interesē laikietilpīgi pakalpojumi,
piemēram, finanšu konsultācijas par
mājokļa iegādi vai auto līzingu, turklāt
pagarinātais darba laiks strādājošajiem filiāles apmeklējumu turpmāk
ļaus ieplānot ceturtdienās bez nepieciešamības meklēt iespējas to izdarīt
savā darba laikā.
 Līdz 22. decembrim Jelgavas
pils muzejā apskatāma LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studentu veidotā ikgadējā piparkūku
izstrādājumu izstāde «Laika rats».
Ikvienam apmeklētājam ir iespēja
nobalsot par sev tīkamāko piparkūku
mīklas izstrādājumu, tādējādi palīdzot noskaidrot Skatītāju simpātijas
balvas ieguvēju. «Ideja radās pirms
desmit gadiem, kad studenti nodarbību laikā uzzīmēja skices, trafaretus,
lai uzbūvētu pirmās mājiņas. Tā kā
mājiņas bija visnotaļ skaistas un
krāšņas, tās noteikti bija jāparāda arī
citiem studentiem un mācībspēkiem.
Tādēļ izlēmām rīkot izstādi, kas šogad norisinās jau devīto gadu,» par
piparkūku izstādes tradīciju stāsta
idejas autore asociētā profesore
Daiga Kunkulberga.
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Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC) aizvadīta
7. Zemgales reģiona amatnieku un
mājražotāju kontaktbirža, kas šogad
pulcēja 111 dalībniekus, tostarp
Jelgavas pilsētas amatniekus un
mājražotājus. Kāds kontaktbiržā piedalījās pirmo reizi, cits – jau ceturto,
taču neatkarīgi no tā dalībnieki atzīst:
«Tā ir iespēja tikt tuvāk klientam,
iepazīstināt ar savu preci, nodibināt
jaunus kontaktus.» Jāpiebilst, ka visi
dalībnieki jau otro gadu tika arī vērtēti, pasniedzot radošuma balvu «Ideju
spogulis 2017». ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone vērtē: «Ir prieks, ka kontaktbirža ar katru gadu aug plašumā
un arī produktu kvalitātē. Amatnieki
un mājražotāji saprot, ka kontaktbirža ir labs starts lielākiem mērķiem.»
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne atklāšanas
runā minēja divus uzņēmumus, kas
atspērienu guvuši tieši kontaktbiržā,
– «Karameļu darbnīca», kas pirmo
reizi savas konfektes prezentēja tieši
Zemgales reģiona amatnieku un māj
ražotāju kontaktbiržā un dažu gadu
laikā kļuva par nopietnu uzņēmumu,
kas saņēmis ne vienu vien balvu, kā
arī konditorejas studija «Tarte», kas
pagājušajā nedēļā ar svētku torti
priecēja bijušās Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas 80
gadu dzimšanas dienas svinību viesus. «Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina
ar dažiem Jelgavas amatniekiem un
mājražotājiem, kuri savu produkciju
prezentēja kontaktbiržā.
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Mājražotāju kontaktbirža –
iespēja tikt tuvāk klientam

«Latvijas veikalu plauktos šobrīd ir pieejami neskaitāmi
ekoloģiski pārtikas produkti, eko kosmētika, eko sadzīves ķīmija, taču eko apavu krēmu neatradām. Tā pagājušajā mācību gadā skolēnu mācību uzņēmumā radās
ideja ražot eko apavu krēmu uz bišu vaska bāzes,» par
savu produktu stāsta Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību
uzņēmuma «Saphire» radītāji Daniīls Stūris un Božena
Šakirova. Jaunieši atzīst, ka pērn, mācību gada laikā
piedaloties tirdziņos, izdevies pārdot 35 bundžiņas
apavu krēma, bet šogad Ziemassvētku tirdziņā Rīgā
pirms nedēļas – jau 30. «Produkts ir aizgājis, un pieprasījums aug. Reaģējot uz klientu vēlmēm, šogad tapis
arī melnais apavu krēms, ražošanas procesā izmantojot
sodrējus,» stāsta Daniīls.

Plašākai publikai kontaktbiržā prezentēta Jelgavas Biznesa inkubatorā
ražotā sertificētā ķermeņa kopšanas
eko kosmētikas līnija ar zīmolu «Anne
nature», kas sākotnēji bija domāta
Turcijas tirgum. Piedāvājumā ir ķermeņa pieniņš, šampūns, kondicionieris,
sejas fluīds, putas sejas mazgāšanai,
intensīvi mitrinošs balzams sausai un
jutīgai ādai. «Anne nature» tulkojumā no turku valodas nozīmē «māte
daba», un ideja par produktu ražošanu pieder jelgavniecei Skaidrītei Dzenei, kura iepriecējusies un dzīvo Turcijā. Viņa, meklējot dabīgus produktus
sev, atskārta, ka Turcijā tādu nav.
Skaidrītei kā pārtikas tehnologam,
kas ar ķīmiju ir uz «tu», radās doma
par ekoloģiskas kosmētikas ražošanu.
«Sākumā bija domāts, ka tā nonāks
tikai Turcijas tirgū, taču sapratām, ka
arī Latvijā tai ir nākotne,» stāsta zīmola Baltijas tirdzniecības menedžere
Lienīte Vītiņa-Zustrupa, piebilstot, ka
pašai kā sertificētai pirtniecei tas šķiet
saistoši, tāpēc ar kolēģi Lieni Veismani
iesaistījušās zīmola popularizēšanā
Latvijā. L.Vītiņa-Zustrupa norāda, ka
uzņēmums darbojas jau divus ar pusi
gadus, bet tikai šobrīd produkti sākuši
savu ceļu pie patērētājiem.
Attīstošas rotaļlietas bērniem
no dabīgiem materiāliem piedāvā uzņēmuma «D Roo toys»
radītāja Dace Rozenlauka.
Kontaktbiržā Dace piedalījās
jau trešo gadu un atzīst, ka
tieši šeit saņēmusi atspērienu
savam biznesam un pērn izveidojusi uzņēmumu. Šoreiz viņa
prezentēja jaunāko produktu
– GEO dēli jeb Montesori pedagoģijas rotaļlietu prāta un
pirkstu veiklības attīstīšanai,
kas pieaugušajiem noder arī
stresa mazināšanai. «Liekot
gumijas krustu šķērsu uz koka tapiņām, bērnam ir iespēja mācīties caur darbību.
Piemēram, ar gumiju uz dēlīša veido burtus, figūras, zīmējumus, tādējādi attīstot
pirkstu veiklību un veicinot radošās spējas,» stāsta Dace. Viņa ir trīs meitu mamma un atzīst, ka tieši meitas ir visu radīto rotaļlietu galvenās testētājas. «Ja patīk
manējām, zinu, ka patiks arī citiem,» tā Dace. Viņa saņēma balvu nominācijā «Par
veiksmīgu idejas un dizaina risinājumu».
Burkānu, biešu un kabaču
konfektes bez pievienota cukura – tas ir jelgavnieces Ilvas
Kavickas, kura piedāvā augu
un dārzeņu pulverus ar zīmolu
«Kalnup», jaunākais ražojums.
Mājražošanu viņa uzsāka pērn
maijā, taču, attīstot savu biznesu, sākusi darboties Jelgavas
Biznesa inkubatorā. «Kalnup»
piedāvā nātru, smiltsērkšķu
lapu, kabaču, upeņu pulveri un
divu veidu maisījumus – zaļo un
gardo. «Pulverus var izmantot
dažādi – kā piedevu ēdienam,
veselīgos kokteiļos, bet restorāni un kafejnīcas tos lieto kā dabīgo krāsvielu,» stāsta I.Kavicka, piebilstot, ka šobrīd
piedāvājums paplašināts ar veselīgiem našķiem – dārzeņu konfektēm. «Diemžēl
joprojām valda stereotips: ja veselīgs, tātad ne īpaši garšīgs. Taču es gribu to mainīt
un parādīt, ka arī kabaču konfektes ir gardas. Bērniem garšo,» stāsta I.Kavicka.
Šobrīd viņas ražotā produkcija pieejama dažādos Latvijas produktu veikaliņos.

Atpazīstamību tirgū šobrīd iemantojuši
«Desmit gadus dzīvoju Īrijā, sāku mācīties par dizaineri «Grafjelgavnieka Ivara Minkeviča, kurš pārstāv
ton» modes un dizaina akadēmijā, taču 2013. gadā sapratu,
SIA «I’M Unity», ražotie uztura bagātināka mani velk atpakaļ uz mājām. Latvijā 2015. gadā pabeidzu
tāji – upeņu un melleņu eliksīri ar medu
Rīgas Dizaina skolu kā diplomēta dizainere un jau pēc mēneša
un C vitamīnu, ko veselības uzturēšanai
uzsāku savu biznesu – radīt tērpus,» stāsta jelgavniece apieteicams lietot nelielās devās, bet regulāri.
ģērbu zīmola «Silhouette you» radītāja Sandra Dulberga (no
«Pēc profesijas esmu jurists, taču problēlabās), piebilstot, ka par startu biznesam kalpoja nopirktais
mas ar veselību lika aizdomāties par šāda
uzņēmums «Flisi.lv», kas ražoja flīsa mājas tērpus. Sandra
produkta izveidi. Tas pirms gada tapa ciešā
skaidro, ka «Flisi.lv» šobrīd palikusi kā apģērbu līnija, turpinot
sadarbībā ar farmācijas kompāniju un neražot mājas tērpus, taču viņa ar kolēģi tiem piešķīrusi odziņu,
pārtraukti tiek attīstīts. Šobrīd varu teikt,
padarot tos dzīvespriecīgākus un atraktīvākus. «Pamainījām
ka cilvēki manu produktu jau zina. Ja pērn
krāsas, pievienojām acis, ausis, astes, un, ziniet, produkts
izgatavoju tikai vienu porciju – 3000 simts
aizgāja labāk,» stāsta Sandra, piebilstot, ka galvenokārt
mililitru tilpuma pudelītes –, tad šogad –
viņas darbnīcā tiek radīti ekstravaganti tērpi cilvēkiem, kuri
uzdrošinās uzvilkt ko neierastāku, kā arī top dažādu animā- jau divas,» stāsta I.Minkevičs, piebilstot, ka pašlaik izstrādes procesā ir plūškoka
cijas tēlu maskas. Jaunākais ir Sniegbaltītes un Ziemassvētku eliksīrs, bet plānā – dzintara eliksīrs veselības uzlabošanai.
vecīša tērps, ko pasūtīja «Bambino atrakcijas». Kontaktbiržā
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš
jelgavniece piedalījās pirmo reizi, lai paplašinātu kontaktus.

Ar domu meklēt jaunus kontaktus un parādīt savu preci
kontaktbiržā pirmo reizi piedalījās jelgavnieks Leonīds
Lavrenovs – viņš kopā ar sievastēvu, izmantojot Latvijas
dabas resursus, ražo meldru cepures. «Vīratēvs, aizejot
pensijā, domāja, kā piepelnīties, un atcerējās, ka viņam
tēvs reiz mācījis pīt un šūt meldru cepures. Es sākumā
iesaistījos tikai meldru vākšanā, taču vēlāk nolēmu
pamēģināt roku arī cepuru darināšanas procesā. Nu
jau vairākus gadus pinu un šuju meldru cepures, kam
kalpošanas mūžs ir ilgs,» stāsta L.Lavrenovs, piebilstot,
ka līdz šim cepures saistošas bijušas tautas deju kolektīviem. «Pa tirdziņiem mums nepatīk braukāt, taču
cepures ir nopērkamas divos veikalos Rīgā un vēl kādā
muzejā,» stāsta jelgavnieks. Viņš atzīst, ka darbs tiek
ieguldīts liels – jāsavāc meldri, tie jāapstrādā, jānopin
17 metru gara pīne – tik vajadzīgs vienai cepurei –, tā
jāsašuj un jāizkaltē. «Pagaidām šis ir tikai hobijs,» saka
cepuru autors.

«Aizrāvos ar vārīšanu,» ideju gatavot un arī citiem piedāvāt
priežu čiekuru sīrupu komentē jelgavniece Edīte Komasa-Dorbe, kura šī produkta izgatavošanu sauc par hobiju
paralēli pamatdarbam. «Ideja radās pirms trim gadiem,
kad domāju, ko veselīgu un garšīgu varu pagatavot saviem
bērniem, lai nostiprinātu imunitāti. Atradu priežu čiekuru
sīrupa recepti un sāku vārīt. Tagad tas jau izaudzis līdz mazam ģimenes biznesam,» stāsta Edīte. Viņa atzīst, ka cilvēki
arvien vairāk aizdomājas un meklē veidus, kā ar dabīgiem
produktiem uzlabot savu veselību, tāpēc arī pieprasījums pēc
sīrupa aug. Tāpat jau izdevies iegūt savu klientu loku. Šobrīd
gan viņa nedomā par biznesa izvēršanu: «Ja gribētu, varētu
aiziet no pamatdarba un mājražošanu vērst plašumā, taču
man šķiet, ka tad pazudīs prieks par to, ko daru.»

Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Kapteinis – novembra MVP Iekļauj izlasē
Latvijas Basketbola savienība
nosaukusi Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas labāko spēlētāju jeb MVP
novembrī – tas
ir BK «Jelgava/LLU» komandas kapteinis
Salvis Mētra. 32 gadus vecais uzbrucējs
novembrī palīdzēja komandai uzvarēt
četrās no piecām spēlēm. S.Mētra
vidēji katrā spēlē laukumā pavadīja 28
minūtes un 42 sekundes, gūstot 20,6
punktus, izcīnot septiņas atlēkušās
bumbas, izdarot 5,8 rezultatīvas piespēles un nopelnot vidējo efektivitātes
koeficientu 25,4.

HK «Zemgale/LLU» uzbrucējs Jānis Ričards
Kārkliņš izsaukts uz Oļega Sorokina vadīto
Latvijas U-18 valstsvienību, lai dotos uz
pārbaudes spēlēm Austrijā. Uzbrucējs
J.R.Kārkliņš šosezon ir spēlējis trīs dažādos līmeņos un trijās kluba komandās:
«Zemgale/LLU» komandā «Optibet»
hokeja Virslīgā, piecās spēlēs izdarot
vienu rezultatīvu piespēli; «Zemgale/
JLSS» komandā Latvijas čempionāta 1.
līgā, astoņās spēlēs gūstot četrus vārtus
un izdarot piecas rezultatīvas piespēles;
«JLSS U-18» komandā Latvijas bērnu
un jaunatnes čempionātā hokejā, 12
spēlēs gūstot sešus vārtus un izdarot 13
rezultatīvas piespēles. Latvijas un Austrijas
izlases pārbaudes spēles aizvadīs 15., 16.
un 17. decembrī.
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SPORTS
Uzstāda
divus Latvijas
rekordus

Aizvadītajā nedēļas nogalē Jelgavā
notika Jelgavas un
Latvijas čempionāts
svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma. Divus Latvijas
rekordus tajā uzstādīja vecmeistars Aleksandrs Smelovs (attēlā), senioru 4. grupā
(70 gadi un vecāki) uzspiežot 132,5 kg,
bet pēc tam labojot rezultātu uz 140 kg.
Zelta medaļu čempionātā izcīnīja kluba
«Apolons» pārstāvji Māris Neiders, Ivans
Raukens un Igors Marudins, sudraba
– Mihails Rekaikins, Renārs Dronga un
Maksims Gordejevs, bronzas medaļu –
Egīls Zeilišs un Boriss Lonskis.

Cīnīsies par
Jaungada balvu volejbolā

Īsi pirms Ziemassvētkiem, 23. decembrī,
volejbola cienītāji aicināti piedalīties
ikgadējā Jelgavas Sporta servisa centra
Jaungada balvas izcīņā volejbolā. Sacensību sākums sporta hallē Mātera ielā 44 –
pulksten 10. Sacensību nolikums paredz,
ka vīriešu konkurencē var startēt spēlētāji,
kuri nepiedalās «Credit24» Meistarlīgā
2017./2018. gada sezonā, un ne vairāk
kā divi Nacionālās līgas 1. divīzijas spēlētāji. Sieviešu konkurencē var pieteikt ne
vairāk kā vienu Baltijas Sieviešu volejbola
līgas un vienu Nacionālās līgas spēlētāju.
Komandu pieteikšana notiks sacensību
dienā sporta hallē. Papildu informācija –
pie turnīra galvenā tiesneša Jāņa Leiša pa
tālruni 29522288.

Diāna Ņikitina brauks uz
olimpiskajām spēlēm
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Slidošanas asociācija oficiāli paziņojusi,
ka Latviju 2018. gada ziemas olimpiskajās spēlēs
pārstāvēs Jelgavas Ledus
sporta skolas absolvente
daiļslidotāja Diāna Ņikitina.
«Gribas no prieka raudāt!
Tas ir fantastiski! Diānai
jāturpina cītīgi strādāt, lai
ar godu pārstāvētu Latviju,»
asociācijas lēmumu komentē Diānas mamma Solvita
Ņikitina.
«To, ka tieši Diāna brauks uz olimpiskajām spēlēm, mēs jau zinājām
kādu laiku, bet pirmdien valdes sēdē
tas apstiprināts oficiāli. Viņa ir iekļauta Latvijas olimpiskajā izlasē,» saka
Latvijas Slidošanas asociācijas vadītāja
Marika Nugumanova, piebilstot, ka
Diāna ir ļoti progresējusi un šosezon
pierādījusi, ka ir gatava aizstāvēt
Latvijas vārdu pasaulē. «Diānai vēlu
labu veselību un veiksmīgu startu
Dienvidkorejā,» tā asociācijas vadītāja.

Noslēgusies Jelgavas pilsētas 2017. gada basketbola
kausa izcīņa. Finālspēle notika 10. decembrī, un tajā
tikās komandas «Ķepas» un
«Doks». Ar rezultātu 74:69
uzvarēja un kausu izcīnīja
«Doks».
«Finālā mums pretī stājās spēcīgākā
komanda, kas bija iespējama, tāpēc
ir jo lielāks prieks un gandarījums
par uzvaru. Mēs regulārajā turnīrā
«Ķepām» zaudējām, un arī tāpēc
uzvara finālā bija daudz patīkamāka.
Manuprāt, mūsu lielākais pluss bija
komandas spēle, kas arī ļāva uzvarēt finālā,» turnīra finālu komentē
komandas «Doks» spēlētājs Pauls Zukuls, piebilstot, ka, viņaprāt, «Doks»
spēlētāji vairāk gribēja uzvarēt. Arī
turnīru kopumā viņš vērtē atzinīgi,
norādot, ka aizvadītas daudzas interesantas spēles.
Turnīra uzvarētāji saņēma 500 eiro
naudas balvu, un P.Zukuls spriež, ka
tā tiks tērēta, lai nosegtu komandas
dalības maksu nākamajā turnīrā.
Uzvarētāju komandas sastāvā spēlēja
Kaspars Kalniņš, Jānis Šolis, Kaspars
Neimanis, Kristaps Vereščagins, Roberts Strazdiņš, Rolands Vereščagins,
P.Zukuls, Ralfs Gržibovskis, Kristers
Tomass, Elvijs Pētersons, Klāvs Eglītis
un Armands Seņkāns.
Otro vietu turnīrā izcīnīja un 250

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) izsludina konkursu

UZ JURISTA AMATU

Pilnas slodzes darbs, alga – 950 EUR,
darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Nepieciešama: otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs; vismaz 2 gadu juridiskā
darba pieredze; zināšanas administratīvajās tiesībās
un pašvaldību tiesībās; valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

UZ SAIMNIECĪBAS PĀRZIŅA AMATU

Pilnas slodzes darbs, alga – 600 EUR,
darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Nepieciešama: vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā
izglītība; vismaz 1 gada pieredze līdzīgā amatā; valsts
valodas prasme augstākajā līmenī.

UZ SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJA AMATU

Pilnas slodzes darbs, alga – 944 EUR,
darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Nepieciešama: vispārējā vai profesionālā vidējā
izglītība; pieredze ar amata pienākumiem saistītā vai
administrējošā darbā valsts vai pašvaldības iestādē;
prasmes dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā;
valsts valodas prasme augstākajā līmenī.
Pieteikuma dokumenti: motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu; dzīves un iepriekšējās darba un
profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV); izglītību
apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādē «Jelgavas bērnu sociālās aprūpes
centrs» Zirgu ielā 47A, Jelgavā, slēgtā aploksnē ar norādi
«Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas bērnu
sociālās aprūpes centrs» jurista amata konkursam»,
«Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas
bērnu sociālās aprūpes centrs» saimniecības pārziņa
amata konkursam» vai «Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs»
saimniecības vadītāja amata konkursam» līdz 2017.
gada 20. decembrim (ieskaitot).

Piedāvā darbu
Jelgavas 3. sākumskola (reģ.Nr.90000074738)
aicina darbā zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotāju un informātikas skolotāju.
T.63021073, e-pasts 3ssk@izglitiba.jelgava.lv.
VAS «Latvijas pasts» (reģ.
Nr.40003052790) pasta centrs «Jelgava»
aicina darbā pastnieku(-ci). Nepieciešamas valsts valodas prasmes atbilstoši
vidējā līmeņa (B1) pakāpei. Piedāvājam:
stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un
mainīgo algas daļu. T.27893684.

Foto: Santis Zībergs
Diānas mamma S.Ņikitina atzīst, ka
šis paziņojums ir lieliska dāvana Diānai 17. dzimšanas dienā, kas bija 10.
decembrī. «Diānai sezona turpinās, un
šobrīd viņa sākusi gatavoties Eiropas
čempionātam, kas 15. janvārī notiks

Maskavā,» stāsta S.Ņikitina, piebilstot,
ka olimpiskajās spēlēs Diāna piedalīsies ar to pašu programmu, ar kuru
startēja Latvijas čempionātā, taču vēl
ir jāstrādā, lai slidojums būtu perfekts.
Vīriešu konkurencē ceļazīmi uz

eiro naudas balvu ieguva komanda «Ķepas». «Mazliet traucēja tas, ka nebija
konsekvences tiesāšanā – regulārajā
turnīrā tiesāja amatieri, bet pusfināla
un fināla spēles – profesionāļi, un bija
samērā grūti pielāgoties. Bet kopumā
domāju, ka tā vienkārši nebija mūsu
diena – spēle negāja mūsu ierastajā
ritmā. Negribētu gan teikt, ka tiesneši
kādam palīdzēja, jo apstākļi abām komandām bija vienādi,» pēc finālspēles
norāda komandas «Ķepas» spēlētājs Ainis Lagzdiņš. Viņš piebilst, ka komandā
vairākiem spēlētājiem bija traumas,
un arī tas deva savu, piemēram, viens
no vadošajiem spēlētājiem Edgars
Tramdaks laukumā devies ar traumētu
kāju. Lai gan piedzīvots zaudējums
izšķirošajā spēlē, A.Lagzdiņš uzsver:
emocijas tik un tā ir pozitīvas, jo šis
turnīrs ir iespēja satikties ar seniem
cīņu biedriem. Komandas «Ķepas»
sastāvā spēlēja Juris Brūveris, Jānis
Gutāns, Oskars Jēkabsons, A.Lagzdiņš,
Māris Masaļskis, Valentīns Matusēvičs,
Artis Putniņš, Matīss Rozītis, Jēkabs
Rozītis, Artūrs Rudmiezis, E.Tramdaks
un Juris Zakenfelds.
Vēl tika pasniegtas trīs individuālas
balvas: par visa turnīra labāko piespēlētāju atzīts Gatis Justovičs no komandas
«Armets», par rezultatīvāko spēlētāju
– Andris Justovičs no komandas «Armets», bet par efektīvāko spēlētāju
– J.Rozītis no komandas «Ķepas». Šie
spēlētāji saņēma naudas balvu 30 eiro.
Sacensības organizēja Sporta servisa
centrs sadarbībā ar BK «Jelgava».

Šogad turnīrā piedalījās 11 komandas: «Armets», «Doks», «Kultūra»,
«Ķepas», «NĪP», «Ozols», «Rokiji»,
«Sesava», «Skandijs», «Vilki» un «Val
auto». «Starp dalībniekiem bija gan jau
stabilas komandas, gan jaunpienācēji.
Tas nozīmē, ka turnīrs dalībniekiem
interesē un šķiet saistošs, un tas ir
galvenais,» norāda basketbola kluba
valdes loceklis Dins Ušvils, papildinot, ka turnīra mērķis ir veicināt
spēlētāju sportiskās meistarības un
fiziskās sagatavotības attīstību, kā
arī popularizēt amatieru basketbolu
Foto: Santis Zībergs

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. T.25994203.

olimpiskajām spēlēm saņēma Diānas
Sertificēta zobārstniecības māsa meklē
treniņu biedrs arī Stefana Lambjēla
darbu Jelgavā. T.28250636.
audzēknis Deniss Vasiļjevs.
Jāpiebilst, ka Latvija daiļslidošanā Līdzjūtības
olimpiskajās spēlēs pēdējo reizi bija
Paliec, māt, smaidā,
pārstāvēta 1994. gadā.

Jelgavas kausu basketbolā izcīna «Doks»
 Ilze Knusle-Jankevica
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Jelgavā un nodrošināt iedzīvotāju
iesaistīšanos aktīvās un regulārās
sporta nodarbībās. Šogad sacensību
formāts paredzēja, ka pēc regulārā
turnīra komandas tiekas pusfinālos
un finālā, noskaidrojot uzvarētājus
un otrās vietas ieguvējus, bet spēli par
trešo vietu neaizvadot. Sporta servisa
centra vadītājs Juris Kaminskis vērtē, ka šāds formāts katrai komandai
regulārajā turnīrā ļāva aizvadīt desmit spēles, kas ir pietiekami daudz.
Jāpiebilst, ka turnīrs ilga no oktobra
līdz decembrim.

Paliec, māt, glāstā,
Paliec jaukajā bērnības stāstā.
(O.Lisovska)

Mūsu visdziļākā līdzjūtība kolēģim
Jurim Katajevam, no mammas
uz mūžu atvadoties.
Pašvaldības iestāžu centralizētās
grāmatvedības kolektīvs
Kad pēdējais gājputns aizies,
būs jālido pašam...
Debesis nedrīkst atstāt tukšas.
(O.Vācietis)
Izsakām dziļu līdzjūtību
Jurim Katajevam un ģimenei,
pavadot māmiņu aizsaules ceļos.
Iestāde «Kultūra»
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
SIA «Jelgavas poliklīnika» izsaka līdzjūtību
un skumju brīdī ir kopā ar Āri Graudiņu,
māti mūžībā aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS DOROFEJEVS (1944. g.)
VALĒRIJS JANKOVSKIS (1954. g.)
GENĀDIJS VASIĻJEVS (1958. g.)
EIŽENIJA ĀBOLIŅA (1927. g.)
EUGENIJA GENOVAITE
MACIULYTE (1926. g.)
ANTOŅINA BLUSA (1919. g.)
MONVIDA GRAUDIŅA (1933. g.).
Izvadīšana 15.12. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ELLA KATAJEVA (1943. g.).
Izvadīšana 14.12. plkst.13 Baložu kapsētā.
DZIDRA BUDNOVICA (1941. g.).
Izvadīšana 14.12. plkst.15 Meža kapsētā.
AINA KALNIŅA (1942. g.).
Izvadīšana 15.12. plkst.11 Zanderu kapsētā.
ANNA GRĪNVALDE (1932. g.).
Izvadīšana 15.12. plkst.12 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 18. decembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2555.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 49.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Balss pavēlnieks.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es - savai zemītei.*
13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 109.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 48.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2555.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Aculiecinieks.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Dod pieci! Labdarības akcijas dienasgrāmata.
0.00 Dod pieci! Labdarības akcija.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 9.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Aculiecinieks.*
7.15 Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot».*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 108.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 743.sērija.
12.00 Latvijas kausa izcīņas fināls volejbolā.*
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.). 744.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 TV PIRMIZRĀDE. Mafijas paradīze. Dokumentāla filma.
21.10  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 51.sērija.
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 16. un 17.sērija.
23.55 Ziemassvētki ar Eliju. Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2014.g.
1.35 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.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 149. un 150.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 50.sērija.
10.25 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
11.20 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 247. un 248.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 8.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 90.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs.
24.sērijas turpinājums.
18.55 TV PIRMIZRĀDE. Uz mūžu. Turcijas seriāls.
2017.g. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi kā detektīvi.
Realitātes šovs (ar subt.). 96.sērija.
22.55 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
23.45 LNT ziņu «Top 10».
0.40 «Dzīvīte» brīvdienās.
1.15 Attīstības kods 3.
1.40 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Amerikāņu šausmu stāsts 5. Seriāls. 12.sērija.
6.00 Grimētāju cīņas 2. Realitātes šovs.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4.
Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Vācijas animācijas seriāls. 2016.g.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 7. 5. un 6.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 3.sērija.
10.00 Gatavo 3.
10.35 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 9.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.20 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas 2. Realitātes šovs. 2011.g.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 62. un 63.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 4.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 90. un 91.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 63.sērija.
21.00 Saimnieks meklē sievu 4.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 12.sērija.
22.00 Saimnieks meklē sievu. ASV 13.sērija. Aizkulises.
23.00 Kvantiko 2. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
0.00 Nekā personīga.
0.55 Melu teorija 2. Raidījums. 16.sērija.
1.25 Sveika, Rīga!
1.55 Svešā seja. Seriāls. 63.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 73. un 74.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Otrdiena, 19. decembris
LTV1

Trešdiena, 20. decembris
LTV1

Ceturtdiena, 21. decembris
LTV1

Piektdiena, 22. decembris
LTV1

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2556.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 50.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. 110.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 49.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2556.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Pēteris Sproģis.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Nepiedots.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 Dod pieci! Labdarības akcijas dienasgrāmata.
23.30 Dod pieci! Labdarības akcija.

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2557.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 51.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kurš ir kurš?* (ar subt.).
12.40 Aculiecinieks.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Mia un es. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 111.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 50.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2557.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. Pauls no Kalvenes.
Dokumentāla filma par Paulu Jonasu.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Dod pieci! Labdarības akcijas dienasgrāmata.
23.20 Dod pieci! Labdarības akcija.

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2558.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 52.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
13.50  Mia un es. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 112.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 51.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2558.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā.
20.00 Būt latvietim. Austrālijā.
20.30 Panorāma. 20.48 Sporta ziņas. 20.55 Laika ziņas.
21.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Gada balva sportā 2017.
23.30 Nakts ziņas. 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 Dod pieci! Labdarības akcijas dienasgrāmata.
23.50 Dod pieci! Labdarības akcija.

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 8.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 53.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 1.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 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. 113.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 52.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Nāve paradīzē 6. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 5. un 6.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Latvijas sirdsdziesma.*
0.25 Dod pieci! Labdarības akcijas dienasgrāmata.
0.30 Dod pieci! Labdarības akcija.

LTV7

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei.* (ar subt.).
8.00 Vides fakti.* (ar subt.).
8.30 Sajūti Latgali!*
9.00 Darbs planētas labā. Graustu rajonu bērni. Dok.filmu cikls.
9.10  Neatklātā Arktika. Dokumentāla filma. 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 111.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 746.sērija.
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu). *
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00  Neatklātā Arktika. Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 53.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.00 Labdarības akcijas «Dod pieci!» dienasgrāmata.*
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 747.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.40  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 54.sērija.
22.40 Sporta studija.*
23.30  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 2.sērija.
0.25 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.10 Personība. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekspedīcija Sumatrā. 10.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015».*
8.35  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Neatklātā Arktika.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 109.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 744.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Logs uz pasauli. Honkonga. Dokumentāla filma. 8.sērija.
13.20 Pasaules klubu kausa izcīņa futbolā. Fināls. *
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 51.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.00 Labdarības akcijas «Dod pieci!» dienasgrāmata.*
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 745.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 10.sērija.
20.05  Eksotiskās salas.
Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
21.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 52.sērija.
22.05 Grāntčestera 3. Detektīvseriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Der Spiegel» skandāls.
Vācijas vēsturisks trilleris (ar subt.). 2013.g.
0.55 Logs uz pasauli. Honkonga. Dokumentāla filma. 8.sērija.
1.30 Vienmēr formā! «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.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 151. un 152.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 51.sērija.
10.20 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bitīt’ matos. Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 5.sērija.
11.45 Aizstāvot mīlestību. Vācijas komēdija. 2002.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 5. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 9.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 91.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7.
Kulinārijas šovs. 25.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Ziemassvētku eņģelis.
ASV un Kanādas drāma. 2004.g.
23.05 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
0.20 «Dzīvīte» brīvdienās.
0.55 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. Seriāls. 7. un 8.sērija.
2.15 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

5.00 Iepazīsimies – esmu audžuģimene. Dokumentāla filma.
5.30 Ekspedīcija Sumatrā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto».* (ar subt.).
8.05 Province.* (ar subt.).
8.35  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Neatklātā Arktika. Dokumentāla filma. 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 110.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 745.sērija.
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00  Neatklātā Arktika. Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.). *
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 52.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.00 Labdarības akcijas «Dod pieci!» dienasgrāmata.*
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 746.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 4.sērija.
20.05  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 2.sērija.
21.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 53.sērija.
22.00 Mafijas paradīze. Dokumentāla filma.
23.00  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
0.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.35 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dok.seriāls. 4.sērija.
1.05  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 4.sērija.
1.35 Eiropa fokusā. «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.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 153. un 154.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 52.sērija.
10.25 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bitīt’ matos. Seriāls. 2016.g. 6.sērija.
11.50 Ziemassvētku eņģelis. ASV un Kanādas drāma. 2004.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 10.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 92.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 26.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins 3. Lielbritānijas seriāls. 2007.g. 5.sērija.
22.35 Veču revanšs. ASV sporta komēdija. 2013.g.
0.50 Žokļi 3. ASV šausmu filma. 1983.g.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3

TV3

5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas 2. Realitātes šovs. 5.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 7. un 8.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 4.sērija.
10.05 Kvantiko 2. Seriāls. 6.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 10.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.20 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes šovs. 2012.g. 6.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 63. un 64.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 5.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 92. un 93.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 64.sērija.
21.00 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
22.05 Zibsnis 2. Seriāls. 9.sērija.
23.05 Izlaušanās. 5.sērija.
0.05 Mika. Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
1.55 Svešā seja. Seriāls. 64.sērija.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 75. un 76.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 6.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4.
Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 9. un 10.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 5.sērija.
10.05 Zibsnis 2. Seriāls. 9.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 11.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.20 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 7.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 64. un 65.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 6.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 94. un 95.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 65.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
22.40 Melnā kase. ASV detektīvdrāma. 2014.g.
0.50 Motīvs? 3. Seriāls. 11.sērija.
1.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.05 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 65.sērija.
2.40 UgunsGrēks 2. Seriāls. 77. un 78.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

LTV7

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 155. un 156.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 53.sērija.
10.20 Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki.
Kulinārijas raidījums.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bitīt’ matos. Seriāls. 2016.g. 7.sērija.
11.45 Rozamunde Pilčere. Cerību spārni.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 11.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 93.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs.
27.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 3.sērija.
22.10 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.).
11.sērija.
0.20 Čikāgas sardzē 4. Seriāls. 4.sērija.
1.10 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
1.55 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 53.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes seriāls. 7.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4. Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 11. un 12.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 6.sērija.
10.05 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 13. un 14.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 12.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.20 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls. 2007.g.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 8.sērija.
15.45 Svešā seja. Seriāls. 65. un 66.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 7.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 96. un 97.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 66.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. Seriāls. 17.sērija.
22.00 Cietais rieksts 3. ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
0.30 Ēnu spēles 3. Latvijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
1.35 Motīvs? 3. Seriāls. 12.sērija.
2.25 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 66.sērija.
2.50 UgunsGrēks 2. Seriāls. 79. un 80.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

LTV7
5.00 Es – savai zemītei.* (ar subt.).
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas.*
9.10  Neatklātā Arktika. Dokumentāla filma. 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 112.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 747.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija.* (ar surdotulkojumu).
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Neatklātā Arktika. Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 54.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.00 Labdarības akcijas «Dod pieci!» dienasgrāmata.*
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 748.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Luī Terū: Dzert līdz pēdējam. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Tās tik ir operas! Operas kaislības. Dokumentālu filmu cikls.
22.10  Buramvārdi bruņrupucim. Romantiska drāma (ar subt.). 2014.g.
23.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.50 Grupas «Iļģi» 35 gadu jubilejas lielkoncerts
«Spēlēju. Dancoju. Dejoju».*
3.00 Lūgšana krustā. Dokumentāla filma.
3.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.25 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.). *

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 157. un 158.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 54.sērija.
10.20 Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki. Kulinārijas raidījums.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Bitīt’ matos. Seriāls. 2016.g. 8.sērija.
11.45 Ziemassvētki septembrī. Vācijas komēdija. 2003.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 12.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 94.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs.
28.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Senās mājas mistērija.
Nesagraujamie pierādījumi. ASV detektīvfilma. 2017.g.
23.05 Četri Ziemassvētki: visur labāk nekā mājās.
ASV un Vācijas komēdija. 2008.g.
0.55 Veču revanšs. ASV sporta komēdija. 2013.g.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.55 Grimētāju cīņas 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 8.sērija.
6.55 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4.
Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
8.05 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 13. un 14.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 7.sērija.
10.05 Kāsla metode 7. Seriāls. 17.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Motīvs? 3. Seriāls. 13.sērija.
12.20 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.20 Zvaigžņu kari: dumpinieki. Animācijas seriāls. 2007.g.
13.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 24. Animācijas seriāls.
14.40 Grimētāju cīņas 2. Realitātes šovs. 9.sērija.
15.45 Svešā seja. Latvijas seriāls. 2017.g. 66.sērija.
16.20 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 4.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2. Seriāls. 8.sērija.
17.55 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 98. un 99.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Viens pats mājās 4. ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
22.15 Viesnīca «Diženā Budapešta».
Komiska detektīvfilma. 2014.g.
0.15 Motīvs? 3. Seriāls. 13.sērija.
1.15 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
2.00 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 13.sērija.
2.45 UgunsGrēks 2. Seriāls. 81. un 82.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Sestdiena, 23. decembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. 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 «Teātris.zip» bērniem.
10.45 TV PIRMIZRĀDE. Nijaramas pasakas. Jaunā Rīgas teātra izrāde.
11.45  TV PIRMIZRĀDE. Mana dzīve kā Cukīni. Animācijas filma (ar subt.).
13.00 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 77.sērija.
13.30 12 elementi ainavā.*
14.05 Būt latvietim. Austrālijā.
14.35 Pauls no Kalvenes. Dokumentāla filma par Paulu Jonasu.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Debesu upe. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena). (ar surdotulkojumu).
18.23 Aculiecinieks.
18.37 Ielas garumā. RTU studentu pilsētiņa Ķīpsalā.
19.06 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Kurš ir kurš?
22.50  TV PIRMIZRĀDE. Mārcis Auziņš:
programmas «Viens» koncertieraksts.
23.40  Buramvārdi bruņrupucim. Romantiska drāma (ar subt.). 2014.g.
1.20 Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums».
2.20 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 1.sērija.
3.10 Personība. 100 g kultūras.*
4.05 Sporta studija.*
4.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. Grupa «Linga».
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls.
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  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 Leģenda. Helmuts Balderis. Dokumentāla filma.
13.00 Deviņdesmitie.*
14.00 Aijas Andrejevas koncerts «Soļi. 10 gadi uz skatuves».*
16.10 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
17.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subtitriem). *
18.00 Labdarības akcijas «Dod pieci!» dienasgrāmata.*
18.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
18.55  Luī Terū: Dzert līdz pēdējam. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.00 Labdarības akcijas «Dod pieci!» noslēgums.
22.15 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 8.sērija.
0.05 Nāve paradīzē 6. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
2.10 Alternatīva izgāztuvei. Dokumentāla filma.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 139.–142.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.
5.15 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
6.35 Vecpuisis 14. ASV realitātes šovs. 7.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 24.-26.sērija.
13.40 Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki. Kulinārijas raidījums.
14.10 Līgava Ziemassvētkiem. ASV romantiska komēdija. 2014.g. 1.sērija.
16.00 Viss, ko vēlos Ziemassvētkos. ASV melodrāma. 2007.g. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Senās mājas mistērija. Nesagraujamie pierādījumi.
ASV detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 249. un 250.sērija.

Jelgavas 4. sākumskola
27. decembrī plkst.18 organizē
Atvērto durvju dienu

www.jelgavasvestnesis.lv
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23.15 Papīra eņģeļi. ASV drāma. 2014.g.
1.10 Pasaules lāpītāja. Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
2.35 NCIS: Losandželosa 4. Seriāls. 2012.g. 23. un 24.sērija.
4.00 LNT brokastis 8.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.55 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.30 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.00 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
9.30 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 4.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Saimnieks meklē sievu 4. Realitātes šovs. 2017.g. 12.sērija.
12.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 2017.g. 10.sērija.
12.55 Zvaniņš skan 2. ASV ģimenes komēdija. 2014.g.
14.50 Mana Ziemassvētku mīlestība. ASV romantiska komēdija. 2016.g.
16.35 Viens pats mājās 4. ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
18.30 Kungfu pandas svētku diena. ASV animācijas filma. 2010.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV PIRMIZRĀDE. Ledus sirds drudzis. Animācijas filma. 2015.g.
19.45 TV PIRMIZRĀDE. Olafa ledus sirds dēka.
ASV animācijas filma. 2007.g.
20.10 Ledus sirds. ASV animācijas filma. 2013.g.
22.10 Vakara pasakas. ASV komēdija. 2008.g.
0.10 Viesnīca «Diženā Budapešta». Komiska detektīvfilma. 2014.g.
2.05 Pēdējais īstais vīrs 3. Seriāls. 2013.g. 14.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 2. 9.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 2.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 24. decembris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Pērtiķēns un Snuķītis. 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.
10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Savojas garšas. Dok.filmu cikls (ar subt.).
12.00 Solījums zem āmuļiem. Romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
13.35 Daudz laimes, jubilār!
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50 Dzied Niks Matvejevs un Marija Naumova.
16.40 Grāntčestera. Detektīvseriāls (ar subt.).
Ziemassvētku speciālizlaidums.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena). (ar surdotulkojumu).
18.25 TIEŠRAIDE. Ziemassvētku dievkalpojums. Tiešraide no Rīgas Doma.
20.05 Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju apsveikumi Ziemassvētkos.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Debess dārzos. Ziemassvētku sajūtu koncerts.
22.30 TIEŠRAIDE. Ganu sv. Mise. Tiešraide no Vatikāna.

SIA «NORDISK LINE SENTER»

(reģ.Nr.LV 40203055910;
K.Barona iela 40, Jelgava)

aicina darbā
ceha strādniekus(-ces).

Piedāvājam:
darba laiku darba dienās no plkst.9 līdz 17; atalgojumu
atkarībā no padarītā darba apjoma; visas sociālās
garantijas.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu sb@nlsenter.no.
Tālrunis 25684300.

0.30 Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju apsveikumi Ziemassvētkos.*
0.50 Folkloras programma «Klēts». Ziemassvētki.*
1.05 Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā».
2.40 Marina Rebeka. G.Doniceti operas «Marija Stjuarte» koncertuzvedums.

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei.* (ar subt.).
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Mana dzīve kā Cukīni. animācijas filma (ar subt.). 2014.g.
11.50 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 139.–142.sērija.
14.09 Latvija man. Dokumentāla filma.
14.40 Tapers. Latvija 1. un 2. sērija.
17.30  Tās tik ir operas! Operas kaislības. Dokumentālu filmu cikls.
18.30 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
19.20 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».
20.20 Teātris. Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma.
21.20 Teātris. Rīgas kinostudijas komiska melodrāma (ar subt.).
1978.g. 1. un 2.sērija.
0.00 Koncerts «Rīgas Ziemassvētki».*
1.25 Lūgšana krustā. Dokumentāla filma.
2.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.15 Sporta studija.*
4.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
4.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.29 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.55 Meitenes 4. Seriāls (ar subt.). 98. un 99.sērija.
7.05 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.40 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.00 Simpsoni 22. Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.30 Simpsoni 23. 9.sērija.
8.55 Māmiņu klubs.
9.30 Kungfu pandas svētku diena. ASV animācijas filma. 2010.g.
10.00 Superbingo.
11.05 Saimnieks meklē sievu. Latvijas realitātes šovs. Aizkulises.

12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.35 Santa Klauss 3: glābiņa nosacījums. ASV ģimenes filma. 2006.g.
14.30 Vakara pasakas. ASV komēdija. 2008.g.
16.30 Ledus sirds. ASV animācijas filma. 2013.g.
18.30 Ziemassvētki Madagaskarā. ASV animācijas filma. 2009.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus. Ģimenes komēdija. 2000.g.
21.10 Zvaigžņotie Ziemassvētki. X faktora zvaigžņu koncerts.
23.10 Ziemassvētku vecīša mazais palīgs. Ģimenes filma. 2015.g.
1.05 Lengstona Ziemassvētki. ASV muzikāla drāma. 2014.g.
2.45 Santa Klauss 3: glābiņa nosacījums. ASV ģimenes filma. 2006.g.
4.20 Iespējams tikai Krievijā 2.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.55 Aģente Kārtere. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
8.00 Jauniņā 4. Seriāls. 13. un 14. sēŗija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Atspēriens izaugsmei. Televeikala skatlogs.
10.30 Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki. Kulinārijas raidījums.
11.55 Pēdējais atvaļinājums. ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
14.05 TV PIRMIZRĀDE. Eņģeļi un ornamenti. ASV melodrāma. 2014.g.
16.00 12 Ziemassvētku dāvanas. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Trakie Ziemassvētki ar Kūperiem. ASV komiska melodrāma. 2015.g.
20.00 LNT ziņas.
20.10 «900 sekunžu» Ziemassvētku raidījums.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Ziemassvētku apkārtceļš. ASV melodrāma. 2015.g.
23.05 Zigfrīds Muktupāvels, Raimonds Pauls.
Ziemassvētku koncerts. 2014.g.
0.05 Eņģeļi un ornamenti. ASV melodrāma. 2014.g.
1.40 TV PIRMIZRĀDE. Albums. ASV melodrāma. 2014.g.
3.00 «900 sekunžu» Ziemassvētku raidījums.
3.45 Bitīt’ matos. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
4.15 LNT brokastis 8.

SIA «Baltās naktis»

(reģ.Nr.40003258600; Ķekavas novads, Baloži)
aicina pievienoties savai komandai:
• fasētājus(-as), • maizniekus(-ces),• mīklas mīcītājus(-as),
• strādniekus(-ces) darbam ar ekstrūzijas iekārtu,
• cepējus(-as) (rotācijas krāsns un tuneļa krāsns),
• atslēdznieku(-ci) elektriķi.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Strādājot konditorejas fabrikā «Mario», tu iegūsi:
• pozitīvus, draudzīgus un atsaucīgus kolēģus;
• stabilu atalgojumu;
• elastīgu darba grafiku;
• karjeras izaugsmes iespējas.
Lai pieteiktos darbā «Mario», sūti savu CV pa e-pastu
personals@mario.lv vai zvani pa tālruni 26408659!

facebook.com

18. janvārī pl. 1000

22. janvārī pl. 1730

22. janvārī pl. 1730

24. janvārī pl. 1800

25. janvārī pl. 1730

26. janvārī pl. 1600

26. janvārī pl. 1000

29. janvārī pl. 1730

06. februārī pl. 1730

07. februārī pl. 1730

12. februāri pl. 930

15. janvārī pl. 1800

Spencerian

2018./2019. mācību gada
1. klašu skolēniem un viņu ģimenēm.
Sīkāka informācija pa tālruni 63022236.

Jelgavas 6. vidusskola
2018./2019. mācību gadā 1. klasēm
piedāvā apgūt trīs pamatizglītības
programmas:
1. pamatizglītības programmu ar latviešu mācībvalodu,
kurā padziļināti mācīs angļu valodu, varēs apgūt arī
krievu valodu;
2. pamatizglītības mazākumtautību programmu ar krievu
mācībvalodu, kurā padziļināti mācīs matemātiku un
dabaszinības;
3. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kas skolēniem,
kuriem kādu iemeslu dēļ nepieciešams lielāks atbalsts,
ļaus sekmīgi apgūt pamatizglītību.
Skola nodrošina peldētapmācību no 1. klases.
Pēc stundām izglītojamajiem ir iespēja darboties
dažādos sporta (futbols, džudo, volejbols,
basketbols u.c.) un interešu pulciņos.

Skolas administrācija
vecākus aicina uz tikšanos
18. decembrī plkst.14.
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Pasākumi pilsētā
14. decembrī pulksten 18 – ceturtais seminārs no lekciju cikla par latviešu tradicionālo tautas tērpu «Plecu segu attīstība Latvijā 19.–20. gs.». Lektore – Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone.
Plecu segu darināšanas, rotāšanas un valkāšanas tradīcijas. Ausmas Spalviņas austo
plecu lakatu izstāde. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
15. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku koncerts «Divi vienā». Dziesminieku
Goran Gora un Kārļa Kazāka ziemas sajūtu saruna ar klausītājiem caur mūziku, dziesmām, atklāsmēm. Biļešu cena – 23 € (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukumā).
16. decembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Rota Ziemassvētku eglītei»:
ziemas saulgriežu tradīcijas kopā ar pasniedzēju Zandu Kursīti. Praktiska radošā nodarbība eglītes rotājumu darināšanai no pērlītēm. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
16. decembrī pulksten 16 – JPPI «Kultūra» jauktā kora «Balti» koncerts «Balti
Ziemassvētki». Solisti: S.Šteinkopfa (klavieres), M.Ansonska (ērģeles), Ģ.Derums
(klarnete), L.Zalāne (flauta). Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
16. decembrī pulksten 15 un 18 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš»
koncertuzvedums «Sapņo Ringla...» pēc E.Ādamsona pasakas «Čigānmeitēns Ringla»
motīviem. Mūzikas autors – J.Lūsēns, horeogrāfes – A.Andersone un G.Trukšāne,
mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
17. decembrī pulksten 18 – Valta Pūces dziesmu Ziemassvētku koncerts «Ir
spožums kāds tuvāks». Piedalās: V.Pūce, L.Jansone, A.Rakovska, J.Aišpurs, zēnu
koris un īpašie viesi – A.Kantāne, E.Ermale, L.Pupure, L.Krivāns, J.Strenga u.c. Biļešu
cena – 10–15 € (kultūras namā).
17. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku koncerts «Ir klusa nakts». Solisti:
I.Pētersons (baritons), D.Rudāne (soprāns), E.Lukaševiča, K.Jasinskis. Pavadošais
kameransamblis: J.Lūsēns (taustiņinstrumenti), E.Mundeciema (flauta, zvaniņi, perkusijas), M.Larpa (akordeons), J.Lūsēns juniors (ģitāra). Programmā – tradicionālās
Ziemassvētku dziesmas J.Lūsēna apdarē, I.Kalniņa, M.Brauna, V.Pūces un J.Lūsēna
dziesmas. Biļešu cena – 12 €; bērniem līdz 7 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu
sēdvietu, – bez maksas (Sv.Annas baznīcā).
17. decembrī pulksten 11 un 13 – Ziemassvētku izrāde bērniem «Viss ir drošās
ķepās». Pasākums krievu un latviešu valodā. Pieteikšanās pa tālruni 26034332. Biļešu
cena – 3 € (Jelgavas 2. pamatskolas aktu zālē).
19. decembrī pulksten 18 – baleta izrāde bērniem «Neglītais pīlēns» pēc
H.K.Andersena pasakas motīviem. Piedāvā Sanktpēterburgas deju ansamblis «Ņevas
akvarelis». Biļešu cena – 5–10 € (kultūras namā).
19. decembrī pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
pilsētas bibliotēkas Mazajā zālē).
19. decembrī pulksten 19 – Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koru «Spīgo studija»
un «Spīgmeitiņas» koncerts. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
20. decembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Dimā (dēls)
«Kamēliju dāma». Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 6–8 € (kultūras namā).
21. decembrī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
21. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku koncerts. Piedalās: JPPI «Kultūra»
jauktais koris «Mītava», BVA «Rotiņa» un Spīdolas ģimnāzijas jauktais koris. Programmā – Ziemassvētku dziesmas un «Gospel mass». Mākslinieciskā vadītāja – A.Pizika
(Sv.Annas baznīcā).
21. decembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra Ziemassvētku koncerts
«Gaišas domas un cerību spārni». Pasaules Ziemassvētku melodijas izpildīs Jelgavas
dziedošie aktieri. Pavadošā grupa – «Rampa Band», režisore – D.Vilne, muzikālā
vadītāja – I.Šveicere. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
21. decembrī pulksten 18 – labdarības koncerts «Ziemassvētkus gaidot» (Jelgavas 4. vidusskolā).
21. decembrī pulksten 14 – «Jundas» Rūķu ciema individuālā grupa: aktīva un
jautra darbošanās ar Salapapuku un rūķiem Ziemassvētku piedzīvojumā («Lediņos»).
22. decembrī pulksten 20 – «Veriet vārtus Ziemassvētkiem»: ģimenes koncerts
ar Ingūnas Kancevičas dzeju un dziesmām. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijā)
23. decembrī pulksten 19 – latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmu koncerts «Tev tuvumā». Piedalās: A.Skrastiņš, A.Andrejeva, M.K.Kalniņš, grupa «Putnu
balle». Īpašais viesis – A.Keišs. Programmā – I.Kalniņa, R.Paula, A.Hermaņa, J.Lūsēna,
V.Pūces, U.Marhilēviča, Igo, A.Voitišķa dziesmas. Biļešu cena – 10–14 € (Sv.Annas
baznīcā).
23. decembrī no pulksten 11 līdz 14 – «Ziemassvētku jampadracis»: dziesmas
un rotaļas ar Kašera jautrajām sniegpārsliņām, apsveikuma kartīšu, dabīgo materiālu
eglīšu rotājumu un dekoru, piparkūku darbnīcas, svečturu veidošana, Ziemassvētku
jautrais matu bums, glitter un hennas tattoo, eglīšu rotājumi no pērlītēm, tilla, makaroniem, akmens apgleznošana ar krāsām, svētku kreklu appūšana (krekls jāņem
līdzi). Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
26. decembrī pulksten 16 – koncerts «Ceļā no Ziemassvētkiem uz Jauno gadu!».
I daļa – «Ziemassvētki»: R.Tiguls «De Angelis», S.Mence «Bērnības zeme», A.Sējāns «Sērkociņu pārdevēja», J.Jančevskis «Trakās dienas». II daļa – «Jaunais gads»:
fragmenti no Balkānu operetēm un spāņu sarsuelām. Piedalās Latvijas Nacionālās
operas solisti M.Čuļpajevs (tenors), R.Millers (baritons), J.Vasiļjeva (soprāns), L.Grecka (mecosoprāns). Teicējs – J.Jope, koncertu vada L.Jakovļeva. Koncertu piedāvā
Jelgavas kamerorķestris un mākslinieciskais vadītājs A.Meri. Biļešu cena – 4–7 €
(kultūras namā).
27. decembrī pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika»
izrāde bērniem «Mazā raganiņa» (krievu valodā). Režisors – A.Matisons. Biļešu cena
– 2–3 € (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 17. decembrim – rokdarbu izstāde «Radošums bez ierobežojumiem» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
Līdz 22. decembrim – Ausmas Spalviņas austo plecu lakatu izstāde «Gaidot
ziemu» (Sv.Trīsvienības baznīcas torņa Konferenču zālē).
Līdz 30. decembrim – Latvijas glezniecības vecmeistaru darbu izstāde: V.Purvītis,
J.Rozentāls, J.Valters (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 31. decembrim – Valda Villeruša izstāde «Skaidra forma. Asemblāža un
grafika» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 3. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 3. janvārim – fotokonkursa «Mans Jelgavas stāsts» 2. posma dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 3. janvārim – Līgas Mickēvičas austo mandalu izstāde «Sajūtu saules»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 5. janvārim – stikla mākslas izstāde «Laiks. Plūsma. Doma. Vol 2» (Jelgavas
Mākslas skolā).
Līdz 10. janvārim – A.Gibetas izstāde «Skaistuma estētikā» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 11. janvārim – Ivandas Spulles-Meieres darbu izstāde «Dažādas lietas. Otra
dzīve» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 37).
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Pirmssvētku dienā vienos
«Ziemassvētku jampadracis»
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Kašera radošā komanda mācīs arī danamā aizritēs kopā ar Kašera
rināt Ziemassvētku eglītes rotājumus
jautrajām sniegpārsliņām.
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sten 11 līdz 14 varēs piedalīspeciāliste Santa Sīle. Bet, paņemot līdzi
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savu T kreklu, pasākuma dalībniekiem
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stāvos.
trafaretu un pūšamo krāsu palīdzību.
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 Jana Bahmane

līdztekus radošajām darbnīcām būs arī
rotaļas un dziesmas.
2. stāvā tradicionāli būs piparkūku
darbnīca, kur Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņu vadībā varēs apgleznot
piparkūkas. Bet 1. stāvā būs iespēja mācīties darināt Ziemassvētku rotājumus
no dabīgiem materiāliem kopā ar tautas
lietišķās mākslas studiju «Dardedze», kā
arī izgatavot Ziemassvētku apsveikuma
kartītes. Aktivitātes trīs stundu garumā
notiks paralēli, tādēļ ikviens varēs izbaudīt «Ziemassvētku jampadrača» piedāvājumu, pievienojoties jebkurā laikā. Visus
darinājumus dalībnieki varēs ņemt līdzi.
Ziemassvētku pasākums bērniem kultūras namā notiks 23. decembrī no pulksten 11 līdz 14, un tas būs bez maksas.

Jelgavas dziedošie aktieri mudinās uz gaišām domām
 Jana Bahmane

«Ziemassvētki gan kristīgā, gan arī laicīgā izpratnē pirmkārt ir prieks,
tādēļ šajā laikā gaisā ir jāvirmo gaišām domām, mums jāpriecājas un
jaunais gads jāsagaida ar cerību spārniem, domājot, ka tas būs labāks
nekā iepriekšējais vai vismaz ne sliktāks. Šādās noskaņās aizritēs arī
mūsu koncerts,» Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra Ziemassvētku koncertu «Gaišas domas un cerību spārni», kas Jelgavas kultūras namā
izskanēs 21. decembrī pulksten 19, raksturo režisore Dace Vilne.
Ziemassvētku koncertā uzstāsies
Jelgavas dziedošie aktieri. «No ikgadējiem Teātra dienu uzvedumiem mums
izveidojies Jelgavas dziedošo aktieru
ansamblis, kas šoreiz izpildīs populāras latviešu un ārzemju komponistu

Ziemassvētku dziesmas. Jāteic, ka
apgūtā aktiermeistarība palīdz viņiem
nodot vēstījumu, izjust to, tieši tādēļ,
manuprāt, cilvēkiem tik ļoti patīk apmeklēt Ziemassvētku koncertus, kuros
dzied aktieri,» vērtē D.Vilne. Aktieriem

sagatavoties koncertam palīdz projekta
muzikālā vadītāja Inta Šveicere.
Koncertā dziedās Ilze Beķere, Ilze
Freiberga, Elīna Skutele, Baiba Zaķevica, Santa Zaķevica, Ivars Mozga,
Ingus Vidiņš un Miks Vilnis, savukārt
muzikālo pavadījumu nodrošinās
Jelgavas jauno mūziķu instrumentālā grupa.
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
Ziemassvētku koncerts «Gaišas
domas un cerību spārni» kultūras
namā notiks 21. decembrī pulksten
19. Biļetes var iegādāties kultūras
namā un «Biļešu paradīzes» kasēs un
internetā. Cena – 4 eiro.

Mākslas galerija – astoņas dienas
 Jana Bahmane

«Vēlamies Jelgavā ieviest popup tirgus tradīciju, kas varētu
būt alternatīva pastāvīgai
mākslas galerijai. Mākslinieku
atsaucība ir liela, tādēļ priecāsimies, ja jelgavnieki novērtēs
iespēju iepazīt un arī iegādāties Latvijā radītus mākslas
darbus,» par Ziemassvētku
pop-up mākslas tirgu stāsta
viena no idejas autorēm Anete
Aizsilniece-Kreicberga.
Pop-up tirgus pirmo reizi Jelgavā notiks
no 15. līdz 22. decembrim Studentu teātrī
Jāņa Čakstes bulvārī 7, un šajās dienās tur
varēs apmeklēt arī trīs dažādu mākslas
žanru pasākumus teātra pedagogu un
aktieru izpildījumā.
Pop-up mākslas tirgus autores A.Aizsilniece-Kreicberga un Zane Vēvere ir
mākslas pedagoģes, kurām ideja par šādu
iniciatīvu radusies jau vasarā, taču svarīgākais esot bijis atrast piemērotas telpas.
«Septembrī uz Jelgavas Studentu teātra

fasādes tika atklāts mākslinieka Daiņa
Rudens grafiti darbs «Spēka zīmes Latvijai», un tas pievērsa mūsu uzmanību šai
vietai. Pateicoties Studentu teātra režisorei Astrai Kacenai un LLU vadībai, mums
radās iespēja pasākumu organizēt teātra
telpās,» atklāj A.Aizsilniece-Kreicberga.
Idejas autores norāda, ka «pop-up»
apzīmē īslaicīgu pasākuma konceptu, kam
raksturīgs vienkāršs, pašu spēkiem un uz
īsu brīdi radīts interjers. «Sākotnējā ideja
bija Jelgavā izveidot vietu, kur var iepazīties ar jaunāko latviešu mākslā, vietu, kur
māksla satiek cilvēku un cilvēks – mākslu.
Būtiski, lai tas notiek vidē, kas rosina
ieskatīties un uzdot jautājumus, uzzināt,
ar ko vēl nodarbojas mākslinieks, un,
protams, iegūt lielāku skaidrību par darbu
tapšanas procesu,» tā Z.Vēvere.
Mākslas tirgū varēs apskatīt un iegādāties dažādās tehnikās veidotus darbus
no stikla, porcelāna, māla, ādas, tekstila,
tāpat būs pieejamas eļļas gleznas un
akvareļa zīmējumi, grafikas, plakāti,
kartītes, piespraudes un citi darbi. Kopumā pasākumā piedalīsies vairāk nekā 30
mākslinieku no Jelgavas, Rīgas, Jūrmalas

un Daugavpils. Mākslas tirgus no 15. līdz
22. decembrim būs atvērts no pulksten
13 līdz 20.
Tāpat pirmssvētku laikā Jelgavas
Studentu teātrī notiks trīs dažādu žanru
pasākumi. 16. decembrī pulksten 20
varēs baudīt performanci «Skanisko
sajūtu vizualizācija» perkusionista Aleksandra Jalaņecka izpildījumā. «Tā būs
soloprogramma ar interesantu un krāšņu
instrumentāciju, kurai impulsu dos Lūcijas Volbergas dzeja,» pasākumu raksturo
Studentu teātra režisore A.Kacena. 19.
decembrī pulksten 20 būs iespēja apmeklēt horeogrāfes un dramaturģes Maijas
Ozoliņas īslugu «Helmuts un Hellija»,
kas notiks pasākuma «Šokolādes leģenda»
gaitā, un pēc īslugas klātesošie varēs
baudīt šokolādi, ko būs sarūpējusi viena
no lugas dalībniecēm pārtikas tehnoloģe
Ingūna Strode. Bet noslēdzošais teātra
Ziemassvētku pasākums – «Dziesmas
pieaugušajiem bērniem» – notiks 20.
decembrī pulksten 18.30, un tajā Arnis
un Laima Miltiņi izpildīs romances pieaugušajiem un bērniem.
Ieejas maksa visos pasākumos – 4 eiro.

