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Šonedēļ ZOC –
augsta līmeņa teniss

Pieminēs komunistiskā
genocīda upurus
 Jana Bahmane

Godinot komunistiskā genocīda 1945. gada
represiju upuru piemiņu, pirmdien, 6. februārī,
pulksten 13 pie kultūras nama «Rota» piemiņas
akmens Garozas ielā 15 notiks atceres pasākums,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē.
Pie kultūras nama «Rota» pēc Otrā pasaules kara, 1945. gadā,
atradās nometne – tajā pirms izsūtīšanas uz nometinājuma
vietām Krievijā tika formēti vilcienu vagoni ar aizturētajiem
Jelgavas un citu pilsētu un novadu iedzīvotājiem, kurus uz
Sibīriju izsūtīja 1945. gada februārī.
1945. gada janvāra un februāra represijās izsūtījumā tika izvesti ap 6000 cilvēku. Godinot viņu piemiņu, pie kultūras nama
«Rota» piemiņas akmens tiks nolikti ziedi un aizdegtas svecītes.

Par pašvaldības
pakalpojumiem varēs
norēķināties arī domes ēkā
 Sintija Čepanone

No nākamās nedēļas
par vairākiem Jelgavas
pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem
klienti varēs norēķināties ar bankas karti arī
Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11.

Jau šajā nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) jelgavniekiem pirmo reizi būs iespēja vērot augstākā līmeņa
tenisu – Deivisa kausa izcīņas spēles, kurās Latvijas izlases tenisisti spēlēs pret Norvēģijas izlasi. Jau nedēļas sākumā ZOC
ieklāts mākslīgā seguma tenisa korts, kur intensīvi treniņi notiek abu izlašu tenisistiem. Pirmās spēles būs 3. februārī
pulksten 15, programma – mājaslapā www.sports.jelgava.lv.
Foto: Austris Auziņš

Inkubatorā uzņem septiņus uzņēmumus
 Ilze Knusle-Jankevica

«Mēs nedrīkstam atstāt novārtā nevienu
jaunu iniciatīvu, pat
ja tai līdz galam neticam, jo trakajiem
pieder pasaule, un
bezpilota lidaparātu
ražotājs «UAV Factory», kas darbojās iepriekšējā Jelgavas Biznesa inkubatorā, to
pierāda, esot labākie
pasaulē savā jomā,»
pagājušajā piektdienā, oficiāli atklājot
Jelgavas Biznesa inkubatoru Peldu ielā
7, norādīja Latvijas
Investīciju attīstības
aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols.
Jau zināms, ka inkubatorā tiks uzņemti
septiņi uzņēmumi.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš pauda gandarījumu, ka Jelgavā Biznesa inkubators atsācis darbu, norādot: «Ir

viegli aizbraukt uz Īriju vai Angliju pie visa gatava, bet ir grūti
palikt mājās un izveidot kaut
ko savu.» Domes priekšsēdētājs
piebilda, ka Jelgavā ir daudz
izglītības iestāžu, tostarp profesionālās skolas un augstskola,
tāpēc būtiska ir arī inkubatora
sadarbība ar tām. A.Rāviņš Jelgavas inkubatoram uzdāvināja
Jelgavas pilsētas karogu.
Jelgavas Biznesa inkubatora
vadītājs Ņikita Kazakevičs stāsta, ka inkubatorā uzņems septiņus uzņēmumus – šāds lēmums
pieņemts pirmajā konsultatīvajā sēdē 16. janvārī, izskatot
iesniegtos pieteikumus. Pieci
no tiem ir Jelgavas uzņēmumi:
pārtikas ražotājs «ZetZsnacks»,
apģērbu ražotājs «Tilu», kosmētikas ražotājs «Anne Export»
un divi IT uzņēmumi – «Cloud
Enterprise Systems» un «Self
Servise Terminals». Savukārt
divi uzņēmumi uzņemti no
Dobeles – dzērienu ražotājs
«Dabas dots» un industriālās
pakošanas uzņēmums «Latvia
Packing».
«Uzņēmums ir dibināts pērn

Pašvaldības Administratīvās
pārvaldes vadītāja Inese Meija
skaidro, ka šonedēļ Klientu apkalpošanas centrā tiek uzstādīts
POS termināls, turpmāk par
pašvaldības nodrošinātajiem
pakalpojumiem iedzīvotājiem
ļaujot norēķināties arī Klientu
apkalpošanas centrā. «Tur būs
iespējami tikai bezskaidras naudas norēķini – pieņemtas tiks visu
veidu banku maksājumu kartes,
izņemot «American Express»,
un komisijas maksu par šo pakalpojumu neiekasēs,» tā viņa,
norādot, ka klientus apkalpos
darbinieks, kurš līdzīgi kā veikalā
POS terminālā ievadīs izsniegtajā rēķinā norādīto summu, un
klientam apmaksas veikšanai būs
jāievada kartes PIN kods.

Saslimstība ar gripu turpina augt

Foto: Austris Auziņš
Biznesa inkubatora komandu visu inkubēto uzņēmumu vārdā
sveica Rolands Briņķis no Dobeles SIA «Dabas dots», dāvinot  Sintija Čepanone
plakātu ar frāzi, kas raksturo īstu uzņēmēju.
Atbilstoši aktuālajiem
vasarā, savukārt šī gada sāku- šūšanu. Tās tiek piedāvātas
gripas monitoringa damā atklājām nelielu veikaliņu, caur sociālo tīklu «Facebook.
tiem Jelgavā saslimskurā piedāvājam iegādāties com», kur jau guvušas poputība ar gripu turpina
gan mūsu šūtās kleitas, gan laritāti, un aizceļojušas uz
augt – pagājušajā neaudumus. Bet, tā kā mūsu mēr- Itāliju, Spāniju, ASV un Apdēļā pilsētā bija reģisķis ir palielināt savu kapacitāti vienotajiem Arābu Emirātiem.
trēti 617,5 saslimšanas
un iekarot Eiropu, ar Biznesa «Mums pašiem vajadzēja iet uz
gadījumi uz 100 000
inkubatora atbalstu vēlamies kāzām un bija grūti saskaņot
iedzīvotāju, kas ir par
izstrādāt interneta veikalu un apģērbu, tāpēc sapratām, ka
nepilnu simtu vairāk
iegūt finansējumu profesio- tam ir perspektīva. Savā mājasnekā nedēļu iepriekš.
nālu iekārtu iegādei,» stāsta lapā vēlamies piedāvāt iespēju
šūšanas uzņēmuma «Tilu» kombinēt tērpus visai ģimenei,
Slimību profilakses un kontropārstāvis Oskars Raics. Ideja izvēloties modeli, krāsu, izmēles centra Zemgales reģionālās
par šādu biznesu radusies, jo ru,» viņš norāda.
Turpinājums 4.lpp.
nodaļas pārstāve Elvīra Brūvere
viņa līgava aizraujas ar kleitu

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

I.Meija skaidro, ka iespēja
par pakalpojumiem norēķināties ar bankas karti Klientu
apkalpošanas centrā ieviesta,
ņemot vērā klientu ieteikumus
gan klātienē, gan aptaujas anketās. «Visbiežāk iedzīvotāji
norādīja uz vēlmi samaksāt
par dzīvesvietas deklarēšanas
pakalpojumu, un pašvaldība
iedzīvotāju ērtībām rada iespēju
nodrošināt arī citu pakalpojumu
apmaksu,» Administratīvās
pārvaldes vadītāja norāda, ka
Klientu apkalpošanas centrā ar
bankas karti varēs norēķināties
par dzīvesvietas deklarēšanas
pakalpojumu, domes administrācijas maksas pakalpojumiem,
kā arī samaksāt nekustamā
īpašuma nodokli par pilsētā
esošu īpašumu un lielāko daļu
pašvaldības nodevu. Šobrīd
klātienē Klientu apkalpošanas
centrā nebūs iespējams samaksāt rēķinus par nomas maksu.
Jāpiebilst, ka arī turpmāk
domes ēkas 1. stāvā iedzīvotājiem būs pieejams brīvpieejas
interneta punkts, kur iedzīvotāji
rēķinu apmaksai var izmantot
internetbanku.

63048800

informē, ka šobrīd mūsu pilsētā reģistrēti 617,5 saslimšanas
gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju
un monitoringā iesaistītajās ārstniecības iestādēs apstiprināti 22
gripas slimnieki, kas ir par trim
vairāk nekā nedēļu iepriekš. «Visbiežāk slimo bērni un pusaudži
līdz 14 gadu vecumam,» tā viņa,
norādot, ka tas atspoguļojas arī
izglītības iestāžu apmeklējumā
– bērnudārzus apmeklē 57,5 procenti audzēkņu (nedēļu iepriekš –
74 procenti). Skolu apmeklējums
gan ir labāks – 88,5 procenti
(nedēļu iepriekš – 79 procenti).
Turpinājums 4.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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BUDŽETS

Nākamajā nedēļā Jelgavas domes sēdē deputāti skatīs šā gada pilsētas
budžetu. Sagatavotais budžeta projekts paredz, ka pilsētas ieņēmumi šogad būs 61,7 miljoni eiro, un Jelgavas prioritātes ir izglītība, infrastruktūras
attīstība un uzņēmējdarbības veicināšana. «Attīstībā apstāties nedrīkst
– vienmēr ir jādomā solis uz priekšu. Jelgava ir spēcīga pašvaldība, esam
Zemgales centrs un savu attīstību plānojam arī kontekstā ar visa reģiona
izaugsmi. Šobrīd esam pasūtījuši pētījumu, kas atspoguļos, kā procesi pilsētā un tuvējos novados ietekmē mūsu attīstību – kāda ir skolēnu plūsma
pilsētas un tuvējo novadu skolās, kādas uzņēmējdarbības nozares attīstās
ne tikai pilsētā, bet arī apkārtnē, kā Eiropas naudas ieguldījumi infrastruktūras attīstībā ir palīdzējuši biznesa izaugsmei. Pētījuma rezultāti mums ļaus
izdarīt argumentētus secinājumus un, sadarbojoties ar apkārtējo novadu
pašvaldībām, vēl efektīvāk attīstīt Jelgavu,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Ceturtdiena, 2017. gada 2. februāris

Foto: Austris Auziņš

Jelgavas
budžets – 61,7
miljoni eiro

 Kristīne Langenfelde

autobusu piebraukšanai,» skaidro
A.Rāviņš.
Tāpat šā gada budžetā paredzēti līdzekļi Romas ielas rekonstrukcijas projekta izstrādei.
«Šogad paredzēts izstrādāt projektu Romas ielas asfaltēšanai,
bet jau nākamajā gadā varētu
sākties projekta realizācija. Tas ir
ilgi gaidīts darbs,» uzsver domes
priekšsēdētājs.

valdības īres nama Stacijas ielā morāli novecojušo ēku vai celt miem. Kā uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs, pašvaldība saglabā
13 rekonstrukcija. «Tehniskais jaunu.»
Ņemot vērā pilsētas prioritātes,
visus līdzšinējos sociālos pabalstus
projekts jau top, un šogad varētu
vērienīgākie projekti Jelgavā
un sociālo pakalpojumu veidus,
sākties reāli būvdarbi. Šis īres Atbalsts
šogad tiks realizēti izglītības ieskādi pašvaldībā ieviesti līdz šim.
nams pilsētā jau gadiem rada ne uzņēmējdarbībai
Pagājušajā gadā labi iesāktā «Taču vienlaikus, ņemot vērā to,
tādēs un infrastruktūras attīstīmazums problēmu – savulaik, lai
bā – Jelgavas Valsts ģimnāzijas
ieviestu namā kārtību, pašvaldība pašvaldības sadarbība ar Valsts ie- ka pagājušajā gadā tika veikta
ņēmumu dienes- pensiju indeksācija, pašvaldība
rekonstrukcija, Tehnoloģiju viduspat bija spiesta
KULTŪRAS NAMS
tu turpināsies šobrīd izstrādā grozījumus saistoskolas un bērnudārza «Sprīdītis»
izšķirties par reenergoefektivitātes paaugstināgulāra Pašval- 25 000 eiro – kultūras nama Lielās arī šogad. «Esam šajos noteikumos, lai paaugstinātu
sapratuši, ka tas ienākumu slieksni, no kura var
šana, ēkas Zemgales prospektā
dības policijas zāles skatuves grīdas nomaiņai;
7 pārbūve, jauna stadiona izbūve
posteņa ierīko- 12 500 eiro – kultūras nama bija pareizs solis pretendēt uz pašvaldības sociālo
Zemgales prospektā – šanu mājā. Ēku tērpu noliktavu un pirmā stāva – rīkot regulārus palīdzību.»
pie 4. sākumskolas, Atmodas ielas,
jauniešu centrs un
bezmaksas seRubeņu ceļa, Loka maģistrāles,
Rūpējoties par saviem klienrekonstruējot, gaiteņa remontam;
25 000 eiro – jaunu tautas tērpu
bērnu bibliotēka,
minārus mūsu tiem, Jelgavas Sociālo lietu pārvalProhorova, Neretas un Garozas
paredzam tajā
iegādei;
vecpilsētā –
ielas rekonstrukcija, degradētās Rekonstruēs
izveidot atseviš- 41 000 eiro – projektora iegādei uzņēmumiem de šā gada budžetā paredzējusi arī
amatniecības centrs
p a r n o d o k ļ u līdzekļus, lai nomainītu iestādes
vides sakārtošana bijušās būvde- vairākas ielas
ķus dzīvokļus, Lielajā zālē.
Uzsākot vairāku lielu projektu
Šogad sāksies vairāku ēku nevis istabas, kā
aktualitātēm. kabinetu durvis pret jaunām,
taļas teritorijā un Lielupes krasta
nostiprināšana ar mērķi šai vietai realizāciju, šogad pašvaldība sāks pilnīga pārbūve, izveidojot tur tas ir šobrīd, tā likvidējot visas Visos līdzšinējos semināros zāle kurām ir būtiski uzlabota skaņas
piesaistīt jaunus rūpniecības uz- apgūt gandrīz 15 miljonus eiro, kas jaunus pakalpojumu centrus. koplietošanas telpas, kas visbiežāk ir bijusi uzņēmēju pilna, un viņi izolācija – tas ļauj paaugstināt
tiks ieguldīti pilsētas ielu sakārtoša- Pirmā no tām ir ēka Zemgales ir savstarpējo nesaskaņu raša- atzīst, ka no šādas tiešas sarunas speciālista un klienta sarunas
ņēmumus.
nā. Vērienīgākais no tiem būs Loka prospektā 7, kur agrāk atradās nās iemesls īres namā,» skaidro ar Valsts ieņēmumu dienestu konfidencialitāti, kas apmeklētāNodokļu
maģistrāles rekonstrukcija posmā skola, bet šobrīd tā ir atbrīvota un A.Rāviņš.
ieguvums ir nozīmīgs,» saka jiem ir ļoti svarīgi.
ieņēmumi aug
no Aviācijas ielas līdz Jelgavas gaida pārmaiņas. «Ēka tiks pārdomes priekšsēdētājs, uzsverot,
Tāpat Sociālo lietu pārvaldē šoJelgavas pašvaldības budžets pilsētas administratīvajai robežai, būvēta tā, lai nākotnē tur varētu Šogad – Valsts
ka šogad pašvalgad radīta viena
ir sabalansēts, kas nozīmē, ka modernizējot nozīmīgu tranzīta un izvietot bērnu un jauniešu centru ģimnāzija un
dība ir gatava PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS jauna štata vieta
LABIEKĀRTOŠANA
ieņēmumi un
kravu transporta «Junda», kā arī bērnu bibliotēku. Tehnoloģiju vidusskola, spert nākamo
sociālajam darCEĻI UN IELAS
izdevumi ir
maršrutu mūsu Esam apzinājuši, ka arī pēc ēkas nākamais darbs –
soli un uzsākt 25 000 eiro – iekšpagalmu sa- biniekam darbā
vienā līmenī 54 250 eiro – ielu uzturēšanai pilsētā. Neretas, pārbūves tajā vietas varētu nepie- Spīdolas ģimnāzija
jaunu iniciatīvu. kārtošanai (pašvaldības līdzmak- ar ģimeni un
Īstenojot projektu par pilnīgu «Esam tikušies sājums);
– 61 701 387 ziemā;
Prohorova un tikt «Jundas» pulciņam «Trases
bērniem. «Socieiro. Lielākos 20 073 eiro – ielu atputekļošanai; Garozas iela tiks automodelisms», tāpēc ir pare- Valsts ģimnāzijas rekonstrukciju, ar Latvijas ban- 60 000 eiro (t.sk. valsts budžeta ālo darbinieku
p a š v a l d ī b a s 27 800 eiro – ielu periodiskai rekonstruēta, sa dzēts, ka Zemgales prospektā 7 pa- šogad sāksies pārbūves darbi ģim- ku pārstāvjiem, finansējums 5000 eiro) – Ozol slodze ir ļoti
i e ņ ē m u m u s uzturēšanai un uzbēršanai;
kārtojot degra- galmā varētu uzcelt piebūvi, kurā nāzijas ēkā, tiks sakārtota arī tās kuri arī ir atsau- skvēra renovācijai;
liela – pagājuapkārtne, pārbū- cīgi sadarbībai. 35 000 eiro – stāvlaukuma izbūvei šajā gadā katrs
veido nodokļu 66 000 eiro – asfalta bedrīšu dēto vidi depo atsevišķi tiktu
remontam;
DROŠĪBA
vēts stadions, kā Tā p ē c š o g a d pie PII «Lāčuks»;
ieņēmumi, kas 19 200 eiro – autobusu pieturu mikrorajonā, bet izvietots šis pulsociālais dar150 000 eiro – vides objekta «Laiarī
iegādāts
māir 67,1 procents un to inventāra uzturēšanai;
Rubeņu ceļa re- ciņš,» skaidro
ceram
uzsākt
binieks mūsu
Jelgavas Pašvaldības policijas
ka rats» un vietas izveidei;
no visiem ienā- 20 000 eiro – Romas ielas asfal- konstrukcija līdz A.Rāviņš. Jāpie- funkciju nodrošināšanai plānots cību aprīkojums. regulāras mūsu 150 000 eiro – Akadēmijas ielas as- pilsētā vienlaiTrijās izglītības uzņēmēju un faltēšanai no Raiņa līdz Lielajai ielai; kus strādāja ar
kumiem. Būtis- tēšanas projekta izstrādei.
pilsētas robežai bilst, ka trases
iegādāties:
kākais no tiem
jau būs piemērs automodelisma • divas operatīvās automašīnas – iestādēs tiks dažādu banku 85 000 eiro – Meža kapu uzbēršanai. vairāk nekā 50
uzlabota ener- pārstāvju tikšair iedzīvotāju ienākuma nodoklis tam, kā divu pašvaldību sadarbība pulciņā tiek at- 46 904 eiro;
ģimenēm. Lai
– šā gada prognoze paredz, ka – Ozolnieku novada pašvaldība sa- tīstītas pirmās • četrus alkometrus – 4000 eiro; goefektivitāte nās, lai izglītotu uzņēmējus par kaut nedaudz samazinātu šo
pašvaldības budžetā iedzīvotāju kārtos Rubeņu ceļu savā adminis- tehniskās pras- • trīs ūdensdrošas rācijas – 3000 eiro; – pirmsskolas iz- iespēju piesaistīt finansējumu slodzi un ļautu sociālajiem darbiglītības iestādēs sava biznesa attīstībai. Šobrīd no niekiem pilnvērtīgāk pildīt savus
ienākuma nodoklis tiks iekasēts tratīvajā teritorijā – ļauj efektīvāk mes – strādājot • desmit rācijas – 7600 eiro;
par 5,5 procentiem vairāk nekā atbalstīt uzņēmējdarbību. Savu- darbnīcā, skolē- • video reģistratorus pie formas «Sprīdītis» un mūsu uzņēmējiem dzirdam, ka pienākumus, ir radīta jauna štata
«Rotaļa», kā arī bankas uzņēmējdarbības attīstī- vieta,» skaidro A.Rāviņš.
pagājušajā gadā jeb 37 482 014 kārt Atmodas ielas rekonstrukcija niem pašiem ir tērpa – 7200 eiro;
Jelgavas Tehno- bai ne vienmēr ir pretimnākošas,
eiro. Nemainīgi ienākumi, salī- posmā no Dobeles šosejas līdz jāspēj izgatavot • ģeneratoru – 6000 eiro;
SPORTS
loģiju vidussko- taču bankām ir savi argumenti.
dzinot ar 2016. gadu, šogad tiek Dambja ielai un Rūpniecības ielas automodeli mē- • radaru – 2500 eiro.
las C korpusā. Savedot abas puses kopā, ceram, 77 270 eiro – pilsētas sporta
plānoti no nekustamā īpašuma rekonstrukcija posmā no Filozofu rogā 1:24, kas
nodokļa, un to apmērs ir 3 629 060 līdz Tērvetes ielai jau ir sākusies. pēc tam ar pulti vadāms 45 metrus Tāpat šogad projektā tiks turpi- ka arī šajā gadījumā rezultāts pasākumiem;
78 000 eiro – augsta sasnieguma
eiro. Tāpat arī no azartspēļu no- «Šobrīd tur notiek lietusūdens ka- garajā automodeļa trasē. Šobrīd nāta mācību aprīkojuma moder- varētu būt tikpat veiksmīgs kā
sportistu atbalstam individuāladokļa – 317 997 eiro.
nalizācijas izbūve, bet jau pavasarī darbnīca un trase atrodas 200 nizācija Amatu vidusskolā – metā- pieredze ar Valsts ieņēmumu jos sporta veidos;
Nākamā lielākā ieņēmumu sāksies arī ielas rekonstrukcija,» kvadrātmetrus lielās telpās, kas lapstrādes, viesnīcu un restorānu dienestu,» spriež A.Rāviņš.
298 000 eiro – komandu sporta
pakalpojumu, kā arī tekstilijas
sadaļa ir no transfertiem jeb uzsver A.Rāviņš.
jau kļuvušas par šauru.
Abas iniciatīvas turpinās īs- spēļu atbalstam;
ieņēmumiem, ko pašvaldība saVēl šogad par 150 000 eiro tiks
Otrs nozīmīgākais objekts, kas izstrādājumu mācību program- tenot Zemgales reģiona Kom- 58 000 eiro – Jelgavas sporta
ņem no valsts vai citu pašvaldību rekonstruēts Akadēmijas ielas šogad sāks piedzīvot pārmaiņas, ir mās. Šajā pašā projektā iekļau- petenču attīstības centrs, kam klubu atbalstam sporta sacensību
budžetiem, – tie šogad plānoti posms no Raiņa līdz Lielajai ielai, vecpilsēta – tur pašvaldība, pilnībā ta arī stadiona
šogad ir radītas rīkošanai un dalībai;
VĒLĒŠANU
13 275 904 eiro apmērā. Lielāko paredzot autobusu pieturas «Ban- rekonstruējot ēkas Vecpilsētas ielā pārbūve pie 4.
arī divas jaunas 66 000 eiro – dalībai Latvijas JauORGANIZĒŠANA
summu – 5,85 miljoni eiro – veido ka» pārcelšanu no vietas pie Jāņa 14 un 2, kā arī Krišjāņa Barona sākumskolas,
štata vietas – tās natnes olimpiādē, Latvijas sporta
pedagogu algas šā gada astoņiem Čakstes pieminekļa uz vietu pie ielā 50, veidos Zemgales Restau- ko perspektīvā 2017. gada 3. jūnijā notiks paš- abas izveidotas veterānu (senioru) sporta spēlēs,
mēnešiem, bet 1,28 miljoni eiro Zemgales apgarācijas centru izmantos arī valdību vēlēšanas, un to or- Uzņēmējdarbī- meistarsacīkstēs un starptautiska
līmeņa sacensībās;
BIBLIOTĒKA
paredzēti pilsētas internātskolām. baltiesas. «Auun amatniecības Amatu skolas ganizēšanai budžetā ieplānoti bas atbalsta no- 15 000 eiro – šorttreka atbalsta
Trešā nozīmīgākā sadaļa ir tobusu pieturas
sētu. «Tā būs audzēkņi. «Tā- 33 000 eiro.
daļā ar mērķi vēl programmas īstenošanai Jelgavā;
valsts mērķdotācija pašvaldības pārcelšana ir 147 000 eiro – Jelgavas pilsētas laba platforma pat šogad esam
efektīvāk sniegt 30 000 eiro – dažādiem sporta
bibliotēkas ēkas jumta remontobjektiem. «Jelgavas pašvaldībai ļoti nozīmīga,
pilsētas amat- ieplānojuši līdzekļus 47 tūkstošu atbalstu mūsu pilsētas uzņēmē- pasākumiem, projektiem;
darbu pabeigšanai;
šogad izdevies piesaistīt 1 005 000 jo atvieglos sa- 109 025 eiro – Jelgavas pilsētas niekiem, un mēs eiro apmērā nometnes «Lediņi» jiem un analizēt uzņēmējdarbības 10 000 eiro – elektroniskā tablo
iegādei sporta hallē;
eiro no valsts budžeta četru nozī- tiksmes plūs- bibliotēkas Barona zāles remont ceram, ka paš- telpu remontam un abu ēku jumta procesus pilsētā.
15 000 eiro – akadēmiskās airēmīgu projektu realizācijai. Kopā ar mu Akadēmijas darbiem un telpu pārsegumu valdība ar savu sakārtošanai,» skaidro A.Rāviņš.
šanas laivas iegādei;
Domes priekšsēdētājs piebilst, Pašvaldība saglabā
pašvaldības finansējumu tas ļaus un Lielās ielas pastiprināšanai.
ieguldījumu
īstenot tādus nozīmīgus darbus kā krustojumā,
radīs priekšno- ka nākamais apjomīgākais darbs visus sociālos pabalstus 10 000 eiro – divu C-1, C-2 XL
Sociālajai aizsardzībai šā gada laivu iegādei;
jumta izbūve brīvdabas estrādei kur šobrīd bieži veidojas sastrē- sacījumus tam, lai tur attīstītos izglītības jomā, pie kura pašvaldī3000 eiro – elektriskā skrejceliņa
un slidotavai Pasta salā, futbola gumi satiksmes autobusu dēļ. uzņēmējdarbība,» uzsver domes bai jau jāsāk strādāt, ir Spīdolas budžetā paredzēts finansējums
iegādei;
ģimnāzijas attīstība. «Mums būs 4 583 168 eiro, kas ir 7,4 procenti 6000 eiro – profesionālā mākslas
laukuma ierīkošana Kārklu ielā 6, Pie esošās pieturas nav iespējams priekšsēdētājs.
ko īstenos biedrība «Futbola klubs izbūvēt tā saukto kabatu ērtai
Tāpat šogad paredzēta paš- jāizšķiras – rekonstruēt esošo jau no visiem pamatbudžeta izdevu- vingrošanas paklāja iegādei.
«Jelgava»», kā arī aktīvās atpūtas
laukuma renovācija Ozolskvērā,»
skaidro domes priekšsēdētājs.
Nenodokļu ieņēmumi šogad
plānoti 236 275 eiro, bet ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un
citi pašu ieņēmumi – 1 462 369
eiro. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem vislielākie tiek plānoti
par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem – 275 181 eiro –, bet
iestāde «Kultūra» par ieejas biļešu
realizāciju šogad plāno ieņemt
227 000 eiro.
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Lielākie projekti,
kuru realizācija
sāksies 2017. gadā
• Asfalta seguma atjaunošana
Atmodas ielas posmā no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un
Rūpniecības ielas posmā no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai.
• Projekts «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā» paredz Valsts
ģimnāzijas ēkas, apkārtnes un
stadiona rekonstrukciju, aprīkojuma iegādi, kā arī mācību
vides uzlabošanu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.
• Projekta «Jelgavas Amatu
vidusskolas infrastruktūras
uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta»
gaitā tiks turpināta mācību aprīkojuma modernizācija Amatu
vidusskolā metālapstrādes,
viesnīcu un restorānu pakalpojumu, tekstiliju izstrādājumu
programmās, tiks pabeigta jau iepriekšējā plānošanas periodā
uzsāktā skolas infrastruktūras sakārtošana, kā arī pārbūvēts
sporta laukums pie Jelgavas 4. sākumskolas, ko izmantos arī
Amatu vidusskolas sporta nodarbību vajadzībām.

JAUNI OBJEKTI, KURU
IZVEIDEI ŠOGAD TIKS
SAGATAVOTI PROJEKTI
Pils salas airēšanas
bāzes skiču projekts
un Pilssalas ielas
pārbūve

• Turpināsies izglītības iestāžu
ēku siltināšana – sāksies pašvaldības ēkas Zemgales prospektā
7 pārbūve un siltināšana, perspektīvā izvietojot tajā bērnu un
jauniešu interešu izglītības centru
un bērnu bibliotēku, tāpat energoefektivitāte tiks paaugstināta pirmsskolas izglītības iestādēs
«Sprīdītis» un «Rotaļa», kā arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.
• Projekta «Loka maģistrāles
rekonstrukcija posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas
administratīvajai robežai» gaitā
tiks modernizēts nozīmīgs
tranzīta un kravu transporta
maršruts Jelgavā.

Svētes upes caurplūdes atjaunošana un
plūdu apdraudējuma
mazināšana piegulošajās teritorijās

Detālplānojuma izstrāde stāvlaukuma
izbūvei pie Jelgavas
kultūras nama

Lidlauka poldera dambja rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai

braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem sabiedriskajā transportā, tostarp
100% biļetes apmaksai bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības –

• Projekts «Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai, 1. kārta» paredz
Rubeņu ceļa posma no Loka
maģistrāles līdz Ozolnieku novada administratīvajai robežai
rekonstrukciju.

• Projekta «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētā teritorijā» gaitā paredzēts
rekonstruēt Neretas, Prohorova un Garozas ielu, izbūvēt
jaunu ielu starp Garozas un
Neretas ielu, kas šķērsos industriālās zonas teritoriju, izveidot
industriālos pieslēgumus, palielināt jaudas. Lai sakārtotu
degradēto vidi Lielupes krastā un radītu priekšnosacījumus
loģistikas attīstībai, tiks nostiprināti upes krasti un izbūvēti
cietā seguma laukumi upes krastā specializētu kravas plūsmu
apstrādei. Attīstot nepieciešamo infrastruktūru, tiks radīti
būtiski priekšnosacījumi uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu
rūpniecības uzņēmumu piesaistei, kuriem ir svarīga transporta infrastruktūras pieejamība, tajā skaitā ūdens transports.

Jauniešu centra ēkas
Loka maģistrālē 25
pārbūve

ATBALSTS ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

• Pasta salas brīvdabas
estrādes un publiskās
slidotavas jumtu izbūve.

• Projekta «Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras
tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā»
gaitā atjaunos valsts nozīmes
kultūras pieminekļus Jelgavā,
Dobelē, Bauskā, veidojot jaunus, savstarpēji papildinošus
tūrisma pakalpojumus. Jelgavā, restaurējot un aprīkojot
ēkas Vecpilsētas ielā 14 un 2, kā arī K.Barona ielā 50, taps
Zemgales Restaurācijas centrs un amatniecības sēta. Tāpat
šajā projektā nelieli restaurācijas darbi notiks arī Jelgavas
Sv.Annas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Jelgavas Sv.Simeona
un Sv.Annas pareizticīgo katedrālē, Jelgavas Romas katoļu
Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālē.

Skatu torņa Pils salā
projektēšana

269 030 eiro;

brīvpusdienām 1. – 4. klašu skolēniem –

362 988 eiro;

pabalsts daudzbērnu ģimenēm skolēnu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs – 85 000 eiro;
pabalsts daudzbērnu ģimenēm bērnu
ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs –

207 079 eiro;

2017. gada speciālā budžeta
ieņēmumi – 2 281 056 eiro
522 630 eiro – finansējums no valsts SIA «Autotransporta direkcija»
zaudējumu kompensēšanai SIA «Jelgavas autobusu parks»;
1 456 713 eiro – valsts budžeta līdzekļi, kas paredzēti pašvaldības
ielu uzturēšanai;
125 229 eiro – dabas resursu nodokļa gada ieņēmumi;
176 484 eiro – ziedojumu un dāvinājumu apjoms, ko veido naudas
līdzekļu atlikums uz gada sākumu; tas tiks izlietots atbilstoši ziedojuma
mērķim.
Autoceļu fonda izlietojums
• ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai – 996 782 eiro;
• ceļu un ielu atjaunošanai, pārbūvei – 384 909 eiro;
• pārējiem izdevumiem, t.sk. autobusu platformas izbūvei pie Zvejnieku
ielas 3. nama – 75 022 eiro.
Dabas resursu nodokļa izlietojums
• grodu aku uzturēšanai – 4183 eiro;
• kanalizācijas sistēmas attīstībai, pārslēgšanās uz centralizētiem
tīkliem – 45 446 eiro;
• gaisa piesārņojuma monitoringa pasākumiem – 2800 eiro;
• līdzfinansējums dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai – 30 000 eiro;
• lietus ūdens kanalizācijai – 25 000 eiro;
• naftas produktu piesārņojuma Kalnciema ceļā attīrīšanas projekta izstrādei – 15 000 eiro;
• mobilās gaisa kontroles laboratorijas darba nodrošināšanai – 2300 eiro.

pabalsts 5. – 6. klašu skolēnu ēdināšanai (0,28
eiro dienā) – 2300 eiro;
mācību līdzekļu un grāmatu iegādei –

408 085 eiro;

skolēnu nodarbinātībai vasarā – 102 701 eiro;
skolēnu balvām par labām sekmēm (8,5 balles
un augstāk) – 20 000 eiro;
pabalsts mācību maksas segšanai profesionālās ievirzes programmu izglītības iestādēs
daudzbērnu ģimenēm, aizbildņu ģimenēm –

14 170 eiro;

vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā – 67 000 eiro;
dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs trūcīgai, daudzbērnu ģimenei un bērniem
ar funkcionāliem traucējumiem – 28 000 eiro;
palīdzība audžuģimenēm: uztura pabalstam,
mīkstā inventāra iegādei – 80 140 eiro.
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Saslimstība ar gripu turpina augt
No 1.lpp.

Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietniece
Egita Veinberga apstiprina, ka
šobrīd pašvaldībā vēl aizvien ir
spēkā rīkojuma «Par gripas un
citu aktuālo augšējo elpošanas
ceļu infekcijas slimību profilaksi»
3. punkts, kas līdztekus citām
profilakses aktivitātēm izglītības,
kultūras un interešu izglītības
iestādēm nosaka ierobežot ārpusklases un citus pasākumus
un neplānot jaunus, ja tie notiek
slēgtās telpās un saistīti ar vairāk

nekā 50 dalībnieku pulcēšanos
vienuviet.
Tāpat Jelgavas pilsētas slimnīcā
vēl aizvien ir spēkā karantīna
– tuviniekiem atstāt paciņu var
slimnīcas garderobē katru dienu,
arī brīvdienās, no pulksten 11 līdz
13 un no pulksten 16 līdz 18.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka gripas epidēmijas laikā no
valsts budžeta līdzekļiem tiek
apmaksātas ģimenes ārstu mājas
vizītes pie gripas slimniekiem – pacientam par vizīti ir jāveic tikai pacienta iemaksa 2,85 eiro apmērā.

ZIŅAS
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Izdots sestais Jelgavas
pamatzināšanu rullis

Inkubatorā uzņem
septiņus uzņēmumus
No 1.lpp.

Uzņēmums «ZetZsnacks» plāno
ražot dārzeņu čipsus. Šobrīd notiek produkta izstrāde un rit darbs
pie receptūras, kā arī uzņēmums
ir pieteicies ES struktūrfondu atbalstam iekārtu iegādei. «Biznesa
inkubatoram pieteicāmies, lai izmantotu šo valsts sniegto atbalstu
jaundibinātiem uzņēmumiem,
kas ražo inovatīvus produktus.
Tas ir labs veids, kā attīstīt savu
ideju,» skaidro uzņēmuma valdes
priekšsēdētāja Svetlana Zeļenko.
Viņi jau Jelgavā noskatījuši telpas
ražotnei un, ja saņems atbalstu
iekārtu iegādei, ražošanu plāno
sākt rudenī līdz ar jauno dārzeņu
ražu, 80 procentus no saražotā
eksportējot.
Uzņēmumam «Self Service
Terminals» jau ir pieredze inkubatorā – viņi izmantoja šo
pakalpojumu inkubatorā Jelgavā,
Atmodas ielā. «Tad saņēmām daļu
finansējuma prototipa izstrādei,»
stāsta uzņēmuma līdzdibinātājs
Toms Piliksers. Nu 2015. gada
septembrī dibinātais uzņēmums
jau ir izveidojis prototipu, kā arī
ticis pie pirmajiem klientiem un
pasūtījumiem. «Izstrādājam paš-

apkalpošanās terminālus dažādu
nozaru uzņēmumiem. Piemēram,
terminālu var izmantot, lai iegādātos kino, vilciena biļetes, noformētu pasūtījumu ātrās ēdināšanas
uzņēmumos,» stāsta T.Piliksers,
norādot, ka viņu izstrādātais termināls tika izmantots arī Ziedot.
lv un radio «Pieci.lv» labdarības
akcijā pie centrālās dzelzceļa stacijas. Tagad uzņēmums saņēmis
pasūtījumu izstrādāt terminālu
kino vajadzībām. «Visu laiku
meklējam atbalsta iespējas. Būšana inkubatorā ir interesanta
un lietderīga, jo, strādājot kopā ar
citiem, var rasties jaunas idejas,
sadarbība,» vērtē uzņēmuma
pārstāvis, piebilstot, ka šogad izmantos arī LIAA atbalstu eksporta
attīstībai, lai piedalītos nozares
izstādē Londonā.
Jāpiebilst, ka interesenti inkubatorā pieteikumus var iesniegt
visu laiku. Inkubācijas pieteikumi
tiek izskatīti reizi ceturksnī.
Jaunajā plānošanas periodā
– līdz 2023. gada 31. decembrim
– biznesa inkubatoru darbību Latvijā koordinēs LIAA. Valdība šim
mērķim atvēlējusi 32,8 miljonus
eiro no ES struktūrfondiem.

No 1. februāra mainīta
klātienes apkalpošanas kārtība Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
klientu apkalpošanas
centros. Turpmāk Jelgavā, tāpat kā citos
centros ārpus Rīgas,
klienti klātienē tiks apkalpoti trīs dienas nedēļā – pirmdien, otrdien
un ceturtdien.
Turpmāk VID klientu apkalpošanas centros ārpus Rīgas klienti
klātienē tiks apkalpoti pirmdienās
no pulksten 9 līdz 18, otrdienās un
ceturtdienās no pulksten 9 līdz 17.
Pārējā laikā VID darbinieki veiks
iesniegto dokumentu izskatīšanu
un apstrādi, kā arī citus ar nodokļu
administrēšanu saistītus pienākumus, tādējādi paātrinot iesniegto
deklarāciju apstrādi, informē VID.
Šāds lēmums pieņemts, rūpīgi
izvērtējot klientu apkalpošanas
centru noslodzi un klientu plūsmu, kas ir būtiski samazinājusies.
Otrs noteicošais faktors ir tas, ka
ievērojami resursi ir ieguldīti tieši
VID informācijas tehnoloģiju attīstībā, kā rezultātā daudzi procesi ir
automatizēti un praktiski visi pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami
attālināti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu
(EDS), tādējādi būtiski samazinot
nepieciešamību apmeklēt VID
klātienē.
VID Jelgavas klientu apkalpošanas centra vadītāja Arta Segliņa
norāda, ka 2016. gadā 75 procenti

 Jana Bahmane

Turpinot Draudzīgā
aicinājuma tradīciju,
pagājušajā nedēļā siltumapgādes uzņēmuma «Fortum» stacijā
Jelgavas pilsētas izglītības iestādēm jau 16.
gadu pēc kārtas tika
pasniegtas pašvaldības
sarūpētas grāmatas, kā
arī sestais Jelgavas pamatzināšanu rullis. Tajā
šogad Jelgava atspoguļota kā gudra pilsēta.

Pamatzināšanu rullī shematiski
atspoguļoti interesanti fakti, izteikti skaitliskās vērtībās. Izpētot
pamatzināšanu rulli, var uzzināt,
piemēram, ka pilsētu diennaktī
vidēji šķērso 36 353 transporta
vienības, Jelgavā ir 223 luksofori,
18 tilti un 336 ielas, kuru kopējais
nodokļu maksātāju iedzīvotāju garums sasniedz 270 kilometrus.
ienākuma nodokļa deklarāciju
iesniedza, izmantojot EDS, un
ir grūti prognozēt, cik liels būs
nodokļu maksātāju pieprasījums
pakalpojumu saņemšanai klātienē
VID telpās šogad. «Mēs izvietosim
paziņojumus, informējot VID apmeklētājus par izmaiņām darba-  Ilze Knusle-Jankevica
laikā, tomēr paies laiks, līdz cilvēki
Saskaņā ar Jelgavas pilto uzzinās un pie tā pieradīs. Ja
sētas pašvaldības 2007.
kāds ieradīsies VID Jelgavas, Dogada 28. decembra saisbeles vai Bauskas nodaļā no tuvējā
tošajiem noteikumiem
novada ar dokumentiem dienā,
Nr.185 «Par Jelgavas
kad klienti netiek apkalpoti, prom
pilsētas pašvaldības nonevienu neraidīsim – VID ir jābūt
devām» jelgavniekiem,
pieejamam nodokļu maksātājiem,
kuri ir suņa saimnieki,
tāpēc, cilvēkam ierodoties ar dolīdz 31. martam jāsakumentiem, mēs nevaram viņam
maksā pašvaldības noatteikt, ja esam VID telpās un tā ir
deva. To var izdarīt divos
mūsu darba diena,» skaidro A.Segveidos – klātienē Jelgaliņa. Tāpat viņa uzsver: no marta
vas pašvaldības iestādē
līdz jūnijam, kad dažādām nodokļu
«Pilsētsaimniecība» vai
maksātāju grupām jāiesniedz gada
ar pārskaitījumu.
deklarācija, un, ja veidosies rindas,
tiks izskatīta iespēja nodokļu
«Pilsētsaimniecības» vadītājs
maksātājus apkalpot arī pārējās
Māris Mielavs norāda, ka saskadarbadienās.
Jāpiebilst, ka saistībā ar struk- ņā ar pašvaldības saistošajiem
turālām izmaiņām VID Jelgavas noteikumiem Nr.185 ikgadējā
klientu apkalpošanas centram pašvaldības nodeva par suņa,
mainīsies arī nosaukums – turp- kurš sasniedzis sešu mēnešu vemāk būs VID Nodokļu pārvaldes cumu, turēšanu ir seši eiro gadā.
Fizisko personu nodokļu daļas Tā jāsamaksā līdz katra gada 31.
Zemgales 2. apkalpošanas nodaļa. martam. Ja suns iegādāts vai
Tā apkalpos ne vien Jelgavas pilsē- sasniedzis sešu mēnešu vecumu
tu, novadu un Ozolnieku novadu, pēc 31. marta, nodeva jāsamaksā
bet arī Bauskas, Auces, Tērvetes, viena mēneša laikā proporcionāli
Rundāles un Dobeles novadu. Tajā atlikušo mēnešu skaitam, ieskaistrādās 17 darbinieki, no kuriem tot suņa reģistrācijas mēnesi. No
astoņi – Jelgavā. Neskatoties uz nodevas samaksas atbrīvotas
nosaukumu, arī juridiskas perso- personas ar I un II invaliditātes
nas varēs saņemt VID sniegtos grupu, kā arī visas personas ar
redzes invaliditāti; personas, kuru
pakalpojumus.

VID klientus apkalpos
trīs dienas nedēļā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jauno pilsētas pamatzināšanu rulli saņēmušas visas Jelgavas izglītības iestādes – arī bērnudārza «Gaismiņa» audzēkņi jau izzina jaunus faktus par savu pilsētu. Foto: Austris Auziņš
«Šie ir tikai skaitļi, bet mums ir
nepieciešami cilvēki, kuri spēj šos
procesus pārvaldīt, un jūs esat tie,
kas izglīto un audzina jaunos speciālistus. Izglītība ir tā joma, kas
valstij vienmēr jāatbalsta,» uzrunājot klātesošos pedagogus, sacīja
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Savukārt
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza norādīja, ka arvien vairāk
vidusskolēnu, absolvējot vidusskolu, izvēlas kārtot eksāmenus
eksaktajos priekšmetos. «Mūsu
lielākā vērtība ir jaunais cilvēks, ko
audzinām, un mūsu uzdevums ir
gudri audzināt bērnus, lai viņi saņemtu pienācīgu izglītību. Gudrā
pilsētā aug gudri bērni,» uzsver
G.Auza. Klātesošie pedagogi devās
arī nelielā ekskursijā pa «Fortum»
staciju, lai izprastu, kā ikdienā darbojas viens no Jelgavas gudrajiem
uzņēmumiem.
2016. gada pamatzināšanu rullī
tika apkopoti Jelgavas pilsētai

nozīmīgi vēsturiski fakti, lielākie
pasākumi, darbības nozares. Jelgava ir vienīgā pilsēta Latvijā, kas
izdod informatīvu afišu ar pilsētas
svarīgāko faktu apkopojumu, kas
jāzina katram jelgavniekam.
Kopā ar Jelgavas pamatzināšanu rulli visas Jelgavas izglītības
iestādes saņēma arī vērtīgas grāmatas – «101 lielisks dabaszinību
eksperiments», «Ģeogrāfija. Skolēna enciklopēdija», «Kāpēc laikam
vajag laiku. Lasāmgrāmata 5 – 8»,
«Mazā mežu enciklopēdija», «Mirkļi Latvijas dabā», «Nacionālie
parki un rezervāti Latvijā», «Par
dzīvniekiem», «Pirmā ģeogrāfijas
enciklopēdija» un «Politika».
Jāatgādina, ka Draudzīgā aicinājuma kustību Latvijā iedibināja
Kārlis Ulmanis 1935. gada 28.
janvārī. Kustība tika atjaunota
1993. gadā, un Draudzīgā aicinājuma dienā ikviens aicināts
ziedot skolām grāmatas, mākslas
priekšmetus un naudas līdzekļus.

Pašvaldības nodevu par suni
var samaksāt divos veidos
Maksājot pašvaldības
nodevu par suņa
turēšanu ar
pārskaitījumu, jānorāda:
Saņēmējs:
JPPI «Pilsētsaimniecība»
Reģ.Nr.: 90001282486
Bankas konts:
LV61UNLA0050001003121
Maksājuma mērķis: Nodeva par
suņa turēšanu, par 20__. gadu,
mikroshēmas Nr. ____, adrese ____

suņi atrodas norobežotā īpašuma
iekšējā teritorijā; valsts iestādes,
kuru darbībā tiek izmantoti dienesta suņi.
Nodevu par suņa turēšanu var
samaksāt divos veidos. Klātienē
iestādē «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 1. stāvā,
3. kabinetā, to var izdarīt darba
laikā: pirmdienās no pulksten 8
līdz 12 un no 13 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz
17, piektdienās no pulksten 8 līdz
12 un no 12.30 līdz 14.30. Nodevu
var samaksāt arī ar pārskaitījumu.
«Pilsētsaimniecība» uztur datubāzi par personām, kuras ir
samaksājušas nodevu, tādējādi
aktuālā informācija būs pieejama
arī Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijai.
Pašvaldības policijas sabiedris-

ko attiecību speciāliste Sandra
Reksce uzsver, ka saskaņā ar
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.
gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16-12 «Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā»
dzīvnieka īpašniekam aizliegts
atrasties ar suni Jelgavas pilsētas
publiskajā ārtelpā, ja nav samaksāta ikgadējā pašvaldības nodeva
par suņa turēšanu. Par šīs prasības
neievērošanu mājas dzīvnieka
īpašniekam var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz
100 eiro. S.Reksce piebilst, ka šajos
saistošajos noteikumos noteikti
arī citi ierobežojumi, piemēram,
aizliegts atrasties ar suni bez pavadas Jelgavas pilsētas publiskajā
ārtelpā, izņemot suņu pastaigu
laukumus un mežus; atrasties ar
suni bez pavadas Langervaldes
meža labiekārtotajā teritorijā;
atrasties ar suni Jelgavas pilsētas
Pasta salas teritorijā.
Jāatgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 21.
jūnija noteikumiem Nr.491 «Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība» no šī gada 1. janvāra
suņiem, kas vecāki par sešiem
mēnešiem, jābūt arī čipotiem un
reģistrētiem Lauksaimniecības
datu centra datubāzē. 1. februārī
vienotajā datubāzē Jelgavā bija
reģistrēts 2441 suns.

Īsi
 Ceturtdien, 9. februārī, pulksten
14 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā notiks mazo jelgavnieku sveikšanas pasākums «Mūs
gaida, mēs nākam», uz kuru uzaicināti
130 mazuļi. Taču, tā kā Jelgavas pilsētā
ir noteikti gripu ierobežojoši pasākumi,
9. februārī aicinātie mazuļi var piedalīties nākamajā sveikšanas pasākumā 16.
aprīlī – Lieldienu pastaigas laikā Jelgavas
pils pagalmā. Ja vecāki ar mazuli vēlas
piedalīties nākamajā pasākumā,
lūgums zvanīt pa tālruni 63005588
vai rakstīt pa e-pastu prese@dome.
jelgava.lv, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes galvenā speciāliste Līga Klismeta. Jāpiebilst, ka tradīcija
jaundzimušajiem jelgavniekiem dāvināt
karotīti ar iegravētu pilsētas nosaukumu, simboliku un dzimšanas gadu
ir iedibināta 2003. gadā. Ja ģimene
nevar ierasties uz pasākumu, karotīti
var saņemt Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11 pirmdienās no pulksten 8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 8 līdz 17 un piektdienās
no pulksten 8 līdz 14.30, līdzi ņemot
ielūgumu.
 2016. gadā notikušas 15 Jelgavas
pilsētas domes sēdes, tajā skaitā trīs
ārkārtas sēdes. Domes sēdēs izskatīti
257 jautājumi, pieņemts 251 lēmums,
apstiprināti 5 nolikumi un 25 saistošie
noteikumi. Visas domes sēdes 2016.
gadā apmeklējuši četri deputāti: Rita
Vectirāne, Vilis Ļevčenoks, Andrejs Garančs un Valentīns Grigorjevs, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē. Komandējuma,
atvaļinājuma vai citu iemeslu dēļ vienu
domes sēdi gada laikā nav apmeklējuši
deputāti Aigars Rublis un Ivars Jakovels;
divas domes sēdes nav apmeklējuši deputāti Andris Rāviņš, Jurijs Strods, Dace
Olte un Andris Tomašūns; trīs domes
sēdes nav apmeklējuši Mintauts Buškevics un Saulvedis Šalājevs, savukārt
četras – Jānis Bacāns un Sergejs Stoļarovs. Sešās domes sēdēs nav piedalījies
deputāts Roberts Šlegelmilhs.
 9. februārī pulksten 10 viesnīcā
«Zemgale» Skautu ielā 2 notiks
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras (LTRK) Rietumzemgales nodaļas organizēts seminārs «Izmaiņas
nodokļos 2017. gadā – tikšanās ar
VID pārstāvi». Seminārā tiks aplūkotas
galvenās izmaiņas sociālās apdrošināšanas regulējumā; izmaiņas iedzīvotāju
ienākuma nodokļa piemērošanā; pieņemtās un plānotās jaunuzņēmumu
un mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņas;
aktuālais pievienotās vērtības nodokļa
jomā, kā arī būtiskākās izmaiņas transportlīdzekļu nodokļu piemērošanā.
Ar novitātēm nodokļos 2017. gadā
iepazīstinās Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvaldes Konsultāciju koordinācijas un uzraudzības daļas galvenā
nodokļu inspektore Svetlana Skripņika,
informē LTRK. Reģistrēties semināram
var pa e-pastu jelgava@chamber.lv, tālruni 28646086 vai pa e-pastu jrta.asociacija@gmail.com, tālruni 63027404.
LTRK biedriem vienam pārstāvim no
uzņēmuma semināra apmeklējums ir
bez maksas, katram nākamajam – 5
eiro plus PVN; uzņēmumiem, kas nav
LTRK biedri, dalības maksa ir 10 eiro
plus PVN.
 19. februārī pulksten 13 kultūras
namā «Rota» notiks klubiņa «Sendienas» biedru saiets ar groziņiem,
informē Jelgavas Latviešu biedrības
valdes loceklis un klubiņa «Sendienas»
vadītājs Vilis Azevičs.
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Kalniņš sāk ar 7. vietu

Karatists Kalvis Kalniņš aizvadītajā nedēļas nogalē piedalījās pirmajā Premjerlīgas posmā Parīzē un svara kategorijā
līdz 60 kg 98 dalībnieku konkurencē
izcīnīja 7. vietu. «Savu sniegumu vērtēju
pozitīvi, bet vēl ir daudz kur piestrādāt,»
tā sportists, norādot, ka šajās sacensībās
galvenais bija aizvadīt pēc iespējas vairāk cīņu un, protams, uzvarēt katrā no
tām. Kalvis Parīzes posmā pamatturnīrā
aizvadīja četras cīņas – pieveikti Francijas, Kanādas un Kazahstānas karatisti,
bet zaudēts Uzbekistānas sportistam.
Pirmajā gandarījuma cīņā Kalvis uzveica
Armēnijas sportistu, bet otrajā piekāpās
turkam. Nākamais starts K.Kalniņam
plānots martā Premjerlīgas posmā
Roterdamā.

«Jelgava» – tukšā pret
«Ventspili»

Trešo spēli Latvijas futbola Virslīgas Ziemas kausā aizvadījis FK «Jelgava», kas
30. janvārī nespēja izmantot viena spēlētāja pārsvaru laukumā un piekāpās
«Ventspils» futbolistiem – 0:1. «Katra
spēle ir kā eksāmens konkrētā sagatavošanās posmā, tāpēc, protams, bija
uzdevumi, kā spēlēt un ko darīt. Kaut
kas sanāca, bet brīžiem tomēr ne visai.
Šobrīd ir skaidrs, ka trūkst sapratnes
starp līnijām. Domāju, ka tā ir lieta, ko
var uzlabot. Tāpat mums ir problēmas
ar vārtu gūšanu,» komentē komandas
galvenais treneris Aleksandru Kurtejans.
Nākamo spēli mūsējie aizvadīs Viļņā 4.
februārī pulksten 20.30 pret Lietuvas
čempionāta komandu «Trakai».

www.jelgavasvestnesis.lv
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«Biolars/Jelgava» Lietuvā – Basketbolisti uzvar «RSU»
bez punktiem
26. janvārī LBL2
Baltijas volejbola līgas regulārās
sezonas turnīrā divus zaudējumus
brīvdienās piedzīvoja volejbola klubs
«Biolars/Jelgava». 28. janvārī mūsu
komanda trīs setu spēlē (25:27,
22:25, 20:25) piekāpās Viļņas «Flamingo Volley» sportistiem, bet dienu
vēlāk Jurija Deveikus trenētā «Biolars/
Jelgava» četros setos (22:25, 26:24,
19:25, 21:25) zaudēja vietējai «Elga
Master Idea SM-Dubysa». Šobrīd
jelgavnieki Baltijas līgas turnīra tabulā
14 komandu konkurencē atrodas 10.
vietā. Nākamo spēli mūsu volejbolisti
aizvadīs 4. februārī Mārupes sporta
centrā pret spēcīgo Tartu volejbola
komandu.

Latvijas telpu futbola izlase
pagājušās nedēļas nogalē
veiksmīgi aizvadīja 2018.
gada UEFA Eiropas telpu
futbola čempionāta kvalifikācijas priekšsacīkšu turnīru,
izcīnot uzvaru pret Igaunijas
(4:2) un Armēnijas (4:1) izlasēm, bet spēlē pret Vāciju fiksēts neizšķirts – 3:3. Gandarīts
par sportisko iznākumu un
Zemgales Olimpiskajā centrā
valdošo atmosfēru bija gan
Latvijas Futbola federācijas
(LFF) pārstāvis Viktors Sopirins, gan komandas galvenais
treneris Artūrs Šketovs.
«Šajā gadījumā tika sasniegts galvenais mērķis – mēs 7. reizi pēc kārtas
esam iekļuvuši Eiropas telpu futbola
čempionāta kvalifikācijas pamatturnīrā. Jelgavu šim turnīram izvēlējāmies
pamatoti – te mīl futbolu un ir cilvēki,
kuri vēlas sadarboties, lai šāds pasākums
notiktu. Vēlos LFF vārdā pateikties
visiem, kas mums palīdzēja – Jelgavas
pašvaldībai, Zemgales Olimpiskā centra
komandai un, protams, jelgavniekiem,
kuri radīja svētku atmosfēru tribīnēs,»
tā LFF sabiedrisko attiecību menedžeris

un telpu futbola izlases koordinators
V.Sopirins. Kaut arī telpu futbols gan
Latvijā, gan Jelgavā nav populārāko
sporta veidu vidū, jelgavnieki un pilsētas
viesi to apmeklēja kuplā skaitā. Latvijas
izlases spēli pret Igauniju tribīnēs vēroja
497 skatītāji, maču pret Vāciju – 664,
bet galvenajā cīņā ar Armēniju klāt bija
743 skatītāji. Latvijas izlases galvenais
treneris pēc spēles ar Armēniju preses
konferencē atzina, ka šis varbūt nebija
kvantitatīvi lielākais atbalstītāju pulks,
taču kvalitatīvākais – noteikti.
Sportiski mūsu izlase turnīru aizvadīja
pārliecinoši – 26. janvārī ar rezultātu 4:2
uzvarēta Igaunijas izlase, dienu vēlāk vēl
piecas minūtes pirms spēles beigām latviešiem bija trīs vārtu pārsvars pret Vācijas izlasi, taču spēle noslēdzās neizšķirti
– 3:3. Izšķirošajā mačā pret Armēnijas
izlasi mūsu telpu futbolisti spēles gaitu
kontrolēja jau no pirmajām minūtēm,
un, pateicoties diviem Artūra Jerofejeva
vārtu guvumiem, izcīnīja uzvaru – 4:1.
Būtisku lomu panākumu gūšanā
spēlēja bijušais futbola kluba «Jelgava»
pussargs jelgavnieks Igors Lapkovskis,
kurš gan pēdējā cīņā guva potītes savainojumu: «Divcīņā ar Armēnijas izlases
spēlētāju sastiepu potīti un spēli turpināt
nevarēju – kāja spēcīgi sapampa, un bija
jāveic procedūras. Vēl grūti prognozēt,
cik ilgs būs rehabilitācijas process, tagad

būs iespēja laimēt biļetes uz
Ledus skulptūru festivālu,
kas 10. – 12. februārī notiks Pasta salā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas
sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLĀS UN MEDICĪNISKĀS
APRŪPES CENTRĀ SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI)
DARBAM AR VECIEM CILVĒKIEM.
Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība
sociālajā darbā vai karitatīvajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās aprūpes
jomā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• novērtēt aprūpes mājās klientu vajadzības un sniegt
sociālo atbalstu problēmu risināšanā;
• sekmēt vecu cilvēku mijiedarbību ar sociālo vidi,
uzlabojot sociālo funkcionēšanu;
• vadīt sociālo aprūpētāju darbību;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un vides novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu Nr.805 prasībām
(2. pielikums).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju
sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks
aicināti uz pārrunām.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

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

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskās darba
prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo divu gadu laikā.

Pagājušajā nedēļā Zemgales Olimpiskajā centrā jelgavnieki varēja baudīt Latvijas izlases cīņas UEFA Eiropas telpu futbola turnīrā – katru spēli
apmeklēja ap 650 skatītāju.
Foto: Austris Auziņš
galvenais ir kārtīgi atpūsties.»
Arī I.Lapkovskis uzsver, ka nedēļas nogalē gūtās pozitīvās emocijas palīdzējušas
uzvarēt pretiniekus. «Kopš spēlēju izlasē,
šīs varētu būt skaļākās tribīnes – bija
gan bērni, gan atbalstītāji ar bungām.
Ļoti patīkami spēlēt mājās šādam fanu
pulkam,» atzīst spēlētājs. Viņš prognozē, ka Latvijas izlasei ir reālas iespējas
kvalificēties 2018. gada UEFA Eiropas
telpu futbola čempionātam, taču pirms
tā vēl ir veiksmīgi jānostartē kvalifikā-

februārī pret Liepājas 1. līgas komandu),
taču pēc Latvijas Olimpiskās komitejas
Latvijas U-17 hokeja izlase, kura no 11. līdz 18. februārim plānoja
(LOK) 27. janvārī pieņemtā lēmuma
piedalīties Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē Turcijas pilsētā Er
plānus nācās mainīt. Kā galveno iemeslu
zurumā, drošības apsvērumu dēļ paliks Latvijā. Taču jau pirms tam
delegācijas nesūtīšanai uz Turciju gan
Jelgavas ledus hallē paredzētās pārbaudes spēles 4. un 5. februārī
LOK, gan Ārlietu ministrija min valsts
pret Baltkrievijas jauniešiem notiks, kā iepriekš plānots. «Ārlietu
nedrošo politisko situāciju. Jāatgādina,
ministrija mūs informēja, ka šobrīd doties uz Turciju nav vēlams,
ka pagājušā gada jūlijā Turcijā notika
tādēļ pretenziju pret šādu lēmumu nav. Treniņnometnes vietā
apvērsuma mēģinājums, pēc kura valaizvadīsim divas pārbaudes spēles pret baltkrieviem un laidīsim
stī joprojām ir ārkārtas stāvoklis. Arī
spēlētājus atpakaļ uz klubiem,» tā Latvijas U-17 izlases galvenais
aptaujātie Latvijas delegācijas sportistu
treneris Valērijs Kuļibaba.
vecāki devuši priekšroku savu atvašu
palikšanai Latvijā.
Vēl pagājušajā nedēļā bija pieejama dienu treniņnometne, aizvadot trīs pārPirms tam par Latvijas U-17 izlases
informācija par to, ka Latvijas U-17 baudes spēles (4. un 5. februārī Jelgavas galveno treneri nosaukts Jelgavas Ledus
izlasei Jelgavā notiks pilnvērtīga astoņu ledus hallē pret Baltkrievijas izlasi un 8. sporta skolas (JLSS) speciālists un hokeja
 Ģirts Pommers

kluba «Zemgale/JLSS» trenera asistents
V.Kuļibaba ar palīgu Andreju Ignatoviču.
Latvijas Hokeja federācijas publicētajā
izlases kandidātu sarakstā neviens JLSS
audzēknis gan nebija iekļauts.
Jāpiebilst, ka Latvijas jaunatnes
olimpiskās delegācijas sastāvā bija iekļauti vairāk nekā 50 sportisti, kuriem
Turcijā bija jāpiedalās deviņos sporta
veidos. Mūsu izlase gan nebūs vienīgā,
kas nedosies uz Erzurumu, – savus sportistus nesūtīs arī Austrijas, Ungārijas,
Lihtenšteinas, Beļģijas, Īrijas, Itālijas,
Zviedrijas, Andoras, Šveices, Izraēlas,
Horvātijas, Azerbaidžānas un Grieķijas
delegācijas.

Šorttrekisti progresē, taču godalgas neizcīna
tancē konkurēja ar 96 sportistiem
no 40 valstīm. Ceturtdaļfinālā viņš
«Mēs esam uz pareizā ceļa – pēc Latvijas sportistu startiem
guva nelielu savainojumu, jo priekšā
bija liela citu valstu treneru interese, un viņi vienbalsīgi atzina,
esošais sportists piedzīvoja kritienu
ka gada laikā esam sasnieguši atzīstamu progresu. Izcīnītās
un ar slidu sagrieza Robertam kāju.
vietas varbūt to neatspoguļo, taču iegūtā pārliecība noderēs
Neskatoties uz to, viņa apļa laiks
turpmākajās sacensībās,» pēc pagājušajā nedēļas nogalē aizInsbrukā bija 8. ātrākais. Arī kovadītā pasaules junioru čempionāta Insbrukā uzsver Latvijas
mandu stafetē savā slidojumā bijām
šorttreka junioru izlases trenere Evita Krievāne. No mūsu
konkurētspējīgi un mūsu uzrādītais
sportistiem visaugstākā vieta ir Robertam Zvejniekam, kurš
ātrums ļautu labot Latvijas rekordu,
500 metru distancē ierindojās 16. vietā.
taču vienam no tiesnešiem nepatika,
kā R.Zvejnieks pa iekšmalu apdziE.Krievāne skaidro, ka vairākās lielisku ātrumu un sasnieguši labus na bronzas medaļas ieguvēju ASV
distancēs latvieši ir demonstrējuši apļa laikus. «Roberts 500 metru dis- sportistu, tādēļ mūsu komandai tika

Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku
dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek konstatēti
bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, sastādot sociālās
rehabilitācijas plānus, vadīt un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).

cijas pamatturnīrā. Tas no 3. līdz 12.
aprīlim notiks Rumānijā. Latvijas izlases
pretinieces būs Somijas, Portugāles un
Rumānijas izlases.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju
Latvijas telpu futbola izlasē spēlēja
sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Aigars Bondars, Antons Astrahancevs,
Tālrunis informācijai – 63007524.
Aleksejs Lavrenovs, Andrejs Aleksejevs,
Maksims Seņs, A.Jerofejevs, Igors Ava- Piedāvā darbu
nesovs, Oskars Ikstens, Konstantīns
Zabarovskis, Dmitrijs Jakovļevs, I.Lap- Piedāvā darbu galdniekam(-cei).
kovskis, Artūrs Strazdiņš, Jānis Pastars T.29640014 (Nikolajs Rasputijs).
un Germans Matjušenko.
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150) aicina

U-17 hokeja izlase Jelgavā spēlēs pret baltkrieviem

 Ģirts Pommers

KONKURSS!

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

spēlē BK «Jelgava/BJSS» ar
rezultātu 90:82
pārspēja «RSU»
basketbolistus
un nostiprinājās
turnīra tabulas
spēcīgāko piecniekā. Lielisks laukumā bija jelgavnieku
saspēles vadītājs Gatis Justovičs, kurš
pats guva 29 punktus un atdeva 11
rezultatīvas piespēles. Par punktu mazāk guva komandas kapteinis Edgars
Krūmiņš. Nākamā spēle mūsu basketbolistiem ir 3. februārī pulksten 19.30
Jelgavas sporta hallē pret komandu
«Valmiera Glass/ViA».

Telpu futbolisti iekļūst
pamatturnīrā
 Ģirts Pommers
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piešķirts sods.»
Citu Latvijas izlases dalībnieku
labākie rezultāti: Kārlis Krūzbergs
– 24. vieta 500 metros un 23. vieta
1000 metru distancē, Roberts Krūzbergs – 32. vieta 100 metru distancē.
Jāatgādina, ka no 2016. gada vasaras Jelgava izraudzīta par Latvijas
šorttreka izlases mājvietu, kur tiek
realizēta speciāla šī sporta veida
programma. Tā paredz mērķtiecīgi
gatavot šorttreka vīriešu komandu
2022. gada ziemas olimpiskajām
spēlēm Pekinā.

darbā grāmatvedi. Vēlama pieredze
darbā ar «R-Keeper» un «StoreHouse» uzskaites programmām. CV sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. T.63007719.

Meklē darbu
Apkopējas vai aukles darbu uz pusslodzi,
varu pieskatīt arī vecu cilvēku. T.20339253.
Elektromontieris. T.26077810.
Vīrietis meklē darbu dārzā un saimniecībā. Varu
aprūpēt vecu cilvēku. Ir pieredze. T.24850341.

Līdzjūtība
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
/V.Egle/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu bijušās kolēģes
Līgas Bičevskas tuviniekiem,
viņu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
PII «Lācītis» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS PLOTŅIKOVS (1942. g.)
MIERVALDIS ŠTEINERTS (1952. g.)
IVARS ĀBOLTIŅŠ (1961. g.)
ALEKSANDRS ZEĻONKA (1937. g.)
VLADISLAVA KIVLE (1933. g.)
JEKATERINA PODVAĻSKA (1940. g.)
EDGARS PRIDĀNS (1945. g.)
ELMĀRS KRŪMIŅŠ (1933. g.).
Izvadīšana 02.02. plkst.15 Baložu kapsētā.
VALIJA ANDERSONE (1930. g.).
Izvadīšana 02.02. plkst.11 Baložu kapsētā.
ALDIS LAUDĀNS (1974. g.).
Izvadīšana 03.02. plkst.14 Bērzu kapsētā.
HERMĪNE ANDŽĀNE (1925. g.).
Izvadīšana 04.02. plkst.13 Baložu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 6. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2376.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 105.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Mīlestība un futbols. Romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Jūrmala. Vikingu un Tīklu ielas Buļļos.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 5.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 104.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2376.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija.
22.00 Sporta studija.
22.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Melu laboratorija.*
1.40 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2377.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 106.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Petsons un Finduss. Aizmirstprasme. Animācijas filma (ar subt.).
12.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 6.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 105.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2377.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Mārtiņš Rubenis.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Erdogans, varas apmātais.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Tapieris. Dokumentāla spēlfilma.
1.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

TV PROGRAMMA
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2017.*
13.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.05 Bings. Animācijas seriāls.
14.25 Kas te? Es te!*
14.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.10 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 7.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 106.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2378.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Īstās latvju saimnieces.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Inspektors Džordžs Džentlijs 7. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.00  Erdogans, varas apmātais. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Sniegbaltīte un Rožsārtīte. Pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 4.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
11.55 Supernova 2017.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Kaut kur uz Zemes. Botsvana. Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.05  Starp pasaulēm. Dokumentāla filma.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 98.sērija.
21.55 Joku karalis Tils Pūcesspieģelis. Vācijas ģimenes filma. 2015.g.
0.05  Midsomeras slepkavības. Seriāls. 5.sērija.
2.00 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55 Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki.*
9.55 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 5.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.*
14.25 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 98.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
20.05  Eksotiskās salas. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 99.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 38.sērija.
23.50  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 5.sērija.
0.55  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 3.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Adreses.*
9.05  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Atbrīvošanās. Dokumentāla filma.
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 6.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
11.55  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 38.sērija.
12.55  Alternatīva izgāztuvei. Dokumentāla filma.
13.05  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 99.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Neredzamie draudi. Dokumentāla filma.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 100.sērija.
22.15  15 stāsti par jauno. Baltkrievija. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.30  15 stāsti par jauno. Uzbekistāna. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.50  15 stāsti par jauno. Lietuva. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10  Starp pasaulēm. Dokumentāla filma.
0.10 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
0.40 Personība. 100 g kultūras.*
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Karamba! Humora raidījums.
11.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 74. un 75.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 133.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 11.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 5.sērija.
23.05 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.10 Čikāgas sardzē. Seriāls. 6.sērija.
0.55 Dzīvīte.
1.15 LNT ziņu «Top 10».
2.00 Attīstības kods 3.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.19 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.30 Karamba! Humora raidījums.
11.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 76. un 77.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.25 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 134.sērija.
17.20 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 12.sērijas
turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Inga Lindstrēma. Katarīnas kalna zirgi. Melodrāma. 2007.g.
23.05 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 10.sērija.
24.00 Dzīvīte.
0.15 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
1.05 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Galileo 3.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
11.50 Inga Lindstrēma. Katarīnas kalna zirgi. Melodrāma. 2007.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 135.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 13.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 11.sērija.
22.05 Aviators. ASV, Japānas un Vācijas drāma. 2004.g.
1.15 Dzīvīte.
1.35 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 5.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.25 Karamba! Humora raidījums.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3

TV3

5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 3.sērija.
5.55 Mahinatori 5. Seriāls. 9.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.45 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 4.sērija.
10.05 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 Mahinatori 5. Seriāls. 10.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 5.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 10.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
24.00 Bruklinas taksis. Seriāls. 7.sērija.
1.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
2.30 Mindijas projekts 2. Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 6.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 4.sērija.
5.55 Mahinatori 5. Seriāls. 10.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 5.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 10.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 Mahinatori 5. Seriāls. 11.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 11. un 12.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 6. un 7.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Realitātes šovs. 2017.g. 2.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 10.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 2.sērija.
0.10 Mindijas projekts 2. Seriāls. 11.sērija.
0.40 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.45 Zentas brīvdienas. Seriāls. 9.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 7.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 8. februāris
LTV1

Ceturtdiena, 9. februāris
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2378.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 107.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 No sētas uz sētu. Stopiņu novads.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2379.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 108.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

LTV7

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 2.sērija.
5.55 Mahinatori 5. Seriāls. 8.sērija.
6.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.20 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.50 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
8.10 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 30.sērija.
8.40 Kobra 10. Seriāls. 3.sērija.
9.50 «Gatavo 3» 2.
10.25 Māmiņu klubs.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 Mahinatori 5. Seriāls. 9.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 4. un 5.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 4.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
21.00 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
23.00 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.45 Melu teorija. 5.sērija.
1.05 Sveika, Rīga!
1.35 Mindijas projekts 2. Seriāls. 7.sērija.
2.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 2.sērija.
3.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 5.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Otrdiena, 7. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Jūrmala. Vikingu un Tīklu ielas Buļļos.*

LTV7

Ceturtdiena, 2017. gada 2. februāris
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
13.59 Bings. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 8.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 107.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2379.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
20.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.
21.45 LTV PIRMIZRĀDE. Modris. Latvijas drāma (ar subt.). 2014.g.
23.35 Nakts ziņas. 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 Personība. 100 g kultūras.*
0.50 Tieša runa (ar surdotulk.).*

12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 9.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. seriāls (ar subt.). 108.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 3.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.). 7. un 8.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Latvijas sirdsdziesma.*
0.25 Modris. Latvijas drāma (ar subt.). 2014.g.
2.15  Alpu dakteris 7. Seriāls. 13.sērija.
3.05 Inspektors Džordžs Džentlijs 7.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
4.35 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7

5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.05 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 1.sērija.
9.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 8.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.40  Maklauda meitas. Seriāls. 101.sērija.
15.35 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05  Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 679.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Sekojot pavedienam. Dokumentāla filma.
21.00 Leģendārie albumi. «Judas Priest». Dokumentāla filma
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Agora.
Spānijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2009.g.
0.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.05  Rēgu rakstnieks. Francijas un Vācijas trilleris. 2010.g.
3.20 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
3.30 Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas.*

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 4.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.30  Zaglīgie pērtiķi 3. Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
9.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.35  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 7.sērija.
11.00 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
11.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
14.40  Maklauda meitas. Seriāls. 100.sērija.
15.35 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Jauktā stafete.
Pārraide no Hohfilcenes Austrijā.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Majore Kosatkina. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 101.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.30  Neredzamie draudi. Dokumentāla filma.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
11.50 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 3.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 136.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs.
0.15 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 6.sērija.
1.05 Dzīvīte.
1.25 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.25 Karamba! Humora raidījums.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 5.sērija.
5.55 Mahinatori 5. Seriāls. 11.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 6.sērija.
10.05 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 2. un 3.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 Mahinatori 5. Seriāls. 12.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
21.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 21.sērija.
22.00 Mehāniķis. ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
23.55 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 5.sērija.
0.55 Mindijas projekts 2. Seriāls. 13. un 14.sērija.
1.45 Bruklinas taksis. Seriāls. 7.sērija.
2.45 Zentas brīvdienas. Seriāls. 10.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 8.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 10. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 3.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 109.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 7. Seriāls. 13.sērija.

LTV7

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
11.45 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Kaisle un vara. Meksikas seriāls. 2015.g. 137.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 5.sērija.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. Bella. Lielbritānijas drāma. 2014.g.
0.40 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.30 Dzīvīte.
2.50 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 6.sērija.
5.55 Mahinatori 5. Seriāls. 12.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 7.sērija.
10.05 Kāsla metode 6. Seriāls. 21.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.30 Mahinatori 5. Seriāls. 13.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.55 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 15. un 16.sērija.
15.55 Zentas brīvdienas. Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Zvēri nāk. ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
22.10 Vecpuišu ballīte 2: pēdējais kārdinājums. ASV komēdija. 2008.g.
0.20 Svelošā mīla. ASV komēdijseriāls. 2012.g.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 11. februāris
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Bings. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Vispera. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Lases un Majas detektīvaģentūra. Fon Bromsu ģimenes
noslēpums. Ģimenes filma (ar subt.).
12.00 Pasmaidi, draugs! Animācijas filma.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 1.sērija.
13.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.25 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Īstās latvju saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*

Ceturtdiena, 2017. gada 2. februāris
17.00  Nepieradināmie laikapstākļi ar Ričardu Hemondu.
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Es esmu šeit. Latvijas drāma (ar subt.). 2016.g.
23.30  Agora. Spānijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2009.g.
1.50 Apbalvojuma «Laiks Ziedonim» cildināšanas ceremonija.*
3.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. Igo pēc 10 gadiem.*
5.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
9.35 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
12.40  Sekojot pavedienam. Dokumentāla filma.
13.30 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
14.25 Sirmais. Kulta ēdieni (krievu val., ar subt.).*
14.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.35 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
10 km sprints vīriešiem.
17.00 LBL Zvaigžņu spēle.
20.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
21.00  Midsomeras slepkavības 2. Seriāls. 1.sērija.
22.55  Nāve paradīzē 5. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
0.50 Latvijas Radio 2 – 20 gadu jubilejas koncerts.*
3.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Ķerto līga 5. ASV seriāls. 4.–6.sērija.
6.05 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 56.sērija.
7.25 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 5.sērija.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 11.–13.sērija.
15.00 Īpaši smags gadījums. ASV realitātes šovs.
15.50 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kā tikt pie bērna. ASV romantiska komēdija. 2010.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 78. un 79.sērija.
23.20 Vampīrs Ņujorkā. ASV komēdija. 1995.g.
1.10 Tanbahas ciema liktenis. Vācijas drāma. 2015.g. 2.sērija.
2.50 Salemas raganas. Seriāls. 13.sērija.
3.30 Nelabojamais Džims 2. Komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 7.sērija.
5.55 Mindijas projekts 2. Seriāls. 15. un 16.sērija.
6.45 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) ir
daudznozaru uzņēmums ar vairāk nekā
20 gadu pieredzi, kas specializējas šādās
darbības jomās: ceļu būve, inženierkomunikāciju izbūve un
remonts, transports, celtniecība, labiekārtošana, kā arī tūristu
izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi.

Aicinām savā komandā
CEĻU BŪVES NOZARES MEISTARU(-I).
Prasības:
• darba pieredze ceļu būvē un būvdarbu vadīšanā un
izpratne par:
- autoceļu specifikācijām,
- autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām prasībām;
• augstākā izglītība inženierzinātnēs;
• būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu,
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• labas datorzināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• iespēju profesionāli augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• kvalifikācijai atbilstošu stabilu atalgojumu un sociālās
garantijas.
CV ar norādi «Ceļu būves nozares meistars»
lūgums sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
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TV PROGRAMMA

7.10 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 10.sērija.
11.55 Bibliotekāri 3. Seriāls. 7. un 8.sērija.
14.05 Kāzu gūstā. TV šovs. 5.sērija.
15.05 TV PIRMIZRĀDE. Latiņas celšana. ASV ģimenes filma. 2016.g.
17.05 Zvēri nāk. ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Haizivs stāsts. ASV animācijas filma. 2004.g.
21.25 Hobits: Smoga posta zeme.
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
0.35 Žokļi 2. ASV šausmu filma. 1978.g.
2.45 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 6. un 7.sērija.
4.30 TV3 ziņas.

13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Ilze Ķuzule-Skrastiņa.*
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla filma. 9.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Elza Radziņa.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50  TV PIRMIZRĀDE. Dārsija kungs un Elizabete.
Kanādas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 TIEŠRAIDE. Supernova 2017.
23.50  Nepieradināmie laikapstākļi ar Ričardu Hemondu.
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.50 Planēta Dzintars. Dokumentāla filma.
2.35 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī 2011.*
5.05 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012».*

Svētdiena, 12. februāris
LTV1

LTV7

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 TV PIRMIZRĀDE. Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
11.00  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.

5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.00 Aculiecinieks.*
11.20 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.

12.10  Lases un Majas detektīvaģentūra. Fon Bromsu ģimenes
noslēpums. Ģimenes filma (ar subt.).
13.40 VEF. 54.sezona. Dokumentāla filma.
15.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
16.30 Leģendārie albumi. «Judas Priest». Dokumentāla filma
17.35  Apsolītā zeme. ASV drāma (ar subt.). 2012.g.
19.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
20.00 Teātris.zip.
20.30 Eņģeļa kreisais spārns. Valmieras teātra izrāde.
22.35  Rēgu rakstnieks. Francijas un Vācijas trilleris. 2010.g.
0.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.45 Sporta studija.*
2.30 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
3.15 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.29 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 57.sērija.
6.25 Ķerto līga 5. Seriāls. 7.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
7.15 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.20 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 13.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 14. un 15.sērija.
12.00 Mīla zem zvaigznēm.
Kanādas romantiska komēdija. 2015.g.
13.50 Ar ģimeni pūrā. Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
15.50 Gada balva medicīnā 2016.
17.50 Ziņas sešos.
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18.00 Komisārs Reksis 15. Itālijas seriāls. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 80. un 81.sērija.
23.25 Viņi atgriežas 2. Seriāls. 8. un 9.sērija.
1.00 Amerikāņi 3. Seriāls. 5.sērija.
1.45 Komisārs Reksis 15. Itālijas seriāls. 6.sērija.
2.30 Ķerto līga 5. Seriāls. 7.sērija.
2.50 Īpaši smags gadījums. ASV realitātes šovs.
3.30 Nelabojamais Džims 2. Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
4.10 LNT brokastis.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 8.sērija.
5.55 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 2. un 3.sērija.
6.55 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 2.
10.00 Superbingo.
11.00 Impērija 2. Seriāls. 14.sērija.
12.15 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
14.00 Hobits: Smoga posta zeme. Fantāzijas piedzīvojumu filma.
17.10 Haizivs stāsts. ASV animācijas filma. 2004.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 6.sērija.
20.10 Mūmija: Pūķa imperatora kapenes.
ASV un Ķīnas spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.
22.10 Nāvējošais trieciens. ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
0.25 Ir dzimusi zvaigzne. Itālijas komēdija. 2012.g.
2.05 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 8.sērija.
2.55 Garšas mednieki 2. 3. un 4.sērija.
4.10 Kāzu gūstā. TV šovs. 5.sērija.
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Ledus skulptūru
festivāls svētku noskaņu
ienesīs visā pilsētā
 Jana Bahmane

Sagaidot Jelgavas nozīmīgāko ziemas kultūras notikumu – Starptautisko ledus
skulptūru festivālu, kas Pasta
salā notiks no 10. līdz 12. februārim, Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs sagatavojis
īpašu tūrisma piedāvājumu,
aicinot interesentus doties
pilsētas iepazīšanas tūrēs gida
pavadībā, apmeklēt pilsētas
vēstures un mākslas ekspozīcijas, izbaudīt vietējo ražotāju
gardumus un aktīvās atpūtas
piedāvājumu. Jau šajā nedēļas nogalē Jelgavā ieradīsies
festivāla tēlnieki no astoņām
valstīm, lai visas nākamās
nedēļas laikā ledū iemūžinātu
karnevālu.
«Ledus skulptūru festivāla laikā aicinām iepazīt Jelgavu ekskursijās ar
autobusu. Tūrē varēs izbraukt maršrutu
pa pilsētu un uzzināt interesantus faktus
par ievērojamākajām vietām, klausoties
gida stāstos par Jelgavu agrāk un šodien,»
stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
pārstāve Liene Strazdiņa. Bezmaksas
ekskursijas, kas sāksies no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, notiks
11. februārī pulksten 12, 13.30 un 15
un 12. februārī pulksten 13 un 14.30.
Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ iepriekš
jāpiesakās pa tālruni 63005447.
Savukārt nogaršot vietējo ražotāju produkciju interesenti aicināti «Karameļu
darbnīcā» un mājražotāju produkcijas
veikalā «Amatnieku sēta». ««Karameļu
darbnīcā» piektdien pulksten 15, sestdien
pulksten 15 un 17 varēs vērot karameļu
gatavošanas paraugdemonstrējumus,
bet «Amatnieku sēta» piedāvā Zemgales
lauksaimnieku izaudzētu un amata meistaru izlolotu vietējo produkciju,» norāda
L.Strazdiņa.
Jelgavas muzeji un ekspozīcijas Ledus
skulptūru festivāla laikā aicina iepazīt pilsētas vēsturi un mākslu. 11. un 12. februārī no pulksten 11 līdz 18 apmeklētājiem
būs atvērtas Kurzemes hercogu kapenes,
savukārt Jelgavas pils muzejs apmeklētājus gaidīs 10. februārī no pulksten 9 līdz
18, bet 11. un 12. februārī – no pulksten
11 līdz 18. Pagarināts darba laiks festivāla
laikā būs Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornim – 10. un 11. februārī
vēstures ekspozīcijas būs atvērtas no
pulksten 10 līdz 20, izstāžu zāle un skatu
laukums – līdz pulksten 22, savukārt 12.
februārī – no pulksten 11 līdz 20. Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs festivāla dienās būs atvērts no
pulksten 10 līdz 17, tāds pats darba laiks
būs arī Ādolfa Alunāna memoriālajam

muzejam, bet ar stundas pārtraukumu
pulksten 13. Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzeja Jelgavas ekspozīciju interesenti
varēs apskatīt 10. un 11. februārī no
pulksten 10 līdz 17.
Festivāla laikā apmeklētājiem būs
atvērtas Kurzemes hercogu kapenes,
Jelgavas pils muzejs, Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs,
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs un
Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija. Aktīvās atpūtas cienītāji
festivāla dienās varēs baudīt slidošanas
priekus Jelgavas publiskajā slidotavā
Pasta salā. Slidošanas seansi ilgs vienu
stundu, tomēr tie var tikt atcelti stipru
nokrišņu gadījumā. Par slidošanas seansu laikiem vairāk var uzzināt pa tālruni
20367677.
Jau šajā nedēļas nogalē Jelgavā ieradīsies 32 profesionāli tēlnieki no astoņām
valstīm, kuri visu nākamo nedēļu strādās
Pasta salā, ledū iemūžinot savu redzējumu par tēmu «Karnevāls». Rosība Pasta
salā notiek jau visas nedēļas garumā
– sala tiek sagatavota festivāla norisei,
mākslinieki Inese Valtere un Donats
Mockus strādā pie ledus bāra izveides,
top arī deviņus metrus garā fotoskulptūra
gondolas veidā. «Esam parūpējušies par
to, lai festivāla apmeklētāji varētu baudīt
ne vien skulptūras, bet arī citas svētku
aktivitātes – esam ieplānojuši izveidot
ledus labirintu bērniem, šogad paplašinājām tirdzniecības sektoru, piedāvājot
vietējo ražotāju gardumus un Latviju reprezentējošus amatniecības darinājumus,
sadarbībā ar «Pilsētsaimniecību» esam
padomājuši arī par gaismas elementiem,
kas palīdzēs uzburt karnevāla noskaņu,»
stāsta iestādes «Kultūra» Attīstības
plānošanas un projektu vadības sektora
vadītājs Ivars Pirvics. Viņš norāda, ka
šīgada jaunums būs vairākas vides instalācijas – lielformāta fotorāmji, karnevāla
maskas, greizie spoguļi un citi objekti,
ko veidos mākslinieks Raitis Junkers –
spoguļi ikvienam festivāla apmeklētājam
ļaus paraudzīties uz sevi citā ampluā, kā
jau karnevālā tas pienākas.
Organizatori neslēpj, ka daudzu ieceru
realizēšana atkarīga arī no laikapstākļiem, taču ledus skulptūras būs zem
īpašām nojumēm. 19. Starptautiskā
ledus skulptūru festivāla atklāšana un
mākslinieku apbalvošana Pasta salā
notiks piektdien, 10. februārī, pulksten
19.30, bet festivāls ar bagātīgu kultūras
programmu turpināsies līdz pat 12. februārim, noslēdzoties ar skulptūru spīdēšanu
un svētku uguņošanu pulksten 21. Biļetes
iepriekšpārdošanā līdz 9. februārim var
iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs un
Jelgavas kultūras namā lētāk. Vairāk
informācijas par festivāla norisi un biļešu
cenu – mājaslapā www.festivali.jelgava.lv.

Iemūžini savu Jelgavas stāstu!
 Jana Bahmane

Aicinot jelgavniekus ierasto
ikdienas ainavu pārvērst
vizuālā vēstījumā, iestāde
«Kultūra» izsludina fotokonkursu «Mans Jelgavas
stāsts». «Īpaši vērtēsim visu
iesūtīto bilžu sēriju kopumu,
kas savijas vienotā stāstā.
Arī šī konkursa tēma līdzīgi kā iepriekšējā – «Mana
Jelgava» – ir diezgan brīvi interpretējama, tāpēc
fotogrāfi aicināti domāt
radoši,» norāda Latvijas Fotogrāfijas muzeja direktore
un konkursa žūrijas pārstāve
Maira Dudareva.
Fotokonkurss notiks visa gada garumā divos posmos. Pēc katra posma
žūrija izvērtēs saņemtās fotogrāfijas
un apbalvos labāko darbu autorus,
kā arī tradicionāli kultūras namā tiks
izveidota fotoizstāde.

«Konkursa darbus iekļausim arī ceļojošajā fotoizstādē, kas tiks eksponēta Jelgavas sadraudzības pilsētās. Pagājušā gada
Jelgavas fotoizstāde jau guvusi augstu
novērtējumu Magadanā, Belostokā, Ruelmalmazonā, Nova Odesā. Līdzīgi fotokonkursi tiek organizēti arī sadraudzības
pilsētās, sniedzot jelgavniekiem iespēju
iepazīt arī citas pilsētas – to iedzīvotājus,
tradīcijas, notikumus un arhitektūru,»
stāsta iestādes «Kultūra» producents
Gundars Caune. Vēl līdz 5. februārim
kultūras nama 2. stāva galerijā skatāma
Jelgavas sadraudzības pilsētas Belostokas
fotoizstāde, kas fotodarbos iemūžina šīs
pilsētas burvību.
Konkursā var piedalīties visi fotoentuziasti neatkarīgi no profesionālās sagatavotības. Pieteikums konkursa pirmajam posmam jāiesniedz līdz šī gada
14. aprīļa pulksten 12 – dalībnieka
anketa un nolikums pieejams «Kultūras» mājaslapā www.kultura.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka žūrija katra autora darbus vērtēs kopumā, nevis katru bildi
individuāli.
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Tēlniecībā māksla
savijas ar smagu darbu

Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

Līdz 26. februārim Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā apskatāma
tēlnieces Rasas Kalniņas-Grīnbergas personālizstāde «Atskatoties», kurā apkopoti ne
vien mākslinieces privātās
kolekcijas darbi, bet arī darbi
no Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja, Latvijas Mākslinieku
savienības un Jelgavas muzeja
krājuma. «Šī ekspozīcija ir kā
atskats uz aizvadīto darba
mūžu,» izstādi raksturo Jelgavas tēlniece.
Aizvadītā gada nogalē ar izstādi «Atgriešanās» Dobeles Novadpētniecības
muzejā tēlniece atzīmēja nozīmīgu savas
dzīves un darba jubileju, un ekspozīcija,
kas šobrīd skatāma Jelgavas muzejā, ir
papildināta jubilejas izstāde. «Dobeles muzejs atrodas vietā, kas piederējusi manai
ģimenei četrās paaudzēs. No pašreizējās
ēkas paveras tāds pats skats kā bērnībā
pa manas istabas logu, tādēļ šī izstāde
man bija kā atgriešanās,» jubilejas izstādi
raksturo R.Kalniņa-Grīnberga.
Ekspozīcijā «Atskatoties» apkopoti
darbi no dažādiem tēlnieces darba mūža

posmiem, un viens no nozīmīgākajiem
tajā ir skulptūra «Māte ābele», pēc kuras
prototipa radīta monumentālā skulptūra
ar tādu pašu nosaukumu – tā šobrīd
atrodas Ančupānu kalnu memoriālā
Rēzeknes novadā, godinot Otrā pasaules
kara upuru piemiņu. Šis darbs tēlnieces
radošo ceļu saveda ar talantīgo ainavu
arhitektu Alfonu Ķišķi, kurš strādāja pie
Ančupānu kalnu memoriāla izveides un,
ieraugot izstādē viņas skulptūru, aicināja mākslinieci sadarboties. Piemiņas
vieta Rēzeknes novadā tika atklāta 1973.
gadā. «Memoriāls atrodas ļoti skaistā
vietā – visapkārt skujkoku mežs ar ieplakām un pakalniņiem. Uz pieminekli ved
apsūnojusi taka – tu ej pa to un nonāc pie
Nāves ielejas un Dzīvības laukuma, kurā
uzstādīta skulptūra «Māte ābele», ko
izveidojām kopā ar A.Ķišķi. Tā simbolizē
dzīvību, jo mātes un ābeles būs vienmēr,»
tā tēlniece. Viņa atminas, ka darbs pie
skulptūras izveides neesot bijis viegls, jo
skulptūra ir ļoti monumentāla.
Bet tēlnieces mīļākais darbs ir «Žanis
Caune» jeb «Cauņonkuls», kurā viņa
iemūžinājusi savas vecāsmātes brāli Žani
Cauni. «Viņš man bija kā vectēvs, jo nevienu no saviem vectēviem satikusi neesmu.
Viņš bija Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris
un 1905. gada «klusais» cīnītājs,» tā māksliniece, piebilstot, ka, viņasprāt, šis ir viens

Pasākumi pilsētā
 4. februārī pulksten 11 – Jauno pētnieku lasījumi. Jauno
pētnieku darbu prezentācijas par Jelgavas, Kurzemes un Zemgales hercogistes un Zemgales vēsturi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 4. februārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Pelnu diena».
Pelnu dienas tradīciju iepazīšana, ziepju vārīšanas nodarbība.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 4. februārī pulksten 14 – senioru vokālā ansambļa «Vīzija»
piecu gadu jubilejas koncerts «Kā dziesma pie «Vīzijas» nāk». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – L.Gaile. Viesu kolektīvi: sieviešu
vokālais ansamblis «Guns», Burtnieku novada senioru jauktais
vokālais ansamblis «Dziesmotā senatne». Režisors – E.Muižnieks.
Ieeja – bez maksas (kultūras nama 1. stāva galerijā).
 6. februārī pulksten 13 – komunistiskā genocīda 1945.
gada represiju upuru piemiņas brīdis pie kultūras nama «Rota»
piemiņas akmens.
 9. februārī pulksten 18 – sarunu cikls «Cepums ar slavenību», ciemos – pavārs Mārtiņš Sirmais (kafejnīcā «Silva» Driksas
ielā 9).
 9. februārī pulksten 18 – lekcija «Noslēpumainais un nezināmais latviešu mūzikas instrumentu pasaulē». Lekciju cikla
par latviešu godiem laikā LU profesors folkloristikā, muzikologs
un komponists Valdis Muktupāvels stāstīs par tradicionālajiem
mūzikas instrumentiem. Pieteikšanās pa tālruni 63005445
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 12. februārī pulksten 14 – tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi
VKKF atbalstītā projekta «Vārdu nospiedumi» gaitā. Organizē
Jelgavas pilsētas bibliotēka (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 15. februārī pulksten 19 – grupas «Melo-M» Latvijas kon-

no viņas veiksmīgākajiem darbiem.
«Gleznotājam, pabeidzot darbu, vien
jāizdomā, kādā ietvarā to likt, taču tēlniekam radošais process ir vien piektdaļa
no darba, jo tad sākas smagais tēlniecības process. Skiču veidošana un formas
noņemšana ir kā iemīlēšanās, kam seko
reālā dzīve ar visiem pienākumiem un
atbildībām, kas nemaz nav tik tīkama,»
tā R.Kalniņa-Grīnberga raksturo tēlniecības procesu. Māksliniece atklāj, ka
dažkārt viņa pieķer sevi domājam, ka nav
piemērota tēlniecībai, jo tas ir fiziski grūts
darbs, bet spriež, ka nekas cits viņu tik ļoti
neesot saistījis kā šis tēlotājmākslas veids.
Tēlniece R.Kalniņa-Grīnberga dzimusi
1936. gada 23. novembrī Dobelē. 1956.
gadā beigusi Liepājas Lietišķās mākslas
vidusskolas Tēlniecības nodaļu. No 1956.
līdz 1957. gadam mācījusies Tallinas
Mākslas institūtā, 1962. gadā beigusi
Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu (vadītājs Kārlis Zemdega).
Izstādēs piedalās kopš 1960. gada. Latvijas Mākslinieku savienības biedre no
1967. gada, bet no 2009. gada – Jelgavas
Mākslinieku biedrības goda biedre. Māksliniece Jelgavā dzīvo kopš 1963. gada.
R.Kalniņas-Grīnbergas personālizstāde
«Atskatoties» Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā apskatāma
līdz 26. februārim.

certtūre «Ūdens mūzika». Programmā: K.Auzāna jaundarbi, citi
pirmatskaņojumi – «Melo-M» versijas par pasaulē populārām
rokmūzikas skaņdarbu tēmām un visu laiku pazīstamākie grupas skaņdarbi. Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).

Izstādes
 2. februārī pulksten 12.30 – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
mākslas studijas «Mākslas pasaule» dalībnieku darbu izstādes
«Katram savs kaktiņš, savs stūrītis zemes» atklāšana. Grafika,
instalācija (kultūras nama 1. stāva foajē).
 No 3. februāra – izstāde «Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbi» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 No 3. februāra – izstāde «Miniatūrtekstilijas» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 7. februāra – Starptautiska bērnu kolāžu izstāde, veltīta
ledus skulptūru festivālam (kultūras nama 2. stāva galerijā).
 No 8. februāra – izstāde «Muzejnieks tuvplānā». Izstādē
eksponētas gleznas, zīmējumi, fotogrāfijas, rokdarbi un citi
muzeja darbinieku brīvā laika darinājumi (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
 No 10. februāra – mākslinieces Ievas Krūmiņas tekstilmākslas izstāde «Putekļi un zelts» (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 5. februārim – Jelgavas sadraudzības pilsētas Belostokas fotoizstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
 Līdz 23. februārim – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas
skolas Valgundes mācību punkta audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37).
 Līdz 28. februārim – multimediāla izstāde «Jelgava – pilsēta
izaugsmei» (kultūras nama 1. stāva galerijā).
 Līdz 28. februārim – izstāde «Kārlim Baumanim 100»
(pilsētas bibliotēkā).

