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Prezentē jaunā Jelgavas
tirgus būvniecības ieceri

 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza norāda,
ka izmaiņas šobrīd ir atbalstītas
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē, bet 20. decembrī par
to apstiprināšanu deputāti lems
Jelgavas domes sēdē.
Grozījumi Jelgavas pilsētas
pašvaldības kārtības noteikumos
par izglītojamā reģistrēšanu 1.
klasē paredz, ka nākamgad pirmklasnieku reģistrācija mācībām
Jelgavas pilsētas skolās sāksies
februāra pirmajā darba dienā
pulksten 8, kas iekrīt 1. februārī.
Šīs izmaiņas attiecas uz Jelgavas 3.
un 4. sākumskolu, 2. pamatskolu,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu,
Jelgavas 5. un 6. vidusskolu. «Izņēmums ir vien Jelgavas 4. vidusskola – šajā skolā no janvāra pirmās
darbdienas, 2. janvāra, pulksten 8
tiks uzsākta bērnu reģistrācija 1.
klasē pamatizglītības profesionāli
orientētā virziena programmās jeb
mūzikas un sporta klasēs. Katrā

Jaunā Jelgavas tirgus paviljona platība blakus Jelgavas
dzelzceļa stacijai Zemgales prospektā būs nedaudz
lielāka par 4000 kvadrātmetriem. Ēkas priekšā atradīsies neliels skaits tirdzniecības vietu sezonas precēm,
blakus ēkai tiks ierīkots speciāls stādu tirgus, bet Sporta
ielā līdzās tirgus paviljonam tiks izbūvēts stāvlaukums
aptuveni 250 automašīnām – šāda Jelgavas tirgus
vīzija pirmdien Jelgavas domē tika prezentēta publiskajā apspriešanā par tirgus paviljona un stāvlaukuma
būvniecības ieceri Zemgales prospektā un Sporta ielā.
Uz būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu 10. decembrī
bija ieradušies ap 30 cilvēku, lai
dzirdētu būvprojekta izstrādātāja
SIA «Statio Arhitektūra» ieceres,
kā arī uzdotu sev interesējošus
jautājumus.
SIA «Jelgavas tirgus» direktors
Andris Vaišļa norāda, ka jaunais
tirgus platības ziņā būs mazliet
mazāks nekā esošais, taču, izvērtējot šī brīža tirgus noslogojumu,
viņš ir pārliecināts, ka lielāks
nav nepieciešams. Paredzēts, ka
galvenajā paviljonā atradīsies
zivju tirdzniecības nodaļa, gaļas
tirdzniecības vietas ar speciāli paredzētām telpām gaļas pārstrādei,
kā arī tirdzniecības vietas piena un
citu pārtikas produktu tirgotājiem,
bet lielāko tirgus paviljona platību
aizņems mazi kioski – veikaliņi,
kuros tiks tirgotas rūpniecības

preces un apģērbi. No krāmu tirgus gan jaunajā projektā Jelgavas
tirgus nolēmis atteikties. Iecerēts,
ka paviljona otrajā stāvā atradīsies
kafejnīca un skaistumkopšanas
salons.
Blakus tirgus paviljonam tiks
ierīkots speciāls stādu tirgus, kas
būs slēdzams, līdz ar to tirgotāji
savu preci šeit varēs atstāt arī pa
nakti, bet starp tirgus paviljonu
un stāvlaukumu paredzētas dažas tirdzniecības vietas dažādām
sezonas precēm. Piemēram, Ziemassvētku laikā te tiks tirgotas
eglītes, Līgo svētkos – Jāņu zāles,
vainagi. Tāpat tirgus priekšpusē
iecerēts izbūvēt bērnu rotaļu
laukumu, soliņus un atpūtas zonu
ar strūklaku, kā arī āra kafejnīcu.
Lai tirgus apmeklētāji varētu
ērti novietot automašīnu, pie
tirgus Sporta ielā 2b tiks izbūvēts

stāvlaukums ar aptuveni 250 vietām. Lai nerastos situācija, ka šo
stāvlaukumu ilglaicīgai stāvēšanai
izmanto jelgavnieki, kuri dodas ar
vilcienu uz Rīgu, šeit tiks noteikts
stāvēšanas laika ierobežojums.
Tāpat plānots, ka gar tirgus ēku
tiks izbūvēts tunelis – pa to būs
iespējams nokļūt no stāvlaukuma
uz vilciena peronu. Jāpiebilst, ka
jauno tirgus autostāvlaukumu plānots izbūvēt blakus jau esošajam
stāvlaukumam Sporta ielā, kur
šobrīd ir pieejamas vietas aptuveni
250 automašīnām, un tās būs brīvi
pieejamas arī tiem, kas vēlēsies
atstāt savu automašīnu.
Sanākušie interesenti izmantoja
iespēju un uzdeva vairākus jautājumus, kā arī pauda savu viedokli
un izteica ierosinājumus. Izskanēja jautājums par tirgus darba laiku
– vai plānots to pagarināt –, uz ko
A.Vaišļa norādīja, ka plānotais
tirgus darba laiks ir no pulksten
7 līdz 19. Tāpat tika jautāts, kad
sāksies būvniecība, uz ko izskanēja
atbilde: «Ja viss notiks, kā iecerēts,
būvdarbi sāksies jau nākamā
gada pavasarī, vēlākais – vasaras
sākumā». Klātesošie būvprojekta
izstrādātājam izteica pārmetumus
par jaunā tirgus paviljona ēkas
izskatu – viņi vēlētos redzēt nevis
tipveida ēku, bet gan namu ar
lielāku pievienoto vērtību, rosinot

No 17. līdz 28. decembrim Jelgavas poliklīnikas laboratorija Jelgavas pilsētas un novada pensionāriem
piedāvā iespēju veikt asins analīzes, nemaksājot par
asins ņemšanu.
Jelgavas poliklīnikas sabiedrisko attiecību un mārketinga
speciāliste Anda Alksne norāda,
ka maksa par asins ņemšanu

poliklīnikas laboratorijā saskaņā
ar cenrādi šobrīd ir 1,50 eiro,
bet akcijas laikā – no 17. līdz 28.
decembrim – senioriem par to

nebūs jāmaksā. Lai izmantotu
šo pakalpojumu, poliklīnikas
Procedūru kabinetā būs nepieciešams uzrādīt Pensionāra
apliecību. Jāpiebilst, ka maksa
par analīzēm akcijas laikā tiek
noteikta tāpat kā līdz šim – ar
ārsta nosūtījumu Nacionālā
veselības dienesta (NVD) apmaksātās analīzes pacienti var veikt
bez maksas, savukārt par NVD

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

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai
2019./2020. mācību
gadā 1. klasē Jelgavas
pilsētas izglītības iestādēs sāksies 2019. gada
1. februārī. Izņēmums
ir vien Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas un
sporta novirziena klases
– tajās pirmklasnieku
reģistrācija sāksies jau
no 2. janvāra.

arhitektu sniegt lielāku devumu tā
tapšanā. Uz to būvprojekta izstrādātājs norādīja, ka šī ir tikai iecere,
bet detalizētāk viss tiks izvērtēts
tehniskā projekta izstrādes brīdī.
Svarīgs ir arī jautājums par to, vai,
līdz ar jaunā tirgus būvniecību,
tirgotājiem netiks palielināta īres
maksa, uz ko A.Vaišļa norādīja, ka
nav plānots to būtiski paaugstināt.
Jau iepriekš vēstīts, ka Jelgavas
Būvvalde izsludinājusi publisko apspriešanu par būvniecības
ieceri «Tirgus paviljons, stāvlaukums» Zemgales prospektā 19a,
Jelgavā, Sporta ielā 2b, Jelgavā».
Būvniecības ierosinātājs ir SIA
«Termināla tirgus», būvprojekta
izstrādātājs – SIA «Statio Arhi-  Jana Bahmane
tektūra». Ar būvniecības ieceres
Dalībai 21. starptaudokumentāciju līdz 23. decembrim
tiskajā Ledus skulpvar iepazīties Jelgavas pilsētas paštūru festivālā, kas Jelvaldības administrācijas Klientu
gavā notiks no 8. līdz
apkalpošanas centrā Lielajā ielā
10. februārim, apstip11, Jelgavā, 1. stāvā. Darba laiks:
rināti 30 profesionāli
pirmdienās – no pulksten 8 līdz 19,
tēlnieki no septiņām
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
valstīm – Lietuvas,
– no pulksten 8 līdz 17, piektdienās
Krievijas, Baltkrievi– no pulksten 8 līdz 14.30.
jas, Ukrainas, ASV,
Iedzīvotāji atsauksmes par
Kanādas un Latvijas
projektu var iesniegt līdz 23.
–, kuri nedēļas laikā
decembrim Jelgavas pilsētas pašledū iedzīvinās festivaldības administrācijas Klientu
vāla tēmu «Kino». Šoapkalpošanas centrā vai sūtīt pa
reiz Jelgavas pilsētas
e-pastu atsauksmes@jelgavas.
pašvaldības iestādes
market.

klasē tiks uzņemti 30 skolēni. Savukārt pirmklasnieku reģistrācija
vispārējās pamatizglītības programmās 1. klasēs šajā skolā, tāpat
kā pārējās jau minētajās skolās,
sāksies tikai 1. februārī pulksten
8,» stāsta G.Auza.
Reģistrēt bērnu mācībām 1.
klasē var gan klātienē izglītības
iestādē, gan elektroniski. Iesniedzot iesniegumu personīgi, bērna
likumiskajam pārstāvim jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments un
bērna dzimšanas apliecība. Savukārt, veicot reģistrāciju elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis izglītības iestādei pa e-pastu nosūta
iesniegumu ar drošu elektronisko
parakstu un laika zīmogu, pievienojot bērna dzimšanas apliecības
kopiju. Izglītības iestāde vienas
dienas laikā elektroniski informē
bērna vecākus par sūtītā iesnieguma saņemšanu. Jelgavas 4.
vidusskolas e-pasts, pa kuru tiks
pieņemti elektroniskie pieteikumi, ir pieteikums.4vsk@izglitiba.
jelgava.lv.
«Uzņemot pretendentus 4.
vidusskolas profesionāli orientētā
virziena – mūzika vai sports –
programmā, papildus pārbauda
bērna muzikālās vai fiziskās spējas. Visi pretendenti janvāra laikā
tiks informēti par uzņemšanu
profesionāli orientētā izglītības
programmā. Bērni, kuri netiks uzņemti mūzikas vai sporta izglītības
programmā, vecākiem, sākot no
1. februāra, jāreģistrē mācībām 1.
klasē jebkurā no pilsētas skolām,»
skaidro G.Auza.

Ledus skulptūru festivālā –
arī tēlnieki no Ziemeļamerikas

Seniori varēs veikt analīzes, nemaksājot par asins ņemšanu
 Anastasija Miteniece

Bērnu uzņemšana mācībām
1. klasē tiks uzsākta 1. februārī

neapmaksātajām asins analīzēm,
kā arī izmeklējumiem bez ārsta
nosūtījuma maksa tiks noteikta
saskaņā ar poliklīnikas laboratorijas cenrādi.
Procedūru kabinets Jelgavas
poliklīnikā strādā katru darba
dienu no pulksten 7.30 līdz 19.
Papildu jautājumu gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar poliklīniku, zvanot pa tālruni 63084508.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

«Kultūra» organizētajam skiču konkursam
kopumā tika iesūtītas
97 ledus skulptūru
skices, no kurām 45
tiks īstenotas festivālā.

«Tēma «Kino» ir plaši interpretējama, tādēļ arī tēlnieku
iesūtītās skices ir ļoti daudzveidīgas – tajās apspēlēti gan
populāru kinofilmu tēli, gan arī
filmu radīšanas un skatīšanās

process, ainas no pirmajām
mēmajām kinofilmām, arī kinobalva «Oskars». Vairāku skiču
autori bija attēlojuši Čārliju
Čaplinu un Kinkongu – mums
bija iespēja izvēlēties labākās
šo tēlu interpretācijas,» stāsta
iestādes «Kultūra» attīstības
plānošanas un projektu vadības sektora vadītājs Ivars
Pirvics. Viņš papildina, ka 21.
starptautiskais Ledus skulptūru festivāls pulcēs arī jaunus
māksliniekus, kuri Jelgavā līdz
šim vēl nav bijuši. Jāpiebilst,
ka tēma «Kino» jau ir risināta
Smilšu skulptūru festivālā Jelgavā, bet šoreiz organizatori vēlas tematu atklāt citā materiālā
un plašākā mērogā, jo atšķirībā
no Smilšu skulptūru festivāla,
kura gaitā top 15 darbi, Ledus
skulptūru festivālā kopumā ik
gadu apskatāmas 45 konkursa
skulptūras.
Ledus tēlnieki mūsu pilsētā
ieradīsies 3. februārī un strādās līdz festivāla atklāšanas
dienai – 8. februārim, kad kino
atmosfēru Jelgavā varēs baudīt
festivāla apmeklētāji.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2015. gada 29. janvāra lēmumu Nr.2/2

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2015. GADA 29. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15-2
«ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās
daļas 3. punktu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta
trešo un ceturto daļu
Grozījumi:
Saistošie noteikumi Nr. 16-2 (28.01.2016. prot.Nr.1/2)
Saistošie noteikumi Nr. 17-14 (27.04.2017. prot.Nr.5/6)
Saistošie noteikumi Nr. 17-19 (21.09.2017. prot.Nr.11/2)
Saistošie noteikumi Nr. 18-17 (22.11.2018. prot.Nr.14, p.1)
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
apmēru un kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.
2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:
Nodokļa
Nodokļu maksātāju kategorijas
atvieglojums (%)
2.1. nestrādājošam pensionāram, personai ar I vai II
grupas invaliditāti, vai nestrādājošai personai ar III grupas
invaliditāti, ar nosacījumu, ka minētajām personām nav I
šķiras likumisko mantinieku un kuras ienākumi mēnesī ne- 70% apmērā
pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
(Izteikts 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr.18-17
redakcijā)
2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un
kurai I vai II šķiras likumiskie mantinieki ir personas ar I vai
II grupas invaliditāti, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli
50% apmērā
nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
(Grozīts ar 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem
Nr.18-17)
2.2.1 personai par likuma «Par nekustamā īpašuma
nodokli» 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem
nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām,
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana,
kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar
dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, nolik90% apmērā
tavām un saimniecības telpām) un tām piekritīgo zemi,
ja šai personai objektā ir deklarēta dzīves vieta kopā ar
bērnu invalīdu un vai nestrādājošu personu ar I vai II
grupas invaliditāti kopš bērnības. Minētos atvieglojumus
piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs ir bērns invalīds vai nestrādājoša
persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības
(Izteikts 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr.18-17 redakcijā)
2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas vai
maznodrošinātas personas vai ģimenes statusam par
likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā
īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
90% apmērā
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās
ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu
grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu
(garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un
saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un tiem piekritīgo zemi
2.4. personai par likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli»
3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās,
kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi,
ja taksācijas gada 1. janvārī šai personai objektā ir deklarēta
50% apmērā
dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 18
gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo,
profesionālo vai augstāko izglītību. Minētos atvieglojumus
piemēro arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem
(Izteikts 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr.17-19 redakcijā)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2.5. politiski represētai personai par zemi, kā arī
par likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3.
panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā minētajiem
nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana,
kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts
ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem,
noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, kas ir šīs
personas īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus
2.6. personai, kura veic saimniecisko darbību savā
īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā
pirmstaksācijas gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku
daļu nomu (īri)
2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā
kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek
celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski
ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek
ilgāk par vienu mēnesi
2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai,
kura ir saņēmusi atbilstošu licenci vai īsteno licencētu
programmu
2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā
īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku uzņēmumam,
ar kuru nomas līgums noslēgts līdz taksācijas gada
1. janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10
darbinieki, par iznomātās zemes un/ vai ēkas platību,
kurā notiek rūpnieciskā ražošana
2.10. biedrībām un nodibinājumiem, kuras apsaimnieko pašvaldības nekustamo īpašumu platībā, kas
pārsniedz 20 000 kv.m.
2.11. personai par ēku, kas atzīta par valsts vai
vietējas nozīmes aizsargājamo arhitektūras kultūras
pieminekli, ja sabiedrībai šī ēka ir pieejama no publiskās ārtelpas un tā tiek saglabāta atbilstoši kultūras
pieminekļu aizsardzības prasībām – 90 % apmērā
(Izteikts 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.16-2
redakcijā)
2.12. personai par Jelgavas pilsētas pašvaldības
2016. gada 22. septembra saistošo noteikumu Nr.
16-19 «Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā» 2. punktā
minēto objektu, kuram piemērota nekustamā īpašuma
nodokļa likme 1,5% apmērā no objekta kadastrālās
vērtības, ja objektā līdz taksācijas gada 1. novembrim
tiek deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai
(Izteikts 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr.18-17
redakcijā)
2.13. personai par dzīvojamo māju, kas iepriekšējā
taksācijas gadā pirmreizēji nodota ekspluatācijā
(Izteikts 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr.18-17
redakcijā)

70% apmērā

4.3 Personām, kuras minētas 2.2.1 un 2.13. apakšpunktā, piešķir nodokļa
atvieglojumus, ja par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma
nodokļa parāda par iepriekšējiem taksācijas gadiem.
(Izteikts 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr.18-17 redakcijā)
5. Personām, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz
nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma pamata (izņemot 8. un 10.
punkā minētās personas) par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus,
kad personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts
uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona
atbilst šim statusam.

90% apmērā

25% apmērā

6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:
6.1. (Svītrots ar 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.18-17);
6.2. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.
apakšpunktu);
6.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, par ražošanas uzņēmuma, ar kuru
noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu).

90% apmērā

7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:
7.1. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9.
apakšpunktu);
7.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, par ražošanas uzņēmuma, ar kuru
noslēgts nomas līgums, nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu).

25% apmērā

8. Personām, kas minētas 2.3. un 2.4. apakšpunktā, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus piešķir pārbaudot pašvaldības rīcībā un valsts
nozīmes reģistros esošo informāciju par nodokļa maksātāju un nosūtot
nodokļa maksāšanas paziņojumu. Personai iesniegums atvieglojuma
piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz.

90% apmērā

90% apmērā

9. Ja personai, kas minēta 2.5. apakšpunktā, tiesības uz nodokļa atvieglojumu iestājas taksācijas gada laikā, tā pašvaldībā iesniedz iesniegumu,
par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai
tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek
izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā,
pievienojot politiski represētās personas apliecības kopiju.
10. Ja personai, kas minēta 2.5. apakšpunktā, iepriekšējā taksācijas gadā
ir piemērots nodokļa atvieglojums, tad atkārtots iesniegums atvieglojuma
piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz. Atvieglojumu piešķir nosūtot
nodokļa maksāšanas paziņojumu.

50 % apmērā

10.1 Personai, kas minēta 2.12. apakšpunktā, nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata.
Pēc atvieglojuma piešķiršanas nosūta nodokļa maksāšanas paziņojumu.
(Izteikts 27.04.2017. saistošo noteikumu Nr.17-14 redakcijā; grozīts ar
21.09.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.17-19; grozīts ar 22.11.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr.18-17)

50 % apmērā

11. Nepieciešamības gadījumā personai var tikt pieprasīti papildus
dokumenti informācijas precizēšanai.
12. Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām šajos saistošajos noteikumos
noteiktajām nodokļa maksātāju kategorijām, atvieglojumu piešķir vienam
personai labvēlīgākajam nodokļa atvieglojuma apmēram.
13. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos
noteikumos un likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» minētajos gadījumos
pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļa, kura
pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2011. gada 28.
aprīļa lēmumu Nr.5/5 «Par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu», atbilstoši likumam «Par nodokļiem un nodevām» noteiktajā kārtībā pilda nodokļa
administrēšanas funkcijas (turpmāk – nodokļa administrācija).
(Grozīts ar 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.18-17)

4.1 Personām, kas minētas 2.11. apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus, ja īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un par nekustamo īpašumu

norisināsies tikšanās ar vecākiem,

20. decembrī no pulksten 10
līdz 18 Jelgavas pilsētas
bibliotēka aicina uz
Jauno grāmatu dienu!

PIEDĀVĀTĀS PROGRAMMAS:
1. Pamatizglītības programma ar latviešu
mācībvalodu (padziļināta angļu valodas
apguve, ievadītas sarunas par franču valodas
apguvi no 1. klases);
2. Pamatizglītības mazākumtautību programma
(padziļināta matemātikas un dabaszinību
apguve);
3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību
programma izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem.
Jelgavas 6. vidusskolas administrācija

4.2 juridiskām personām, kas minētas 2.12. apakšpunktā, nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir, ja objekta īres tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
(Izteikts 27.04.2017. saistošo noteikumu Nr.17-14 redakcijā)

4. Personām, kas minētas 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā, piešķir
nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:
14. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas
4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam
pilsētas domē.
piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;
4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa
15. Persona iesniegumu nodokļa atvieglojuma piešķiršanai taksācijas
parāda par iepriekšējiem gadiem.
gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz taksācijas gada 30. decembrim.

GRĀMATU JAUNUMI
JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ

kuru bērni 2019./2020. mācību gadā uzsāks
mācības Jelgavas 6. vidusskolas 1. klasē.

nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.
(Izteikts 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.16-2 redakcijā)

3. Personām, kas minētas 2.1. un 2.2. apakšpunktā, piešķir nodokļa
atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:
3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma
nodokļa apmērs taksācijas gadam pārsniedz 35 euro;
3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā
daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā;
3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta
un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2.
apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;
3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas
apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;
3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa
parāda par iepriekšējiem gadiem.

19. decembrī pulksten 14
Jelgavas 6. vidusskolā
(Loka maģistrālē 29)

Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris

Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 196 jaunas grāmatas – brīnišķīgas
grāmatas mazajiem lasītājiem par
Ziemassvētkiem, pasakas un stāsti,
latviešu oriģinālliteratūra, skaisti romāni
un izzinoša nozaru literatūra.

Jelgavas pilsētas bibliotēka,
Akadēmijas iela 26;
www.jelgavasbiblioteka.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

INFORMĀCIJA!

2018. gada decembrī plānots uzsākt būvdarbus projekta «Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma pārbūve Jelgavā» realizācijai.
Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
Būvnieks: AS «A.C.B.».
Projekta realizācijas ietvaros līdz 2020. gada 30.septembrim paredzēts:
• Neretas ielā:
1. Ielas pārbūves darbi;
2. Lietus ūdens kanalizācijas un sūknētavas izbūve;
3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
4. Apgaismojuma tīklu un elektroapgādes tīklu pārbūve;
5. Elektronisko sakaru tīklu sakaru kanalizācijas izbūve.
• Prohorova ielā:
1. Ielas pārbūves darbi;
2. Lietus ūdens kanalizācijas, drenāžas trases izbūve un grāvju rakšana
un pārbūve;
3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve;
4. Apgaismojuma tīklu un elektroapgādes tīklu pārbūve;
5. Elektronisko sakaru tīklu sakaru kanalizācijas izbūve.

• Garozas ielas posmā no Prohorova ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai:
1. Ielas pārbūves darbi;
2. Lietus ūdens kanalizācijas izbūve;
3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve;
4. Apgaismojuma tīklu pārbūve;
5. Elektronisko sakaru tīklu sakaru kanalizācijas izbūve;
6. Gāzes apgādes tīklu izbūve.
2018. gada decembrī plānots uzsākt būvdarbus Neretas ielā un
Prohorova ielā.
Iepazīties ar būvprojektu iespējams Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 16a, Jelgavā, pieņemšanas laikā pirmdienās no pulksten 15 līdz 19,
sazinoties iepriekš pa tālruni 63084478 vai e-pastu inga.bernane@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
Informāciju sagatavoja: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība».

Pilsētnieks vērtē

Kam, jūsuprāt,
pienāktos nekustamā
īpašuma nodokļa
(NĪN) atlaides?
Jānis, datu
ievades operators:
–Trūcīgajiem,
daudzbērnu
ģimenēm un
pensionāriem. Manuprāt, NĪN nomaksas
algoritmu vispār vajadzētu mainīt,
ņemot par piemēru valsts risinājumu ar progresīvo iedzīvotāju
ienākuma nodokli. Proti, jo vairāk
pelni – jo lielāks NĪN tev ir jāmaksā. Būtu tikai loģiski finansiāli
stabiliem cilvēkiem maksāt vairāk
nekā, piemēram, pensionāriem vai
trūcīgajiem.
Tija, jaunā
māmiņa:
–Protams,
vēlētos, lai
atlaides tiktu
piemērotas
visiem tiem,
kuriem ir tikai viens vienīgais īpašums, taču vairāk tās noteikti nepieciešamas cilvēkiem ar zemiem
ienākumiem, kā arī daudzbērnu
ģimenēm.
Sandra, strādā izglītības
jomā:
–Domāju, ka
jau šobrīd
NĪN atlaides
pienākas
tiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešamas, bet citiem, manuprāt, šī
summa ir paceļama. Pati maksāju
aptuveni 30 eiro gadā un uzskatu,
ka tas nav pārmērīgi daudz. Cilvēkiem, kuriem ir vairāki īpašumi,
iespējams, šī summa uzliek lielāku
finansiālo slogu, bet, ja jau cilvēks
var atļauties vairākus īpašumus –
varēs atļauties arī tos uzturēt.
Dace, strādā
valsts pārvaldes institūcijā:
–NĪN atlaides
pienāktos
daudzbērnu
ģimenēm, kā
arī pensijas vecuma cilvēkiem. Manai ģimenei nodoklis par privātmāju gadā ir vairāk nekā 100 eiro, un,
ņemot vērā, ka esam divi strādājoši
cilvēki ģimenē, varam to atļauties.
Turpretī manai mammai gadā nodokļos jāmaksā ap 200 eiro, jo viņa
dzīvo mājā ar lielu platību – šajā
gadījumā NĪN summa mammas
ienākumiem ir nesamērīgi augsta.
Jānis, pensionārs:
–Domāju,
ka palīdzēt
vajadzētu
daudzbērnu
ģimenēm un
invalīdiem. Pārējiem, domājams,
tomēr ir iespēja šo NĪN summu
segt. Piemēram, man pašam jāmaksā gadā nedaudz vairāk par 30
eiro. Tā lēnām sakrāju un katru ceturksni nomaksāju savus septiņus
astoņus eiro. Neteikšu, ka manai
pensijai tas būtu ļoti liels slogs.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris

ZRKAC nostiprināti ēkas pamati
 Anastasija Miteniece

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) noslēgušies
augusta beigās aizsāktie būvdarbi – nostiprināti ēkas pamati, kā
arī sakārtots piebraucamais ceļš. «Pamatu
stiprināšana mums bija
nepieciešama, lai nākotnē varētu izmantot
ēkas trešo stāvu – tas ir
ievērojams papildu resurss, ko jau nākamgad
plānojam labiekārtot
centra vajadzībām,» norāda ZRKAC direktore
Skaidrīte Vīksna.
S.Vīksna skaidro, ka ideja par
trešā stāva labiekārtošanu bijusi
jau iepriekš, tomēr pēc speciālistu
atzinuma ēkas pamati līdz šim
nebija gatavi papildu slodzei.
Būvuzraugs, uzņēmuma «MM61»
valdes loceklis Mihails Murāns norāda, ka šobrīd darbi ir noslēgušies
– izmantojot divas dažādas pieejas,
pamatu stiprināšana notikusi
divās ēkas daļās. Ēkas pusē pie
iebrauktuves izmantota klasiskā
pieeja – pamati atrakti un veikti
betonēšanas darbi. Savukārt otrpus ēkai īstenota Latvijā pavisam
jauna pieeja – ģeopolimēra metode.
Tas ir risinājums, kad pamatos
tiek ievadīta īpaša viela, kas sablietē grunti, kā rezultātā palielinās
tās nestspēja, un zem pamatiem
tiek izveidots drošs balsts. «Šādai
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Pilnas pašizmaksas,

Grāmatvedības kārtošana Lietuviešu
cenu,
bezzaudējuma
valoda
Angļu
valoda
vienkāršā ieraksta
punkta
aprēķināšana
ikdienas
saziņai
ikdienas
saziņai
sistēmā
18. janvārī pl. 1000
22.janvārī pl. 1000
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VP simtgades pasākumā VP
priekšnieka vietnieks, Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes
priekšnieks, pulkvedis Andrejs
Grišins atgādināja par policijas
pirmsākumiem 1918. gada 5.
decembrī. Tā bija diena, kad
Latvijas Tautas padome pieņēma
Pagaidu noteikumus par iekšējās

Gudro vecāku skola
Kā rotaļājas bērns
1 - 3 gadu vecumā

Lektore: Klaudija Hēla

apsardzības organizēšanu – šo datumu uzskata par oficiālu Latvijas
policijas dibināšanas brīdi. A.Zellis
papildināja, ka no dibināšanas
brīža policija piedzīvojusi daudzus
izaicinājumus. «Domāju, ka arī
šodien uz policiju nāk strādāt
cilvēki, kuriem tas ir aicinājums
– vēlme strādāt sabiedrības labā,

neskatoties uz to, ka tas var prasīt tavu veselību vai dzīvību,» tā
A.Zellis. Viņš norāda, ka policista
darbā būtisks stiprinājums ir
plaša tehniskā bāze – pateicoties
tai, iespējams ātrāk atklāt dažāda
rakstura noziegumus.
Tāpat A.Zellis izteica pateicību
Jelgavas pašvaldībai, uzsverot, ka
tas ir policijas «atbalsta plecs», bez
kura ikdienas darbs, gādājot par
drošību pilsētā, nav iedomājams.
Par teicamu sadarbību Valsts
policijas apbalvojumu «Jubilejas
goda zīme «Latvijas Valsts policijai 100»» saņēma arī Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags, kā arī Zemgales
tiesas apgabala prokuratūras
virsprokurors Dainis Mālmanis.

Pilsētas brīvprātīgajiem pateicas par darbu

Seko mums arī portālos:

BE
ZM

par darbu pateicās VP Zemgales reģiona pārvaldes
priekšnieks, pulkvežleitnants Andris Zellis.

vas pilsētas pašvaldības iestādes
«Kultūra» dežurantam K.Barona
ielā 6 ar norādi «Gundaram Caunem» vai sūtīt pa pastu (pasta
zīmogs – 15.01.2019.) uz adresi
JPPI «Kultūra», K.Barona iela
6, Jelgava, LV–3001 – ar norādi
«Skolēnu kolāžu konkursam
«Starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls Jelgavā»». Jautājumu
gadījumā iespējams sazināties pa
e-pastu gundars.caune@kultura.  Anastasija Miteniece
jelgava.lv.
Aizvadītajā nedēļā ĢeKonkursa uzvarētāji saņems apderta Eliasa Jelgavas
maksātu braucienu visai klasei uz
Vēstures un mākslas
21. starptautisko Ledus skulptūru
muzejā tradicionāli gofestivālu, taču, ja pirmo vietu iegūs
dināti jelgavnieki, kuru
klase no Jelgavas, tā balvā saņems
nesavtīgo brīvprātīgo
autobusa pakalpojumus 300 kilodarbu pilsētā novērtēmetru apjomā klases ekskursijai,
juši līdzcilvēki. Ar Jelgakā arī ielūgumus uz festivālu.

draugiem.lv un

15. janvārī pl. 1730

Valsts policija svin
simto gadadienu

pieejai nav nepieciešams demontēt
grīdas un atsegt pamatus,» skaidro
M.Murāns, papildinot, ka Somijā
un Igaunijā šāds risinājums tiek
veiksmīgi īstenots jau vairākus
gadus.
Šobrīd ZRKAC plāno nākamos
labiekārtošanas darbus trešajā Foto: Ivars Veiliņš
stāvā, kur pieejamas līdz šim neizmantotas telpas aptuveni 300
kvadrātmetru platībā. «Mums
tas ir papildu resurss, lai realizētu idejas un atslogotu mācību
telpas. Plānojam, ka trešajā stāvā
turpmāk varētu veidot mācību
laboratorijas, kas sniegtu plašākas
iespējas gan «Junioru universitātes» audzēkņiem, gan uzņēmējdarbības atbalstam. Plānots,
ka uzņēmējiem šeit būs iespēja
saņemt atbalstu jaunu izstrādājumu prototipu veidošanā, dizaina
izstrādē un IT izmantošanā uzņēmējdarbībā, tiks attīstīta arī uzņēmēju sadarbība ar zinātniekiem
un popularizēts viss jaunākais,
aktuālākais un inovatīvākais, ko
radījuši mūsu uzņēmēji. Tā būs Valsts policijas apbalvojumu «Jubilejas goda zīme «Latvivieta, kur koprades telpā uzņēmēji jas Valsts policijai 100»» par teicamu sadarbību saņēma
varēs tīkloties, kā arī tikties ar arī Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks
saviem klientiem,» uzsver S.Vīks- Viktors Vanags (no kreisās).
na. Jāpiebilst, ka šobrīd jau ēkas
trešajā stāvā atrodas Veselības la-  Anastasija Miteniece
boratorija, kas ģimenēm ar spēļu,
Sestdien Rundāles pilī svinīgā gaisotnē tika atzīmēta
atraktīvu uzdevumu un praktisku
Valsts policijas (VP) simtā gadadiena, kuras gaitā par
vingrinājumu starpniecību sniedz
priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un augstu
iespēju bez maksas izglītot bērnus
profesionalitāti apbalvotas VP Zemgales reģiona
par veselīgu dzīvesveidu.
pārvaldes amatpersonas – tostarp arī daudzi Jelgavas
Pamatu stiprināšanas darbus
policisti. «Es lepojos ar to, ka esmu policists, un esmu
veica SIA «Cascade mining».
gandarīts, ka kopā ar jums mēs darām darbu, lai saDarbu līgumsumma – 56 728,66
biedrība justos drošībā,» svinīgajā pasākumā kolēģiem
eiro bez PVN.

Ledus skulptūru festivālā –
arī tēlnieki no Ziemeļamerikas
Jāpiebilst, ka arī šoreiz Ledus
skulptūru festivāls norisināsies
trīs pilsētas vietās – Pasta sala un
Jāņa Čakstes bulvāris būs maksas
zona, kur varēs apskatīt konkursa
skulptūras un baudīt pasākuma
programmu, bet trešā pasākuma
norises vieta, par kuru šobrīd
vēl tiek lemts, būs brīvi pieejama
ikvienam.
1.–4. klašu kolektīvi aicināti piedalīties kolāžu konkursā
«Starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls Jelgavā», līdz 17. janvārim iesniedzot kolāžu A2 formātā, kas atspoguļo tēmu «Ziemas
stāsts». Darbus var veidot jebkādā
tehnikā – arī izejmateriāli ir brīva
izvēle. Kolāžas līdz 17. janvāra
pulksten 12 var iesniegt Jelga-
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15. janvārī,
plkst. 18:00

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

vas domes Pateicības
rakstu pasākumā sveikti
22 «Gada brīvprātīgie
Jelgavā». Savukārt par
godu valsts simtgadei
ar Goda zīmi apbalvoti
arī aktīvākie brīvprātīgā
darba veicēji Zemgales
reģionā, tostarp arī divi
jelgavnieki – biedrības
«Oranžais stars» valdes
locekle Inga Baļe un Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas
katoļu katedrāles vikārs
Jurijs Gorbačevskis.

Jelgavas pilsētas pašvaldība
aicināja pieteikt brīvprātīgā darba
veicējus, kuri, veikuši nozīmīgu
ieguldījumu līdzcilvēku labā – kopumā pieteikti 30 cilvēki.
«Liels gandarījums, ka katru
gadu brīvprātīgo pulks pilsētā
kļūst arvien lielāks – šobrīd tie ir
aptuveni 300 cilvēki. Prieks gan
par tiem biedrību un organizāciju
pārstāvjiem, kuri brīvprātīgo darbu sociālajā jomā veic jau gadiem,
gan arī par tiem jauniešiem, kuri
kuplā skaitā mērķtiecīgi pievienojas šai kustībai,» norāda Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietniece,
konkursa vērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja Rita Vectirāne.

Viņa piebilst, ka Jelgava jau šobrīd
ir «Brīvprātīgajiem draudzīga
pilsēta», tomēr nākotnē vajadzētu
strādāt arī pie tā, lai jauniešu brīvprātīgais darbs ietu roku rokā ar
izglītību – brīvprātīgi darbojoties
dažādās jomās, cilvēki sāk apzināties, kādas ir viņu intereses un
iespējas, un tas ir būtisks aspekts
nākotnes profesijas izvēlē.
Katrs no apbalvotajiem jelgavniekiem savu motivāciju iesaistīties brīvprātīgo darbā raksturo
dažādi. Kādam tas ir sirdsdarbs,
kādam – vēlme apgūt ko jaunu,
kādam – vēlme rādīt piemēru,
bet citam – pienākuma izjūta un
ģimenē ieaudzināts, pašsaprotams
process. Visi šie cilvēki labus darbus paveikuši, darbojoties visdažādākajās jomās – sociālajā aprūpē,
tehnoloģiju, sporta, kultūras jomā
un daudzās citās.
Piemēram, Artis Mednis ir
9. klases skolnieks, kurš pilsētā
palīdz organizēt kultūras pasākumus, un viņam brīvprātīgā
darbs ir iespēja pilnveidot savas
prasmes. «Šie daudzie pasākumi,
kuros esmu piedalījies, man dāvā
neatsveramu pieredzi – es mācos
formulēt un izteikt savas domas,
atrast pieeju dažādiem cilvēkiem,
saprotu, kā notiek dažādu pasākumu organizēšana. Tās ir zināšanas
un prasmes, ko neiegūsi skolā,»
teic jaunietis.
Savukārt Astra Ozoliņa ir Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas trenere, kura brīvajā laikā
– katru otrdienas rītu – jau desmit
gadu garumā vada peldēšanas
nodarbības Jelgavas Neredzīgo
biedrības biedriem. Viņa uzskata,
ka palīdzēt līdzcilvēkiem ir tikai

pašsaprotami. «Tā nu ir sanācis, ka
man starp rīta treniņiem otrdienās
ir pārtraukums. Agrāk šajā laikā
uz baseinu redzēju nākam cilvēkus
ar redzes traucējumiem un nodomāju – kāpēc gan nepalīdzēt. Zinu,
ka viņiem ir svarīgi, lai atrodos
līdzās. Ne vien tāpēc, lai pamācītu, bet arī vienkārši parunātos,»
stāsta trenere. Viņa skaidro, ka,
iespējams, īpaši siltas attiecības
dibinātas arī tāpēc, ka savulaik pašas mammai bija invaliditāte, tādēļ
par to, ar kādiem izaicinājumiem
un attieksmi pret apkārtējiem
mēdz sastapties šie cilvēki, viņa
zina no savas pieredzes.
Savukārt brīvprātīgais jelgavnieks Vladislavs Romanovs,
kurš darbojas Jelgavas krievu
biedrībā «Istok» un pasākumos
palīdz ar apskaņošanu, norāda,
ka brīvprātīgā darbs ir tas, kas
dzīvē patiesībā sniedz lielāko
gandarījumu. «Es esmu priecīgs,
ka varu palīdzēt tiem, kuriem
tas ir nepieciešams. Piemēram,
kad darbojos kā apskaņotājs
krievu biedrības pasākumos, es
palīdzu radīt svētkus, kas priecē
desmitiem cilvēku. Tāpat ikdienā strādāju par autobusa šoferi
reģionālajos pārvadājumos un
redzu, cik grūti no dažiem eiro
par autobusa biļeti šķiras gados
vecāki cilvēki. Vairākkārt esmu
samaksājis viņu vietā, jo apzinos –
mana dzīve no tā nekļūs sliktāka,
bet viņiem tas ir daudz. Tieši šādos
brīžos izjūtu gandarījumu, un tas
ir vērtīgāks par jebkuru saņemto
atalgojumu,» teic V.Romanovs.
Jāpiebilst, ka Jelgavas brīvprātīgo godināšanas pasākums notika
jau astoto reizi.
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Īsi
 18. decembrī no pulksten 11
līdz 13 Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes zālē (Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9) notiks ikgadējais Ziemassvētku labdarības
tirdziņš. Uz tirdziņu interesentus
aicina dienas centru «Integra»,
«Atbalsts» un «Harmonija», kā arī
grupu dzīvokļu un Pusceļa mājas
klienti. Tirdziņā varēs iegādāties
praktiskas dāvanas saviem mīļajiem un nobaudīt pašgatavotus
gardumus.
 Pagājušās nedēļas nogalē
Madonas kultūras namā notika
Izglītības un zinātnes ministrijas
rīkotā konkursa «Labākais darbā
ar jaunatni 2018» uzvarētāju
godināšana. Jelgavas pašvaldība
konkursā saņēma balvu nominācijā «Darbā ar jaunatni tradīcijām
bagātākā pašvaldība», savukārt
jelgavniece, Jelgavas jaunatnes
lietu speciāliste Jeļena Grīsle
atzīta par «Pieredzes bagātāko
jaunatnes darbinieku». «Liels
gandarījums, ka esam novērtēti
valsts līmenī. Tas ir papildu pierādījums tam, ka šos gadus esam strādājuši un gājuši pareizajā virzienā.
Pašvaldībā izveidojusies sadarbība,
kuras rezultātā mēs saprotam, kas
ir nepieciešams jaunietim – kāda
vide viņam ir piemērota, kādas ir
viņa intereses un vajadzības, ar kādiem izaicinājumiem viņš saskaras
un kā mēs varam palīdzēt. Savukārt
jaunieši ir sapratuši – ar mums var
un vajag runāt,» norāda J.Grīsle.
Konkursa finālā, vērtējot sešas
pašvaldības nominācijā «Darbā
ar jaunatni tradīcijām bagātākā
pašvaldība», vērtēšanas komisija
ņēma vērā vairākus kritērijus – kā
pašvaldībā tiek koordinēts darbs ar
jauniešiem, kāds ir tam piešķirtais
budžets, vai pieejama informācija
par jauniešu iespējām, kā arī – vai
tiek nodrošināta jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā un tiek
īstenoti sadarbības projekti starptautiskā līmenī. Savukārt, vērtējot
piecus pretendentus nominācijā
«Pieredzes bagātākais jaunatnes
darbinieks», komisija ņēma vērā
speciālista darba pieredzi darbā ar
jaunatni, viņa sadarbību ar citām
jaunatnes politikas īstenošanā
iesaistītajām personām, profesionālās pilnveides regularitāti, kā
arī to, cik bieži un kādi pasākumi
organizēti jaunatnes politikas
jomā. Jāpiebilst, ka konkurss «Labākais darbā ar jaunatni 2018»
tiek rīkots reizi divos gados ar
mērķi izteikt Izglītības un zinātnes
ministrijas atzinību tiem, kas veic
ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Kopumā šogad
konkursā pasniegti apalvojumi 10
nominācijās.
 Sākusies pieteikšanās dalībai
izglītības programmā «Iespējamā misija», kuras mērķis ir
uzlabot izglītības kvalitāti skolās.
Dalībai programmā var pieteikties
dabaszinātņu, matemātikas un
valodu specializācijas pēdējo kursu
studenti un jaunie speciālisti, kuriem ir vismaz bakalaura grāds vai
otrā līmeņa profesionālā izglītība
mācību priekšmetam atbilstošā
jomā, informē Izglītības un zinātnes ministrijā. «Iespējamās misijas»
dalībnieku atlase norit četrās kārtās, un tā ilgs līdz nākamā gada
marta beigām. Jūlijā pieredzējušu
pedagogu un jomas profesionāļu
vadībā dalībnieki apgūst nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai
1. septembrī uzsāktu darbu skolā,
vienlaikus turpinot pilnveidoties
«Iespējamās misijas» divu gadu
mācību programmā.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128)
piedāvā vakanci

atkritumu savācējam

darbā ar automašīnu.
Stundas tarifa likme – 2,69 EUR (bruto).
Darba pienākumi: pievilkt pilno atkritumu
konteineru pie automašīnas, aizvilkt atkritumu konteineru atpakaļ, savākt atkritumus.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
personals@komunalie.lv vai ienest
personīgi Dobeles šosejā 34, Jelgavā,
2. stāvā, 4. kabinetā. T.63007719.
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Kurzemes Provinces muzeja
vērtības – pēc gadsimtiem Jelgavā
«Kurzemes Provinces muzejs (KPM) bija otrais Latvijā izveidotais muzejs – pirmais, kas atradās ārpus Rīgas. Tā kolekcija
laika gaitā izvērtās par nozīmīgu vēstures liecību krātuvi,
bet muzeja vadītāji, biedri, krājuma papildinātāji bija izcili
sava laika notikumu dokumentētāji un pētnieki. Muzejā
akumulētie artefakti par Livonijas, Kurzemes un Zemgales
hercogistes, Kurzemes guberņas vēsturi bija svarīgs avots
pētniekiem. Pat šodienas, īpaši ārvalstu vēsturnieku, darbos
redzam atsauces uz KPM kolekcijā bijušiem artefaktiem,»
stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
direktore Gita Grase. Svinot 1818. gadā Jelgavā dibinātā KPM
200. jubileju, 20. decembrī pulksten 15 Jelgavas muzejā, kas
ir KPM tradīciju turpinātājs, tiks atklāta izstāde «Kurzemes
Provinces muzejam 200». Tā būs unikāla iespēja redzēt daļu
no bagātīgās kolekcijas, kas līdz muzeja likvidācijai pirms
Otrā pasaules kara tika glabāta KPM Jelgavā.
Plašā ekspozīcija, ko Jelgavā varēs
aplūkot līdz 27. janvārim, apkopos
eksponātus no Latvijas, Polijas un
Vācijas muzejiem un arhīviem. G.Grase norāda, ka izstādē būs apskatāmi
vairāki desmiti gleznu, tostarp izcilu baltvācu mākslinieku – Jūliusa
Dēringa, Johana Lēberehta Eginka,
Leonarda Šērera, Johana Dornera
– darbi, kas mūsdienās atrodas gan
Latvijā, gan Polijā. Tāpat ekspozīcija
apkopos aptuveni simts medaļas, kas
ataino vēstures notikumus gan Latvijā un Rietumeiropā, gan Krievijas
impērijā. «KPM bija arī ievērojama
arheoloģisko senlietu kolekcija – šoreiz izstādē eksponēsim senlietas no
mūsu muzeja krājuma, kas mums
mantojumā nonākušas no KPM,» tā
G.Grase. Izstādē būs iespējams apskatīt arī dažādus artefaktus – grāmatas,
dokumentus, rokrakstus, kas savulaik bijuši KPM īpašumā un liecina
par muzeja krājuma daudzveidību un
interešu plašumu, tāpat aplūkojami
būs arī citi eksponāti.
«KPM likvidācija, īpaši vācu tautības pilsoņu izceļošana 1939. gadā,
faktiski muzeja lielisko kolekciju
izmētāja pa pasauli, un mēs joprojām
nezinām ļoti daudzu lietu atrašanās
vietu. Katru brīdi var rasties jauna
informācija – piemēram, pagājušajā
mēnesī uzzinājām, ka Toruņas Universitātes bibliotēkā Polijā glabājas
ap 800 grāmatu, kurās iespiests KPM
zīmogs,» papildina G.Grase. Viņa atklāj, ka ideja par šīs izstādes veidošanu Jelgavas muzejam radās jau 2008.
gadā, kad ar lasījumiem zinātniskajā
konferencē tika svinēta KPM 190.
jubileja. Tāpat lielu pamudinājumu
veidot izstādi sniedza viesošanās
Poznaņā, Polijā, kad izdevās saņemt
piekrišanu apmēram divdesmit gleznu deponēšanai.

Muzeja krājuma pamatā –
apgaismības idejas

KPM 1818. gadā dibināja privāta
organizācija – Kurzemes Literatūras
un mākslas biedrība, kurai tika dāvinātas dažādas senlietu, dokumentu
un mākslas darbu kolekcijas, kas
vēlāk tika iekļautas KPM krājumā.
Šādas kolekcijas 18. gadsimta beigās
bija ne vienam vien izglītotam Kurzemes muižniekam. «Vācu apgaismības
idejas, kas uzsvēra sabiedrības izglītošanas nozīmi, rodot savu izpausmi
Kurzemes Literatūras un mākslas
biedrības darbībā, realizējās arī KPM
kolekcijas veidošanā. Muzeja krājumā
saplūda vispirms tie priekšmeti, kas
tika uzskatīti par vēsturiski nozīmīgākiem un vērtīgākiem: arhīvu dokumenti, vēstules, hroniku noraksti,
no senlietām – monētas, medaļas
un goda zīmes –, senās Grieķijas un
Romas, pat senās Ēģiptes artefakti,
bruņinieku ieroči un bruņas, izcilu
cilvēku un valdnieku portreti un
krūšutēli, mākslas darbi, baznīcu interjera detaļas un apbedījumu priekšmeti. Atbilstoši savam laikam muzeja
krājumu veidoja arī dabaszinātniskās

kolekcijas, taču, pateicoties Kurzemes
muižnieku aktīvai dalībai medībās,
muzejā laika gaitā tika izveidota
viena no pilnīgākajām Latvijas putnu
kolekcijām,» stāsta Jelgavas muzeja
speciāliste Silva Poča. Vienlaikus tika
veidota arī muzeja bibliotēka, kas
sastāvēja gan no senākiem un sava
laika modernajiem izdevumiem, gan
hroniku norakstiem, manuskriptiem,
autogrāfu kolekcijām.
Jelgavas muzejā norāda, ka pirmie
KPM kolekcijas veidotāji ir arhivārs Jelgavas muzejs izstādei deponējis 25 gleznas no divām institūcijām Polijā – Poznaņas Mākslas muzeja un grāfa Račinska
un pirmais muzeja direktors Johans fonda. To vidū ir mākslinieku Leonarda Šērera, Jūliusa Dēringa, Johana Lēberehta Eginka, Gotlība Šifnera (attēlā viņa glezna
Frīdrihs fon Reke, izdevējs Johans «Ainava ar strautu») un citu baltvācu autoru darbi, kuri Jelgavā un Latvijā tiks eksponēti pirmo reizi pēc Otrā pasaules kara.
Martins Pēterss-Stefenhāgens, valsts
kanclers Heinrihs fon Ofenbergs.
«Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājumā ir daudzas retas un inteVisu muzeja darbības laiku
resantas grāmatas. Tostarp Vecā Stendera izdevumi – «Bildu–Ābice», kas 1787.
tā krājumu papildināja gan
gadā drukāta Jelgavā, kā arī 1783. gadā sarakstītā «Latviešu gramatika» («Lettische
Kurzemes Literatūras un
Grammatik»), kuru Kurzemes Provinces muzeja kolekcijai novēlējis autora mazdēls.
mākslas biedrības biedri,
Izstādē Jelgavā būs apskatāms «Latviešu gramatikas» eksemplārs, kurā saglabājušās
gan aktīvākie inteStendera rakstītās piezīmes uz lappušu malām,» norāda Jelgavas muzeja direktore
liģences pārstāvji
Gita Grase. Jāpiebilst, ka rakstnieka, valodnieka, mācītāja Gotharda Frīdriha Stendera,
– skolotāji, ārsaukta par Veco Stenderu, «Bildu–Ābice» ir pirmā ilustrētā ābece latviešu valodā –
sti, mācītāji –,
tajā iespiesti Stendera paša sagatavoti attēli, katram no tiem klāt pievienots divrindu
gan arī valsts
pantiņš, kas veltīts katram burtam.
ierēdņi un
muižnieki.
Atsevišķi priekšmeti, kas savulaik bijuši Kurzemes
ki artefakti, bet
Provinces muzeja krājumā, jau tagad izvietoti JelArheoloģijas
arī ļoti būtiskas
gavas muzeja ekspozīcijās. To vidū Svētās Trīsvienības
kabinets
Latvijas arheoloģibaznīcas lasāmpults, kuru muzejam savulaik kā Otrā
Viens no Kurzemes Litejas vēstures liecības,
pasaules kara trofeju atdeva Poznaņas Mākslas muzejs.
ratūras un mākslas biedrības
ar ko Jelgava noteikti
Hercogistes ekspozīcijā apskatāmas arī Jelgavas monētu
darbības virzieniem bija arheoloģivar lepoties,» uzsver
kaltuvē kaltās un hercogistē apgrozībā bijušās monētas,
jas zinātnes attīstīšana. «Atsevišķi
Z.Broka-Lāce.
tāpat eksponēts «Academia Petrina» lielais zīmogs, Jelgaavoti norāda, ka ik gadu biedrība
vas cunftu kausi, amata lādes un vēl citi artefakti. Izstādes
no sava budžeta atvēlēja finanšu Pasaules kolekcija
«Kurzemes Provinces muzejam 200» darbības laikā pie
līdzekļus izrakumu veikšanai. Bez
KPM likvidē 1940. gadā, un tiek
šiem eksponātiem būs izvietotas speciālas atzīmes, kas
koordinētu ekspedīciju atradumiem lemts par muzeja kolekcijas nodošanu
norādīs uz piederību Kurzemes Provinces muzejam.
KPM arheoloģisko kolekciju veidoja Valsts Vēsturiskā muzeja īpašumā, bet
daudzu aizrautīgu senatnes pētnieku vēlāk likvidēto muzeju padomju varas
Latvijas Universitātes
privātkolekcijas un regulāri piegādā- iestādes pasludina par nacionalizētu.
muzeja krājumā
tie savrupatradumi. Muzejā pat tika Likvidētā KPM eksponāti vēsturiskajā
glabājas apjomīizveidots atsevišķs Arheoloģijas kabi- ēkā Jelgavā atkal nonāk 1943. gadā,
ga dabaszinātniskā,
nets,» stāsta Jelgavas muzeja galvenā kad ar izstādi tiek svinēta KPM dibimineraloģijas kolekcija,
speciāliste Zenta Broka-Lāce. Zīmīgi, nāšanas 125. gadadiena. 1944. gada
fosīlijas, dažādi «ūnikumi»
ka pirmais ieraksts aizvēstures ko- kaujās tiek nopostīta muzeja ēka,
– tostarp retu dzīvnieku izbāzeņi un to gallekcijas inventāra grāmatā, kuras un joprojām nav skaidri zināms, kas
vaskausi, ilkņi, zobi, piemēram, mamuta zobs
oriģināls joprojām tiek glabāts Jelga- notika ar muzeja kolekciju.
(attēlā). Interesanti, ka senākie kolekcija pārstāvji ir
vas muzejā, ir veikts jau 1819. gadā,
Jelgavas muzeja galvenais krājuma
Dienvidamerikas tropisko putnu izbāzeņi, kas Kurzemes
kad grāfs Ludvigs Augusts Mellīns glabātājs Aldis Barševskis norāda, ka
Provinces muzejā nonāca neilgi pēc tā dibināšanas – ap 1834.–1836. gadu.
muzejam dāvinājis 1800. gadā Bīriņos muzeja speciālisti vienmēr ar interesi
Daži no šiem izbāzeņiem būs apskatāmi arī izstādē.
atrastu romiešu bronzas figūriņu un sekojuši līdzi bijušā KPM eksponātu
citas senlietas. Lai gan oficiāli muzeja liktenim. «Jau 20. gadsimta 90. gadu
No Rundāles pils
mērķis bija atspoguļot galvenokārt sākumā mūsu muzeja speciālisti
muzeja Jelgavas
Kurzemes un Zemgales kultūru, Latvijas Valsts vēstures arhīvā pētīja
muzejs izstādei
vēsturi, zinātni un dabu, tā kolekcijā un kopēja dokumentus par KPM, bet
saņēmis Johana
ietilpa ne vien Latvijas teritorijā at- vēlāk, 90. gadu otrajā pusē, gatavojot
Lēberehta Eginka
rastie arheoloģiskie priekšmeti, bet izstādes par godu muzeja 180 un
gleznoto pirmā
arī atsevišķas senlietas no Lietuvas, 190 gadu jubilejai, sadarbojāmies
Kurzemes un ZemIgaunijas, Dānijas un citām zemēm. ar kolēģiem no citiem Latvijas mugales hercoga no
Viens aizvēsturisks akmens rīks at- zejiem. Gadu gaitā pamazām tika
Bīronu dinastijas
vests pat no Floridas Ziemeļamerikā. noskaidrots, ka diezgan daudz KPM
Ernsta Johana
«KPM arheoloģiskais mantojums vēl kolekcijas priekšmetu saglabājuBīrona portreta
mūsdienās joprojām nav līdz galam šies gan Latvijā, gan ārvalstīs, bet
kopiju. Kopija 19.
izpētīts un apzināts, ko, protams, daudzu lietu liktenis joprojām nav
gadsimta 2. ceapgrūtina kolekcijas sadrumstalotība. zināms. Saprotams, ka 1944. gada
turtdaļā gleznota
Jelgavas muzejā turpinās darbs pie jūlijā un augustā līdz ar muzeju bojā
pēc 18. gadsimta
palikušā krājuma zinātniskās izpētes gāja arī tie eksponāti, kas atradās
2. puses portre– daudzi priekšmeti ir ļoti sliktā stā- muzeja telpās un nebija aizvesti uz
ta. Tāpat izstādē
voklī gan 19. gadsimta restaurācijas Rīgu vai ārzemēm,» tā A.Barševskis.
tiks eksponēts 19.
metožu, gan nelabvēlīgu glabāšanas Viņš atklāj, ka reizēm kāds artefakts
gadsimta sākumā
apstākļu dēļ, un nākotnē būtu jāie- parādās internetā ārzemju antikvāro
Johana Frīdriha
gulda daudz līdzekļu to pienācīgai priekšmetu izsolēs, piemēram, tikko
Augusta Tišbeina gleznotais Veimāras lielhercogienes Marijas Pavlovnas portrets.
saglabāšanai, lai tos varētu eksponēt. muzejs iegādājās 1861. gadā izdotus
Sagatavoja: Jana Bahmane, foto Ivars Veiliņš un JV
Tagad tie vairs nav tikai arheoloģis- KPM Statūtus.
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Labo Latvijas rekordu

Pauerliftinga kluba «Apolons»
sportists Renārs
Dronga Lietuvas
atklātajā čempionātā svaru stieņa
spiešanā guļus ar ekipējumu uzstādījis
jaunu Latvijas rekordu – viņš svara kategorijā līdz 83 kilogramiem uzspieda
242,5 kilogramus. Ar šādu rezultātu
viņš kļuva arī par Lietuvas čempionu
vīriešu «Open» grupā, tāpat šis rezultāts
atbilst starptautiskā sporta meistara
normatīvam. «Renāru visa zāle apsveica, kājās stāvot,» emocionāli iespaidīgāko čempionāta brīdi raksturo kluba
vadītājs Edmunds Jansons. Jelgavnieki
Lietuvā kopumā izcīnīja divas zelta un
vienu bronzas medaļu.

Divreiz iebrauc sešiniekā

Brīvdienās Francijas pilsētā Sentetjēnā norisinājās divas
UCI C1 kategorijas
BMX sacensības,
kurās startēja arī
jelgavnieki Vanesa
Buldinska (attēlā)
un Kristens Krīgers.
Sestdien sportisti
sacentās «Trophee
des Nations» sacensībās, bet svētdien –
«Indoor BMX». Pirmajā dienā V.Buldinska
sieviešu «Open» grupā izcīnīja 8. vietu,
bet elites braucēju vidū viņa bija 6. ātrākā,
savukārt svētdien sportiste «Open» grupā
ierindojās 5. vietā. K.Krīgers abas dienas
sacensības noslēdza ceturtdaļfinālā.
Foto: Sanda Tūtere

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Pagarina uzvaru sēriju

«Zemgale/LLU»
otrdien izbraukumā ar 3:2 pieveica
«Prizma». Vārtus
guva Rustams Begovs (attēlā), Valentīns Feoktistovs
un Raivis Kurņigins. «Ar šādu spēli mēs paši sev radām
problēmas – bijām vadībā ar 3:0, ļāvām
pretiniekiem pietuvoties līdz vienu vārtu
deficītam un vēl spēles pēdējā minūtē
saņēmām noraidījumu,» tā «Zemgale/
LLU» galvenais treneris Valērijs Kuļibaba. Šī «Zemgale/LLU» ir ceturtā uzvara
pēc kārtas, kas turnīra tabulā ļauj pacelties uz 3. pozīciju. Nākamā spēle būs
19. decembrī pulksten 19.30 Jelgavā
pret «Lido». Foto: Ruslans Antropovs

Cīnīsies par Top 10

Motosportists
Andris Grīnfelds
aizvadījis junioru
pasaules čempionāta superenduro 1. posmu, kas
norisinājās Polijas
pilsētā Krakovā.
Lai gan šoreiz
Andrim neizdevās iekļūt finālā, viņš
ir apņēmības pilns cīnīties par Top 10.
Viņa kategorijā startēja 31 sportists,
bet finālā iekļuva 14 – Andris nebija
viņu vidū. «Ar savu sniegumu esmu
apmierināts, arī ar uzrādīto laiku.
Vienīgi neesmu apmierināts, ka neizdevās iekļūt finālā,» rezumē sportists.
Nākamais čempionāta posms notiks 5.
janvārī Vācijas pilsētā Rīzā.

Gatavojas Latvijas čempionātam
 Ilze Knusle

Foto: Ivars Veiliņš

Šajā nedēļas nogalē Jelgavas
Ledus sporta skolas (JLSS)
daiļslidotājiem gaidāmas šī
gada nozīmīgākās sacensības – Latvijas čempionāts.
Paredzēts, ka tajā startēs 15
JLSS audzēkņi, tomēr visnozīmīgākais pārbaudījums
tas būs Arinai Somovai un
Kimam Georgam Pavlovam,
kuri centīsies kvalificēties
Eiropas Jaunatnes ziemas
olimpiskajam festivālam.
JLSS daiļslidošanas treneris Andrejs
Brovenko stāsta, ka Eiropas Jaunatnes
ziemas olimpiskais festivāls notiks no
9. līdz 16. februārim Bosnijas un Hercegovinas galvaspilsētā Sarajevā. Lai tam
kvalificētos, tiks ņemti vērā divi sportista starti starptautiskās ISU sistēmas
sacensībās, kā arī Latvijas čempionātā.
«Zinot atlases kritērijus, sekojām līdzi
Arinas iespējām, un šobrīd viņa atrodas
labākās pozīcijās nekā viņas sīvākā konkurente Anete Lāce no Rīgas. Šosezon
vidējais Arinas rezultāts starptautiskās
sacensībās ir 120–130 punkti, bet Anetei
– ap 110 punktiem, tāpēc ir svarīgi, lai
Latvijas čempionātā Arina parādītu labu
sniegumu. Līdz čempionātam galveno
akcentu liksim uz slidojumu skatītājiem
– lai palielinātu iespējamo nopelnīto
punktu skaitu par māksliniecisko izpildījumu,» norāda A.Brovenko.
Savukārt K.G.Pavlovam Latvijā šobrīd konkurentu nav – sportists, kurš

Sestdien Jelgavas sporta hallē noslēdzās Sporta servisa centra (SSC) kausa izcīņa
basketbolā. Par čempioniem
kļuva komanda «Ķepas», kas
ar rezultātu 97:68 uzvarēja
«Doks» vienību, bet 3. vietu
izcīnīja «NĪP» komanda, ar
rezultātu 83:76 pārspējot «Valauto». Pirmo reizi uzvarētāju
komandai tika pasniegts SSC
ceļojošais kauss.
«Kausa izcīņa bija dinamiska un interesanta – katru gadu komandu līmenis tikai
pieaug. Četras komandas, kuras cīnījās
par godalgām, ierindojās labāko četriniekā
arī pēc regulārā turnīra noslēgšanās, tāpēc lielu pārsteigumu, ka tieši tās sadalīs
medaļas, nebija,» norāda turnīra organizators Dins Ušvils, papildinot – fināla cīņā
par čempionu titulu «Ķepas» un «Doks»
rādīja spraigu cīņu, neskatoties uz 20
punktu pārsvaru otrajā puslaikā. «Abām
komandām ir liela pieredze, turklāt viņi
jau lieliski zina savus pretiniekus spēlē,
savukārt fināla spēlē «Dokiem» gluži
vienkārši brīžiem negāja no rokas, kā arī
bija momenti, kad nozīme bija atsevišķu
spēlētāju pieredzei,» tā viņš.
Finālspēles gaitā rezultativitātes rekordu sasniedza Jēkabs Rozītis, kurš

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes
centrs «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310)
aicina darbā: APRŪPĒTĀJUS(-AS)
uz noteiktu laiku.
Galvenie darba pienākumi:
• Veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu aprūpes līmenim;
• Nodrošināt tīrību un kārtību klientu dzīvojamās telpās,
koplietošanas telpās.
Prasības pretendentiem:
• Vēlama vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• Precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• Vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).
Piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Profesionālās izaugsmes iespējas;
• Atalgojumu no 470 eiro (bruto).
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu diana.
valtere@ozolnieki.lv vai pa pastu uz adresi
SAC «Zemgale», Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Tālrunis uzziņām: 63050449, 63022862.
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes
centrs «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310)
aicina darbā: ERGOTERAPEITU(-I).
Prasības pretendentiem:
• Atbilstoša augstākā izglītība, ārstniecības personas reģistrs,
vēlams sertifikāts (tiesīgs praktizēt ergoterapeita profesijā);
• Precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• Vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).
Piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Profesionālās izaugsmes iespējas;
• Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
• Ir iespēja izmantot dienesta viesnīcu;
• Atalgojumu no 770 eiro (bruto).
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu diana.
valtere@ozolnieki.lv vai pa pastu uz adresi
SAC «Zemgale», Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Tālrunis uzziņām: 63050449, 63022862.

Latvijas čempionātā
piedalīsies 15 Jelgavas
Ledus sporta skolas
audzēkņi, bet vissvarīgākais tas būs Arinai
Somovai un Kimam
Georgam Pavlovam –
viņi cīnīsies par iespēju
startēt Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiskajā
festivālā.
pērn sastādīja konkurenci, šogad nav
redzēts starptautisko sacensību dalībnieku vidū. «No vienas puses, tas ir labi,
ka Kims Georgs patlaban ir labākais
Latvijā, jo viņš, visticamāk, pārstāvēs
valsti Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiskajā festivālā. No otras puses, spēcīgāka vietējā konkurence ceļ līmeni,»
vērtē treneris, piebilstot, ka sportista

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes
centrs «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310)
aicina darbā: MEDICĪNAS MĀSU uz pilnu slodzi.

vidējais rezultāts sacensībās šosezon ir
130–140 punkti. «Viņa reālais potenciāls
ir 160–170 punkti, bet tos iegūt traucē
startā pieļautās kļūdas. Tagad galvenais
uzdevums ir iemācīties izvairīties no
tām,» stāsta A.Brovenko.
Jāpiebilst, ka Latvijas čempionāts
daiļslidošanā notiks 15. un 16. decembrī
Mārupē. «Martā norisināsies arī pasau-

SSC kausu izcīna «Ķepas»
 Anastasija Miteniece
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«Ķepu» sastāvā guva 54 Foto: Ivars Veiliņš
punktus. «Viss izdevās
viegli un tā, kā tam bija
jābūt. Veicu brīvus metienus, un jāatzīst, ka
īpašu pretestību nejutu,»
norāda J.Rozītis. Savukārt «Ķepu» spēlētājs
Māris Masaļskis papildina, ka lielāko komandas
kritumu nācās piedzīvot
spēlē ar Platones komandu ceturtdaļfinālā,
kur uzvara izcīnīta vien
spēles pagarinājumā, savukārt pēc tam
Turnīrā par rezultatīvāko piespēlētāju
komanda sasparojās un uzrādīja augstus atzīts «Ķepu» spēlētājs Juris Brūveris.
rezultātus: «Turnīrā bijām vienoti, un viss Visvairāk atlecošās bumbas izcīnīja Edizdevās. Liels atbalsts bija arī pamatsastā- gars Aleksejevs no «Skandija», bet par
va spēlētāji, kuri šogad pie mums atgriezās turnīra rezultatīvāko spēlētāju atzīts Ģirts
– Mareks Kreicbergs un Edgars Krūmiņš. Pommers no «NĪP».
Viņi bija spēcīgs komandas stiprinājums
Čempionu komandas «Ķepas» sastāvā
gan morāli, gan arī laukumā.»
spēlēja: Artis Putniņš, Juris Brūveris,
SSC direktors Juris Kaminskis uzsver, Jānis Gutāns, Oskars Jēkabsons, Ainis
ka ir gandarīts, ka arī šogad cīņā par kau- Lagzdiņš, Māris Masaļskis, Juris Zasu iesaistījās gan pilsētas, gan novada ko- kenfelds, Valentīns Matusēvičs, Matīss
mandas, tādējādi veidojot konkurenci un Rozītis, Mareks Kreicbergs, Jēkabs Rozīkāpinot sacensību līmeni. «Šogad papildu tis, Artūrs Rudmiezis, Edgars Smirnovs,
tradicionālajam kausam uzvarētājiem Edgars Tramdaks, Edgars Krūmiņš.
pasniedzām arī lielo SSC čempionu ceļoŠogad par kausu cīnījās deviņas komanjošo kausu – tas turpmāk būs sacensību das – «Doks», «Kultūra», «Ķepas», «NĪP»,
galvenā trofeja,» uzsvēra J.Kaminskis. «Rokiji», «Platone», «Skandijs», «Vilki» un
Jāpiebilst, ka līdztekus kausam pirmo trīs «Valauto». Sacensības organizēja Jelgavas
vietu ieguvēji saņēma naudas balvas 300, Sporta servisa centrs sadarbībā ar biedrī200 un 100 eiro vērtībā.
bu «Basketbola klubs «Jelgava»».

les čempionāts junioriem, un Latvijas
Slidošanas asociācijas valde, lemjot par
Latvijas sportistu dalību tajā, ņems vērā
arī nacionālā čempionāta rezultātus,»
piebilst treneris, uzsverot gaidāmo
sacensību nozīmi. Diemžēl Latvijas čempionātā nestartēs JLSS absolvente un šā
gada Ziemas olimpisko spēļu dalībniece
Diāna Ņikitina – viņa ir guvusi traumu.

Otro kārtu sāks
ar spēli mājās
 Ilze Knusle

BK «Jelgava/LLU» Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas
otro apli sāks 14. decembrī
ar spēli mājās, Jelgavas
sporta hallē Mātera ielā
44a, pret BK «Saldus». Spēles sākums – pulksten 20.
Decembrī komanda aizvadīs arī divas spēles izbraukumā – 21. decembrī
pret «Valmiera Glass/ViA 2» un 29.
decembrī pret «LU/BS Rīga». «Šajā
līgā visas komandas māk spēlēt basketbolu, tāpēc iznākumu lielākoties
izšķir tas, kuras komandas spēlētāji
vairāk koncentrējušies konkrētai
spēlei,» uzskata Jelgavas komandas
galvenais treneris Gatis Justovičs.
Otrajā posmā cīņu par čempionu titulu turpina 12 komandas: «Saldus»,
«Ķekava», «Kandava/COMPOR»,
«Jelgava/LLU», «RSU», «Ventspils
Augstskola», «BA «Turība»», «OC
Limbaži», «Gulbenes buki», Bauskas
BJSS/SC «Mēmele»», «LU/BS Rīga»,
«Valmiera Glass/ViA 2». Komandas
divreiz sacentīsies ar pretiniekiem,
ar kuriem nespēlēja 1. posmā. Jelgavnieki laukumā netiksies ar «RSU»,
«Ventspils Augstskola» un «BA «Turība»».

Prasības pretendentiem:
• Reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu reģistrā un ir tiesīga praktizēt profesijā
māsa (medicīnas māsa);
• Precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• Vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).
Piedāvājam:
• Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
• Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
• Profesionālās izaugsmes iespējas;
• Atalgojumu 715 eiro apmērā (bruto).
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu diana.
valtere@ozolnieki.lv vai pa pastu uz adresi
SAC «Zemgale», Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Tālrunis uzziņām: 63050449, 63022862.
Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes
centrs «Zemgale» (reģ.Nr.90001623310)
aicina darbā: MĀSU PALĪGU uz pilnu slodzi.
Prasības pretendentiem:
• Reģistrēts Ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu reģistrā;
• Precizitāte darba pienākumu veikšanā;
• Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
• Valsts valodas zināšanu atbilstība LR likumdošanai;
• Vēlamas svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī (krievu).
Piedāvājam:
• Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
• Atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu;
• Profesionālās izaugsmes iespējas;
• Atalgojumu 605 eiro apmērā (bruto).
CV un motivācijas vēstuli sūtīt pa e-pastu diana.
valtere@ozolnieki.lv vai pa pastu uz adresi
SAC «Zemgale», Skolas iela 9, Ozolnieki, LV-3018.
Tālrunis uzziņām: 63050449, 63022862.

Meklē darbu
Varu palīdzēt celtniecības vai saimniecības darbos. T.29870655.
Elektromontieris. Izskatīšu visus piedāvājumus. T. 22163952.
Medmāsa. Varu palīdzēt veciem cilvēkiem. T. 28236557.
Vīrietis meklē darbu. T. 25994203.

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS PUHOVS (1927. g.)
JURIS INDRIKOVS (1969. g.)
AIVARS STEPANOVS (1961. g.)
BORISS MARUDINS (1941. g.).
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 17. decembris
LTV1
5.20 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi. Aktrise Lidija Freimane.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Kārsava – Bozova – Malnava.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2784.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 63.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Radinieki Ziemassvētkos. Vācijas komēdija. 2015.g.
12.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.10 Ielas garumā. Hamburgas iela.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 342. un 343.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 62.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2784.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 TIEŠRAIDE. Dod pieci! Labdarības maratona atklāšana.
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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Dod pieci! Labdarības maratons.

LTV7
5.00 Garšu skola. 7.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.31 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.45 Daudz laimes, jubilār!*
9.30 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 13.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 363. un 364.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 75.sērija.
11.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
13.00 Aculiecinieks.*
13.20  Piekrastes stāsti ar Robsonu Grīnu. Dokumentālu filmu cikls.
14.20 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 12.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 76.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 43.sērija.
22.05  Midsomeras slepkavības 13. Detektīvseriāls. 8.sērija.
23.50 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.*
1.50 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 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 8.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 158.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
11.40 Laiks dejot! ASV drāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Atklāj Latviju!
14.45 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
15.40 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 55.sērija.
16.35 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 35.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 5. Realitātes šovs. 35.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 10.
20.40 Degpunktā.
21.10 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
21.25 Ekstrasensi – detektīvi 6. Krievijas realitātes šovs. 9.sērija.
22.35 Autopsija: viņu pēdējās stundas 4. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
23.35 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
0.35 LNT ziņu «Top 10».*
1.20 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.40 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.05 Degpunktā.*
2.30 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 14. un 15.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 12.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 3. un 4.sērija.
8.50 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 3.sērija.
9.55 Makgaivers 4. ASV spraiga sižeta seriāls. 1.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 3. Realitātes šovs. 26.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 5. un 6.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 9.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 4. Realitātes šovs. 1.sērija.
17.50 Māmiņas. Krievijas seriāls. 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Vajātie. ASV realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.05 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 11.sērija.
23.05 Rouzvuds 2. ASV seriāls. 2016.g. 16.sērija.
0.05 Nekā personīga.*
1.00 Sveika, Rīga!*
1.30 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 3.sērija.
2.30 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 46.sērija.
3.05 TV3 ziņas.*
3.45 Bez tabu.*

Otrdiena, 18. decembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. Bajāru iela.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2785.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 64.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Latvijas sirdsdziesma.*
11.45 Daudz laimes, jubilār!*
12.26 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

13.05 Province.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 344. un 345.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 63.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2785.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Ceturtā studija.
19.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 46.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. 2018. Latvijas hronika. Uģis Olte.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas kods. Dāvids un Goliāts.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Dod pieci! Labdarības maratons.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.31 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Aizliegtais paņēmiens.*
9.30 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 14.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 365. un 366.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 76.sērija.
11.55 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar. subt.).*
13.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
14.05 12 elementi ainavā.*
14.35 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 10.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 43.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
18.20 TIEŠRAIDE. FIFA Pasaules klubu kausa izcīņa futbolā. Pusfināls.
20.30 Izziņas impulss.*
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 44.sērija.
22.00  Skrējiens. Kanādas vēsturiska drāma (ar subt.). 2016.g.
0.25 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.*
2.25 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 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 9.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 159.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
11.40 Kāzu līkloči. Vācijas romantiska komēdija. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.20 Labā ragana 2. ASV seriāls. 11.sērija.
16.15 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 56.sērija.
17.10 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 2015.g. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
18.10 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 2015.g. 1.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.10 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
21.20 TV PIRMIZRĀDE. Ziemassvētku sirdis. ASV romantiska drāma. 2016.g.
23.20 Tie esam mēs 2. ASV seriāls. 2017.g. 4.sērija.
0.20 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 10.sērija.
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
1.25 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 15.sērija.
2.10 Degpunktā.*
2.30 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 16. un 17.sērija.
5.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 13.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 5. un 6.sērija.
8.50 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 4.sērija.
9.55 Makgaivers 4. ASV spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 4. Realitātes šovs. 1.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 7. un 8.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 10.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 4. Realitātes šovs. 2.sērija.
17.50 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
22.00 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 Leģendas 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.55 Labais ārsts. ASV seriāls. 2017.g. 11.sērija.
0.50 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 4.sērija.
1.50 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 47., 48. un 49.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Trešdiena, 19. decembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Ielas garumā. RTU studentu pilsētiņa Ķīpsalā.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2786.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 65.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
11.35 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 51.sērija.
12.10 Latvijas kods. Dāvids un Goliāts. Dokumentāla filma.
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Vides fakti.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 346. un 347.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 64.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2786.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Ceturtā studija.
19.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 47.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Izziņas impulss.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Dod pieci! Labdarības maratons.

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.31 Reaktīvie draugi. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 «De facto» (ar subt.).*
9.00 Province (ar subt.).*
9.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 367. un 368.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 77.sērija.
11.55 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
12.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
13.55 Kūku čempions 6: kopsavilkums.
Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
15.05 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 44.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
18.20 TIEŠRAIDE. FIFA Pasaules klubu kausa izcīņa futbolā. Pusfināls.
20.30 Hokeja laukums.
21.05  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 45.sērija.
22.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
23.00 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.*
1.00 Aculiecinieks.*
1.20 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 10.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 160.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
11.40 Ziemassvētku sirdis. ASV romantiska drāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.30 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 57.sērija.
17.40 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 2015.g. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
18.10 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 2.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.10 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
21.20 Zebra 2.
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Bille. Latvijas biogrāfiska drāma. 2018.g.
0.00 Kāzu līkloči. Vācijas romantiska komēdija. 2017.g.
1.35 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 16.sērija.
2.20 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 18.sērija.
5.25 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 1.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 7. un 8.sērija.
8.50 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 5.sērija.
9.55 Makgaivers 4. ASV spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 4. Realitātes šovs. 2.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 4.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 9. un 10.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 11.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 4. Realitātes šovs. 3.sērija.
17.50 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Ekstrasensu cīņas 18. Realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.35 Lucifers 2. ASV seriāls. 2016.g. 14.sērija.
23.35 Leģendas 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.30 Speciālo uzdevumu vienība «SWAT». ASV seriāls. 5.sērija.
1.25 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 50., 51. un 52.sērija.
3.10 TV3 ziņas.*
3.40 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 20. decembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2787.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 66.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Aizliegtais paņēmiens.*
11.50 1:1. Aktuālā intervija.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 348. un 349.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 65.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2787.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Ceturtā studija.
19.30 Misters Bīns. Lielbritānijas seriāls (ar subt.).
20.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 48.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
22.00  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Dod pieci! Labdarības maratons.

LTV7
5.00 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.31 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
8.00 Ceturtā studija.*
8.30 Ielas garumā. Hamburgas iela (ar subt.).*
9.00 Vides fakti (ar subt.).*
9.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 369. un 370.sērija.
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11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 78.sērija.
11.55 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.*
12.25 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.00 Aculiecinieks.*
13.20 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
13.50  Dabas arhitekti. Atrašanās vieta ir svarīga.
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
14.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 45.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Aculiecinieks.*
18.20 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Nove Mesto Čehijā.
19.40 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.15 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 46.sērija.
22.45 Sporta studija.*
23.30 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.*
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 11.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 161.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 2. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
11.40 Viesnīca «Heidelberga». Krāmere pret Krāmeri.
Vācijas komiska drāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.30 Labā ragana 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 58.sērija.
17.30 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 2015.g. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
18.10 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 3.sērijas turpinājums.
19.00 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 17.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.10 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
21.20 Latvijas lielākie noslēpumi. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
22.20 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 2016.g. 11.sērija.
0.50 Hūberts un Štallers. Vācijas detektīvseriāls. 2011.g. 4.sērija.
1.40 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 17.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 2. un 3.sērija.
5.55 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 2.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 9. un 10.sērija.
8.50 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 6.sērija.
9.55 Makgaivers 4. ASV spraiga sižeta seriāls. 4.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 4. Realitātes šovs. 3.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 5.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.25 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 11. un 12.sērija.
15.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 2011.g. 12.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 4. Realitātes šovs. 4.sērija.
17.50 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
21.00 Nāvējošais ierocis 2. Spraiga sižeta seriāls. 2017.g. 3.sērija.
22.00 Bada spēles. Zobgaļsīlis. 1.daļa.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
0.15 Kāsla metode 8. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
1.10 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 6.sērija.
2.15 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

Piektdiena, 21. decembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2788.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 67.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
11.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 350. un 351.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.00 Krustpunktā.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 66.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2788.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.10 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.48 Sporta ziņas. 20.55 Laika ziņas.
21.00 TIEŠRAIDE. Latvijas Gada balva sportā 2018.
0.00 Dod pieci! Labdarības maratons.

LTV7
5.00 Ielas garumā. Hamburgas iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.31 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Ceturtā studija.*
8.25 Aculiecinieks.*
8.40 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
9.10 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 371. un 372.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 79.sērija.
11.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 10.sērija.
12.25 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
13.00 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
13.15 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
13.45 Pusstunda bez vecākiem (krievu val., ar subt.).
14.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
15.00 Personība. 100 g kultūras.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 46.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Aculiecinieks.*
18.20 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
7,5 km sprints sievietēm.
19.40 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.15 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.45  Tās tik ir operas! Vivaldi un Venēcija. Dokumentālu filmu cikls.
21.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.30  TV PIRMIZRĀDE. Pirms ziemas.
Francijas drāma (ar subt.). 2013.g.
0.25 Pasaules meistarsacīkstes florbolā vīriešiem.*

2.25  Inspektors Benkss 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
4.05  Dabas arhitekti. Atrašanās vieta ir svarīga.
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 12.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 162.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Labā ragana 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
11.40 Viesnīca «Heidelberga». Atnākšana un aiziešana.
Vācijas komiska drāma. 2016.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.30 Labā ragana 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
16.35 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 59.sērija.
17.40 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 2015.g. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 4.sērijas turpinājums.
18.55 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 18.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.10 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
21.20 Laipni lūgta ģimenītē. ASV romantiska komēdija. 2005.g.
23.30 Viesnīca «Heidelberga». Krāmere pret Krāmeri.
Vācijas komiska drāma. 2016.g.
1.20 Fī. Turcijas seriāls. 2017.g. 18.sērija.
2.15 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 12.sērija.
3.00 Degpunktā.*
3.25 900 sekundes.*

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 4. un 5.sērija.
5.55 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 3.sērija.
6.25 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.55 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.25 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 11. un 12.sērija.
8.50 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 7.sērija.
9.55 Makgaivers 4. ASV spraiga sižeta seriāls. 5.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.20 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
11.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 4. Realitātes šovs. 4.sērija.
12.50 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 5.
13.50 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.50 Draugi 3. ASV komēdijseriāls. 1996.g. 13.–16.sērija.
16.50 Palikt vai pārvākties. Vankūvera 4. Realitātes šovs. 5.sērija.
17.50 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viens pats mājās 4. ASV komēdija. 2002.g.
22.10 Ārpuslaulības nedēļa. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.25 Kobra 11-14. Seriāls. 2009.g. 7.sērija.
1.30 Nāvējošais ierocis 2. Spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
2.25 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Sestdiena, 22. decembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
8.30 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
8.42  Brīnumainā tuklīšu sala. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Sniega māte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.45  Sarkangalvīte un vilks. Pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
13.00 Divi vienā. Latvijas seriāls. 46., 47. un 48.sērija.
14.30 Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā (ar subt.).*
15.00 Misters Bīns. Lielbritānijas seriāls (ar subt.).
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. No ūdens līdz ledum: ekstrēmā māksla.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.25 Aculiecinieks.
18.40 Es – savai zemītei.
19.10 Vides fakti.
19.40 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  TV PIRMIZRĀDE. «La La Land». Kalifornijas sapņi.
ASV romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
0.00 Dod pieci! Labdarības maratons.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
6.35 Resgalības 4. Animācijas filma.
6.45 Klucānija. Animācijas filma.
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Karaliste.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4.
Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
10.00 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.45 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.35 Hokeja laukums.*
12.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
13.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
14.00  Ekstrēmās ziemeļu nogāzes. Dokumentāla filma.
15.00 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma.
15.50 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
Iedzīšanas sprints vīriešiem.
16.40 Latvijas sporta varoņi. Dukuru mezgls.*
17.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
18.15 TIEŠRAIDE. FIFA Pasaules klubu kausa izcīņa futbolā. Fināls.
20.50 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
Iedzīšanas sprints sievietēm.
21.40  Midsomeras slepkavības 14. Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.25  Inspektors Benkss 4. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.10  Pirms ziemas. Francijas drāma. 2013.g.
3.05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 285.–288.sērija.
4.45 Aculiecinieks.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.30 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.50 Nosvērtie 2. Realitātes šovs. 13.sērija.
7.25 Tuč, tuč Rītiņš.
8.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
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9.00 Rīta pietura.
10.00 Laimīgs un vesels.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. Atgādina Ziemassvētkus.
ASV un Kanādas romantiska komēdija. 2016.g.
12.50 Mūzikas skaņas. ASV ģimenes drāma. 1965.g.
16.30 Latvijas lielākie noslēpumi. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
17.35 Laipni lūgta ģimenītē. ASV romantiska komēdija. 2005.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
18.10 Laipni lūgta ģimenītē. Romantiska komēdija. Filmas turpinājums.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā.
21.10 Eņģeļi pār Latviju. Labdarības maratons.
21.20 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 43. un 44.sērija.
23.30 Laiks dejot! ASV drāma. 2016.g.
1.15 Viesnīca «Heidelberga». Atnākšana un aiziešana.
Vācijas komiska drāma. 2016.g.
2.40 Nosvērtie 2. Realitātes šovs. 13.sērija.

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 6. un 7.sērija.
5.50 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 17.sērija.
6.45 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
7.10 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.45 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.40 Zoodārza slepenā dzīve 2. Seriāls. 2016.g. 2.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 X faktors 2. Latvijas muzikāls šovs. 2018.g.
15.00 Džesikas Dārlingas pamatskolas likumi. Ģimenes filma. 2016.g.
16.30 Viens pats mājās 4. ASV komēdija. 2002.g.
18.30 Olafa ledus sirds dēka. ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Ledus sirds» drudzis. ASV animācijas filma.
19.50 Ledus sirds. ASV animācijas filma. 2013.g.
21.45 «Pacific Rim»: uzbrukums Zemei.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
0.30 Bada spēles. Zobgaļsīlis. 1.daļa.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
2.45 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 57., 58. un 59.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 23. decembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
8.30 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
8.42  Brīnumainā tuklīšu sala. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.45  Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
10.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
10.35 TIEŠRAIDE. Dod pieci! Labdarības maratons.
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.00 Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki. LTV videofilma. 42.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. «Dvēseļu putenis».
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Artūrs Maskats.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.25 Province.
18.55  Ziemassvētku atzīšanās. Romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.19 Sporta ziņas. 20.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 TIEŠRAIDE. Dod pieci! Labdarības maratona noslēgums.
22.30 Likteņdzirnas. Latvijas melodrāma (ar subt.). 1997.g.
0.25 Kalnciema ielas koka namu atdzimšana. Dokumentāla filma.
0.50  No ūdens līdz ledum: ekstrēmā māksla.
Dokumentāla filma (ar subt.).
1.50  «La La Land». Kalifornijas sapņi.
ASV romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
4.15 Kopēja Marija. Vācijas traģikomēdija (ar subt.).

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Piedzīvojums dabā.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. Hamburgas iela (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Izziņas impulss. Raidījums.*
9.30 Pusstunda bez vecākiem (krievu val., ar subt.).
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.35 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 285.–288.sērija.
12.20 Nanotehnoloģijas elektromobiļos. Dokumentāla filma.
12.35 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
15 km ar kopīgu startu vīriešiem.
13.25  Sniega māte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
14.35 Mārcis Auziņš: programmas «Viens» koncertieraksts.*
15.20 TIEŠRAIDE. Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā.
12,5 km ar kopīgu startu sievietēm.
16.15 Rozenštrauha gadsimts.
Eduarda Rozenštrauha jubilejas dižkoncerts.*

Jelgavas 4. sākumskola
(reģ.Nr.2811902954)

aicina darbā mūzikas skolotāju.
Atalgojums: 710,00 eiro (bruto)
par 1 slodzi jeb 30 stundām.
Tālrunis: 63024449.

SIA «INTRANSSERVISS»

(reģ.Nr.53603016161)
piedāvā stabilu un pastāvīgu darbu
ar sociālajām garantijām

AUTOMOBIĻU MAZGĀTĀJIEM(-ĀM).

Bruto darba alga no 430 līdz 1000 EUR/mēnesī.
Darba grafiks:
1) maiņās no pulksten 8 līdz 20;
2) darba dienās no pulksten 8 līdz 17;
3) var apvienot ar mācībām vai citu darbu,
vienojoties par individuālu darba grafiku.

Pretendentiem lūdzam zvanīt pa tālruni 63011667
vai 26144877, sūtīt savu CV pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv vai pieteikties personīgi klātienē
Aviācijas ielā 30, Jelgavā.

TV PROGRAMMA

18.15  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
19.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 13.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Greizais nams.
Lielbritānijas krimināldrāma. 2017.g.
23.10 Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā».
0.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. Ielūdz R. Pauls.
1.35 Sporta studija.*
2.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.15 Atgriezies! Lirisko dziesmu koncerts.*
3.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 5.sērija (krievu val., ar subt.).

LNT
5.20 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.40 Hūberts un Štallers. Vācijas detektīvseriāls. 2011.g. 4.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju 2.
6.55 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
8.45 Zebra 2.
9.00 Ceļojums kā piedzīvojums 4. Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 Sirdspuksti. Lielbritānijas seriāls. 9. un 10.sērija.
13.00 Bille. Latvijas biogrāfiska drāma. 2018.g.
15.05 Tev tuvumā. 2017.g. Koncerts.
16.55 Brīvdienas. ASV komēdija. 2006.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Brīvdienas. ASV komēdija. Filmas turpinājums.
20.00 LNT ziņas.

20.10 TIEŠRAIDE. Eņģeļi pār Latviju. Ziemassvētku labdarības koncerts.
23.05 Atgādina Ziemassvētkus. Romantiska komēdija. 2016.g.
0.55 Tirāns 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
1.40 Sirdspuksti. Lielbritānijas seriāls. 2016.g. 9. un 10.sērija.
3.00 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2.
ASV un Kanādas realitātes šovs. 2013.g. 9.sērija.

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 8. un 9.sērija.
5.55 Elementāri, Vatson! 5. ASV seriāls. 2016.g. 18.sērija.
6.50 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
7.30 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
8.00 Jo-kai pulkstenis. Animācijas seriāls.
8.30 Sapinušies. Animācijas seriāls.
9.25 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.05 Leģenda par aizbildņiem – Gahūlas pūcēm.
ASV un Austrālijas animācijas filma. 2010.g.
13.00 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 4.sērija.
13.30 Vajātie. ASV realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
14.25 «Pacific Rim»: uzbrukums Zemei.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
17.00 Ledus sirds. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.15 Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus. Ģimenes komēdija. 2000.g.
21.15 Melnā feja Malefisenta. ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.
23.10 Florense Fostere Dženkinsa. Muzikāla komēdija. 2016.g.
1.25 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 60.–65.sērija.
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Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs piedāvā iespēju interesentiem un
metālapstrādes nozarē strādājošajiem papildināt savas zināšanas un
prasmes programvadības metālapstrādes darbagaldu (CNC) operatora darbā,
apmeklējot bezmaksas kursus «Ievads CNC operatora kompetencēs».
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs ir iesaistījies starptautiskā «Erasmus+» projektā «Metālapstrādes
nozares darbinieku sagatavošana darbam ar gudrām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām», un tā ietvaros aicina
ikvienu interesentu, kā arī nozarē strādājošos papildināt savas zināšanas un prasmes CNC operatora darbā, iesaistoties
60 stundu neformālās izglītības programmā «Ievads CNC operatora kompetencēs».
Galvenās mācību tēmas – metālapstrādes darbagaldu uzbūves variācijas un atšķirības: CNC programmēšana, izmantojot
speciālu simulatoru; praktiskā programmēšana vienkāršu – manuālās programmēšanas detaļu izgatavošanai, kā arī
jautājumi saistībā ar IT drošību un lielo datu pārvaldību, un jaunās ražošanas platformu «Industry 4.0».
Projekta ietvaros tiek izstrādāta interaktīva mācību vide, kurā katrs varēs novērtēt savas zināšanas dažādās metālapstrādes
jomās. Pamatojoties uz šo novērtējumu, būs iespējams turpināt teorētisko zināšanu papildināšanu, izmantojot e-vidē ievietotos
materiālus, kā arī gūt izpratni par CNC procesiem, izmantojot virtuālo CNC procesu simulatoru. Kopumā mācību laikā tiks gūts
ļoti plašs, vispārējs priekšstats par CNC iekārtu iespējām un universālo metālapstrādes iekārtu uzbūvi. Šāda mācību programma
ir uzskatāma kā labs pirmais solis gan iesācējam metālapstrādes jomā, gan arī jau strādājošam CNC speciālistam, lai gūtu un
nostiprinātu pamatzināšanu bāzi.
Mācību programma veidota ar praktisku ievirzi – darbs pie simulatora.
Mācības plānots uzsākt 2019. gada janvārī, nodarbību notiks piektdienās no pulksten 14.00 līdz 17.45.
Mācības ir pieejamas bez maksas. Kursu ilgums – no janvāra līdz aprīlim.
Dalībnieku skaits ir ierobežots. Lūdzam interesentus pieteikties līdz 21. decembrim,
rakstot pa e-pastu skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv, maris.ernstsons@zrkac.jelgava.lv
vai zvanot pa tālruni 26171465 ZRKAC Metālapstrādes mācību parka vadītājam Mārim Ernstsonam.
Mašīnbūve un metālapstrāde ir viena no vadošajām rūpniecības nozarēm Latvijā. 2017. gadā nozare nodrošināja 17
% no kopējās apstrādes rūpniecības apgrozījuma un 22 % no kopējā preču eksporta.
Pētījumi apliecina, ka metālapstrādes un mašīnbūves nozares lielākais izaicinājums šobrīd ir kvalificēta darbaspēka
trūkums. Kvalificēti darbinieki nosaka uzņēmuma konkurētspēju metālapstrādes nozarē. Metālapstrādē nodarbinātie,
kuri strādā ar programvadības metālapstrādes darbagaldiem (CNC iekārtām), ir augsta līmeņa speciālisti, un pēc
tiem ir un arī būs liels pieprasījums gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.
Lai veicinātu augsti kvalificētu CNC speciālistu sagatavošanu un mazinātu nodarbināto prasmju neatbilstību darba
tirgus vajadzībām, 4 valstis – Vācija, Latvija, Lietuva, Igaunija – īsteno «Erasmus+» projektu «Metālapstrādes nozares
darbinieku sagatavošana darbam ar gudrām tehnoloģijām atbilstoši Industrijas 4.0 vajadzībām». Latviju šajā projektā
pārstāv IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC), Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija (MASOC)
un Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde «Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs».
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 13. decembris

Latvijai – 100 Godinās senču tradīcijas
Foto: no JV arhīva

Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā tika iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.
Darja Zozuļenko, 9 gadi

 Jana Bahmane

Mēs abas – es un Latvija
Tu esi tik balta kā baltākais sniegs, Tev sirds pukst strauji kā zaķa
Es – maza un mīļa kā saldākais
skrējiens,
miegs.
Man lēnāk – kā gliemeža kāpiens.
Tu mani mīli kā mamma mīl bērniņu, Tev patīk brīvība, laime un miers,
Es tevi – kā saldo medutiņu.
Bet man vienmēr patīk tevī atrasties!
Tev dzimšanas diena lapu krāšņumā,
Man – saules spožumā.

KRISTA BŪMERTE,
Jelgavas 4. vidusskola, 1.b klase

Pasākumi pilsētā
14. decembrī pulksten 18 – A.Putniņas un brāļu Petrausku Ziemassvētku
koncerts «Zem zvaigžņotās debess». Biļešu cena – 19 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
15. decembrī pulksten 12 – tradicionālo amatu dienas nodarbība «Sveču
liešana». Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalības maksa – 4,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
15. decembrī pulksten 14 un 18 – JPPI «Kultūra» BJDK «Vēja zirdziņš»
deju uzvedums «Miedziņš nāk». Režisore – A.Leite-Straume. Mākslinieciskā
vadītāja – A.Skrastiņa. Biļešu cena – 2 un 3 € (kultūras namā).
15. decembrī pulksten 16 – koncerts «Balti Ziemassvētki». Piedalās jauktais
koris «Balti» (diriģente – M.Branka) un sieviešu vokālais ansamblis «Guns»
(vadītāja – G.Agruma) (Jelgavas Sv.Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā).
16. decembrī pulksten 12 – koncerts «Zvaigžņu stunda». Piedalās vijoles un
alta spēles studijas «Vijolīte» audzēkņi. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
16. decembrī pulksten 16 – koncerts «Ar spārnu pārslotu». Piedalās jauktais
koris «Zemgale», E.Kivila (klavieres), A.Kolodinska (flauta), T.Bērziņa (arfa). Diriģenti – G.Pavilons un Z.Stafecka. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā).
18. decembrī pulksten 18 – pasaka-balets «Sniega karaliene» pēc H.K.Andersena pasakas motīviem. Maskavas Valsts Kultūras institūta Klasiskās dejas
katedras studentu viesizrāde. Ilgums – 1 h 10 min. Biļešu cena – 5-12 € (kultūras namā).
19. decembrī pulksten 19 – muzikāla izrāde «Kraukšķītis» 2 cēlienos pēc
M.Stārastes pasakas motīviem. Režisors – I.Lūsis. Izrāde paredzēta skatītājiem
no 5 gadu vecuma. Ilgums – 1 h 30 min. Biļešu cena – 10 un 15 € (kultūras
namā).
20. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas 4. vidusskolā).
20. decembrī pulksten 19 – grupas «Otra Puse» un Antras Stafeckas ziemas
akustiskais koncerts «Tu esi man». Piedalās Jelgavas popkoris. Biļešu cena –
10-15 € (kultūras namā).
21. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku sarīkojums «Senlatviešu Ziemassvētki ienāk Vecpilsētā». Ieeja – bez maksas (Vecpilsētas ielā).
22. decembrī no pulksten 14 – Ziemassvētku labdarības koncerts. Muzicē
grupa «The Summer Band». Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
22. decembrī no pulksten 11 līdz 14 – «Ziemassvētku jampadracis».
Dziesmas un rotaļas ar Kašera Jautrajām eglītēm: eglīšu rotājumu, svečturu
veidošanas darbnīcas, jautrais matu bums, svētku kreklu appūšana (katram
dalībniekam jāņem līdzi savs T krekls). Piparkūku darbnīcā jūs gaidīs rūķi no
Jelgavas Amatu vidusskolas. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

Izstādes
No 15. decembra – fotomākslinieces Annas Džibuti personālizstāde «Senas
pasakas mūsdienu izpildījumā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
20. decembrī pulksten 15 – izstādes «Kurzemes Provinces muzejam 200»
atvēršanas svētki. Izstādes laikā būs apskatāmi eksponāti no Latvijas un ārzemju muzejiem un arhīviem (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 2. janvārim – Jura Zēberga (AFIAP) fotoizstāde «Ziedi. Daba. Simfonijas»
(Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 6. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas 2018. gada nobeigumu darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 6. janvārim – TDA «Diždancis» 40 gadu jubilejas fotoizstāde ««Diždancis» gadalaiku nokrāsās» (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 11. janvārim – Valērija Sudakova fotogrāfiju izstāde «Cilvēks. Daba.
Latvija» (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37).

Ieskandinot ziemas saulgriežus, 21. decembrī pulksten
18 Vecpilsētas ielā notiks Ziemassvētku sarīkojums «Senlatviešu Ziemassvētki ienāk
Vecpilsētā», kura gaitā interesentiem būs iespēja caur
rotaļām, dziesmām, dejām
un rokdarbiem izzināt latviešu tautas ziemas saulgriežu
svinēšanas tradīcijas.
Viena no pasākuma centrālajām
aktivitātēm būs kopīga bluķa velšana,
simboliski attēlojot saules ritējumu un
bluķī sakopojot aizvadītā gada likstas,
sliktās domas un bēdas – mūsu senči

ticēja, ka visas gada gaitā piedzīvotās
nedienas ziemas saulgriežos tiek sadedzinātas kopā ar bluķi. «Pasākumā
aicinām piedalīties lielus un mazus
jelgavniekus, kopīgi ieskandinot Vecpilsētu ar ziemas saulgriežiem raksturīgām
dziesmām, dančiem un rotaļām, kā arī
apliecinot to, ka saulīte pamazām dodas
uz pavasara pusi,» tā folkloras kopas
«Dimzēns» vadītāja Velta Leja. Viņa
pasākuma dalībniekus aicina ne vien
tērpties dažādās maskās, bet arī ņemt
līdzi skanošus priekšmetus, piemēram,
zvaniņus, zvārguļus, katlus un pannas,
skaidrojot, ka skaņa un dažādi trokšņi
atbaida ļauno. «Tiek uzskatīts, ka
trokšņojot tiek aizraidīts tas, kas šajā
tumšajā laikā nemanīts pielavījies klāt,»
papildina folkloras kopas «Dimzēns»

vadītāja. Tāpat Vecpilsētas ielā tiks
iedegts ugunskurs, pie kura pasākuma
dalībniekiem būs iespēja sasildīties, kā
arī sadedzināt vasaras saulgriežos pītos
ziedu vainagus. Kopā ar folkloras kopu
«Dimzēns» Vecpilsētas ielu ieskandinās
arī folkloras kopa «Liepāre».
Līdztekus tradicionālajām izdarībām
Vecpilsētas ielā Jelgavas Pensionāru
biedrības telpās Dobeles ielā 62a notiks
radošās darbnīcas, kurās kopā ar rokdarbnieku klubu «Zelta rokas» klātesošie varēs apgūt dažādu Ziemassvētku
rotājumu darināšanu no dabas veltēm.
Ziemassvētku sarīkojumā «Senlatviešu Ziemassvētki ienāk Vecpilsētā»
bez maksas aicināts piedalīties ikviens
interesents. Paredzētais pasākuma
ilgums – viena stunda.

Arī šogad būs īslaicīgais mākslas tirgus
 Jana Bahmane

Pagājušā gada decembrī Jelgavas Studentu teātra telpās astoņas
dienas norisinājās jelgavnieču Zanes Vēveres un Anetes Aizsilnieces-Kreicbergas organizētais Ziemassvētku pop-up jeb īslaicīgais
mākslas tirgus, kas iepazīstināja interesentus ar vietējo mākslinieku
darbiem. Šogad, turpinot Jelgavā attīstīt pop-up tradīciju, idejas
autores līdzīga koncepta pasākumu «Mākslas re: konstrukcija»
organizē Jelgavas pils muzejā, taču šoreiz mākslas tirgus darbosies
tikai vienu dienu – 19. decembrī no pulksten 10 līdz 20. Ielūkoties
īslaicīgajā mākslas galerijā 15. decembrī būs iespēja arī Jelgavas
pils Ziemassvētku balles apmeklētājiem.
«Mākslas re: konstrukcijas» organizatores atklāj, ka pasākuma pievienotā vērtība ir tā īslaicīgais koncepts un neierastā
norises vieta. «Mēs vēlamies akcentēt
mākslu un tās vērtību, jo mūsdienās
māksla bieži vien saplūst ar amatniecību,
un daudziem rodas neizpratne, kāpēc
mākslas darbu cenas mēdz atšķirties
no amatnieku darinājumu cenām. Mēs
personīgi pazīstam uzrunātos autorus,
un mūsu mērķis ir tuvināt cilvēkus
mākslai, iepazīstināt ar māksliniekiem,
kuru darbi tiks pārstāvēti pasākumā,
atbildēt uz jautājumiem par konkrētiem
mākslas darbiem,» stāsta Z.Vēvere. Viņa
papildina, ka pagājušogad vairāki pop-up

mākslas tirgus apmeklētāji interesējās,
vai iespējams iegādāties tādu pašmāju
mākslinieku kā Ulda Rogas un Raita
Junkera darbus, tādēļ šogad pasākuma
autores uzrunāja arī šos un citus Jelgavas
māksliniekus, līdz ar to arī viņu darbi tiks
pārstāvēti «Mākslas re: konstrukcijā»
Jelgavas pils muzejā.
«Šogad piedāvāsim plašu gleznu klāstu
– mākslas tirgū piedalīsies daudz Latvijas
Mākslas akadēmijas studentu ar savām
gleznām. Tāpat būs iespējams aplūkot un
iegādāties stikla, porcelāna, tekstila un
ādas mākslas darbus, rotas, kā arī dizaina
lampas,» norāda A.Aizsilniece-Kreicberga. Pasākuma organizatores aicina ikvie-

nu izmantot iespēju tuvāk iepazīt vietējo
mākslas piedāvājumu, apskatīt darbus,
jo šis nav tikai tirdziņš, bet vienlaikus arī
izstāde. «Agrāk Jelgavā darbojās mākslas
galerijas «Pils putns» un «Suņa taka», bet
šobrīd mūsu pilsētā šāda formāta vietu
nav. Domājam, ka šāds pop-up pasākums,
kas ātri parādās un pazūd, varētu būt
cilvēkiem saistošs, un mūsu pilsētā ir potenciāls to attīstīt. Mūsuprāt, īpaši vērtīgi
ir šādu pasākumu katru reizi rīkot jaunā
vietā, nodrošinot arī nelielu pārsteiguma
momentu,» uzskata Z.Vēvere.
Jāpiebilst, ka nosaukums «Mākslas re:
konstrukcija» ietver sevī ne vien pasākuma saturu, bet arī raksturo tā norises
vietu. Jelgavas pilī joprojām norisinās
rekonstrukcijas darbi, un pārmaiņas piedzīvo arī pils muzeja telpas. «Pils muzejs
šobrīd ir pārejas posmā – tas atrodas starp
veco un jauno, bet, runājot par mākslu,
tai nav konkrēta laika,» vērtē Z.Vēvere.
«Ziemassvētku re: konstrukciju» Jelgavas pils Ziemassvētku balles apmeklētāji
varēs apmeklēt 15. decembrī, bet pārējie
interesenti iepazīt vietējo mākslu Jelgavas pils muzejā aicināti 19. decembrī no
pulksten 10 līdz 20. Ieeja pilī – no Lielupes
puses.

Kopā būšanas prieks «Ziemassvētku jampadracī»
 Jana Bahmane

Īsi pirms Ziemassvētkiem
mazākos jelgavniekus un
viņu ģimenes Jelgavas kultūras namā tradicionāli pulcēs pasākums «Ziemassvētku jampadracis».
22. decembrī no pulksten
11 līdz 14 kultūras nama trijos stāvos notiks aktivitātes
kopā ar Kašeru un Jautrajām eglītēm, Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem,
kā arī Tautas gleznošanas
studiju un tautas daiļamatu
meistari Ausmu Spalviņu.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle stāsta, ka kultūras
nama 1. stāvā bērni kopā ar daiļamatu
meistari A.Spalviņu varēs no dabas
materiāliem veidot Ziemassvētku rotājumus, tāpat arī Tautas gleznošanas
studijas dalībnieki turpat aicinās piedalīties savā radošajā darbnīcā. Savukārt kultūras nama 2. stāvā klātesošie
varēs darboties ikgadējā piparkūku
darbnīcā – Jelgavas Amatu vidusskolas
audzēkņi pastāstīs un parādīs, kā ar
pārtikas krāsām apgleznot piparkūkas,
piešķirot tām paša izdomātu dizainu.
«Šogad līdzās Kašeram pasākuma
dalībniekus priecēs Jautrās eglītes

– kultūras nama 3. stāvā gaidāmas
spēles un rotaļas, turpat darbosies arī
vairākas radošās darbnīcas, kurās varēs veidot eglīšu rotājumus, svečturus,
kā arī ar krāsu appūst līdzpaņemtos T
kreklus,» papildina S.Sīle. Ziemassvētku ieskaņas pasākumā bērniem šogad
būs iespēja satikt arī Ziemassvētku
vecīti.
Pasākumu «Ziemassvētku jampadracis» Jelgavas kultūras namā bez
maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents. Jāpiebilst, ka aktivitātes trīs
stundu garumā norisināsies vienlaicīgi,
tādēļ ikviens varēs izbaudīt «Ziemassvētku jampadrača» piedāvājumu, tam
pievienojoties jebkurā laikā.

