Cienījamie jelgavnieki!
Jaunais gads ir ne tikai datums kalendārā – tās ir arī jaunas
cerības un uzvaras. Pirmssvētku laikā novēlu katram atrast
laiku pārdomām, izvērtēt pagājušo gadu un drosmīgi iezīmēt
jaunus mērķus.
Lai 2017. gadā esam atvērtāki jaunām iespējām! Lai vairojas cilvēku pašapziņa, jo esmu pārliecināts, ka mūsu pilsētas
iedzīvotājiem ir pamats lepoties ar to, ka viņi dzīvo Jelgavā.
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Laimīgu jauno gadu!
Jelgavas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Bijušā lidlauka
teritorijā plāno veidot
loģistikas centru
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas
pašvaldībā vērsušies
Ķīnas un Latvijas uzņēmēji, prezentējot
ieceri bijušajā lidlauka teritorijā izveidot
loģistikas centru. «Situācija tranzīta nozarē gan Latvijā, gan
Baltijā pēdējos gados
ir pasliktinājusies, tāpēc sākām meklēt
sadarbības partnerus
Austrumos. Nu varam
prezentēt divu gadu
darba rezultātu – ieceri par daudzfunkcionāla loģistikas
centra izveidi, kas nodrošinātu gan sauszemes, gan dzelzceļa,
gan ūdens, gan gaisa
pārvadājumus pa visu
pasauli,» prezentējot
ideju, norādīja Latvijas uzņēmējs «Woodi
son Investment LP»
pilnvarotā persona
Juris Šabašovs.

Par tradīciju kļuvusi jelgavnieku kopīga Jaungada sagaidīšana Pasta salā, un arī šogad Jelgavas pilsēta aicina Vecgada vakarā, 31. decembrī, sanākt kopā, videoierakstos atskatīties uz aizvadītajā gadā paveikto un svinīgā gaisotnē sagaidīt jauno – 2017. – gadu. Svinības
Pasta salā sāksies jau pulksten 23, kad muzicēs Ira Krauja-Dūduma ar grupu «Krauja band», taču īsi pirms pusnakts Pasta salas estrādē
tiešraidē tiks translētas valsts augstāko amatpersonu uzrunas, bet pulksten 00.20 klātesošos uzrunās Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, informē pašvaldības iestādē «Kultūra». Jāpiebilst, ka Jelgavā jaunais gads pēc vietējā laika iestājas pulksten 00.25,
kad meridiāns šķērso Svētās Trīsvienības baznīcas torni, tādēļ svētku uguņošana notiks pēc Jelgavas laika – pulksten 00.25. Svinības
Pasta salā kopā ar dīdžeju JAX turpināsies līdz pulksten 1.30, un tās bez maksas aicināts apmeklēt ikviens jelgavnieks.

Lietuvas šosejā uzstādīts ātruma displejs
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai uzlabotu satiksmes
drošību, Lietuvas šosejā, iebraucot Jelgavā no
Elejas puses, uzstādīts
transportlīdzekļu ātruma attēlošanas displejs.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs norāda, ka šis ir informatīvs
radars, kas fiksē garām braucošā
transportlīdzekļa ātrumu un
ar piktogrammu parāda, vai
autovadītājs pilsētā pieļaujamo
braukšanas ātrumu – 50 kilometri
stundā – ievērojis vai pārkāpis. Ja
atļautais braukšanas ātrums nav
pārsniegts, tad pamīšus attēlotajam ātrumam rādās smaidīga seja
zaļā krāsā; ja atļautais braukšanas
ātrums pārsniegts, tad pamīšus
attēlotajam ātrumam rādās dusmīga seja sarkanā krāsā. Trans-

portlīdzekļu momentānā ātruma
attēlošanas displejs fiksē garām
pabraukušo transportlīdzekļu
skaitu un to braukšanas ātrumu.
Šie dati tiek saglabāti, un pašvaldība varēs tos nepieciešamības
gadījumā izmantot.
«Displeju uzstādījām, lai disciplinētu autovadītājus un uzlabotu kopējo satiksmes drošību.
Tas novietots Lietuvas šosejā
pretī iebrauktuvei uz degvielas
uzpildes staciju «Lukoil», un
mazliet uz priekšu ir neregulēta
gājēju pāreja,» vietas izvēli pamato
M.Mielavs. Viņš uzsver, ka šādā
veidā – papildus atgādinot, ka,
iebraucot pilsētā, ātrums ir jāsamazina, – ilgtermiņā var ietekmēt
iedzīvotāju braukšanas paradumus. Piemēram, pirmajās dienās
fiksētie informatīvie dati liecina,
ka joprojām daudzi autovadītāji,
iebraucot pilsētā, nesamazina
ātrumu. Displejs laikā no 21.

Pirmajās dienās fiksētie
informatīvie
dati liecina,
ka joprojām daudzi
autovadītāji,
iebraucot
pilsētā,
nesamazina
ātrumu.
decembra pulksten 12 līdz 26. decembra pulksten 14 fiksējis 8277
transportlīdzekļus, no kuriem
atļautā ātruma robežās (līdz 50
kilometriem stundā) brauca 22
procenti, 43 procenti brauca ar
ātrumu 50 – 70 kilometri stundā,
bet 35 procentiem ātrums bija virs
70 kilometriem stundā. M.Mielavs
piebilst, ka ātruma displeja teorētiskā kļūda ir plus mīnus trīs
kilometri stundā.

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

Viņi kopā ar partneri no
Ķīnas, uzņēmuma «Beijing
Yisheng Co Ltd» valdes priekšsēdētāju Sudun Luo, iecerējuši
bijušajā Jelgavas lidlauka
teritorijā 460 hektāru platībā izveidot loģistikas centru
ar dzelzceļa pievadu un autotransporta pārvadu pār
Driksu un Lielupi, kā arī
izveidot upes konteineru termināli, lai nodrošinātu kravu
pārvadājumus uz pārējām
Latvijas ostām un Baltijas
jūras reģionu. «Šī iecere ir
iekļauta tā sauktā jaunā Zīda
ceļa projektā, nodrošinot tā
savienojumu ar kontinentālo
Eiropu, tāpēc Ķīnas puse ir
ieinteresēta. Savukārt mēs
vēlamies attīstīt savu biznesu,
tomēr šis projekts ir būtisks ne
tikai Jelgavai, bet visai valstij.
Realizējot iecerēto, tiks radītas
līdz pat 8000 darbavietu, un tā
būs iespēja aicināt atgriezties

tos Latvijas iedzīvotājus, kuri
pēdējos gados pametuši valsti,» ieceres ieskicē J.Šabašovs,
papildinot, ka projektā paredzēts uzbūvēt arī apmēram
2000 dzīvokļus.
Projektā plānotas investīcijas arī pilsētas infrastruktūras attīstībā – Atmodas ielas
rekonstrukcija 1,9 kilometru
garumā, jaunu tiltu izbūve
pāri Lielupei un Driksai un
pievedceļu izbūve 1,37 kilometru garumā, dzelzceļa infrastruktūra. Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
norāda, ka šāda mēroga investīciju iecere ir nozīmīga ne
vien pilsētai, bet arī Latvijai
un Eiropai kopumā, turklāt
tas ļaus attīstīt ražošanu,
kas ir Jelgavas prioritāte.
«Lai padarītu pieejamāku
uzņēmējdarbības attīstībai
aptuveni ceturto daļu pilsētas
teritorijas, ir nepieciešams tā
sauktais Ziemeļu šķērsojums
pār Lielupi,» vērtē A.Rāviņš,
piebilstot, ka tik liela strādājošo skaita nodrošināšanai
pilsētai vajadzēs sadarboties
ar tuvējiem novadiem.
Lai īstenotu šo ieceri, plānots dibināt Latvijas–Ķīnas
kopuzņēmumu «Cargo Center
Jelgava». Kā norāda Ķīnas
puses pārstāvis S.Luo, viņam
ir pieredze līdzīgu projektu
attīstībā, turklāt viņa uzņēmuma pārstāvošajā koncernā
ir vēl citi šajā loģistikas projektā ieinteresēti uzņēmumi,
piemēram, aviopārvadātājs.
Arī viņa uzņēmums «Beijing
Yisheng Co Ltd», kas darbojas
farmācijas un medicīnas pakalpojumu jomā, plāno eksportu
uz Eiropu.
Bijušā lidlauka teritorija pieder Jelgavas pilsētas pašvaldībai, un, kā skaidro pilsētas
domes priekšsēdētājs, lai šo teritoriju attīstītu un piesaistītu
investoru, plānots izsludināt
zemes nomas konkursu. Ja
tajā uzvarēs šis Latvijas–Ķīnas
kopuzņēmums, tas varēs sākt
sava projekta realizāciju.

Uzmanību – konkurss!
Foto: Austris Auziņš

Šis ir pirmais ātruma attēlošanas displejs Jelgavā, un M.Mielavs
norāda, ka pēc kāda laika tiks
izvērtēta tā efektivitāte. Ja rādītāji
būs pozitīvi, iespējams, nākotnē
pilsētā vēl varētu tikt izvietoti
šādi displeji. «Ļoti būtiska ir vieta,
kur tas atrodas. Iespējams, šādus
displejus varētu uzstādīt vēl kādā
ielā, iebraucot Jelgavā,» tā «Pilsētsaimniecības» vadītājs. Displeja
uzstādīšana izmaksāja 4829 eiro.

63048800

Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 30. decembrī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām
ar pilsētas simboliku.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 29. decembris

2016. gads Jelgavā
Vēl gada sākumā Jelgavas 2. internātpamatskolas jaunās sporta zāles būvniecība
bija tikai pusē, bet jau 2. septembrī tā svinīgi tika atklāta. Šī ir ne vien jauna sporta
zāle pilsētā, bet arī pirmā zema enerģijas
patēriņa sabiedriskā ēka Jelgavā.

Edgars Bergs izcīna bronzas medaļu Rio! «Paralimpiskās medaļas nevienam par velti nedala – tās ir jānopelna ar smagu
darbu,» pēc izcīnītās bronzas medaļas un atgriešanās no
Rio paralimpiskajām spēlēm atzina lodes grūdējs E.Bergs.

Šogad pasažieriem ērtāka kļuva pārvietošanās ar vilcienu –
gan Jelgavas, gan Cukurfabrikas stacijā paaugstināti peroni
un tagad ir vienā līmenī ar vagona kāpņu zemāko pakāpienu,
kas atvieglo iekāpšanu vilcienā. Tāpat šogad abu staciju pe- Pārmaiņas turpina piedzīvot Pasta sala – tur šogad ierīkoti
roni sakārtoti un uzbūvēta jauna stacijas ēka «Cukurfabrikā». divi jauni pludmales volejbola laukumi, kā arī uzstādīti āra
trenažieri.

Viss šis gads mūsu pilsētā pagāja jauniešu zīmē – Jelgava
bija pirmā jauniešu galvaspilsēta Latvijā. Kā paliekoša vērtība
par godu šim notikumam Pasta salā septembrī tika atklāts
vides objekts.

Pašvaldība izveidojusi Dienas aprūpes centru pilngadīgām
personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – tas ir
jauns pakalpojums, ko nodrošina pašvaldība, un ļauj būtiski Beidzot sakārtošanas darbi notiek pamestajā nu jau bijušajā
atvieglot dzīvi tām ģimenēm, kurās aug pilngadīgas personas linu fabrikas teritorijā – kopš vasaras tur tiek nojauktas bīstamās ēkas. Jaunā īpašnieka plāns ir šajā vietā perspektīvā
ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
izveidot industriālo parku.
Latvijas olimpiādē mūsu sportisti
izcīnīja 37 medaļas, un tas ir labāks sasniegums nekā pirms gada.
Kopā olimpiādē startēja 155 Jelgavas sportisti 18 sporta veidos.
Vācu mašīnbūves uzņēmums
un lielākais nodokļu maksātājs
Jelgavā «AKG Thermotechnik
Lettland» iegādājās bijušās
autobusu ražotnes «Amo Plant»
ēkas un tagad paplašina tajās
savu ražošanu.

Nozīmīgas pārmaiņas
šogad notiek arī LLU
– jau martā atklāts
jaunais Veterinārmedicīnas fakultātes
Patoloģijas centrs un
universitātes Molekulārās bioloģijas un
mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija.
Tāpat LLU apstiprināts
daudzmiljonu projekts par pils fasādes
rekonstrukciju.

Ledus skulptūru festivāls Jelgavā notika jau 18. gadu – šis ir ne
tikai mūsu pilsētas vērienīgākais gada kultūras pasākums, bet
stabili iekļaujas arī visas Latvijas apmeklētāko pasākumu topā.
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2016. gads Jelgavā
Pilsētas svētku gājiens šogad bija
garāks nekā četri kilometri.

Visu vasaru skvērā aiz Jelgavas kultūras nama varējām baudīt profesionālu ainavu arhitektu ierīkotus paraugdārzus un
smelties idejas sava dārza labiekārtošanai.

Vēsturisks gads Jelgavas futbolistiem! FK «Jelgava» trešo
reizi pēc kārtas uzvarēja Latvijas kausa izcīņā, pirmo reizi
izcīnīja sudraba godalgas Virslīgas čempionātā, bet Eiropas
līgas sacensībās divu spēļu summā pārspēja gan Islandes
«Breidablik», gan Bratislavas «Slovan». Par Latvijas Virslīgas
labāko spēlētāju atzīts Gļebs Kļuškins. 2016. gada sezona
bija labākā FK «Jelgava» 12 gadu vēsturē.

Jelgavas Valsts ģimnāzijai šovasar bija jurģi – no septem- «Latvenergo» rīkotajā fizikas erudīcijas konkursā pārliecinoši
bra mācības notiek Jelgavas pilī, bet ģimnāzijas ēkā sākas uzvarēja mūsu Valsts ģimnāzijas audzēkņi skolotājas Baibas
Daģes vadībā.
vērienīgi rekonstrukcijas darbi.

Dobeles ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai ieklāts
jauns asfalta segums, līdzīgi darbi veikti arī Dambja ielas
posmā.

Lieliski šo sezonu uzsākusi pilsētas hokeja komanda HK
«Zemgale/LLU», kas Virslīgas čempionātā leģendārā Haralda
Vasiļjeva vadībā šo gadu noslēgs kā līderi turnīra tabulā.
Šogad mūsu ugunsdzēsēji tikuši pie jaunām
autokāpnēm, kas nu ļauj daudz brīvāk piekļūt
daudzstāvu māju augšējiem stāviem.

Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidotāja DiāJelgavnieks 6. klases skolnieks Reinis Bergmanis pārspēja pat na Ņikitina februārī pasaules jaunatnes ziemas
vidusskolēnus, uzvarot Latvijas jauno programmētāju konkursā. olimpiskajās spēlēs nāciju komandā izcīnīja
sudraba medaļu, bet individuāli – 5. vietu,
savukārt martā pasaules junioru čempionātā
atkārtoti bija desmitā labākā.
Jūnijā jelgavniekus pārsteidza pilsētā iemaldījies alnis, kurš pastaigājās pa mūsu ielām.
Viņu pamanīja vairāki desmiti jelgavnieku,
kuri informēja Pašvaldības policiju, ka dzīvniekam nepieciešama palīdzība. Alnis divu
Pašvaldības policijas ekipāžu pavadībā vismaz
stundu maldījās pa Jelgavas centra ielām, līdz
lēnām izdevās viņu izvadīt no pilsētas.

Jelgavas nakts
pusmaratons šogad pulcēja vairāk nekā 4200
dalībnieku, kas ir
jauns rekords.
Mūsu pašu
studenti uzbūvēja pneimobili – auto,
ko darbina
saspiests
gaiss, – un jau
maijā ar savu
ražojumu startēja sacensībās
Ungārijā.
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Īsi
 Līdz 31. decembra pulksten 17
satiksmei slēgts Asteru ielas posms
no iebrauktuves pie Asteru ielas
16 līdz Atmodas ielai. Tur notiek
lietus kanalizācijas sūknētavas izbūve,
informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
 12. janvārī «A Aptiekas» doktorāta telpās Lielajā ielā 49 pacientus
pēc iepriekšēja pieraksta pieņems
hematoloģe Viktorija Dunska-Pētersone, informē «MFD Veselības grupas»
izbraukumu koordinatore Agnese
Skrodele. Pierakstīties pie speciālistes
var pa tālruni 25431313. Maksa par
konsultāciju – 4,27 eiro (ar ģimenes
ārsta nosūtījumu). Jāpiebilst, ka hematologa konsultācija nepieciešama, ja ir
anēmija (dzelzs deficīts, jebkura ilgstoša mazasinība); neskaidras ģenēzes
leikocitoze vai leikopēnija; trombocitoze vai trombocitopēnija; jebkuras
izmaiņas asins ainā; palielināti limfmezgli; deguna, smaganu asiņošana;
dažādi asins izplūdumi, hemorāģiskās
diatēzes un citas asiņošanas; neskaidra
un ilgstoša paaugstināta temperatūra.
 Iegūt vai atgūt mikrouzņēmumu
nodokļa (MUN) maksātāja statusu
vai atteikties no tā varēs līdz 31.
janvārim, informē Valsts ieņēmumu
dienests (VID). Pieteikumu var aizpildīt
brīvā formā un nosūtīt VID pa pastu
vai iesniegt VID elektroniskajā deklarēšanas sistēmā kā nestrukturētu
dokumentu. Jautājumu un neskaidrību
gadījumā iedzīvotāji var zvanīt pa VID
Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
67120000, vērsties ikvienā VID klientu
apkalpošanas centrā vai arī uzdot
jautājumus rakstiski VID mājaslapā vid.
gov.lv, sadaļā «Kontakti». Jāatgādina,
ka grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa
likumā un likumā «Par valsts sociālo
apdrošināšanu» nosaka: 2017. gadā
MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 eiro ir 12 procenti,
savukārt apgrozījumam virs 7000 eiro –
15 procenti; sākot ar 2018. gadu, MUN
likme būs 15 procenti. Tāpat atceltas
normas, kas noteica darba devējiem
pienākumu veikt minimālās valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas par
darbiniekiem.
 Juris Duplinskis un Andrejs
Sviķis ieguvuši labākā SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) autobusu vadītāja statusu novembrī.

J.Duplinskis uzteikts par izciliem darba
rezultātiem pagājušajā mēnesī reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos, savukārt A.Sviķis par labāko autobusu vadītāju novembrī atzīts Jelgavas
pilsētas pārvadājumos. Jāatgādina,
ka, nosakot labāko šoferi, tiek vērtēts
paveiktā darba apjoms un kvalitāte,
autobusa tehniskais stāvoklis, finanšu
rādītāji un degvielas patēriņš, kā arī vai
autobusa vadītājam nav pārkāpumu un
par viņu saņemtas sūdzības.
 Malkas ceļā izbūvēts pašvaldības
koplietošanas ceļš – jauns nesaistītu
minerālmateriālu seguma (grants
maisījuma seguma) piebraucamais
ceļš ar apgriešanās laukumu un grāvis
lietus ūdens novadīšanai. Izbūvētā
ceļa kopējais garums ir 157 metri,
informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
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ZIŅAS

Par sasniegumiem
ķīmijā un bioloģijā
godina 32 skolēnus

Atzinību un uzņēmuma «PET Baltija» naudas balvu 50 eiro apmērā saņēma arī Jelgavas 4. vidusskolas
12. klases skolnieks Agris Andersons, kurš savu nākotni vēlas saistīt ar informācijas tehnoloģiju nozari
un neslēpj, ka eksaktie mācību priekšmeti viņam padodas īpaši labi.
Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

Šonedēļ PET pudeļu
pārstrādes uzņēmums
«PET Baltija» sadarbībā
ar Jelgavas Izglītības
pārvaldi jau trešo gadu
godināja izcilākos pilsētas vidusskolēnus, kuri
2016./2017. mācību
gada 1. semestrī uzrādījuši augstus sasniegumus eksaktajos mācību
priekšmetos – ķīmijā un
bioloģijā. Pateicību un
naudas balvu no «PET
Baltija» 50 eiro apmērā saņēma trīsdesmit
divi 11. un 12. klases
skolēni.
«Pilsētā jau ir nostiprinājusies
tradīcija, ka uzņēmēji piedalās
mūsu zināšanu un prasmju stiprināšanā, jo tieši izglītība ir Latvijas
izaugsmes pamatā. Uzņēmēji ir
sapratuši, ka viņiem nepieciešami
zinoši un stipri speciālisti,» pateicoties uzņēmumam «PET Baltija»
par ieguldījumu dabaszinātņu
mācību priekšmetu popularizēša-

nā, sacīja Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Savukārt Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza īpašu paldies teica
vecākiem par atbalstu un ieguldīto
darbu savu bērnu izglītošanā.
«Viena no pilsētas prioritātēm ir
izglītība un ekonomiskā attīstība.
Jaunieši ir mūsu pilsētas un valsts
nākotne,» tā viņa.
Kopumā pasākumā tika godināti 32 vidusskolēni no Jelgavas
Valsts ģimnāzijas, Spīdolas ģimnāzijas, 6. vidusskolas, Tehnoloģiju
vidusskolas, 4. vidusskolas un 5.
vidusskolas. Pateicība izteikta arī
skolotājiem, kuri ar savu darbu
veicina jauniešu interesi par dabaszinātņu mācību priekšmetiem.
«Man ir labas atzīmes visos
priekšmetos, taču vislabāk patīk
fizika, jo nākotnē vēlos kļūt par
hidroinženieri – tāpat kā mans
tēvs. Ikdienā bieži saskaros ar šo
nozari, palīdzot tēvam projektēšanas darbos vai vienkārši darba procesā paturot viņa instrumentus.
Eksaktie priekšmeti man gan padodas, gan arī pašai ļoti interesē,»
stāsta Valsts ģimnāzijas 11. klases
skolniece Aiva Birne, kuras vidējā

Jaunā gada pirmajā dienā, 1. janvārī, ieviestas
izmaiņas pilsētas autobusu sarakstā. Kaut arī
sabiedriskais transports
kursēs pēc svētdienas
kustības saraksta, pasažieriem jārēķinās, ka pilsētas nozīmes maršrutos vairāki agrākie reisi
netiks izpildīti, informē
SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP).
1. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 7.02 no Centra uz Mežvidiem, pulksten 8.43 no Centra
uz Tušķiem, 7.58 no Centra uz
Ozolnieku vidusskolu, 7.40 un
8.58 no Tušķiem uz Centru, kā
arī pulksten 7.31 no Mežvidiem
uz Centru un 8.20 no Ozolnieku
vidusskolas uz Centru.
2. maršrutā jaunā gada pirmajā
dienā netiks izpildīts reiss pulksten 7.28 no Centra uz Svētes
skolu, 9.13 no Centra uz Svēti,
pulksten 8 no Svētes skolas uz
Teteli un 9.50 no Svētes uz Centru.

Pulksten 6.20, 7.10 un 8 no
Meiju ceļa, kā arī 6.45, 7.35 un 8.25
no Psihoneiroloģiskās slimnīcas
nekursēs reisi 4. maršrutā.
5. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 6.40 un 8.07 no Bankas
uz Bērzu kapiem, 7.08 un 8.30 no
Bērzu kapiem uz Blukām, 7.46
no Blukām uz Bērzu kapiem, kā
arī pulksten 9.10 no Blukām līdz
Bankai. Bet 7. maršrutā netiks
izpildīts reiss pulksten 6.55 no
Meiju ceļa un 7.35 no Kārniņiem.
8. maršrutā 1. janvārī atcelts
reiss pulksten 6.23, 7.23 un 7.57
no Centra uz Bemberiem, 6.36 un
7.11 no Autoostas uz Romas krogu, 6.55 un 7.55 no Bemberiem,
kā arī pulksten 8.28 no Mežvidiem
un 7.10 un 7.44 no Romas kroga.
9. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 6.04, 7.16, 8.17 un 9.19
no Centra uz Āni, 6.49 no Centra
uz Baložu kapiem, 8.01 un 9.03 no
Centra uz Kastaņu ielu, 7.02 no
Baložu kapiem, 7.08, 8.09 un 9.11
no Kastaņu ielas, 6.27, 7.38, 8.40
un 9.45 no Ānes.
Tāpat jāņem vērā, ka 11. autobuss 1. janvārī nekursēs pulksten
6.50 no Meiju ceļa, 7.21 no Centra

Vēl var pagūt deklarēt dzīvesvietu
 Sintija Čepanone

31. decembris ir pēdējā
diena, kad iespējams
nokārtot formalitātes
saistībā ar dzīvesvietas
deklarēšanu tajos mājokļos Jelgavā, kuros
līdz šim oficiāli neviens
nedzīvoja. Tas īpašniekam ļaus izvairīties no
paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) likmes piemērošanas nākamajā gadā.
Jāņem gan vērā, ka
klātienē Dzīvesvietas
deklarēšanas sektorā
Jelgavas domē deklarēt dzīvesvietu var
šodien un rīt, savukārt
elektroniski, izmantojot
e-pakalpojumu portālā
www.latvija.lv, to varēs
izdarīt līdz 31. decembra pulksten 23.45.
Iespējams, tieši šīs izmaiņas
NĪN likmes piemērošanā ir iemesls lielākai iedzīvotāju aktivitātei, deklarējot dzīvesvietu,
kas gada beigās, īpaši decembrī,
novērota arī Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā. «Ja 2015. gada
decembrī deklarējās 400 personas,
tad šogad līdz 23. decembrim to
izdarījušas jau 614 personas,»
informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē.
Līdz šim NĪN likme bija 0,2,
0,4 vai 0,6 procenti no īpašuma
kadastrālās vērtības neatkarīgi
no tā, vai mājoklī kāds oficiāli
dzīvo, taču no nākamā gada šāda

atzīme bioloģijā ir 9, bet ķīmijā
– 8. Savukārt 4. vidusskolas 12.
klases skolnieks Agris Andersons
neslēpj, ka savu nākotni labprātāk
saistītu ar informācijas tehnoloģiju
nozari, taču ķīmija un bioloģija
viņam padodas bez īpašas piepūles.
«Mana vidējā atzīme bioloģijā ir
9,5, bet ķīmijā – nedaudz virs 8. Es
izbaudu to, ka eksaktie priekšmeti
man padodas bez grūtībām,» tā 12.
klases skolnieks. Ilva Ieva, kura
absolvēs Valsts ģimnāziju, atklāj,  Jana Bahmane
ka viņu eksaktie priekšmeti interesē tādēļ, ka tie izskaidro daudzas
Līdz pat 2. janvārim
reālās dzīves norises. «Katru gadu
ceļu policija visā Latvijā
arvien vairāk saskatu bioloģijas,
rīko profilaktiskus reiķīmijas un fizikas saistību ar padus, paaugstinot ceļu
sauli mums apkārt,» vērtē jauniesatiksmes dalībnieku
te. Pēc vidusskolas absolvēšanas
drošību. Valsts policiviņa vēlas kļūt par ārsti un strādāt
jas Zemgales reģiona
arī zinātnes jomā. Jaunietes vidējā
pārvaldē norāda, ka
atzīme ķīmijā ir 9, bet bioloģijā,
Ziemassvētku brīvdienu
kas ir meitenes mīļākais mācību
laikā Zemgales reģionā
priekšmets, – 10 balles.
pārbaudīti 2715 autoUzņēmuma «PET Baltija» pārvadītāji, tostarp 946
stāvji aicināja skolēnus arī ikdienā
– Jelgavā.
aizdomāties par ekoloģijas jautājumiem. Pēc godināšanas pasākuma
Reida laikā Jelgavā alkohola
skolēni devās ekskursijā pa «PET reibums tika konstatēts trijiem
Baltija» ražotni.
autovadītājiem un vienam velosipēdistam, savukārt atļauto

likme tiks saglabāta tikai tad, ja
dzīvošanai paredzētā īpašumā uz
2017. gada 1. janvāri būs deklarēts vismaz viens cilvēks. Proti,
atbilstoši septembrī pieņemtajiem pašvaldības saistošajiem
noteikumiem paaugstināta NĪN
likme – 1,5 procenti no kadastrālās vērtības – tiks piemērota tiem
mājokļiem, kuros uz 2017. gada
1. janvāri dzīvesvietu nebūs deklarējusi neviena persona. Tādējādi
nākamajam gadam aprēķinātais
NĪN par vienu un to pašu īpašumu var būt pat 7,5 reizes augstāks
nekā šajā gadā.
Pašvaldība prognozē, ka NĪN
likmes izmaiņas varētu būt motivējošs mehānisms īpašniekiem,
kuri savu īpašumu izīrē, ļaut
piedeklarēties mājoklī īrniekiem.
Tāpat tas ļautu precizēt pašvaldības ieņēmumus no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa, jo pietiekami
daudz cilvēku reāli dzīvo Jelgavā,
bet savu dzīvesvietu deklarējuši
citā pašvaldībā, līdz ar to arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis nonāk
citā pašvaldībā.
Jāpiebilst, ka Dzīvesvietas deklarēšanas sektors Jelgavas domē
Lielajā ielā 11 šodien atvērts līdz
pulksten 17, savukārt rīt, 30. decembrī, – līdz pulksten 12. Deklarēt dzīvesvietu var arī elektroniski,
portālā www.latvija.lv izmantojot
e-pakalpojumu «Dzīvesvietas
deklarācijas iesniegšana». Jāņem
gan vērā, ka laika periodā no 31.
decembra pulksten 23.45 līdz 2.
janvāra pulksten 12 dzīvesvietas
deklarēšanās e-pakalpojumi nebūs
pieejami, informē Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde.

Svētku laikā Jelgavā
pārbaudīti 946 autovadītāji

1. janvārī nekursēs agrākie pilsētas autobusi
 Sintija Čepanone
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uz Agroķīmiju un 7.45 no Agroķīmijas, bet 14. autobuss – pulksten
7.45 no Meiju ceļa, 7.53 no Autoostas un 8.15 no Baložu kapiem.
15. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 7.25 no Satiksmes ielas,
7.40 no Cukurfabrikas uz «Akvu»,
7.45 no «Akvas», 7.50 no Cukurfabrikas stacijas uz 6. vidusskolu
un 8.03 no 6. vidusskolas.
18. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 8.20 no Meiju ceļa un
8.56 no Ozolnieku vidusskolas,
bet 19. maršrutā – pulksten 6.49
no Centra uz Viesturu staciju, 7.17
un 8.50 no Viesturu stacijas un
8.06 no Bērzu kapiem. Savukārt
22. maršrutā netiks izpildīts reiss
pulksten 5.53 no Meiju ceļa, 6.20
un 7.10 no Dzelzceļa stacijas, kā
arī 6, 6.39 un 7.25 no Asteru ielas.
JAP informē, ka saistībā ar
gada nogales svētkiem izmaiņas
autobusu kursēšanas grafikā būs
arī reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, kurus apkalpo
JAP, – vairāki reisi netiks izpildīti
gan 31. decembrī, gan 1. janvārī.
Ar aktuālo autobusu kursēšanas
grafiku var iepazīties JAP mājaslapā www.jap.lv.

braukšanas ātrumu Zemgales
reģionā nav ievērojuši 156 šoferi, bet 10 autovadītāji braukuši
bez vadītāja apliecības. «Svētku
brīvdienās satiksmes intensitāte
pilsētā bija salīdzinoši neliela – iespējams, nepatīkamo laikapstākļu
dēļ. Līdzīgi kā citus gadus svētku
laikā novērojām, ka pie stūres galvenokārt sēdušās sievietes,» stāsta
jaunākais inspektors Andris Velve.
Viņš norāda, ka šogad biežāk nekā
pērn automašīnām nav nomainītas ziemas riepas.
Policija turpina pastiprināti
strādāt ceļu satiksmes uzraudzības jomā un atgādina autovadītājiem būt apdomīgiem un nesēsties
pie stūres alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Valsts zemes dienests (reģ.Nr.90000030432) izsludina konkursu uz vakanto

ZEMGALES REĢIONĀLĀS NODAĻAS JURIDISKĀS DAĻAS JURISTA AMATU
(darbinieka amata vieta uz nenoteiktu laiku).

Galvenie darba pienākumi:
• izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sagatavot atbildes vēstuļu, administratīvo
aktu, lēmumu un uzziņu projektus;
• izvērtēt sagatavoto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
• veikt sagatavotā pārvaldes lēmuma lietderības iepriekšēju pārbaudi, tiesiskuma pamatpārbaudi un papildpārbaudi;
• sniegt juridiska rakstura konsultācijas nodaļas apakšstruktūrām un nodarbinātajiem to
uzdevumu izpildē un administratīvā procesa nodrošināšanā;
• piedalīties zemes robežu strīdu komisijas darbā;
• izstrādāt nodaļas rīkojumu, līgumu un licenču projektus;
• pārstāvēt dienestu tiesvedības procesos un valsts pārvaldes iestādēs, tajā skaitā pašvaldībās
un citās institūcijās, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
• sagatavot pieteikumu, apelācijas, kasācijas un blakus sūdzību, kā arī paskaidrojumu lietā un
citu procesuālu dokumenta projektus iesniegšanai tiesā;
• organizēt savlaicīgu un pareizu tiesas nolēmumu izpildi.
Prasības pretendentiem(-ēm):
• augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
• ne mazāk kā viena gada pieredze jurista amatā (pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību);
• pieredze praktiskā darbā ar normatīvajiem aktiem;
• pieredze administratīvo aktu izskatīšanā un noformēšanā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Piedāvājam:
• darba vietu Jelgavā, Akadēmijas ielā 19;
• darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā;
• bruto darba algu no 639 līdz 850 euro;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.
Aicinām pretendentus savu CV, pieteikuma vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas līdz 2017. gada 10. janvārim sūtīt Valsts zemes dienesta Personāla daļai Rīgā, 11. novembra
krastmalā 31, vai elektroniski pa e-pastu konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām – 67038614.
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Gadu noslēdz ar uzvaru

21. decembrī pēdējo
spēli šajā gadā LBL 2.
divīzijas otrā posma
12 spēcīgāko komandu turnīrā aizvadīja
Vara Krūmiņa trenētā
«Jelgava/BJSS», kas ar
rezultātu 79:77 spēja uzvarēt Mārupes
Sporta centra komandu. Rezultatīvākais
mūsējo rindās ar 15 gūtiem punktiem
bija Edgars Krūmiņš. Jelgavnieki šobrīd
12 komandu konkurencē ar deviņās
spēlēs izcīnītām sešām uzvarām un
piedzīvotiem trim zaudējumiem atrodas
3. vietā. Nākamā spēle – 10. janvārī pulksten 19.30 Zemgales Olimpiskajā centrā
pret Līvānu basketbolistiem.

FK «Jelgava»
vadīs Moldovas
treneris Kurtejans
Foto: Austris Auziņš

 Ģirts Pommers

21. decembrī kļuva zināms,
ka FK «Jelgava» nākamajā
sezonā trenēs 42 gadus
vecais Moldovas speciālists
Aleksandru Kurtejans, ar
kuru panākta vienošanās
par sadarbību 2017. gada
sezonā. «Uzvaru katrā spēlē «Jelgavas» faniem nevaru solīt, taču cīņu par katru
laukuma centimetru visas
spēles garumā – gan,» pēc
pievienošanās FK «Jelgava»
sola A.Kurtejans.
Spilgtajā profesionālā spēlētāja
karjerā pārstāvēts Vācijas Bundeslīgas klubs «Hamburger SV»,
kā arī Krievijas Superlīgas vienība Sanktpēterburgas «Zenit», bet
trenera karjerā pēdējais pieraksts
ir Moldovas nacionālās izlases galvenais treneris. «Izvēloties starp
vairākiem kandidātiem, nonācām
pie šī trenera. Tikāmies klātienē, un
sakrita gan trenera, gan kluba domas
par mērķiem, nākotnes vīziju un to,
kādai vajadzētu izskatīties komandas
spēlei. Arī cilvēciski par šo speciālistu
varu teikt tikai labākos vārdus,» tā
FK «Jelgava» direktors Jānis Vuguls.
Arī A.Kurtejans norāda, ka FK
«Jelgava» izvēlējies pēc tikšanās ar
kluba pārstāvjiem. «Izvēle nebija
grūta, jo pēc mūsu tikšanās, kurā
J.Vuguls iepazīstināja ar kluba vēsturi, mērķiem un attīstības filozofiju,
sapratu, ka tieši šī ir organizācija,
kurā vēlos būt. Tā ir neliela, ļoti cieši
savā starpā saistīta un ar milzīgu
cīņassparu. Klubs tiek raksturots kā
liela ģimene, tādēļ prieks, ka esmu
kļuvis par vienu no tās locekļiem.»
Šobrīd komanda jau uzsākusi gatavošanos nākamajai sezonai, taču
būtiskākais darbs tiks veikts janvārī,
kad treniņi notiks katru dienu un
tiks aizvadītas pirmās pārbaudes
spēles. A.Kurtejans akcentē, ka viņš
ir iepazinies ar visiem komandas spē-

SPORTS

Aizvadīta Jaungada balvas Jelgavnieki palīdz uzvarēt
izcīņa volejbolā
Zvaigžņu spēlē
26. decembrī Jelgavas sporta hallē
notika tradicionālā Sporta servisa
centra rīkotā Jaungada balvas izcīņa
volejbolā, kurā šogad spēkiem mērojās desmit vīriešu un divas sieviešu
komandas. Sieviešu konkurencē
balvu izcīnīja komanda «Gurķi», kas
ar rezultātu 2:0 pārspēja sāncenses
– komandu «Jelgavas novada Sporta
centrs», savukārt vīriešu komandu
vidū par spēcīgāko atzīta komanda
«Zvaniņš skan», kas finālā ar rezultātu
2:0 pārspēja komandu «Jelgavas novads». «Šogad turnīrā piedalījās līdz
šim lielākais vīriešu komandu skaits,»
piebilst turnīra galvenais tiesnesis
Valdis Ilmers.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

HK «Zemgale/
LLU» spēlētāji Rihards
Cimermanis,
Rinalds Ro
sinskis, Jānis
Bullītis, Romāns Ņekļudovs, Niklāvs
Birovs un Kristaps Millers palīdzējuši
«Dienvidu» komandai uzvarēt Latvijas
hokeja Virslīgas Zvaigžņu spēles mini
turnīrā, kas 26. decembrī notika Liepājas
Olimpiskā centra ledus hallē. Jelgavnieku
pārstāvētie «Dienvidi» ar rezultātu 3:1
uzvarēja «Ziemeļus», tāpat tika sakauti
«Austrumi» (5:1), kā arī «Rietumi» (6:1).
Par turnīra vērtīgāko spēlētāju atzīts
vārtsargs R.Cimermanis.

«Daiņa kausā» uzvar
85. gadā dzimušie

23. decembra pēcpusdienā noslēdzās FK
«Viola» 20 gadu jubilejas futbola turnīrs
«Daiņa kauss», kurā piedalījās 12 dažāda vecuma komandas. Finālā tikās 85.
gadā dzimušie futbolisti pret 89. gadā
dzimušajiem, un ar rezultātu 3:1 uzvarēja
Aivara Ķera komandētā 85. gadā dzimušo
komanda. «Domāju, ka šis turnīrs ir attaisnojis cerības – piedzīvots satikšanās prieks
un pozitīvas emocijas. Šis noteikti nebūs
vienīgais šāda veida turnīrs,» turnīru vērtē
tā organizators Dainis Kazakevičs.

Miskarova kausu atkal
izcīna Deniss Komars

 Ģirts Pommers

22. un 23. decembrī LLU
Sporta centra peldbaseinā
notika tradicionālās Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS) Ziemassvētku sacensības un
olimpieša Arsena Miskarova
kausa izcīņa 100 metru brasa disciplīnā. A.Miskarova
kauss atkal nonāca peldētāja Denisa Komara īpašumā.

peldējumos izdevās izpildīt 2. sporta
klases rezultātu: 50 metros uz muguras to paveica Laura Šinkus, 50 metros
brīvajā stilā – Poļina Krasikova, bet
200 metros uz muguras – Edgars
Štrēms. Savukārt Dārtai Mesterei 50
metru brīvā stila peldējumā pirmo
reizi izdevās uzrādīt 3. sporta klases
cienīgu rezultātu.
Ceļojošo olimpieša A.Miskarova
kausu 100 metru brasa peldējumā
ar rezultātu 1:01,58 minūtes izcīnīja
jelgavnieks D.Komars, un tā bija jau
ceturtā reize, kad sportistam izdodas
savā īpašumā iegūt šo ceļojošo kausu.
Tāpat jāuzsver divi labotie Jelgavas
rekordi 200 metros un 400 metros
brīvā stila peldējumā 13 – 14 gadus
veco sportistu grupā – to paveica
Jēkabs Audzēvičs, kuram šīs bija pēdējās sacensības šajā vecuma grupā,
jo sportists 23. decembrī svinēja 15.
dzimšanas dienu.
JSPS peldētāji izcīnīja lielāko daļu
godalgu – kopumā 20 zelta, 21 sudraba
un 23 bronzas medaļas.

«Sacensībās piedalījās ap 170 sportistu no piecām peldēšanas skolām.
Prieks par mūsu audzēkņu rezultātiem, jo vairākiem no viņiem izdevās
izpildīt dažādas sporta meistara normas,» stāsta JSPS direktore Zelma
Ozoliņa.
Jelgavniecei Kristiānai Kalniņai
50 metru distancē uz muguras izdevās uzrādīt sporta meistara cienīgu
rezultātu – 29,85 sekundes. Tāpat
lētājiem un viņam radies priekšstats vairākiem JSPS peldētājiem savos
par katra lomu nākamās sezonas
sastāva modelī. «Var redzēt, ka komandā ir vairāki meistarīgi spēlētāji,
ir kodols, kas veido spēli un rezultātu.
Tāpat noteikti jāatzīmē, ka ir arī tādi
sportisti, kuri klubam daudz nozīmē
un savā karjerā paveikuši tā labā lielu
darbu. Mans uzdevums būs katram
no sastāvā esošajiem futbolistiem
atrast savu vietu un lomu komandā,»
stāsta treneris.
Ja FK «Jelgava» bijušais galvenais
treneris Sauļus Širmelis tūlīt pēc pievienošanās jelgavniekiem paziņoja,
ka ir uzbrūkošas un radošas spēles
piekritējs, tad Moldovas treneris
tik viennozīmīgi uzbrukuma lomu
komandas panākumos neakcentē.
Viņš seko līdzi gan uzbrūkošās «Barcelona» komandas gaitām Spānijas
čempionātā, gan aizsardzības futbola
dzimtenē Itālijā notiekošajam čempionātam, kurā lielākās simpātijas
šobrīd pieder Turīnas «Juventus».
«Mūsu mērķis ir uzvarēt katrā spēlē,
tāpēc būtu muļķīgi teikt, ka uzsvaru
liksim tikai uz spēli uzbrukumā.
Foto: no Dūšas deju skolas arhīva
Eiropā šobrīd spēcīgākās komandas
ir tās, kuras var spēlēt efektīvi abos Decembra vidū Rīgā aizvadīts sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»
laukuma galos, tādēļ pielāgosim – pasaules čempionātā jauniešiem Latīņamerikas dejās vēsturisks panāmūsu taktiku un spēles stilu katram kums Dūšas deju skolas pārim Denisam Gudovskim un Megijai Morītei
pretiniekam. Mērķis ir un paliek (centrā). Viņi vairāk nekā 70 pāru konkurencē izcīnīja uzvaru. «Šī sezona
uzvarēt – citādi, vadot komandu, mūsu klubam bijusi ļoti veiksmīga – mūsu pāri Deniss un Megija, kā arī
kura pagājušajā sezonā izcīnīja sud- Vladislavs Pečens un Aleksandra Bahusheviča ir tikuši finālā lielākajās
raba medaļas čempionātā, veiksmīgi sporta deju sacensībās Vācijā un Austrijā, bet Denisam un Megijai arī
startēja Eirokausos un ieguva Latvi- izdevās uzvarēt pasaules čempionātā junioriem jauniešiem Latīņamerikas
jas kausu, nemaz nedrīkst būt,» tā deju programmā,» stāsta Dūšas deju skolas vadītājs Rihards Dūša.
A.Kurtejans.
Sporta pasākumi
Jāpiebilst, ka A.Kurtejans Jelgavā
jau ir viesojies – 1995./1996. gada  29. decembrī pulksten 18 – «Sporta «Zemgale/LLU» – «Kurbads» (ledus hallē).
UEFA kausa pirmajā kārtā Jelgavas laureāts 2016» (kultūras namā).
 21. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«RAF» tikās ar Kišiņevas «Zimbru»  7. janvārī pulksten 10 – volejbola «Biolars/Jelgava» – «Jēkabpils lūši» (ZOC).
komandu, kuras sastāvā laukumā turnīrs veterāniem (sporta hallē).
 22. janvārī pulksten 16 – volejbols:
devās nu jau jaunais FK «Jelgava»  8. janvārī pulksten 17 – Jelgavas telpu «Biolars/Jelgava» – «Ezerzeme/DU» (ZOC).
galvenais treneris. Toreiz jelgavnieki futbola čempionāts (sporta hallē).
 22. janvārī pulksten 16 – Jelgavas
abās spēlēs piedzīvoja zaudējumu.
 12. janvārī pulksten 18.30 – Jaunā telpu futbola čempionāts (sporta hallē).
Jau zināms, ka pirmo spēli Virslī- sieviešu basketbola līga: Jelgavas BJSS –  25. janvārī pulksten 19.30 – hokejs:
gas Ziemas kausā jelgavnieki aizvadīs «Rīdzene/TTT Rīga» kadetes (sporta hallē). «Zemgale/LLU» – «Rīga» (ledus hallē).
16. janvārī pulksten 13.30 «Elek-  15. janvārī pulksten 11 – Jelgavas  26., 27., 29. janvārī – 2018. gada
trum» olimpiskajā centrā Rīgā pret telpu futbola čempionāts (sporta hallē). UEFA Eiropas telpu futbola čempionāta
Jūrmalas «Spartaku».
 18. janvārī pulksten 19.30 – hokejs: kvalifikācijas priekšsacīkšu turnīrs (ZOC).

Dūšas deju skolas pāris kļūst
par pasaules čempioniem
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Aizvadīts Latvijas
čempionāts krosmintonā

Šomēnes Jelgavas
sporta hallē notika
jau trešais Latvijas
čempionāts krosmintonā. Trešo
gadu pēc kārtas
sieviešu kategorijā
triumfēja Santa Paegle no Brenguļiem,
Open kategorijā uzvarēja Andrejs Krūmiņš no Jēkabpils, bet no jelgavniekiem
uz pjedestāla kāpa Mārtiņš Žogots (3.
vieta Open grupā, attēlā no labās) un
Ņikita Ruseckis (3. vieta U-14 grupā).
Cīņās par Latvijas čempiontituliem piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieku dažādās
vecuma grupās.

Piedāvā darbu
Viesnīca «Jelgava»
(reģ.Nr.41703007150) –
vecākajai(-am) administratorei(-am)
viesnīcas recepcijā. Pieredze līdzīgā
amatā un valodu zināšanas
tiks uzskatītas par priekšrocību.
CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
SIA «Kurzemes sēklas» (reģ.
Nr.40003103279) piedāvā darbu pārdevējai(-am) firmas veikalā Jelgavā. Vēlamās
prasības: precizitāte, atbildības un kārtības izjūta, labas komunikācijas spējas. Izglītība, zināšanas un pieredze dārzkopībā
tiks uzskatīta par priekšrocību. CV sūtīt
pa e-pastu ks@seed.lv līdz 4. janvārim.

Meklē darbu
Vīrietis (60 gadi) meklē darbu.
Ir apsardzes sertifikāts,
autovadītāja apliecība.
T.25968183.

Pārdod
Malku maisos. T.26775112.
Bērza skaidu briketes. T.27029553
SIA «Latvijas logi» – durvis, logus, žalūzijas. T.20877777
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Vēlas īrēt
1-ist. dzīvokli. T.22386234.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku –
bez maksas. Kravu pārvadājumi.
T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.
Dzīvnieku morgs, kremācijas pakalpojumi.
T.27020432.

Sēru paziņojums
Vairs sāpes nav,
Tik mūžīgs miers…
26. decembrī mūžībā aizgājis
Aivars Rozentāls
(dzimis 1944. gada 7. aprīlī).
Atvadīšanās – piektdien, 30. decembrī,
plkst.14 no Baložu kapu kapličas.
Sieva, meita

Aizsaulē aizgājuši
TAISIJA PAŠKINA (1929. g.)
VLADIMIRS KOVAĻEVS (1937. g.)
EDUARDS GACIHS (1932. g.)
JŪLIJA LITAVNIECE (1921. g.)
GENĀDIJS GAVRILOVS (1939. g.)
LIDIJA SURIKOVA (1930. g.).
Izvadīšana 29.12. plkst.13.45
Zanderu kapsētā.
EMĪLS ĀBOLTIŅŠ (1990. g.).
Izvadīšana 30.12. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ŅINA LEVICKA (1926. g.).
Izvadīšana 30.12. plkst.14.30 Bērzu kapsētā.
AIVARS ROZENTĀLS (1944. g.).
Izvadīšana 30.12. plkst.14 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2356.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 80.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Dievišķā dzirksts». Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Vispera». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 9.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 79.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2356.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.40 ««Prāta vētra»: Starp krastiem». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Latvijas sirdsdziesma».* Vecgada vakara koncerts.
0.20 «Gada notikumu apskats 2016».*
1.20 «Melu laboratorija».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.10 «Dzimtas detektīvs».* Tontegodes dzimta.
9.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 8.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 672.sērija.
12.00 «Supernova 2016».*
14.25 «Anekdošu šovs 2».*
14.55 «Par puķi, tevi un mani».* Kuldīgas svētku koncerts.
17.05 «Gada notikumu apskats».* (krievu val., ar subt.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 673.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Senegāla». Dokumentāla filma.
20.05 «Tūrists manā ciltī. Taizeme». Dokumentāls seriāls.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 80.sērija.
22.00 «Pasaules mērotāji». Vācijas drāma. 2012.g.
0.15 «Leģendārie albumi. Jay-Z». (angļu val., ar subt.).
1.15 «Senegāla». Dokumentāla filma.
1.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 20.sērija.
9.15 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 106.sērija.
11.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 56. un 57.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
15.00 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 17.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 108.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 JAUNUMS. «Mani virtuves noslēpumi». Kulinārijas šovs. 1.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 ««Degpunktā» gada apskats».
21.35 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.35 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 20.sērija.
23.35 «Eglītes 3». Krievijas komēdija (ar subt. latv. val.). 2013.g.
1.10 «Čikāgas sardzē». Seriāls. 1.sērija.
1.50 «Gonula». Seriāls. 16.sērija.
2.35 ««Degpunktā» gada apskats».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 18.sērija.
5.45 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 5.sērija.
6.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
6.55 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
7.20 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Gulivera ceļojumi». ASV komiska piedzīvojumu filma. 2010.g.
10.15 ««Gatavo 3» 5».
10.55 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 6.sērija.
13.05 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
13.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
15.10 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs. 2016.g.
16.40 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 2.sērija.
17.35 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 57.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.15 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
20.50 «Bibliotekāri 3». ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
21.45 «Bibliotekārs 3. Jūdas biķera lāsts». Fantāzijas filma. 2008.g.
23.35 «Ašais braucējs». Spraiga sižeta filma. 2008.g.
2.00 «Sveika, Rīga!»
2.30 «Tēta nedienas Latvijā». Realitātes šovs.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 3. janvāris
LTV1
5.00 «Es – savai zemītei».*
5.30 «Ekvadora».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2357.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 81.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.20 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Brīnumskapja Ziemassvētku spēle».*

14.05 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 10.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 80.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2357.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».* Viktors Lapčenoks.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Uz spēles Latvija». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Sirds mūzika». ASV muzikāla drāma. 2007.g.
1.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.10 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 9.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 673.sērija.
11.55 «Supernova 2016».*
14.15 «VEF. 54.sezona». Dokumentāla filma.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 80.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 674.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ekstrēmie kadri 2. Titāni ar ilkņiem». Dokumentāls seriāls.
20.05 «Uzvaras seglos». Dokumentāla filma.
21.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 81.sērija.
21.50 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 9.sērija.
22.40 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 33.sērija.
23.35 «Latgale. Trīs stāsti».*
0.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 21.sērija.
9.15 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.20 «Karamba!» Humora raidījums.
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 107.sērija.
11.55 «Mūža loma». ASV ģimenes filma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 18.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 109.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mani virtuves noslēpumi». Kulinārijas šovs. 2.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Mīlas spārni». Vācijas melodrāma. 2010.g.
23.10 «Apmierini mani 2». ASV seriāls. 5.sērija.
0.05 «Gonula». Seriāls. 17.sērija.
0.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
1.40 «Bērni un vecāki 2». Seriāls. 18.sērija.
2.20 «Degpunktā 6».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 19.sērija.
5.45 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 6.sērija.
6.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.30 «Beisbola laukums 2». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
10.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.05 «Televeikala skatlogs».
11.20 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 7.sērija.
13.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
15.30 «Tēta nedienas Latvijā». Realitātes šovs.
17.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 3.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 86. un 87.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.15 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
20.50 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6». Seriāls. 5.sērija.
21.45 «Zibsnis». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
22.45 «Bulta 3». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.35 «Bruklinas taksis». Seriāls. 2.sērija.
0.40 «Sarkano aproču klubs». Seriāls. 5.sērija.
1.30 «Vikingi 2». Seriāls. 17.sērija.
2.20 «Tēta nedienas Latvijā». Realitātes šovs.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 4. janvāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ekvadora».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2358.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 82.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Sirds mūzika». ASV muzikāla drāma. 2007.g.
13.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Tīģeris Ņau Ņau». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
13.50 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
13.59 «Bings». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 11.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 81.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2358.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ezera sonāte. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».

Ceturtdiena, 2016. gada 29. decembris

21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Kristīnes Opolais solokoncerts Latvijas
Nacionālajā operā un baletā».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.10 «Ramins». Dokumentāla filma.

23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā»».*
1.05 «Personība. 100 g kultūras».* Viktors Lapčenoks.

LTV7

5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.20 «Uzvaras seglos». Dokumentāla filma.
9.15 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 11.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 675.sērija.
11.55 «Supernova 2016».*
14.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 82.sērija.
15.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Oberhofas Vācijā.
16.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 676.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu Rīvu».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1. un 2.sērija.
21.45 «Maklauda meitas». Seriāls. 83.sērija.
22.35 «Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.40 «Sporta studija».*
0.30 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 2.sērija.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
9.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.35 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 10.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 674.sērija.
11.55 «Supernova 2016».*
14.15 «Anekdošu šovs 2».*
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 81.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 675.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Gvineja-Bisava». Dokumentāla filma.
20.05 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 82.sērija.
21.45 «Latviešu jaunie režisori. Signe Birkova.
Es atgriezīšos kā kvēlojoša roze». Īsfilma.
22.30 «Ekstrēmie kadri 2. Titāni ar ilkņiem». Dokumentāls seriāls.
23.00 «Tūrists manā ciltī. Taizeme». Dokumentāls seriāls.
0.00 «Gvineja-Bisava». Dokumentāla filma.
0.30 «100 g kultūras. Personība».*
1.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 22.sērija.
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 108.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Mīlas spārni». Vācijas melodrāma. 2010.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 19.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 110.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mani virtuves noslēpumi». Kulinārijas šovs. 3.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 3». ASV seriāls. 6.sērija.
22.10 ««Gran Torino»». ASV un Vācijas drāma. 2008.g.
0.25 «Provokators». Seriāls. 20.sērija.
1.20 «Gonula». Seriāls. 18.sērija.
2.05 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Vikingi 3». Seriāls. 20.sērija.
5.45 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 7.sērija.
6.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.30 «Spēļlaukums: atpakaļ mājās». ASV ģimenes filma. 2007.g.
10.30 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.05 «Televeikala skatlogs».
11.20 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 8.sērija.
13.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
15.30 «Tēta nedienas Latvijā». Realitātes šovs.
17.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 4.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 88. un 89.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.15 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
20.50 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.20 «Gatava pārvērtībām». 5.sērija.
23.00 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 15.sērija.
0.00 «Sarkano aproču klubs». Seriāls. 6.sērija.
0.55 «Vikingi 2». Seriāls. 18. un 19.sērija.
2.35 «Tēta nedienas Latvijā». Realitātes šovs.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 5. janvāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2359.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 83.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Latvijas sirdsdziesma».* Vecgada vakara koncerts.
12.20 «Spēlmaņu cilts. Olga Dreģe».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Latvijas kods. Re starts». Dokumentāla filma.
13.50 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
13.59 «Bings». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 12.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 82.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2359.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kaut kur uz Zemes. Kvebeka».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Maģiskā horoskopu nakts».*
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Daktere Fostere». Lielbritānijas seriāls
(ar subt.). 2015.g. 1.sērija.

LTV7

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 15.sērija.
9.15 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 109.sērija.
11.45 «Mīlēšu tevi mūžam». Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 20.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 111.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mani virtuves noslēpumi». Kulinārijas šovs. 4.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 10.sērija.
22.25 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
23.20 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.15 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
1.05 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
1.50 «Bērni un vecāki 2». Seriāls. 20.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Vikingi 3». Seriāls. 21.sērija.
5.45 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 8.sērija.
6.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 88. un 89.sērija.
9.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4».
ASV Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Rezervisti». Seriāls. 5. un 6.sērija.
11.05 «Televeikala skatlogs».
11.20 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 9.sērija.
13.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
15.30 «Tēta nedienas Latvijā». Realitātes šovs.
17.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4».
ASV Seriāls. 5.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 90. un 91.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.15 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
20.50 «Kāsla metode 6». Seriāls. 16.sērija.
21.45 «Es esmu leģenda». Fantastikas trilleris. 2007.g.
23.40 «Rezervisti». Seriāls. 5.sērija.
0.05 «Vikingi 3». Seriāls. 20. un 21.sērija.
1.50 «Bruklinas taksis». Seriāls. 2.sērija.
2.40 «Tēta nedienas Latvijā». Realitātes šovs.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 6. janvāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 10.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 84.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 8.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «LTV portretu izlase».* Aktieris Juris Strenga.
13.50 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 13.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 83.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Nāve paradīzē 5». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.40 TIEŠRAIDE. «Kristus Piedzimšanas svētku nakts dievkalpojums».
Pārraide no Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrāles.
2.15 «Daktere Fostere». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
3.15 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 8.sērija.
4.00 «Inspektors Džordžs Džentlijs 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dok.seriāls. 8.sērija.
8.20 «Septiņi piedzīvojumi Garkalnē». Dokumentāla filma.
9.10 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 676.sērija.
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 12.sērija.
11.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens sievietēm. Pārraide no Altenbergas Vācijā.
12.00 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens sievietēm.
13.30 «Lielā pārcelšanās». Dokumentāla filma.
14.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 83.sērija.
15.05 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 7,5 km sprints sievietēm.
16.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 677.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu Rīvu».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
20.40 «Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.15 «Leģendārie albumi. «Cream»». Dokumentāla filma.
22.10 «12 gadi verdzībā». ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
0.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.25 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 4». Dok.seriāls. 1.sērija.
2.15 «Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.45 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.55 «Latviešu jaunie režisori. Signe Birkova.
Es atgriezīšos kā kvēlojoša roze». Īsfilma.
4.35 «Anekdošu šovs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 1.sērija.
9.15 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 110.sērija.
11.45 «Inga Lindstrēma. Ledus sirds». Romantiska drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 21.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 112.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mani virtuves noslēpumi». Kulinārijas šovs. 5.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.00 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 10.–12.sērija.
23.00 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
1.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Vikingi 3». Seriāls. 22.sērija.
5.45 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 9.sērija.
6.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
7.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 90. un 91.sērija.
9.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Kāsla metode 6». Seriāls. 16.sērija.
11.05 «Televeikala skatlogs».
11.20 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 10.sērija.
13.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.45 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
15.10 «Sliktie roboti 2». Izjokošanas šovs. 1. un 2.sērija.
16.10 «Šķiršanās formula». Latvijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 92. un 93.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.15 «Virtuve 6». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
20.50 «Mēs nopirkām zvērudārzu». ASV ģimenes drāma. 2011.g.
23.10 «Kriminālās nedienas». ASV komēdija. 2013.g.
1.05 «Sliktie roboti 2». Izjokošanas šovs.
2.00 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 15.sērija.
2.45 «Vikingi 3». Seriāls. 22.sērija.
3.30 «TV3 ziņas».
4.00 «Bez tabu».

Sestdiena, 7. janvāris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu 2». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Vispera». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.35 ««Teātris.zip» bērniem».
10.45 «Leo – mazais lauva». Daugavpils teātra izrāde.
11.55 «Vecgada koncerts «Laimīgu Jauno gadu!»».*
14.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
15.05 «Kaut kur uz Zemes. Kvebeka». Dokumentāla filma.
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ekvatora pērle Kolumbija».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Olaine – Jaunolaine.
19.05 «Vienas dienas restorāns».*
19.35 «Latvijas sirdsdziesma».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Satisfakcija». Nacionālā teātra izrāde.
23.50 «12 gadi verdzībā». ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
2.15 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».*
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
4.25 ««Latvia Open 2014»».* Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.

Ceturtdiena, 2016. gada 29. decembris

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Kas te? Es te!»*
6.30 «Brīnumskapja skola».*
7.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
9.45 «Sporta studija».* (ar surdotulk.).
10.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens vīriešiem.
11.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
12.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens vīriešiem.
13.00 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
13.50 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.
15.30 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
16.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
17.00 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015»».*
18.00 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
18.15 «Polārblāzma – uguns debesīs». Dokumentāla filma.
19.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars 6». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības». Seriāls. 1.sērija.
22.55 «Nāve paradīzē 5». Detektīvseriāls. (ar subt.) 3. un 4.sērija.
0.50 «Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.20 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.50 «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu Rīvu».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1. un 2.sērija.
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Atskats uz 1996.gada Atlantas olimpiskajām spēlēm».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 46.sērija.
7.20 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 8.sērija.
8.25 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 2.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mani virtuves noslēpumi». Kulinārijas šovs. 1.–3.sērija.
13.00 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dok.seriāls. 2009.g. 6.sērija.
13.30 «Aģente Kārtere 2». ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
14.25 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
15.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.20 «Piezīmju grāmatiņa». ASV un Portugāles melodrāma. 2004.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Piezīmju grāmatiņa». Melodrāma. 2004.g. Filmas turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 58. un 59.sērija.
23.00 «Miers, mīla un pārpratumi». Romantiska komēdija. 2011.g.
1.15 «Piezīmju grāmatiņa». ASV un Portugāles melodrāma. 2004.g.
3.10 «Salemas raganas». Seriāls. 8.sērija.
3.50 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Vikingi 3». Seriāls. 23.sērija.
5.50 «Sarkano aproču klubs». Seriāls. 7.sērija.
6.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.20 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6». Animācijas seriāls.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.25 «Gatava pārvērtībām». 5.sērija.
12.05 «Bibliotekāri 3». Seriāls. 1.sērija.
12.55 «Septītās debesis». ASV komēdija. 2006.g.
14.40 «Vissliktākais, kas var būt». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
16.35 «Mēs nopirkām zvērudārzu». ASV ģimenes drāma. 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».

SIA «AKG THERMOTECHNIK LETTLAND»
(reģistrācijas Nr.40003646836)
aicina pievienoties savai komandai

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS KOORDINĒTĀJU.
Gaidām pretendentus ar medicīnisko izglītību, darba
pieredzi veselības aprūpē, labām svešvalodu zināšanām
un pārliecību, ka savlaicīga veselības risku faktoru
apzināšana, tai sekojoši preventīvi pasākumi (izmaiņas
dzīvesveidā, racionāls uzturs, fiziskās aktivitātes u.tml.)
rezultējas katra indivīda dzīvildzē un darba spējās.
Piedāvājam profesionālus izaicinājumus, dinamisku
darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā Jelgavā, labus
darba apstākļus, sociālās garantijas un kvalifikācijai
atbilstošu atalgojumu.
Motivācijas vēstuli un CV ar norādi «Veselības veicināšanas koordinētājs» lūdzam sūtīt līdz 2017. gada 20.
janvārim pa e-pastu dina.bluma@akg-gruppe.de vai
pa pastu uz adresi: «AKG Thermotechnik Lettland»,
Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.

NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS

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

TV PROGRAMMA

19.35 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
21.05 «Mūžīgi roks». ASV muzikāla komēdija. 2012.g.
23.30 «Vissliktākais, kas var būt». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
1.15 «Es esmu leģenda». ASV, Austrālijas fantastikas trilleris. 2007.g.
2.50 «Iespējams tikai Krievijā 6».
3.20 «Vikingi 3». Seriāls. 23.sērija.
4.15 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 8. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu 2». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
10.00 TV PIRMIZRĀDE. «Uzmanību, gatavību, kosmosā!»
Animācijas seriāls.
10.30 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma (ar subt.). 16.sērija.
11.00 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties».* Koncertuzvedums.
14.50 «Latvijas sirdsdziesma».*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Uta Danella. Meliem īsas kājas». Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 ««De facto»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Burvestības mēnessgaismā».
ASV un Lielbritānijas romantiska komēdija (ar subt.). 2014.g.
23.15 «Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts, 2017».
1.55 «Ekvatora pērle Kolumbija». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
2.55 «8. Pasaules koru olimpiādes lielkoncerts Mežaparkā».*
5.30 «Uzmanību, esam gaisā!»*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Kas te? Es te!»*
6.30 «Brīnumskapja skola».*
7.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*

7.30 ««Latvia Open 2014»».* Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
9.10 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*
10.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
11.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens četriniekiem.
12.00 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
13.30 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 15 km ar kopīgu startu vīriešiem.
14.20 «Leģendārie albumi. «Cream»». Dokumentāla filma.
15.20 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
15.30 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km ar kopīgu startu sievietēm.
16.30 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
17.00 «Karstena un Petras brīnišķīgie Ziemassvētki».
Norvēģijas filma bērniem (ar subt.). 2014.g.
18.25 «Mēs mīlam pingvīnus». Dokumentāla filma (ar subt.).
19.15 TV PIRMIZRĀDE. «Piedzīvojumu meklētāji».
Krievijas piedzīvojumu melodrāma. 2014.g.
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 34.sērija.
22.00 «Atgriešanās». Francijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
23.05 «Polārblāzma – uguns debesīs». Dokumentāla filma.
0.05 «Nemiera gars 6». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.00 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.30 «Pa svētceļotāju takām ar Saimonu Rīvu». Dok.filma. 3.sērija.
2.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 47.sērija.
6.40 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 9.sērija.
8.15 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 3.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mani virtuves noslēpumi». Kulinārijas šovs. 4. un 5.sērija.
12.00 «Dīvainās dabas kaprīzes». Dokumentāls seriāls. 2009.g. 7.sērija.
12.30 «Nenovērtējamā mīlestība». Daudzsēriju melodrāma. 2013.g.
16.40 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 10.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām: Dienvidos no dienvidrietumiem».
ASV detektīvfilma. 1997.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.05 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 2011.g. 60. un 61.sērija.
23.30 «Viņi atgriežas 2». Seriāls. 2.sērija.
0.25 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
pārdod atklātā rakstiskā izsolē automašīnu «Mazda 6».
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta: transportlīdzeklis «Mazda
6», sedans (2,0 benzīns, TA līdz 28.06.2017.), izlaiduma gads – 2007. (automašīnas pirmreizējā reģistrācija –
19.12.2007., nobraukums – 87 000 km), nosacītā cena – EUR 800,00 (astoņi simti euro un 00 centi), atrodas
Pasta ielā 47, Jelgavā.
Automašīnai konstatēti šādi tehniskie defekti:
- nepieciešams automātiskās ātrumkārbas remonts;
- jāmaina lamda zonde;
- nepieciešama drošības spilvena vadības bloka maiņa.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādē «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā, darba dienās: pirmdienās no plkst.8 līdz 18, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 15.30, pusdienu pārtraukums – no plkst.12
līdz 13, vai elektroniski mājaslapā www.jelgavasvestnesis.lv, sadaļā «Pakalpojumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Pasta iela 47, Jelgava, iepriekš sazinoties pa tālruni 63048800.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Zemgales INFO» Jelgavā, Pasta ielā 47 – 214, līdz 2017. gada 5. janvāra plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (EUR 80,00 (astoņdesmit euro un 00
centi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu AS «SEB banka», konta
Nr.LV72UNLA0050009984541, saņēmējs – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO», reģistrācijas
Nr.90002314238, ar norādi «Izsolāmās mantas «Mazda 6» nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2017. gada 5. janvārī plkst.10 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Zemgales INFO»
Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins septiņu dienu laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas.
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1.10 «Mīlēšu tevi mūžam». Vācijas melodrāma. 2008.g.
2.40 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 9.sērija.
3.30 «Nelabojamais Džims 2». Komēdijseriāls. 2.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Vikingi 3». Seriāls. 24.sērija.
5.50 «Sarkano aproču klubs». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.10 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
8.05 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.55 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» 5».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.35 «Kā apprecēt miljardieri». ASV romantiska komēdija. 2011.g.

13.30 «Mūžīgi roks». ASV komēdija. 2012.g.
15.55 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
17.25 ««Bez tabu» Gada balva 2016».
19.00 «Nekā personīga».
19.50 «Melu teorija». 1.sērija.
20.10 «Avatars». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2009.g.
23.20 «Trīs collas». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2011.g.
1.00 «Kriminālās nedienas». ASV komēdija. 2013.g.
2.40 «Iespējams tikai Krievijā 7».
3.35 «Šķiršanās formula». Seriāls. 11.sērija.

Ārstnieciskā pēdu aprūpe, podologa pakalpojumi:
• sabiezēti nagi,
• varžacis,
• ieauguši nagi,

• pēdu noslodzes pārbaude,
• kārpas,
• pēdu aprūpe.

Māras iela 1
(apkalpojam pēc pieraksta – tālrunis 29683827).

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības 2017. gada janvārī un februārī
Vizāžas tehnoloģijas
10.01., 17.01., 24.01.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
10.01., 24.01., 31.01.
Gēla nagu modelēšana
06.01., 20.01., 03.02.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
09.01., 23.01., 06.02.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)09.01., 23.01., 06.02.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
12.01., 19.01., 26.01.
Skropstu ilgviļņi
12.01., 19.01., 26.01.
Vaksācija
10. – 11.01., 14. – 15.02.
Solāriju darbinieku apmācība
05.01., 06.02., 06.03.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
09.01., 23.01., 06.02.
Nagu dizains
11.01., 25.01., 08.02.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

UZŅEMŠANA JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gadu laikā bez
maksas «Jauniešu garantijas» profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī.

Viengadīgā profesionālā izglītības
programma tiek īstenota
no 2017. gada 20. februāra
KVALIFIKĀCIJA
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG)
Atslēdznieks
Frēzētājs
Virpotājs
Konditors
Pavārs
Šuvējs
Frizieris
Vizāžists

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases

Pusotrgadīgā profesionālā izglītības
programma tiek īstenota
no 2017. gada 9. janvāra
KVALIFIKĀCIJA
Viesmīlis
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes
darbgaldu iestatītājs
Apģērbu modelēšanas un
konstruēšanas speciālists
Grāmatvedis
Konditors
Pavārs
Šuvējs
Frizieris
Vizāžists

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Projekts līdzfinansēts
jaunatnes nodarbinātības
iniciatības ietvaros
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
29. decembrī pulksten 19 – Vecgada koncerts «Debess dārzos». Sergeja Jēgera un
Ievas Kerēvicas koncertprogramma. Muzicē arī Romāns Vendiņš, Norberts Skraucis,
Andrejs Jevsjukovs. Biļešu cena – € 10 (Sv.Annas baznīcā).
29. decembrī pulksten 19 – labdarības koncerts, muzicē Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrāles koris. Ieeja – par ziedojumiem (Jelgavas Romas katoļu katedrālē).
31. decembrī pulksten 23 – Jaunā gada sagaidīšana Pasta salā. Gada noslēguma
salūts pēc Jelgavas laika plkst.00.25. Piedalās I.Krauja-Dūduma ar grupu un DJ JAX
(Pasta salā).
3. janvārī pulksten 17.30 – «Baltais lācis – superzvaigzne!». Režisors A.Ekštets.
Palīdzēsim Baltajam Lācim kļūt par superzvaigzni! Komēdija pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
5. janvārī pulksten 10 – konference «Ziemassvētku kaujām 100 gadi. Toreiz un
tagad – kultūrvēsturiskais mantojums». Konference ļaus ielūkoties pētījumos par
Ziemassvētku kaujām un Jelgavu Pirmā pasaules kara laikā. Dalība – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
6. janvārī pulksten 16 – labdarības koncerts. Bērnu un jauniešu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» deju izrāde «Īkstīte». Mūzikas autors – J.Lūsēns. Libreta autore un
izrādes režisore – D.Micāne-Zālīte. Horeogrāfes – L.Jansone un G.Trukšāne. Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
7. janvārī pulksten 13 – Ziemassvētku kauju simtgades atceres piemiņas dievkalpojums. Kalpo Jelgavas Sv.Annas draudzes mācītājs K.Kovaļovs, E.Lagzdiņa (soprāns),
J.Kurševs (tenors), M.Ansonska (ērģeles), Jaunsvirlaukas un Salgales pagasta jauktais
koris «Svīri», LLU vīru koris «Ozols», diriģenti F.Stade un G.Galiņš (Sv.Annas baznīcā).
12. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu
un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
12. janvārī pulksten 18 – lekcija «Latviskie godi – kūmības». Lektore – folkloras
kopas «Dimzēns» vadītāja Velta Leja. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
14. janvārī pulksten 14 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4), koncerta dienā – kultūras
namā. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
15. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
19. janvārī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
20. janvārī pulksten 16 – Atvērto durvju vakariņš: nāc apskaties, kur radošums
mīt – pulciņu dažādība, radošo darbu izstādes, prezentācijas. Iespēja ielūkoties ikkatrās
durvīs. Dalība – bez maksas («Jundā» Skolas ielā 2).
20. janvārī pulksten 19 un 21. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
PIRMIZRĀDE: M.Kamoleti «Pidžama sešiem». Aktieri izspēlēs asprātīgu, negaidītu un
smieklīgu notikumu pilnu vakaru kādā franču ģimenē. Režisore D.Vilne. Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).
22. janvārī pulksten 11 – Liepājas teātra muzikāla viesizrāde bērniem: R.Bugavičute pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši». Režisors
Dž.Dž.Džilindžers, komponists K.Lācis. Lomās: S.Adgezalova, R.Beķeris, S.Jevgļevska,
E.Ozoliņš, E.Dombrovskis, L.Leščinskis, E.Pujāts, V.Ellers, M.Kalita, K.Gods, S.Pēcis.
Biļešu cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
22. janvārī pulksten 19.30 – Liepājas teātra viesizrāde: Ž.Pomrā «Mīlestības neprāts», traģikomēdija. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Lomās: A.Berķe, E.Pujāts, E.Dombrovskis, E.Pjata, G.Maliks, I.Kučinska, K.Gods, L.Leščinskis, S.Adgezalova, S.Dancīte.
Biļešu cena – € 8 – 15 (kultūras namā).
26. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Islande». Par Islandes kontrastiem, dabu un kultūru stāstīs Kristīne Skrebele. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana». Sveču dienas tradīcijas, parafīna sveču liešana, rotāšana un svečturu darināšana. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
28. janvārī pulksten 14 un 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Savienojumi» pēc
Ž.Anuija lugas motīviem. Režisors R.Svjatskis. Vietu skaits zālē ierobežots. Biļešu cena
– € 2 – 3 (kultūras namā «Rota»).
28. janvārī pulksten 14 un 18 un 29. janvārī pulksten 13 – deju studijas «Benefice» 18 gadu jubilejas koncerts «Spēle ar laiku». Mākslinieciskā vadītāja A.Andersone.
Biļetes iepriekšpārdošanā – deju centrā «Cukurfabrika», koncertu dienās – kultūras
namā. Biļešu cena – € 3 – 4 (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 30. decembrim – mākslas studijas «Mansards» izstāde (pilsētas bibliotēkā).
Līdz 31. decembrim – Valērija un Olgas Sudakovu izstāde «Ziemas poēzija» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 31. decembrim – E.Šmēdiņas leļļu izstāde «Svinēsim dzīvi kā leļļu teātri»
(pilsētas bibliotēkas nozaru literatūras abonementā).
Līdz 4. janvārim – «Es redzu tā\Tumsa krāsās». Izstādes darbu autori – cilvēki ar
pilnībā vai daļēji liegtu redzi. Izstādi organizē Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas
teritoriālā organizācija sadarbībā ar biedrību «Kultūras un mākslas centrs «Nātre»»
(kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 9. janvārim – fotokonkursa «Mana Jelgava» 2. posma dalībnieku darbu izstāde
(kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 10. janvārim – T.Krivenkovas darbu izstāde «Sarkanā līnija» (Mākslas skolā
Mazajā ceļā 2).
Līdz 11. janvārim – V.Mercas gleznu izstāde «Rudens, pavasaris, vasara»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 12. janvārim – E.Rjabikina gleznu izstāde «Romantika un dzīve» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 15. janvārim – izstāde «Latvijas Sarkanajam Krustam 95» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. janvārim – izstāde «Lietuvas un Latvijas neatkarīgo valstu izveidotāji –
Jelgavas vīriešu ģimnāzijas audzēkņi» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 5. janvāra – izstāde «Pirmā pasaules kara liecības». Izstādē eksponēti Pirmā
pasaules kara laikā lietotie ieroči (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 10. janvāra – fotomākslinieka Māra Ločmeļa izstāde «Mehiko nomodā».
Izstādes atklāšana – 13. janvārī pulksten 14, īpašie viesi – Havjers Garsija un mariači
muzikanti (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 11. janvāra – Jelgavas sadraudzības pilsētas Belostokas foto izstāde (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
No 12. janvāra – mākslinieces Paulas Edītes Vīgneres tekstiliju izstāde «Vecās
mežģīnes» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 16. janvāra – multimediāla izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
No 16. janvāra – izstāde «Kārlim Baumanim 100» (pilsētas bibliotēkā).
No 23. janvāra – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstāde «Mirdzošo pērlīšu
rotu spēles». Izstādes atklāšana – 23. janvārī pulksten 17 (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
No 27. janvāra – izstāde «Rasa Kalniņa-Grīnberga. Tēlniecības darbi». Tēlnieces 80
gadu jubilejas retrospektīva izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 29. decembris

Atceres pasākumos
godinās Ziemassvētku
kauju 100. gadadienu
Foto: no JV arhīva

 Jana Bahmane

No 5. līdz 7. janvārim Jelgavā
un apkārtnē notiks Ziemassvētku kauju 100. gadadienas
atceres sarīkojumi, kas 5.
janvārī pulksten 10 sāksies
ar konferenci «Ziemassvētku
kaujām 100 gadi. Toreiz un
tagad – kultūrvēsturiskais
mantojums» Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā. Piemiņas pasākumi
būs arī Jelgavas Svētās Annas
baznīcā, Valgundes pagasta
«Mangaļos», Ložmetējkalnā
un Rīgas Brāļu kapos.
Ziemassvētku kauju 100. gadadienai
veltītā konference Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā 5. janvārī
pulksten 10 sāksies ar Vircavas vidusskolas skolēnu teātra uzvedumu «Mūžības
skartie» pēc Aleksandra Čaka, savukārt
no pulksten 11 uzstāsies lektori, izvērtējot Ziemassvētku kauju nozīmi Latvijas
vēstures kontekstā caur tādiem tematiem
kā «Ziemassvētku kaujas preses atspoguļojumā 20. gs. 20. – 30. gados», «Pirmā
pasaules kara liecības Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja krājumā»,
«Ziemassvētku kaujas mūsdienu skatījumā», «Ziemassvētku kauju piemiņa»

un citiem, informē Jelgavas muzejā.
Konferenci bez maksas aicināts apmeklēt
ikviens, dalībnieku reģistrācija pasākuma
norises dienā sāksies pulksten 9.30.
Piektdien, 6. janvārī, Rīgas Brāļu
kapos notiks Strēlnieku Ziemassvētku kauju atceres pasākums, savukārt
vairāki piemiņas pasākumi Jelgavā un
novadā norisināsies 7. janvārī. Pulksten
13 Jelgavas Svētās Annas baznīcā notiks
Ziemassvētku kauju simtgades atceres
piemiņas dievkalpojums ar paplašinātu
muzikālo daļu, kurā muzicēs soprāns
Everita Lazdiņa, tenors Jānis Kurševs, ērģelniece Māra Ansonska, Jaunsvirlaukas
un Salgales pagasta jauktais koris «Svīri»
(diriģents Farhads Stade) un LLU vīru
koris «Ozols» (diriģents Guntis Galiņš).
Svētrunu teiks Jelgavas Svētās Annas
draudzes mācītājs Kaspars Kovaļovs,
informē Svētās Annas baznīcā.
Pēc dievkalpojuma, pulksten 14, interesentus sagaidīs transports, kurš kursēs
maršrutā Jelgava–Valgundes pagasta
«Mangaļi»–Ložmetējkalns un aptuveni
pulksten 21 atgriezīsies Jelgavā. Arī šogad
Ziemassvētku kauju muzejā Jelgavas
novada Valgundes pagasta «Mangaļos»
notiks Pirmā pasaules kara kaujas rekonstrukcija, bet, godinot kauju 100.
gadadienu, «Mangaļu» mājās pulksten
15 atklās jaunu brīvdabas ekspozīcijas
elementu – betona ugunspunktu, kā arī

svinīgu solījumu dos topošie jaunsargi,
kas pēc tam kopā ar zemessargiem dosies
septiņus kilometrus garā lāpu gājienā uz
Ložmetējkalnu. Pulksten 18 interesenti
aicināti piedalīties svinīgajā piemiņas brīdī
Ložmetējkalnā ar atmiņu ugunskuriem.
Tie, kas tuvāk vēlas izzināt latviešu
strēlnieku gaitas, var piedalīties orientēšanās kluba «Alnis», Jelgavas novada
Sporta centra un Ziemassvētku kauju
muzeja «Mangaļi» organizētajās Ziemassvētku kauju orientēšanās sacensībās jeb
rogainingā, kas 7. decembrī pulksten 10
sāksies pie Kalnciema vidusskolas. Sacensību maršruts vedīs gar vēsturiskajām
vietām, kur pirms 100 gadiem notika
Pirmā pasaules kara kaujas.
Interesentiem tiks piedāvāta iespēja
doties trīs vai sešu stundu garā distancē
kājām, kā arī velo rogainingā, kas ilgs
sešas stundas. Komandām būs jāpārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā
brīvi izvēlētā secībā jāapmeklē izvietotie
kontrolpunkti, cenšoties savākt pēc
iespējas vairāk punktu noteiktajā laikā,
informē Jelgavas novada Sporta centrā.
Šis ir maksas pasākums, kam pieteikties
var līdz 3. janvārim mājaslapā www.jnsc.
lv vai www.rogaining.lv – tur atrodams arī
sacensību nolikums.
Pilnu Ziemassvētku kauju atceres pasākumu programmu var skatīt Jelgavas
novada mājaslapā www.jelgavasnovads.lv.

Jaungada naktī savas durvis vērs pilsētas izklaides vietas
 Jana Bahmane

Kopā pavadīt aizejošo gadu
un sagaidīt jauno aicina vairākas pilsētas izklaides vietas
– mūzikas klubs «Jelgavas
krekli», izklaides un atpūtas
vieta «Klondaika» un klubs
«Tonuss». Jelgavnieki varēs
dejot aizvadītā gada populārāko melodiju pavadījumā,
piedalīties Jaungada karnevālā, baudīt konfeti salūtu
un citus pilsētas atpūtas vietu
sagatavotos svētku pārsteigumus.
Mūzikas klubs «Jelgavas krekli»
aicina uz Jaungada sagaidīšanas ballīti kopā ar grupu «Transleiteris».
Pasākums sāksies pulksten 23, kad
par muzikālo pavadījumu gādās dīdžejs
Armin Aveiru, atskaņojot aizejošā gada
populārākās mūzikas kompozīcijas, bet
īsi pirms pusnakts klātesošie varēs uz
lielā ekrāna skatīt valsts amatpersonu
uzrunas. Grupas «Transleiteris» kon-

certs sāksies pēc pilsētas salūta, kas
notiks pēc Jelgavas laika – 25 minūtes
pāri pusnaktij, informē «Jelgavas
kreklu» pārstāvis Mārtiņš Namnieks.
Interesenti var laicīgi rezervēt galdiņus,
zvanot pa tālruni 26633433. Rezervācijas cena – 15 eiro, savukārt VIP galdiņa
rezervācija maksā 40 eiro, un cenā
ietilpst arī uzkodas un dzēriens. Ieejas
maksa Jaungada sagaidīšanas pasākumā – 6 eiro, studentiem – 3 eiro. Biļetes
var iegādāties arī iepriekšpārdošanā
kafejnīcā «Tami-Tami», biļešu cena – 4
eiro, studentiem – 2 eiro.
Arī izklaides vieta «Klondaika» aicina
uz Jaungada sagaidīšanas pasākumu,
kas sāksies jau pulksten 22. «Mēs savus
viesus cienāsim ar uzkodām no mūsu
sadarbības partera restorānu tīkla
«Tex-Mex», būs arī kompliments no
bāra. Patīkamus pārsteigumus sarūpēsim visiem pasākuma dalībniekiem,
taču tie, kuri ieradīsies pirmie, varēs
pilnvērtīgāk izbaudīt svētku piedāvājumu,» stāsta izklaides un atpūtas
vietas «Klondaika» pārstāvis Roberts
Vecums-Veco. Pulksten 24 klātesošos

priecēs iekštelpu konfeti salūts, taču
par pasākuma muzikālo noformējumu
gādās dīdžejs Emil Deo un perkusionists
Einārs Latiševs. Ieeja pasākumā un
galdiņu rezervācija 2 – 10 personām ir
bez maksas. Rezervāciju var veikt pa
tālruni 63028045.
Savukārt klubā «Tonuss» Vecgada
vakarā notiks 2017. gada sagaidīšanas
karnevāls ar Salatēti, Sniegbaltīti
un parodiju koncertu, kurā uzstāsies
slavenās ukraiņu zvaigznes Verkas
Serdjučkas parodija, kā arī dīdžeji
A.F.Busino un Grandew. «Pasākuma
dalībnieki aicināti ierasties karnevāla
tērpos. Tematika nav ierobežota – katrs
var izvēlēties sev tīkamu vizuālo tēlu,»
aicina kluba «Tonuss» pārstāvis Artūrs
Bušmanis. Pusnaktī svētku dalībnieki
varēs doties uz kluba jumta un kopīgi
vērot krāšņo pilsētas salūtu. Interesenti
var arī rezervēt galdiņus, zvanot pa
tālruni 29900999. Īpašais svētku piedāvājums – galdiņš sešām personām ar
dzērienu un augļu plati – 30 eiro. Ieeja
pasākumā Vecgada vakarā – 2 eiro, pēc
pusnakts – 4 eiro.

