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Balkoni kļuvuši tik bīstami,
ka tie pat jādemontē

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

Būvvalde ēkas apsekojusi;
gaida ekspertu slēdzienu
 Ilze Knusle-Jankevica

Sekojot Ekonomikas
ministrijas aicinājumam, Jelgavas pilsētas
Būvvalde apsekojusi
27 sabiedriski nozīmīgus objektus, veikusi
to vizuālo novērtēšanu,
pārbaudījusi dokumentāciju un uzdevusi ēku
īpašniekiem iesniegt
sertificēta eksperta atzinumu par ēku nesošo
konstrukciju un ēku kopējo tehnisko stāvokli.
Tehniskās apsekošanas
atzinums par dažiem
objektiem jau saņemts.
Pārējo īpašnieki to izdarīs četru mēnešu laikā.
Būvinspekcijas vadītāja Natālija
Ļubina stāsta – lai gan ministrijas
dotais laiks ēku apsekošanai un
atzinumu iesniegšanai bijis ļoti
īss, Būvvaldes speciālisti Jelgavā
apsekoja 27 ēkas. «Primārais bija
apsekot sabiedriski nozīmīgas
ēkas, kas nodotas ekspluatācijā
pēdējos piecos gados un kurās
paredzēts vienlaikus uzturēties
vairāk nekā 100 cilvēkiem, bet
pārbaudījām arī tādus objektus,

Leonīds no Katoļu ielas 1 saka: «Pēdējo trīs gadu laikā uz sava balkona vispār neesmu izgājis. Tas ir bīstami gan pašam, gan
apkārtējiem, jo mans balkons atrodas tieši virs veikala ieejas.» Kungs ieceri demontēt balkonus visai mājai vērtē pozitīvi, vēl
Foto: Ivars Veiliņš
jo vairāk apzinoties, ka to sanācija nav iespējama.
 Sintija Čepanone

Pēc veiktās balkonu ekspertīzes mājai Katoļu ielā 1 būvniecības speciālista slēdziens ir strikts: bez nostiprināšanas
pasākumu veikšanas balkonus ekspluatēt aizliegts. Pašlaik
jau visi mājas balkoni drošības nolūkos norobežoti ar būvniecības sietu un dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši lēmumu
tos demontēt un vietā izbūvēt «franču» tipa balkonus.
Šis būs pirmais precedents mūsu pilsētā, kad savu laiku
nokalpojušie balkoni tiks demontēti, nevis renovēti.
Lai gan SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
kā namu pārvaldnieks dzīvokļu
īpašniekus sistemātiski informē-

jis par atsevišķu daudzdzīvokļu
māju balkonu kritisko stāvokli un
nepieciešamību veikt to tehnisko
apsekošanu, ko var nodrošināt tikai

sertificēts būvniecības eksperts, tā
īsti par drošību iedzīvotāji sākuši
aizdomāties pēc notikušās traģēdijas Rīgā, Zolitūdē, kad iegruva
veikala «Maxima» jumts. «Diemžēl
bija jānotiek traģēdijai, lai iedzīvotāji daudz lielāku uzmanību sāktu
pievērst jautājumiem, kas skar
mājas tehnisko stāvokli un līdz ar
to arī pašu un apkārtējo cilvēku
drošību. Taču arī šajā gadījumā tā
bija tikai viļņveidīga iedzīvotāju
aktivitāte, kas pamazām atkal sāk
noplakt,» saka JNĪP valdes loceklis
Juris Vidžis, gan norādot, ka pēdējā
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kur būvniecība vēl norit vai kuri
ekspluatācijā nodoti pirms 2009.
gada,» viņa norāda.
Pārbaudes veiktas sabiedriskos
objektos, kuros tiek piedāvāti pakalpojumi. Apsekoti tādi objekti
kā būvmateriālu veikala «Kurši»
piebūve Rūpniecības ielā, tirdzniecības centrs «Iki» Rīgas ielā, Zemgales Olimpiskais centrs, Jelgavas
4. vidusskola, būvmateriālu veikals
«K-rauta», autobusu rūpnīca «Amo
Plant», automobiļu apkopes un remonta centrs un automazgātava
Aviācijas ielā, tirdzniecības centrs
«Valdeka», tirdzniecības centrs
«Rio», tirdzniecības centrs «Elvi»
Rūpniecības ielā, būvniecības veikals «MNL», veikals «Supernetto»
Satiksmes ielā, veikals «Maxima»
Dobeles šosejā, būvmateriālu
veikals «Krūza», būvmateriālu
veikals «Pilsēta», tirgus, slimnīca «Ģintermuiža», tirdzniecības
un atpūtas komplekss Uzvaras
ielā, «Rīgas miesnieka» ražotne,
tirdzniecības centrs «Pilsētas pasāža», maizes ceptuve un graudu
noliktava Ganību ielā, «Latvijas
piena» ražotne, medicīnas centrs
«Optima 1», Jelgavas Sporta halle,
tirdzniecības centrs «Vivo centrs»,
Zemgales Darījumu centrs.
Turpinājums 3.lpp.

Muzejā stāstīs par vitrāžu, kas
veltīta barikādēm un Atmodai

gada laikā mūsu pilsētā šajā jomā  Ritma Gaidamoviča
ir paveikts diezgan daudz. Vairāku
JNĪP pārvaldīšanā esošo māju
20. janvāris Latvijā ir 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres
iedzīvotāji lēmuši par labu balkonu
diena. Skolēni šajā dienā aicināti noskatīties barikāžu laika
ekspertīzei un, pamatojoties uz
dokumentālo filmu «Pēcvārds» un piedalīties diskusijā
pārbaužu laikā fiksētajiem defek«Barikāžu laiks» 2. pamatskolā. Savukārt jelgavnieki, pietiem – ekspertu slēdzieniem –, jau
minot barikāžu notikumus, piektdien, 24. janvārī, pulksten
ir saņēmuši risinājumus balkonu
16 gaidīti Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Ir
muzejā uz tikšanos ar Rīgas Doma vitrāžas «Ar degsmi par
gadījumi, kad atsevišķu balkonu
brīvu Latviju», kas veltīta Latvijas neatkarības atjaunošatālāka ekspluatācija bez konstruknai, autoru un vairākiem barikāžu dalībniekiem.
ciju nostiprināšanas pasākumiem
Muzeja direktores vietniece Ma- kumā piedalīsies vitrāžas autors
ir aizliegta, bet citiem nepieciešami
rija Kaupere stāsta, ka, pieminot arhitekts Krišs Zilgalvis, kurš rādīs
profilaktiski remontdarbi.
Turpinājums 4.lpp.
barikāžu laiku, muzejā viesosies stikla paraugus un modeli, kā tiks
kustības «Mans Doms» dalībnieki, veidota vitrāža. Bet kustības «Mans
kuri iepazīstinās ar jauno Rīgas Doms» vēstnieki dalīsies atmiņās
Doma vitrāžu, kas veltīta Latvijas par barikādēm. «Jelgavas īpašie
neatkarības atjaunošanai un tiks at- viesi būs tā laika žurnālists Jānis
klāta maijā. Vitrāža atradīsies Rīgas Šipkēvics un mūziķis Kārlis Kazāks,
Domā, un tā būs vieta, kur cilvēki kurš ir jelgavnieks un atminas, kā
varēs uzkavēties, pieminot barikāžu kopā ar tēti braucis uz barikādēm
versijas nesaskan. Iespējams, kopš un Atmodas laika notikumus. Pare- Rīgā,» tā G.Vectirāns, piebilstot, ka
notikuma brīža pagājis ilgāks laiks, dzēts, ka vitrāža būs labi saredzama pasākuma laikā rādīs arī Evas Ikstetaču pēc izsaukuma saņemšanas no Doma laukuma, šādi atgādinot nas-Strapcānes video par vitrāžas
brigāde ieradās septiņu minūšu par notikumiem garāmgājējiem. tapšanu un tās autoru.
laikā,» uzsver NMPD pārstāvis.
«Mans Doms» projekta vadītājs
Ieeja – bez maksas, ar aicinājumu
Policija sākusi kriminālprocesu: Gatis Vectirāns stāsta, ka pasā- ziedot jaunajai vitrāžai.
notiek liecinieku nopratināšana,
tiek gaidīts ekspertīzes slēdziens.
Autobuss uz barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumiem
Pilsētas izklaides vietu pārstāvji
Lai jelgavnieki varētu piedalīties 1991. gada
atzīst, ka konflikti atpūtnieku vidū
barikāžu dienu notikumu atceres pasākumos Rīgā,
pirmdien, 20. janvārī, pulksten 16
nav nekāds retums un ir būtiski laipie pilsētas kultūras nama (Krišjāņa Barona ielā 6)
kus iesaistīties, lai censtos nepieļaut
interesentus gaidīs autobuss.
tā tālāku attīstību. Piemēram, «JelDoma laukumā pulksten 17
gavas kreklos» strādā seši apsargi,
notiks piemiņas ugunskura iedegšana.
kuri rūpīgi izvērtē personas, kas tiek
Pulksten 18 sāksies svētbrīdis un koncerts
ielaistas klubā. Pārāk iereibušas,
Rīgas Doma baznīcā.
agresīvas vai tādas personas, kas,
Izbraukšana no Rīgas plānota pēc pulksten 20.
iespējams, ir narkotisko vielu ietekPieteikšanās pa tālruni 63005556, 63005574
mē, izklaides vietā netiek ielaistas.
līdz 17. janvāra pulksten 12. Brauciens ir bez maksas.

Operatīvie dienesti pērn uz Jelgavas
naktsklubiem izbraukuši 173 reizes
 Ilze Knusle-Jankevica

Naktsklubs «Tonuss» operatīvajiem dienestiem
nav svešs – tas ir iekļauts
Jelgavas Pašvaldības policijas apsekošanas maršrutā, un pērn policija
saņēmusi 37 izsaukumus
uz klubu, Valsts policija
– 51, bet ātrās palīdzības
mediķi palīdzību sniedza
17 kluba apmeklētājiem.
Noskaidrot šos datus
laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis» mudināja aizvadītajā nedēļas nogalē «Tonusā» notikušais: kautiņa
rezultātā kluba telpās
mira cilvēks.

Naktī uz 11. janvāri naktsklubā
«Tonuss» notika konflikts, kura
rezultātā mira 1984. gadā dzimis
vīrietis. Pēc neoficiālas informācijas, cietušais saņēmis spērienu ar
kāju pa galvu, kritis, sasities un no
gūtajām traumām miris. Kad klubā
ieradās Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta (NMPD) mediķi, viņš jau bija miris. Kluba vadība
savu vainu notikušajā nesaskata:
konflikts izcēlies uz līdzenas vietas
(bijis viens sitiens un kritiens) un
apsardze bija bezspēcīga to novērst.
Savukārt pēc notikušā tika darīts
viss, lai cilvēku glābtu, tomēr tas
nav izdevies. «Darījām visu, kas
mūsu spēkos: pēc sitiena vainīgo
momentā aizturējām, nodevām
policijai un vēlāk sadarbojāmies

izmeklēšanas jautājumos. Cietušajam sniedzām pirmo palīdzību,
izsaucām ātro palīdzību, nodevām
cietušo mediķiem, taču glābt viņu
vairs neizdevās,» tā «Tonusa» valdes loceklis Ivo Eltermanis, piebilstot, ka tā ir nepatīkama nejaušība,
kas varēja notikt jebkur.
NMPD Zemgales reģionālā centra vadītājs Roberts Fūrmanis informē, ka mediķi izsaukumu saņēma
naktī no piektdienas uz sestdienu
pulksten 2.36 un mediķi klubā
ieradās pulksten 2.43. «Mediķi
nekavējoties sāka cilvēka atdzīvināšanas pasākumus, taču tie bija
nesekmīgi. Kas bijis pirms tam, es
nevaru komentēt – vai klubā cilvēkam tika sniegta pirmā palīdzība un
kurš to veicis, par to aculiecinieku

Turpinājums 3.lpp.

To organizē un apmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldība.
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saistošie noteikumi
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Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013. gada 28. novembra lēmumu Nr.15/3

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013. gada 28. novembra lēmumu Nr.15/4

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013. gada 28. novembra lēmumu Nr.15/5

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-44 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 28. APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.11-14 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PELDVIETU
LIETOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI»»

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-45 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS 2009. GADA 29. SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.09-11 «TERITORIJAS IZMANTOŠANAS
UN APBŪVES NOTEIKUMI»»

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-46
«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA
24. MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.12-15 «JELGAVAS
PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA UN
INŽENIERBŪVJU UZTURĒŠANA»»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 2. punktu, Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11-14 «Jelgavas pilsētas pašvaldības
peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 28. aprīļa lēmumu
Nr.5/3) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu 11.1. punktā vārdus «divi simti piecdesmit latiem» ar skaitli un vārdu «350 euro»;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 11.2. punktā vārdus «divdesmit latiem» ar skaitli un vārdu «28,46 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Atcelt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr.13-32 «Grozījumi Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11-14 «Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un
apsaimniekošanas noteikumi» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 28. aprīļa lēmumu Nr.5/3).
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.13-44 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2011. GADA 28. APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.11-14 «JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS PELDVIETU LIETOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI»»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada
28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11-14 «Jelgavas pilsētas pašvaldības
peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi»» (turpmāk – saistošie
noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 43. panta
pirmās daļas 2. punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.
panta trešo daļu (redakcijā uz 01.01.2014.), Euro ieviešanas kārtības likuma
31. pantu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.10.2013.
vēstuli Nr.17.18-1e/10285.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veiktu latu konvertāciju uz euro saskaņā
ar Eiropas Savienības Padomes (turpmāk – Padome) noteikto maiņas kursu
un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu.
Ņemot vērā to, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra
saistošie noteikumi Nr.13-32 «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības
2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11-14 «Jelgavas pilsētas
pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi», kuros
veikta latu konvertācija uz euro saskaņā ar Padomes noteikto maiņas kursu, ir
apstiprināti pirms Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešās
daļas grozījumu publicēšanas, kuros maksimālie administratīvie sodi euro
ir noteikti mazāki, Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir jāpielāgo Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11-14 «Jelgavas
pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi»
noteiktie maksimālie administratīvie sodi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 26. panta trešajā daļā noteiktajiem, apstiprinot jaunus grozījumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.11-14 «Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi» noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
3. Normatīvā akta projekta būtība Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.11-14 «Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un
apsaimniekošanas noteikumi» noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
4. Informācija par plānoto projekta Nav ietekmes.
ietekmi uz budžetu
5. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Ir samazināts maksimālā administratīvā soda apmērs fiziskajām personām.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldība.
administratīvajām procedūrām
7. Informācija par konsultācijām Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas.
ar sabiedrības pārstāvjiem
8. Sabiedrības informēšana
Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»,
par normatīvo aktu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, portālā
www.likumi.lv, vietējā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un Jelgavas pilsētas
mājas lapā www.jelgava.lv.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. pantu, Teritorijas plānošanas likuma 7. panta sestās daļas
2. punktu, Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra
noteikumu Nr.883 «Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi» 45. punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 26. panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.09-11 «Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2009. gada 29. septembra lēmumu Nr.14/2) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt saistošo noteikumu 292.1. punktā skaitli un lata apzīmējumu «250 Ls» ar skaitli un vārdu «350 euro»;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu 292.2. punktā skaitli un lata apzīmējumu «1000 Ls» ar skaitli un vārdu «1400 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Atcelt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr.13-34 «Grozījumi Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2009. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr.09-11 «Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi»»
(apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2009. gada 29. septembra lēmumu Nr.14/2).
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.13-45 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2009. GADA 29. SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.09-11
«TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI»»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2009. gada
29. septembra saistošajos noteikumos Nr.09-11 «Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi»» (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 43. pantu, Latvijas Administratīvo 		
pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu (redakcijā uz 01.01.2014.), Euro
ieviešanas kārtības likuma 31. pantu un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 27.10.2013. vēstuli Nr.17.18-1e/10285.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veiktu latu konvertāciju uz euro saskaņā
ar Eiropas Savienības Padomes (turpmāk – Padome) noteikto maiņas kursu
un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu.
Ņemot vērā to, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra
saistošie noteikumi Nr.13-34 «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības
2009. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr.09-11 «Teritorijas 		
izmantošanas un apbūves noteikumi»», kuros veikta latu konvertācija uz
euro saskaņā ar Padomes noteikto maiņas kursu, ir apstiprināti pirms Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešās daļas grozījumu publicēšanas, kuros maksimālie administratīvie sodi euro ir noteikti mazāki,
Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir jāpielāgo Jelgavas pilsētas pašvaldības 2009.
gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr.09-11 «Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi» noteiktie maksimālie administratīvie sodi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešajā daļā noteiktajiem, 		
apstiprinot jaunus grozījumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2009. gada 29. septembra saistošajos
noteikumos Nr.09-11 «Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi»
noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
3. Normatīvā akta projekta būtība Jelgavas pilsētas pašvaldības 2009. gada 29. septembra saistošajos
noteikumos Nr.09-11 «Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi»
noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
4. Informācija par plānoto projekta Nav ietekmes.
ietekmi uz budžetu
5. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Ir samazināts maksimālā administratīvā soda apmērs fiziskajām
un juridiskajām personām.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldība.
administratīvajām procedūrām
7. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas.
ar sabiedrības pārstāvjiem
8. Sabiedrības informēšana
Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»,
par normatīvo aktu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, portālā
www.likumi.lv, vietējā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un Jelgavas pilsētas
mājas lapā www.jelgava.lv.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013. gada 28. novembra lēmumu Nr.15/9

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013. gada 28. novembra lēmumu Nr.15/11

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-50 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2012. GADA 26. APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.12-12
«JELGAVAS PILSĒTAS SIMBOLIKA»»

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2013. GADA 28. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-52
«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2013. GADA 25. JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.13-13 «JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS»»

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr.12-12 «Jelgavas pilsētas simbolika» (apstiprināti ar
Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.5/3) 25. punktā grozījumus un aizstāt skaitli un vārdus «250 (divsimt piecdesmit)
latiem» ar skaitli un vārdu «350 euro», un skaitli un vārdus «1000 (tūkstoš) latiem» ar skaitli un vārdu «1400 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Atcelt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr.13-28 «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības
2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 «Jelgavas pilsētas simbolika»» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada
26. septembra lēmumu Nr.12/44).
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA SAISTOŠO NOTEIKUMU
NR.13-50 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 26. APRĪĻA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.12-12 «JELGAVAS PILSĒTAS SIMBOLIKA»» PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 «Jelgavas pilsētas simbolika»» (turpmāk – saistošie noteikumi)
izstrādāti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 14. panta trešo daļu, 43. panta trešo
daļu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu (redakcijā uz
01.01.2014.), Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu un LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 27.10.2013. vēstuli Nr.17.18-1e/10285.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veiktu latu konvertāciju uz euro saskaņā ar Padomes
noteikto maiņas kursu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu.
Ņemot vērā to, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošie
noteikumi Nr.13-28 «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12 «Jelgavas pilsētas simbolika»», kuros veikta latu konvertācija
uz euro saskaņā ar Padomes noteikto maiņas kursu, ir apstiprināti pirms Latvijas
Admnistratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešās daļas grozījumu publicēšanas, kuros
maksimālie administratīvie sodi euro ir noteikti mazāki, Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir
jāpielāgo Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.12-12 «Jelgavas pilsētas simbolika» noteiktie maksimālie administratīvie sodi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešajā daļā noteiktajiem, apstiprinot jaunus grozījumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12
«Jelgavas pilsētas simbolika» noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
3. Normatīvā akta projekta būtība
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-12
«Jelgavas pilsētas simbolika» noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz budžetu Nav ietekmes.
5. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību
Ir samazināti maksimālo administratīvo sodu apmēri.
6. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldība.
7. Informācija par konsultācijām
Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas.
ar sabiedrības pārstāvjiem
8. Sabiedrības informēšana par normatīvo aktu Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis», Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, portālā www.likumi.lv, vietējā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis» un Jelgavas pilsētas mājas lapā www.jelgava.lv.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24.
pantu un Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.13-13
«Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013.
gada 25. jūlija lēmumu Nr.8/1) šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu 21.20. apakšpunktu jaunā redakcijā:
«21.20. dod atļauju atsavināt un norakstīt pašvaldības kustamo mantu ar atlikušo vērtību
līdz 7000 euro»;
1.2. izteikt saistošo noteikumu 24.1.9. apakšpunktu jaunā redakcijā:
«24.1.9. pašvaldības kustamās mantas ar atlikušo vērtību virs 7000 euro atsavināšanu
un norakstīšanu.»
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas
5., 6., 9. un 11. punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu un
Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas
administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012.
gada 24. maija lēmumu Nr.8/1) 27. punktā šādus grozījumus:
1.1. aizstāt vārdus «divsimt piecdesmit latiem» ar skaitli un vārdu «350 euro»;
1.2. aizstāt vārdus «tūkstoš latiem» ar skaitli un vārdu «1400 euro».
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
3. Atcelt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra saistošos noteikumus Nr.13-31 «Grozījumi Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas administratīvās
teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana»» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26.
septembra lēmumu Nr.12/47).
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA SAISTOŠO
NOTEIKUMU NR.13-46 «GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2012. GADA 24. MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.12-15
«JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVĀS TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
UN INŽENIERBŪVJU UZTURĒŠANA»»
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24.
maija saistošajos noteikumos Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas administratīvās
teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana»» (turpmāk – saistošie
noteikumi) izstrādāti, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldībām» 43. panta
pirmās daļas 5., 6., 9. un 11. punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 26. panta trešo daļu (redakcijā uz 01.01.2014.), Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. pantu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 27.10.2013. vēstuli Nr.17.18-1e/10285.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai veiktu latu konvertāciju uz euro saskaņā
ar Eiropas Savienības Padomes (turpmāk – Padome) noteikto maiņas kursu
un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta trešo daļu.
Ņemot vērā to, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 26. septembra
saistošie noteikumi Nr.13-31 «Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.
gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana»», kuros veikta
latu konvertācija uz euro saskaņā ar Padomes noteikto maiņas kursu, ir 		
apstiprināti pirms Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26. panta
trešās daļas grozījumu publicēšanas, kuros maksimālie administratīvie
sodi euro ir noteikti mazāki, Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir jāpielāgo Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.12-15
«Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju
uzturēšana» noteiktie maksimālie administratīvie sodi Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 26. panta trešajā daļā noteiktajiem, apstiprinot jaunus grozījumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos
Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un
inženierbūvju uzturēšana» noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
3. Normatīvā akta projekta būtība Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajos noteikumos
Nr.12-15 «Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un
inženierbūvju uzturēšana» noteikto administratīvo sodu konvertācija uz euro.
4. Informācija par plānoto projekta Nav ietekmes.
ietekmi uz budžetu
5. Normatīvā akta ietekme uz sabiedrību Ir samazināts maksimālā administratīvā soda apmērs fiziskajām
un juridiskajām personām.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldība.
administratīvajām procedūrām
7. Informācija par konsultācijām Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas.
ar sabiedrības pārstāvjiem
8. Sabiedrības informēšana
Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»,
par normatīvo aktu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā, portālā
www.likumi.lv, vietējā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un Jelgavas pilsētas
mājas lapā www.jelgava.lv.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Valodu centrs «PASSWORD»
izsludina uzņemšanu pavasara
semestra grupās

ANGĻU VALODAS STUDIJA

PIEAUGUŠAJIEM:
• Angļu valoda iesācējiem:
S. no plkst.10.30 līdz 12.30 – 35 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss:
O./C. no plkst.19.30 līdz 21 – 56 EUR/mēn.

ar labām angļu valodas zināšanām
pusslodzes darbam Jelgavā ar
skolēniem un jauniešiem.

JAUNIEŠIEM:
• Angļu valoda 9. klasei:
P./T. no plkst.15 līdz 16.30 – 40 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 12. klasei:
Sv. no plkst.10.30 līdz 12.30 – 40 EUR/mēn.
Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni
28816925; e- pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija»
pārdod izsolē kustamo mantu.
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:
transportlīdzeklis «VW Golf», 1989. gada izlaidums, EUR 324,41 (trīs simti divdesmit četri euro un 41 cents)/Ls 228,00 (divi
simti divdesmit astoņi lati, 00 santīmi), Mazais ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā
ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8 līdz 17,
piektdienās no pulksten 8 līdz 14, pusdienu pārtraukums no pulksten 12 līdz 13, vai elektroniski Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas mājas lapā www.policija.jelgava.lv, sadaļā «Publiskie iepirkumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā 3, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Juri Baškevicu,
tālrunis 29641393.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā
3, Jelgavā, 34. kabinetā, līdz 2014. gada 24. janvāra pulksten 10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (EUR 32,44 (trīsdesmit divi euro un 44 centi)/Ls
22,80 (divdesmit divi lati, 80 santīmi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu
Nr.LV09UNLA0008010130566, saņēmējs – pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija», AS «SEB banka»
Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, ar norādi «Izsolāmās mantas nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2014. gada 24. janvārī pulksten 10 Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā,
1. stāva zālē.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

aicina pieteikties
angļu valodas skolotāju

Pieteikuma CV sūtīt
pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 3 līdz 4 gadu vecumam bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku
līdzfinansējumu 21 EUR/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
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Būvvalde ēkas apsekojusi;
gaida ekspertu slēdzienu
No 1.lpp.

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Būvvalde
objektus apsekoja, pamatojoties
uz Ekonomikas ministrijas
vēstuli «Par sabiedriski nozīmīgu publisku ēku apsekošanu
un informācijas sniegšanu».
Būvvaldes speciālisti veica objektu vizuālu apsekošanu un
dokumentu pārbaudi, bet ēku
īpašniekiem uzdeva iesniegt
ēku stāvokļa tehniskās apse-

košanas slēdzienu – Būvvaldes
speciālisti uzsver, ka ēku īpašnieki ir atbildīgi par stāvokli,
kādā atrodas to ēkas. Dažu
objektu tehniskās apsekošanas
atzinums jau iesniegts, bet
pārējo īpašnieki to izdarīs četru
mēnešu laikā. N.Ļubina norāda,
ka Būvvaldes speciālisti izskatīs
šos atzinumus un, ja tajos tiks
konstatētas neatbilstības vai
pārkāpumi, ēku īpašniekiem
uzdos tos novērst.

Nodarbinās 66
bezdarbniekus mēnesī

uz Jelgavas
izklaides vietām
2013. gadā

Izklaides vieta
«Tonuss»
«Klondaika»
«Jelgavas krekli»
«Argo»

17
3
6
12

Pašvaldības
policija
Valsts
policija

No 1.lpp.

Ātrā
palīdzība

Uz naktsklubiem izbraukuši
Operatīvo dienestu
173 reizes
izsaukumi
«Mēs ļoti rūpīgi sekojam tam,
kāda ir mūsu publika. Manuprāt,
lielais skaits apsargu apmeklētājus
disciplinē, tāpat mēs klientu, ja tas
bijis agresīvs, izraidām no kluba un
vismaz mēnesi neielaižam,» norāda
«Jelgavas kreklu» vadītājs Mārtiņš
Namnieks. Savukārt klubā «Argo»
apmeklētājiem, kas ir par daudz iedzēruši, pie bāra vairs netiek tirgots
alkohols. «Diemžēl reizēm konflikti
izceļas pēkšņi, un katram jau klāt
neizstāvēsi,» nosaka kluba vadītāja
Raisa Kazeniece.
Diemžēl naktsklubs «Tonuss» ir
izslavēts ar to, ka tur bieži notiek
dažādi konflikti, un arī policija un
mediķi uz šo izklaides vietu dodas
biežāk nekā uz citām. NMPD kopumā pagājušajā gadā medicīnisko
palīdzību sniedza 38 izklaides vietu
apmeklētājiem (no tiem 17 «Tonusa» apmeklētājiem), turklāt vairāk
nekā pusē gadījumu cietušais bija
guvis galvas traumu. Salīdzinot ar
2012. gadu, mediķu palīdzība izklaides vietu apmeklētājiem pērn bija
nepieciešama biežāk – izsaukumu

37
8
5
5

51
12
10
7

skaits pieaudzis par 52 procentiem.
Jelgavas Pašvaldības policija uz
«Tonusu» pērn saņēma 37 izsaukumus, no kuriem deviņos gadījumos  Ilze Knusle-Jankevica
ārā pie kluba bija izcēlies kautiņš.
Kopumā Pašvaldības policija 2013.
Turpinot īstenot Eigadā saņēma 55 izsaukumus uz
ropas Sociālā fonda
izklaides vietām, trešdaļā gadījumu
projektu «Algotie
bija radies konflikts. «Pašvaldības
pagaidu sabiedriskie
policijas pienākums ir nodrošināt
darbi pašvaldībās», šosabiedrisko kārtību ārā, bet par to,
gad Jelgavas pilsētas
kas notiek kluba telpās, atbild tā
pašvaldības iestāde
īpašnieks,» norāda Pašvaldības poli«Pilsētsaimniecība»
cijas sabiedrisko attiecību speciāliste
plāno nodarbināt 66
Sandra Reksce. Valsts policija pērn
bezdarbniekus mēuz «Tonusu» izbraukusi 51 reizi,
nesī.
no tām 15 gadījumos bija izcēlies
konflikts, 22 gadījumos ziņots par
Projekta koordinatore «Pilzādzību vai nozaudētiem dokumen- sētsaimniecības» jurista palīdze
tiem, telefonu vai citām lietām.
Iveta Grīsle norāda, ka projekts
ilgs visu gadu, bet algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos
nodarbinātie strādās līdz 30. novembrim. Decembris paredzēts,
lai nokārtotu visas nepieciešamās formalitātes – dokumentāciju, maksājumus.
minētā pabalsta saņemšanai; ja ekartes nav, tad jāpiesaka Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karte. Šādā
gadījumā nepilngadīgajam bārenim
kopā ar likumisko pārstāvi vai pilngadīgajam bārenim personīgi jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9, 115. kabine-  Ritma Gaidamoviča
tā (tālrunis 63007224, 63048914).
Bārenis Sociālo lietu pārvaldē bez
Mūsu pilsētā pērn reģismaksas tiek nofotografēts, bet etrēti 643 jaundzimušie,
karti pēc tās izgatavošanas izsniedz
kas attiecībā pret 2012.
«SEB bankas» Jelgavas filiālē.
gadu ir mazliet vairāk,
«Lai saņemtu pabalstu, bērna
tomēr Jelgavā dabiskais
bāreņa likumiskajam pārstāvim
pieaugums, tāpat kā Latjāvēršas Sociālo lietu pārvaldē, tikvijā kopumā, saglabājas
līdz rodas tiesības pabalsta saņemnegatīvs, liecina Jelgavas
šanai, un ik gadu līdz 15. oktobrim
Dzimtsarakstu nodaļas
atkārtoti jāiesniedz iesniegums
apkopotie dati. Jelgavā
par pabalsta piešķiršanu pilsētas
2013. gadā noslēgtas
sabiedriskā transporta braukšanas
426 laulības, tostarp 35
maksas segšanai 100 procentu apgadījumos laulības reģismērā. Gan likumiskais pārstāvis,
trētas ar ārzemnieku.
gan pilngadīgais bērns bārenis,
iesniedzot iesniegumu, uzrāda MK
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
noteikumiem atbilstošu derīgu Aina Rokjāne stāsta, ka dzimstības
bāreņa apliecību sociālo garantiju rādītāji nedaudz uzlabojušies, jo
nodrošināšanai,» skaidro J.Laškova, īpaši patīkami esot salīdzināt iepiebilstot: iesniedzot iesniegumu priekšējā gada datus ar 2011. gadu.
līdz kārtējā mēneša 15. datumam, Pērn nodaļā reģistrēti 643 bērni,
pabalsts tiks piešķirts katru mēnesi 2012. gadā – 619, bet 2011. gadā
no nākamā mēneša pirmās dienas – 580. Iepriekšējā gadā visvairāk
līdz kārtējā gada 31. oktobrim. dzimušo reģistrēti aprīlī (63 bērniņi)
Tiesības saņemt pabalstu bērnam un janvārī (60), bet vismazāk – jūnibārenim saglabājas apliecības so- jā (40 mazuļi).
ciālo garantiju nodrošināšanai
Nodaļas vadītāja gan uzsver,
derīguma laikā.
ka šie ir Jelgavas Dzimtsarakstu
Limits pašvaldības atbalsta iz- nodaļā reģistrētie bērniņi – galvemantošanai pilsētas sabiedriskajā nokārt tie ir jelgavnieki, taču var
transportā bāreņiem ir pieci brau- gadīties, ka kāds no bērniem patiecieni dienā. Nauda par neizman- sībā dzīvo tuvējā novadā. «Šobrīd
totajiem braucieniem neuzkrājas, visas Dzimtsarakstu nodaļas strādā
taču nepieciešamības gadījumā, vienotā uzskaites programmā, kas
pārsniedzot braucienu limitu dienā, sasaistīta ar Iedzīvotāju reģistru,
ir iespēja pašam papildināt e-kartei un tas nozīmē, ka jaundzimušo var
piesaistīto norēķinu kontu.
piereģistrēt neatkarīgi no dzīves-

Lai bāreņi varētu braukt bez
maksas, Sociālo lietu pārvaldē
jāiesniedz iesniegums
 Sintija Čepanone

Kopš 1. janvāra Jelgavā
deklarētie bāreņi pilsētas
autobusos var braukt bez
maksas – biļetes cenu
pilnībā, nepārsniedzot
piecus braucienus dienā,
kompensē pašvaldība.
Šī kārtība attiecas arī uz bāreņiem, kas sasnieguši pilngadību, ja
vien viņi turpina izglītoties klātienē
un norēķiniem par braucienu pilsētas autobusā izmanto elektronisko
iedzīvotāja karti. Sociālo lietu pārvalde aicina bērnu bāreņu likumiskos pārstāvjus un bāreņus no 18 līdz
24 gadu vecumam pārvaldē iesniegt
iesniegumu par pabalsta pilsētas
sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai piešķiršanu un, ja
nepieciešams, noformēt e-karti.
Atbilstoši Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas
noteikumiem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bāreņiem, kuri mācās kādā
no Izglītības likumā noteiktajām
izglītības pakāpēm (pamatizglītība,
vidējā izglītība, augstākā izglītība)
un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē, tiek piešķirts pabalsts
pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai 100
procentu apmērā, nepārsniedzot
piecus braucienus dienā. Pabalsta
pieprasītājam jābūt deklarētam
Jelgavā un norēķiniem jāizmanto
elektroniskā Jelgavas pilsētas skolēna vai iedzīvotāja karte, informē
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece Jeļena Laškova.
Viņa uzsver: ja bārenim jau ir
e-karte, to var turpināt izmantot
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Veicamie pienākumi algotajos pagaidu
sabiedriskajos darbos nodarbinātajiem
tiek ierādīti atkarībā no sezonas un laikapstākļiem. Kā norāda darbu vadītāja Solvita
Poika-Paiķe, šogad bezdarbnieki strādāt
sāka 2. janvārī. Kamēr nebija sniega, viņi
pārsvarā vāca sadzīves atkritumus uz ielām,
kā arī likvidēja nelegālo izgāztuvi Lapskalna ielā pie garāžām, bet tagad tiek tīrīts
sniegs no ietvēm, gājēju pārejām, autobusu
pieturvietām.
Foto: Ivars Veiliņš
Projekta gaitā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
norīkotās personas tiek iesaistītas pagaidu darbos Jelgavas
pilsētas labiekārtošanā: tīra
gājēju pārejas, celiņus, autobusu
pieturvietas, ielas, kopj parkus,
skvērus, bērnu rotaļu laukumus, kapsētu teritorijas, mežus,
krāso soliņu un tiltu apmales,
vāc sadzīves atkritumus, izcērt
krūmus, bīstamos kokus. Šie
cilvēki tiek nodarbināti astoņas
stundas dienā piecas dienas
nedēļā, un maksimālais laiks,
ko projekta gaitā var strādāt
viena persona, ir četri mēneši
12 mēnešu periodā. Bezdarbniekam noteiktā atlīdzība ir
142,29 eiro.
Pērn vidēji mēnesī tika nodarbināti simts bezdarbnieki.
«Pilsētsaimniecība» informē,
ka 2013. gadā bija noslēgti 424

līgumi ar NVA norīkotajiem
bezdarbniekiem. No tiem 157
bezdarbnieki tika atlaisti ar
rīkojumu, un biežākais atlaišanas iemesls bijis disciplīnas
trūkums: 62 procentos gadījumu persona tikusi atlaista kavējumu vai līguma noteikumu
pārkāpumu dēļ, 38 procentos
gadījumu – veselības stāvokļa,
ģimenes vai citu objektīvu apstākļu dēļ.
Jāpiebilst, ka finansējumu
algotajos pagaidu sabiedriskajos
darbos iesaistīto personu atlīdzības izmaksāšanai nodrošina
Eiropas Sociālais fonds, bet
«Pilsētsaimniecība» nodrošina
bezdarbniekiem pagaidu sabiedrisko darbu vietu ierādīšanu,
nepieciešamo inventāru, personu uzraudzību, apsekošanu,
kontroli un projekta grāmatvedības uzskaiti.

Pāris nokavējis savas kāzas
pulksten 12.12
vietas. Piemēram, arī mammas no
Dobeles, kuras dzemdējušas Jelgavas slimnīcā, bērnu var reģistrēt
mūsu nodaļā. Tiesa, šādu gadījumu
ir maz. Pārsvarā pie mums nāk tikai
jelgavnieki,» skaidro A.Rokjāne.
Tiesa, arī Jelgavā dabiskais pieaugums saglabājas negatīvs, jo mirušo
skaits par 60 pārsniedz dzimušo
skaitu. Pērn nodaļā reģistrēti 703
mirušie, 2012. gadā – 708, 2011.
gadā – 761.
Laulības pērn Jelgavā reģistrējuši
426 pāri, kas ir par dažiem pāriem
mazāk, taču palielinājies laulību ar
ārzemniekiem skaits – 2013. gadā
tādi bija 35 pāri. 18 gadījumos laulības reģistrētas ar Krievijas pilsoni,
astoņos – ar Ukrainas pilsoni, kā
arī latvieši precējušies ar Zviedrijas, Vācijas, Īrijas, Azerbaidžānas,
Malaizijas un Uzbekistānas pilsoņiem. Salīdzinājumam: 2012. gadā
laulājās 431 pāris, tostarp 31 ar
ārzemnieku, 2011. gadā precējušies
385 pāri.
Lai gan likums šobrīd ļauj laulības reģistrēt arī ārpus baznīcas vai
Dzimtsarakstu nodaļas, galvenais,
lai ir piemērota vieta, A.Rokjāne
stāsta, ka pamatā laulības reģistrētas nodaļā, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. «Šogad arī salaulājām Jelgavas
pilī un vienu pāri pils pagalmā. Tāpat vairākas ceremonijas aizvadītas
viesnīcā «Jelgava» – gan iekštelpās,
gan arī iekārtotajā āra terasē,»

stāsta A.Rokjāne. Rekordu šogad
sasniedzis Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis – tur reģistrēta 51
laulība, tostarp trīs pārus salaulājis
mācītājs.
Nodaļas vadītāja norāda, ka
laulību ceremonijas vietas ziņā pāri
nav bijuši izvēlīgi un nav izteikuši
pārdabiskas vēlmes, taču vērojama
kāda cita tendence, proti, pāri
ņem vērā astrologu ieteikumus
šim svarīgajam dzīves notikumam
izvēlēties konkrētu datumu un
laiku. «Redzu, ka arvien biežāk
pie mums ierodas pāri ar lapiņām,
kurās norādīti datumi un laiki,
kurus kā vēlamos laulībām ieteikuši astrologi. Tik pārdabiski
prasījumi kā laulības pirmdienas
rītā pulksten 6 nav bijuši, taču
atminos vienu pāri, kurš ļoti gribēja ceremoniju sākt pulksten
12.12. Es jau stāvēju un gaidīju,
taču viņi paši nokavēja,» stāsta
vadītāja, piebilstot, ka vienmēr ir
pretimnākoši un, ja ir iespēja, arī
piekrīt šīm vēlmēm. Problēmu
jaunajiem pāriem, lai kāzas notiktu
konkrētajā datumā, sagādā viesu
namu izvēle. «Viesu nami bieži jau
piektdienu un sestdienu vakariem
ir rezervēti gadu uz priekšu, bet
laulībām var pieteikties pusgadu
iepriekš. Iesniegums ir derīgs sešus
mēnešus. Tad nu citi pāri detalizēti
izskaitļo: ja gribam precēties, piemēram, 6. jūnijā, tad iesniegums
steigšus jāiet rakstīt 6. janvārī,»
stāsta A.Rokjāne.
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 Jelgavas Lielā aptieka (Uzvaras ielā 3) informē, ka rīt, 17.
janvārī, no pulksten 9 līdz 12
jelgavnieki aptiekā bez maksas
varēs noteikt cukura līmeni
asinīs. Būs arī diabēta un svara
kontroles tējas degustācija un tiks
dāvināti glikometri.
 Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) izsludina konkursu
«Jelgavas jauniešu talanti»,
meklējot talantīgākos pilsētas
jauniešus. Pirmā konkursa atlase
notiks 7. februārī pulksten 16 SIP,
bet otrā atlase, kas reizē būs fināls,
kurā jauniešu sniegumu izvērtēs
kompetenta žūrija, gaidāma maijā. Pieteikties aicināti dziedošie
jaunieši, jaunieši, kuri spēlē kādu
mūzikas instrumentu, dejo vai pārstāv skatuves runas mākslu vecumā
no 13 līdz 25 gadiem. Piedalīties
var kā individuāli, tā arī grupās.
Pieteikšanās – līdz 31. janvārim,
nosūtot pieteikuma anketu pa epastu jelena.grisle@dome.jelgava.
lv. Sīkāka informācija par konkursu
atrodama nolikumā mājas lapā
www.sib.jelgava.lv, kur pieejama
arī dalībnieka pieteikuma anketa.
 Otrdien, 21. janvārī, pulksten
17 kafejnīcā «Silva» pie tējas un
cepumiem turpināsies sarunu
cikls jauniešiem ar radošām un
iedvesmojošām personībām «Cepums ar slavenību». Šoreiz pasākuma viešņas – gaismas virteņu
uzņēmuma «Cherry picking»
īpašnieces Līva Vīgante un Egija
Taube. Jaunieši ar jaunajām uzņēmējām varēs parunāt par kultūru,
mazo biznesu, par viņu radītajām
gaismas virtenēm, kā arī par dzīvi.
Ieeja pasākumā – bez maksas.
 Nedēļas nogalē Jelgavas Pašvaldības policija veica kārtējo
reidu pa tirdzniecības vietām
un pārbaudīja, vai nepilngadīgajiem netiek pārdots alkohols un
cigaretes. Pavisam tika apsekoti
pieci veikali, divos no tiem policija konstatējusi pārkāpumus.
Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste Sandra Reks
ce norāda, ka kādā Svētes ielas
veikalā kontrolpirkuma laikā nepilngadīgai personai tika pārdots
alus, savukārt veikalā Tērvetes ielā
– cigaretes. Abām pārdevējām sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols. S.Reksce atgādina, ka
saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu par alkoholisko
dzērienu un tabakas izstrādājumu
pārdošanu nepilngadīgajiem uzliek
naudas sodu pārdevējam no 280
līdz 350 eiro.
 Sveiktas akcijas «Meklējam
sirdsmāsiņu» laureātes, un to
vidū ir arī divas Jelgavas slimnīcas māsas – Bērnu nodaļas
māsa Sandra Auzenberga un Rita
Glušņova no Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas. Kopumā titulu
«Sirdsmāsiņa» ieguva 30 bērnu
māsas no visas Latvijas. Balsošanas
laikā par bērnu māsām kopumā saņemti vairāk nekā 7500 balsojumu.
«Šī medmāsiņa vienmēr ir laipna
un vienmēr visiem palīdz. Viņa ir
ļoti mīļa pret bērniem. Palīdz, kad
man ir grūti. Viņa vienmēr ir laipna,
smaidīga, sievišķīgi sakopusies un
pret visiem – gan personālu, gan
slimniekiem un viņu piederīgajiem
– uzmanīga un iejūtīga. Viss Bērnu nodaļas personāls ir lielisks,
personālu vēlos uzslavēt par sirsnību, iejūtību un labu darbu!
Paldies visam kolektīvam!» šīs ir
tikai dažas balsotāju atsauksmes,
kurās novērtēts S.Auzenbergas un
viņas kolēģu darbs. Savukārt par
R.Glušņovu pacienti saka: «Cilvēks,
kurš ir īstajā vietā un laikā. Liels
paldies jums! Pati sirsnīgākā un
jaukākā māsiņa visā Dzemdību nodaļā – vienmēr laipna, smaidīga un
pozitīva, nekad nav bail jautāt, ja
kaut ko nezini vai ja nepieciešama
palīdzība. Tik atsaucīgu māsiņu
slimnīcās vajadzētu vairāk! Ļoti
atsaucīga, ar augstu atbildīgas sajūtu, kompetenta zīdaiņu māsiņa,
sirsnīga un korekta.»

Ritma Gaidamoviča
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Balkoni tik bīstami, ka jādemontē
No 1.lpp.

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likumam viens no dzīvojamās mājas pārvaldīšanas principiem ir indivīda drošības
vai veselības aizskāruma nepieļaujamība
pārvaldīšanas procesā. «Tas nozīmē, ka
drošība – gan dzīvokļa īpašnieka, gan
citu personu – ir viens no svarīgākajiem
faktoriem pārvaldīšanas procesā. Un tas
neattiecas tikai uz kopīpašumu – mūsu
kā pārvaldnieka pienākums ir reaģēt pat
tad, ja apdraudējumu apkārtējiem rada
atsevišķā dzīvokļa īpašuma elementi,»
skaidro J.Vidžis, akcentējot, ka kopš 2011.
gada Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts, ka
arī balkoni un lodžijas ietilpst kopīpašumā
esošajā daļā, tādējādi atbildība par to tehnisko stāvokli jāuzņemas visiem dzīvokļu
īpašniekiem un visiem proporcionāli arī
jāsedz izdevumi par remontdarbiem.
«Raugoties no daudzdzīvokļu namu
pārvaldnieka pozīcijām, apstāklis, ka balkoni ir kopīpašums, pārvaldīšanas procesā
būtiski neko nemaina, taču valstiskā līmenī
jucekli rada fakts, ka Latvijas būvnormatīvā
«Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie
nami» balkons ir definēts kā no fasādes
plaknes uz āru izvirzīts vaļējs norobežots
laukumiņš starpstāvu pārseguma līmenī,
kas papildina iekštelpas, tas ir, balkons tiek
uzskatīts par dzīvojamās telpas turpinājumu. Līdz ar to daļēji var saprast arī dzīvokļu
īpašniekus, kuri nespēj vienoties par balkonu tehnisko apsekošanu un ekspertīzes
slēdzienā norādīto darbu veikšanu, ja viena
dzīvokļa balkona stāvoklis atzīts par tehniski drošu, bet cita – par avārijas stāvoklī
esošu,» komentē J.Vidžis.
Tā, piemēram, Uzvaras ielā 6 JNĪP nesen
organizējusi viena balkona renovāciju, kurš
jau ilgstoši bija avārijas stāvoklī. Tagad, kad
balkoni kļuvuši par kopīpašuma daļu, renovācija veikta par visu dzīvokļu īpašnieku
līdzekļiem. «Saskaņā ar veikto ekspertīzi
arī pārējie balkoni šajā mājā ir jārenovē, bet
ne visi apzinās situācijas nopietnību, turklāt
līdzekļu šiem darbiem mājai nav,» papildina
JNĪP inženiere Marita Živa. Līdzīga situācija ir arī Loka maģistrālē 23, kur no kopumā
64 balkoniem par avārijas stāvoklī esošiem
atzīti 12, bet dzīvokļu īpašnieki ar eksperta
slēdzienā norādītajiem darbiem nesteidzas.
«Par eksperta slēdzienu pirmajā reizē informējām visus dzīvokļu īpašniekus, pēc tam
vēl papildus atsevišķi tos, kuru balkonus ir
aizliegts izmantot. Rezultātā esam tikuši
tik tālu, ka kritiskākie balkoni apkārtējo
iedzīvotāju drošības nolūkos norobežoti
ar būvniecības sietu un janvāra beigās
kopsapulcē tiks lemts par konkrētām darbībām un iespējamiem darbu finansēšanas
modeļiem,» norāda JNĪP inženieris Edgars
Nikolajevs, neslēpjot, ka bieži vien cilvēki
drošības aspektam nepievērš vajadzīgo
uzmanību.

Drošība pirmajā vietā

Būtiski saprast, ka balkonu tehniskā
stāvokļa ekspertīze nav nama pārvaldnieka
iegriba – tā ir pamatota prasība, gādājot gan
par mājas tehnisko stāvokli, gan pašu dzīvokļu īpašnieku un arī garāmgājēju drošību.
Tieši tādēļ arī centrā esošās mājas Katoļu
ielā 1 balkoni pašlaik ir «ietīti» būvniecības sietā, jo no tiem drūpošais apmetums
apdraud ne tikai pašus iedzīvotājus, bet arī
garāmgājējus. Šīs mājas dzīvokļu īpašnieki
gan jau ir vienojušies visus esošos balkonus
demontēt un to vietā izbūvēt «franču» tipa
balkonus. «Šajā gadījumā iedzīvotājiem tas
būs arī finansiāli izdevīgāk, jo saskaņā ar
aplēsēm balkonu sanācijai nepieciešamās
izmaksas būtu ievērojami lielākas nekā
balkonu demontāžas darbi,» situāciju
komentē JNĪP tehniskais direktors Oļegs
Kukuts, pieļaujot, ka esošo balkonu demontāžu un «franču» tipa balkonu izbūvi
šajā ēkā izdosies īstenot vienlaicīgi ar visas
mājas renovāciju, taču šie darbi būs jāveic
jebkurā gadījumā.
J.Vidžis akcentē, ka nama pārvaldnieks
var veikt tikai vizuālu balkonu apsekošanu
un tas mājās, kuru pārvaldnieks ir JNĪP,
arī tiek darīts. Taču tehniskā apsekošana
jāuztic sertificētiem būvniecības speciālistiem – tikai eksperts, veicot padziļinātu
konstrukciju izpēti, var dot slēdzienu, vai
tās nerada apdraudējumu, kā arī izstrādāt
situācijai atbilstošāko sanācijas darbu metodi un darbības atbilstoši katra balkona
stiprinājuma konstrukcijai un nodiluma
pakāpei. «Viena lieta ir vizuāli novērtēt,
kādā stāvoklī ir balkons vai lodžija, taču
jāsaprot, ka par tā detalizētu tehnisko
stāvokli nav iespējams spriest, izejot uz
balkona vai apskatot to no zemāka stāva.
Tieši tādēļ saviem klientiem piedāvājam
tādu ekspertu pakalpojumus, kuri balkona
tehnisko apsekošanu nodrošina ar pacēlāju,
no ārpuses nosakot katra balkona bojājumu
pakāpi,» tā J.Vidžis, piebilstot, ka šādas ekspertīzes izmaksas ir atkarīgas no balkonu
skaita mājai.

Darbi jāuztic profesionāļiem

O.Kukuts skaidro, ka balkoniem tāpat kā
jebkurai betona konstrukcijai lielāko postu
nodara mitrums. «Ja balkonu plātņu hidroizolācija ir bojāta, ūdenim iekļūstot lielākās
plaisās, veidojas betona erozija. Savukārt
radušies izdrupumi rada draudus balkona
plātnes nestspējai, jo tiek atsegts tērauda
stiegrojums,» skaidro viņš, atgādinot, ka
uz balkoniem un lodžijām aizliegts novietot
smagus priekšmetus, mēbeles un materiālus. Tāpat balkona pamatni nedrīkst izklāt
ar, teiksim, linoleju vai citu materiālu vai
turēt uz tā jebkādus priekšmetus, kas rada
mitrumu, piemēram, bojātas puķu kastes,
jo tas veicina korozijas veidošanos, kā rezultātā tiek «saēsta» balkona konstrukcija un

apzināti radīts kaitējums kopīpašumam.
Tāpat būtiski atcerēties, ka jebkādus
balkona uzlabojumus drīkst veikt tikai
profesionālis atbilstoši eksperta slēdzienam un izstrādātajam risinājumam.
Nav pieļaujams, ka pašrocīgi tiek veikti,
piemēram, balkona betonēšanas darbi, lai
it kā uzlabotu balkona pamatnes stāvokli.
«Ieklājot konkrētā balkona konstrukcijai
neatbilstoša svara atjaunojošo kārtu, pasliktinās konstrukcijas nestspēja un balkons
vienkārši var atdalīties no fasādes. Tāpat
būtiski ir izvēlētie materiāli, pirms tam
ir arī svarīgi atbilstoši sagatavot balkona
pamatni, lai apturētu korozijas veidošanos.
Savukārt, ja atjaunojošā kārta nebūs ieklāta
atbilstošā slīpumā, var gadīties, ka mitrums
no balkona sasūksies dzīvokļa sienās,» uz
elementārām kļūdām, kas var tikt pieļautas, pašrocīgi «uzlabojot» balkona stāvokli,
norāda J.Vidžis.
Tieši tādēļ JNĪP dzīvokļu īpašniekus
aicina nevilcināties ar nepieciešamajiem
balkonu un lodžiju remontdarbiem un sadarbībā ar mājas pārvaldnieku parūpēties
par to tehnisko stāvokli, vēl pirms situācija
kļūst kritiska.

Citiem apsaimniekotājiem balkoni
nav aktuāli

Jāatzīst, ka jautājumu par balkonu un
lodžiju tehnisko stāvokli daudzdzīvokļu
mājās pilsētā aktualizējusi JNĪP, jo, kā
norāda citu māju pārvaldnieki, viņiem šī
problēma nav aktuāla. «No kopumā 84
mājām, kuras pārvaldām mēs, tikai četras ir
ar balkoniem. Situācija kopumā ir normāla,
un līdz šim galvenokārt veikti tikai nelieli
kosmētiski darbi, piemēram, nostiprināts

drūpošais apmetums,»
skaidro SIA «Nebruk»
vadītāja Mirdza Buka.
Līdzīgu viedokli pauž
arī SIA «Rimidalv» vadītājs
Vladimirs Vaskins, atklājot, ka
balkonu uzņēmumu apsaimniekotajām
mājām praktiski nav, dažām ir lodžijas,
«taču tā ir pavisam cita lieta un to stāvoklis
tik nopietnas problēmas nerada». «Pēdējā
laikā esam veikuši atsevišķus darbus, lai
nostiprinātu fasādes sienas pie lodžijām,
jo mitruma ietekmē izskalojas ķieģeļi un
tie sāk drupt. Iedzīvotāji izprot šādu darbu
nepieciešamību, tāpēc problēmu mums
nav,» piebilst viņš.
Daudzdzīvokļu namu pārvaldnieki norāda, ka, vērtējot kopumā, pēdējos gados audzis
to iedzīvotāju skaits, kuri izprot savu līdzdalību dzīvojamās mājas pārvaldīšanā, apzinoties, ka ir atbildīgi ne tikai par sava atsevišķā
dzīvokļa īpašuma, bet par visas mājas teh-

Viena balkona renovācija Uzvaras
ielā 6 izmaksājusi nedaudz vairāk
par 1000 latiem, un šī summa
jāsedz visiem dzīvokļu īpašniekiem. «Es tam nepiekrītu un ļoti
daudzi citi kaimiņi tam nepiekrīt.
Tad jau sanāk, ka es tagad varu iet
pastaigāties pa to renovēto balkonu – tas taču ir kopīpašums –,
savukārt kaimiņi var nākt izmantot
manējo. Absurds!» spriež Uzvaras
ielas 6 iedzīvotājs Imants Līdums.
Tiesa, naudu par kaimiņienes
balkona remontu viņš atlicis un
gatavs samaksāt, jo apzinās, ka tas
tomēr ir kopīpašums. Kungs vērtē,
ka viens otrs cits balkons mājā arī
ar steigu būtu jārenovē. «Redz,
tam 3. stāvā arī tikai dzelži palikuši – betons praktiski nodrupis.»
Kungs atklāj, ka savam balkonam
ierīkojis jumtiņu. «Varbūt to arī
nedrīkstēju darīt, bet
vismaz mitrums
no gaisa manu
balkonu
nebojā.»

nisko
stāvokli.
Aizvien retāk
dzīvokļu īpašniekus nākas
pārliecināt par nepieciešamību veikt
remontdarbus kopīpašumā, piemēram,
mainīt jumtu, savest kārtībā skursteni vai
saremontēt liftu, – cita lieta ir iedzīvotāju
maksātspēja. Tas arī ir viens no faktoriem,
kas dzīvokļu īpašniekus kavē vienoties par
konkrētiem darbiem, tomēr, šajā procesā
aktīvi iesaistoties arī dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotajām personām, šie jautājumi
tiek risināti.
Patvaļīgi aizstiklota lodžija
vai pat aizmūrēts balkons
ne tikai bojā
mājas fasādes koptēlu,
bet arī rada
apdraudējumu
mājas drošai
ekspluatācijai.
Aizmūrēšana
ir papildu
slodze konstrukcijai, un
sekas var būt
dramatiskas.

Foto: Ivars Veiliņš un
no JNĪP arhīva

«Cilvēkiem ir vajadzīga pārliecība par drošību, un to mēs esam guvuši. Tagad varam
domāt par skaistumu,» saka Blaumaņa ielas 8 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona
Ēriks Reismanis. Šajā 55 dzīvokļu mājā pirms vairākiem gadiem viens balkons teju
nobruka – balkona platforma daļēji bija atdalījusies no ēkas un kritiski noslīdējusi
uz leju, un dzīvokļu īpašnieki saprata, ka ir jārīkojas. «Tolaik profesionāli tika veikta
visu balkonu pastiprināšana – tie ar dzelzs tapām drošības nolūkos tika piestiprināti
pie mājas fasādes, bet atsevišķu kāpņu telpu iedzīvotāji vēl vienojās par papildu
profilu uzstādīšanu. Taču kopš tā laika pagājuši vairāki gadi, tāpēc, rūpējoties par
mājas tehnisko stāvokli un cilvēku drošību, vienojāmies, ka tomēr vērts pārbaudīt,
vai vēl aizvien mūsu mājas balkoni ir tehniski droši,» stāsta Ē.Reismanis. Sadarbībā
ar nama pārvaldnieku – JNĪP – pagājušajā gadā veikta ekspertīze un saņemts būvniecības eksperta atzinums, ka balkonu nesošās konstrukcijas ir tehniski drošas, taču
nepieciešami atsevišķi vizuāli uzlabojumi.

Kritisks balkonu stāvoklis bija arī mājai Raiņa ielā 3, un sākotnēji pat tika
apsvērta iespēja tos demontēt un izbūvēt no jauna. Veiktā ekspertīze gan
apliecināja, ka balkonus ir iespējams
atjaunot, līdz ar to vienlaicīgi ar mājas
siltināšanu veikta balkonu renovācija.
«Mūsu balkons saskaņā ar eksperta slēdzienu ir vidējā stāvoklī, jo visus šos Katram dzīvokļa īpašniekam šie darbi
gadus esam to pienācīgi uzturējuši,» saka Loka maģistrāles 23 iedzīvotāja papildus izmaksāja 120 latus.
Zoja, gan neslēpjot, ka augšējo stāvu kaimiņu balkoni gan radījuši bīstamas
situācijas un ir pat bijis tā, ka uz leju krituši pamatīgi betona gabali. «Apzinos, ka par remontu nāksies maksāt visiem, arī tiem, kam balkona vispār
nav,» stāsta Zoja, savukārt viņas kaimiņiene Raisa no 6. stāva neslēpj, ka
gadus piecus savu balkonu drošības apsvērumu dēļ neizmanto – pat durvis
uz balkonu ir aizmūrētas. «Nezinu, kāpēc agrāk nesākām domāt par balkona
remontu, bet tagad tas būs jādara piespiedu kārtā. Vīrs saka, ka plānotās
darbu izmaksas ir pārāk augstas – viņš pats būtu gatavs to balkonu izbetonēt, lai lētāk, kaut arī mums tas vispār nemaz nav vajadzīgs,» tā sieviete,
kurai pašai tikai laimīgas sagadīšanās dēļ pirms kāda laika virsū nav uzkritis
betona gabals no 8. stāva balkona.

Ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris

Olimpiādē – 59 sportisti

Jelgavu Latvijas III ziemas olimpiādē, kas notiks no 1. līdz 9. martam,
pārstāvēs 59 sportisti trīs sporta
veidos – hokejā, kērlingā un daiļslidošanā. Olimpiādes dalībnieku vidū
būs Latvijas izlases dalībniece daiļslidošanā Alīna Fjodorova, Jelgavas
Kērlinga kluba vīriešu komanda ar
skipu Kārli Smilgu un sieviešu komanda ar skipu Ivetu Stašu-Šaršūni,
kā arī Jelgavas Ledus sporta skolas
sieviešu hokeja komanda un vīriešu
komanda, kas ir 2013./2014. gada
sezonas līderi Latvijas U-20 čempionātā. Sacensības hokejā un daiļslidošanā notiks Valmierā, Vidzemes
Olimpiskajā centrā, bet kērlinga
sacensības – Tukumā.

Pievienojies
karsējmeitenēm!

BK «Jelgava» karsējmeiteņu
komanda
gaida jaunas dalībnieces
– jauno dejotāju uzņemšana ilgs līdz janvāra beigām.
Interesentes vecumā no 16 līdz 25 gadiem
tiek gaidītas komandas mēģinājumos
pirmdienās no pulksten 19.30 līdz 20.30
un trešdienās no pulksten 18.30 līdz 19.30
Uzvaras ielā 12. Treniņi komandai ir bez
maksas. Papildu informācija – pa tālruni
26772914 (Tatjana), 27134711 (Linda) vai
e-pastu nightanddayds@inbox.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
No Čehijas pārved bronzu

Jelgavas BJSS basketbolisti no starptautiska
turnīra Čehijas pilsētā Pilzenē atgriezušies
ar bronzas godalgām, informē Sporta servisa centrs. Turnīrā piedalījās divas Jelgavas
BJSS komandas – 2000. gadā dzimušie
zēni (treneris Pēteris Lagzdiņš) un 2001.
gadā dzimušie zēni (treneris Jānis Vītols).
Abas mūsu komandas katra savā vecuma
grupā izcīnīja
bronzas godalgu. Kopumā turnīrā piedalījās 16
jauniešu komandas no piecām
valstīm: Čehijas,
Slovākijas, Slovēnijas, Latvijas
un Vācijas.

Izcīna 23 medaļas

3. bērnu karatē čempionātā «Ozolnieku
kauss 2014» Jelgavas
kluba «Vitus» sportisti izcīnīja 23 medaļas – astoņas zelta,
septiņas sudraba un
astoņas bronzas – un
klubu konkurencē ieguva 1. vietu. Zeltu
izcīnīja «Vitus» sportisti Toms Lavskis, Igors
Agafonovs (2 medaļas; attēlā), Kristiāns Platais, Edijs Buks individuāli; komandu sacensībās – divas zelta medaļas: kumitē vecumā
līdz deviņiem gadiem (I.Agafonovs, Armīns
Dumarovs, Roberts Gūtmanis) un vecumā
no 10 līdz 12 gadiem (K.Platais, E.Buks,
Artjoms Dovgals). Sacensībās piedalījās ap
150 sportistu no 11 klubiem.

FK «Jelgava» gatavojas
Ziemas kausam

Asociācijas lēmumu, kas apšauba
A.Fjodorovas dalību Eiropas čempionātā,
treneris saņēma 30. decembrī. «Lēmuma
galvenā doma ir tāda: ņemot vērā Alīnas

sadaļā «Pasākumi»

Sieviete (41) meklē papilddarbu Jelgavā. Var piedāvāt auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas
vai citu darbu. Ir pieredze. Tālrunis 28856531.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Profesionāls šoferis ar pieredzi. Ir A, B, C, D
kategorijas. Tālrunis 26181631.

Celtnieks. Tīru, mūrēju skursteņus, mūrīšus, plītis, remontēju. Tālrunis 27478204.

FK «Jelgava»
pēc pārtraukuma trenēties atsāka 6.
janvārī un jau
20. janvārī
aizvadīs pirmo
pārbaudes
spēli – mūsējie virslīgas Ziemas
kausa ietvaros
tiksies ar FC
«Jūrmala».
Foto: Ivars
Veiliņš

«Ziemas kausa 2014» spēles
(«Skonto» hallē Rīgā)
• 20. janvārī pulksten 13.30
FK «Jelgava» – FC «Jūrmala»
• 3. februārī pulksten 13.30
FK «Daugava Rīga» – FK «Jelgava»
• 10. februārī pulksten 11.30
FK «Jelgava» – FC «Daugava Daugavpils»
• 17. februārī pulksten 11.30
FB «Gulbene» – FK «Jelgava»

ram pēc mēneša. Gatavojoties sezonai,
Ziemas kauss ir laba iespēja aizvadīt
pārbaudes spēles. «Šajā kausā mums ir
garantētas piecas spēles. Vēl 1. martā
mums ir paredzēta pārbaudes spēle Viļņā ar komandu «Žalgiris»,» tā treneris,
piebilstot, ka sešas pārbaudes spēles,
viņaprāt, ir pietiekami.
Tāpat Ziemas kausā plānots pārbaudīt
jaunos spēlētājus, kas ar komandu trenēties sākuši nesen, arī atsevišķus 1. līgas
komandas futbolistus. «No pagājušās
sezonas komandā ir palikuši visi futbolisti, izņemot leģionārus, bet iespējams,
ka pāris spēlētāju komandu pametīs, ja
saņems piedāvājumu no kāda ārzemju
kluba,» tā S.Golubevs.

Jāpiebilst, ka Ziemas kauss notiks otro
gadu. To rīko biedrība «Latvijas futbola
virslīga», lai pirmssezonas sagatavošanās
laikā futbola klubiem būtu nodrošināts
spēļu laiks pārbaudes mačiem. Iepriekšējā
turnīrā FK «Jelgava» izcīnīja 5. vietu
astoņu komandu konkurencē.
Noslēgti divi līgumi
Lai gan vēl joprojām notiek aktīvs darbs
Sešas pārbaudes spēles –
komandas komplektācijā, FK «Jelgava»
pietiekami
publiskojis informāciju, ka komandu
Komanda treniņus pēc starpsezonu pametis lietuviešu futbolists Mindaugs
pārtraukuma atsāka 6. janvārī. Kā norāda Grigaravičs, bet līgums uz jauno sezonu
S.Golubevs, šobrīd lielākā uzmanība tiek parakstīts ar pussargu Gintu Freimani.
veltīta fiziskajiem treniņiem, taktiskās «Atvaļinājuma laikā esmu uzkrājis spēlietas futbolisti vairāk apgūt sāks apmē- kus jaunajai sezonai – biju jau paspējis

noilgoties gan pēc Jelgavas, gan pēc FK
«Jelgava». Zinu, ka nepievilšu kluba vadību, trenerus, līdzjutējus un komandas
biedrus,» izteicies futbolists. Komandas
treneris S.Golubevs piebilst, ka līgums
parakstīts arī ar pussargu Borisu Bogdaškinu. Vairāk par izmaiņām komandas
sastāvā FK «Jelgava» sola informēt laika
gaitā.

Komandas raksturs – kaujiniecisks

Kluba vadība jaunajā sezonā izvirzījusi
mērķi – 5. vietu Virslīgas čempionātā
–, tomēr komandas galvenais treneris
uzskata, ka FK «Jelgava» var pacīnīties
par augstākām pozīcijām. «Pagājušajā
sezonā es redzēju divas dažādas komandas: to, kas spēlēja līdz 19. kārtai, un to,
kas sāka izcīnīt uzvaras turpinājumā.
Uzskatu, ka nostrādāja tieši komandas
gara nozīme, psiholoģiski puiši bija
gatavi,» tā S.Beškarevs. Viņš stāsta, ka
ikviena komandas spēle ir atkarīga no
pretinieka laukumā konkrētajā mačā,
tomēr katrai komandai ir savs raksturs.
«Mūsu komandas raksturs būs kaujiniecisks,» tā viņš.

A.Fjodorova Eiropas čempionātā nestartē
Šonedēļ Ungārijā notiek Eiropas čempionāts daiļslidošanā,
bet Jelgavas Ledus sporta skolas audzēkne Alīna Fjodorova
ar Latvijas Slidošanas asociācijas lēmumu tajā nepiedalās.
Viņas treneris Andrejs Brovenko pieļauj, ka sportiste kļuvusi
par upuri politiskām cīņām
vai personiskām nesaskaņām,
jo asociācijas valdes lēmumā
norādītie argumenti viņam nav
saprotami un pieņemami.

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv

Celtnieks, krāšņu podnieks. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29674324.

Nākamnedēļ sāksies futbola
virslīgas «Ziemas kausa 2014»
izcīņa. Pirmo spēli šajā pārbaudes turnīrā mūsu futbolisti
aizvadīs 20. janvārī «Skonto»
hallē, Rīgā, pret FC «Jūrmala».
Komandas galvenais treneris
Vladimirs Beškarevs, kurš
galvenā trenera pienākumus
sācis pildīt pagājušā gada
nogalē, norāda, ka komandai
nav izvirzīti konkrēti mērķi
šajā turnīrā un galvenais uzdevums ir pārbaudīt un iepazīt
spēlētājus.

 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi
 18. janvārī pulksten 14 – basketbols:
BK «Jelgava» – BK «Jēkabpils» (ZOC).
 18. janvārī pulksten 15.45 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – HK «Dinamo Juniors»
(Ledus hallē).
 18. janvārī pulksten 17 un 19. janvārī
pulksten 13 – Jelgavas telpu futbola čempionāts (Sporta hallē).
 21. un 30. janvārī pulksten 14 – skolēnu spartakiāde: volejbols (Sporta hallē).
 23. – 24. janvārī – Jelgavas Ziemas
čempionāts peldēšanā garajās distancēs
(baseinā).
 31. janvārī – «Sporta laureāts 2013»
(kultūras namā «Rota»).

Meklē darbu

 Ilze Knusle-Jankevica

FK «Jelgava» Ziemas kausā ir ielozēta
vienā grupā ar FC «Jūrmala», FK «Daugava Rīga», FC «Daugava Daugavpils»
un SK «Liepājas metalurgs», kuru šajā
turnīrā aizstās FB «Gulbene», jo Liepājas komanda finanšu problēmu dēļ
atteikusies no starta Ziemas kausa izcīņā
un visdrīzāk arī Virslīgas čempionātā.
Kā stāsta Jelgavas komandas galvenā
trenera asistents Sergejs Golubevs, kurš
galvenā trenera pienākumus pildīja pērn,
apakšgrupās komandas izspēlēs katra ar
katru un pēc tam tiksies ar tādas pašas
vietas ieguvēju no otras apakšgrupas.
Attiecīgi apakšgrupu uzvarētāji cīnīsies
par uzvaru turnīrā, otrās vietas ieguvēji
– par bronzas godalgām, trešās vietas
ieguvēji spēlēs par 5. – 6. vietu, pastarīši
– par 7. – 8. vietu.
Pirmā Ziemas kausa spēle mūsu komandai paredzēta 20. janvārī pret FC
«Jūrmala». Konkrēti mērķi futbolistiem
nav izvirzīti. «Kādi gan var būt mērķi,
ja komanda tikai pirms desmit dienām
satikās un sāka trenēties? Taču tajā pašā
laikā jebkurai komandai vienmēr un visur
ir tikai viens mērķis: uzvarēt, uzvarēt,
uzvarēt,» tā S.Beškarevs, piebilstot, ka
viņš šajā turnīrā cer iepazīt savas komandas spēlētājus un apskatīt, kādi ir
pretinieki.
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rezultātu kritumu 2012. un 2013. gada
sezonā, nolemts dot iespēju sevi pierādīt
juniorēm – ja kāda no juniorēm starptautiskās sacensībās savāks nepieciešamo
punktu skaitu, lai kvalificētos Eiropas
čempionātam, iespēja pārstāvēt Latviju
tiks dota viņai,» norāda treneris. Viņš
neapstrīd, ka pēdējā gada laikā viņa audzēknes rezultāti ir pasliktinājušies, tomēr,
viņaprāt, tas vēl nenozīmē, ka Alīna startē
sliktāk par konkurentēm. «To pierāda
kaut vai fakts, ka visas trīs kandidātes
pagājušajā nedēļā piedalījās starptautiskās
sacensībās Polijā un Alīnai no viņām bija
vislabākais rezultāts,» tā treneris. Viņš
uzskata, ka lēmums ir necaurspīdīgs un
neskaidrs, un pieļauj, ka to ietekmējusi
politika vai trenera personiskās nesaskaņas ar asociācijas prezidenti, kas radās pēc
tam, kad viņš publiski bija izklāstījis, kā

veidojas sportistes finansējums.
Slidošanas asociācijas ģenerālsekretāre
Arta Strautmane noliedz, ka lēmums būtu
subjektīvs un ka to ietekmējušas trenera un
prezidentes attiecības, jo to ir pieņēmusi
asociācijas valde (sēdē piedalījās septiņi no
deviņiem valdes locekļiem, tostarp sportistes, kura šogad pārstāv Latviju Eiropas
čempionātā, trenere). Viņa norāda, ka
Latvijas čempionātā, kas decembrī notika
Jelgavā, abas juniores savā kategorijā savākušas vairāk punktu nekā Alīna senioru
kategorijā, lai gan pēc loģikas senioru kategorijā vajadzētu būt vairāk punktiem, jo
tur jāpilda vairāk un sarežģītāki elementi.
Līdz ar to nolemts abām juniorēm dot
iespēju sevi apliecināt. «Lai kvalificētos
tādiem startiem kā Eiropas un pasaules
čempionāts, Latvijas čempionāta rezultāti
netiek ņemti vērā. Būtiski ir starti starptau-

tiskās sacensībās,» tā A.Strautmane. Viņa
atzīst, ka sacensības Polijā bija izšķirošās
un noteica, kura sportiste pārstāvēs Latviju Eiropas čempionātā: tā, kura izvēles
programmā iegūs visvairāk punktu. Un,
lai gan kopvērtējumā Alīnai esot bijusi
lielāka punktu summa, izvēles programmā
visvairāk punktu savāca ventspilniece Ieva
Gaile, kura tad arī pārstāv Latviju Eiropas
čempionātā.
Lai nākotnē izvairītos no līdzīgām situācijām, JLSS treneris ar kolēģiem šobrīd
izstrādā savu atlases sistēmu startiem
Eiropas un pasaules čempionātos. «Ja
tiks ievēroti sporta principi, visi sportisti
un treneri būs vienādos apstākļos un
iepriekš zinās spēles noteikumus,» norāda A.Brovenko. Plānots, ka asociācijas
valdei tā tiks prezentēta pēc viena diviem
mēnešiem.

Mūrē kamīnus, plītis, krāsnis, siltummūrus,
pirtskrāsnis, skursteņus. Tālrunis 28893830.
Meklēju darbu veca, slima, vientuļa cilvēka
aprūpē. Darba laiks var būt nenoteikts. Ir
izglītība un pieredze. Tālrunis 25775786.
Latviešu valodas skolotāja.
Tālrunis 63021031, 25150681.
Jebkādu darbu. Tālrunis 29870655.
Celtnieks ar pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Jebkādu darbu. Tālrunis 29969817.

Piedāvā darbu
Mēs, biroja servisa centrs SIA «Ortega», augam arvien lielāki, tāpēc meklējam tieši Tevi
– kolēģi, kam ir pieredze darbā ar biroja tehniku. Tālrunis 67383525; www.ortega.lv.
Logu uzstādīšanas un izgatavošanas uzņēmums
SIA « Deccor» meklē menedžeri ar pieredzi darbā
ar klientiem un trīs gadu pieredzi logu izgatavošanas un uzstādīšanas nozarē. Nepieciešama
braukšanas apliecība. Bez kaitīgiem ieradumiem.
CV sūtīt pa e-pastu siadeccor@gmail.com, tālrunis papildinformācijai – 25505112.

Pārdod
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288
Bērza briketes. Ar piegādi 155 EUR/t.
T.27029553
Ozola briketes. 180 EUR/t. T.29907466

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Gleznas, apgleznotas vāzes un dekoratīvus
šķīvjus. T.27166669.

Dažādi
Īrē vai pērk vasarnīcu. T.26880611.
Izved sadzīves tehniku. T.26775279
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši

AUSMA DUNDURE (1934. g.)
VELTA JĀKOBSONE (1932. g.)
TEKLA SEMENČENKO (1920. g.)
GENRIHS KAHANOVIČS (1953. g.).
Izvadīšana 16.01. plkst.11 Bērzu kapsētā.
SALVIS ŠČEDROVS (1984. g.).
Izvadīšana 16.01. plkst.13.30 Bērzu kapsētā.
NORBERTS KĻIMOVIČS (1937. g.).
Izvadīšana 17.01. plkst.13 no Baložu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 20. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1747.sērija.
9.30 «Sapņu ceļojums. Botsvana». Melodrāma. (ar subt.).
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Dzimtas detektīvs».*
12.25 «Ielas garumā».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Lielā lasīšana».*
14.40 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
15.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1747.sērija.
16.25 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Animācijas filma.
16.30 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
16.55 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 4». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Četras istabas».*
0.30 «Latviešu mūzikas dārzs.
Koncerts Likteņdārza atbalstam».*
1.50 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014.»*
4.55 «Ielas garumā».*
5.25 «Četras istabas».*

LTV7
6.05 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 110.sērija.
7.25 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma.
9.sērija.
7.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 16.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 110.sērija.
13.20 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.50 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
14.10 «VTB vienotās līgas spēle».*
“Tsmoki Minsk” – “VEF Rīga”.
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 17.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Ķepa uz sirds».
20.00 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
20.15 «Olimpiskie zelta mirkļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.15 «Olimpiskā sporta studija».
22.00 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
23.40 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.25 «Dikte». Seriāls. 3.sērija.
4.50 «“SeMS” piedāvā... Mūzikas grupu konkurss
“Troksnis 4”».*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 5.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīlēt divreiz». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Galileo».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 35.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 20.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 97.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 59.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 60.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 36.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Visockis. Paldies, ka dzīvs». Drāma.
23.55 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 7.sērija.
0.50 «Dzīvīte 2».
1.10 «LNT ziņu “Top 10”».
1.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 59. un 60.sērija.
3.20 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 20.sērija.
4.05 «Degpunktā».
4.25 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 15.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 9.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.05 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subtitriem). 6. un 7.sērija.
8.50 «Neiespējamā misija 4». 3.sērija.
9.50 «Mitjaja stāstiņi». Seriāls. 5. un 6.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam!»
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 202. un 203.sērija.
13.20 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.50 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2».
Animācijas seriāls.
14.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 163. un 164.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 716. un 717.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subtitriem).
8. un 9.sērija.
18.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 JAUNUMS! «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 718.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 3.sērija.

23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 5.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Neiespējamā misija 4». 3.sērija.
1.50 «Kobra». Seriāls. 15.sērija.
2.40 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 163. un 164.sērija.
3.30 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 9.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 21. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1748.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 4». Seriāls. 5.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Čhīanmai». Melodrāma.
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Kontinentu ceļojums». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.25 «Viss notiek!»*
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1748.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
16.40 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.05 «Luijs». Animācijas seriāls. 17.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 4». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Tēvu barikādes». Dokumentāla filma.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.15 «Četras istabas».*
0.50 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
1.35 «Sieviete pasaules malā». Dokumentāla filma. 7.sērija.
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*

LTV7
6.05 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.40 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 111.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala
skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 17.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 111.sērija.
13.20 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.55 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».* 4 x 6 km stafete
sievietēm.
15.15 «Olimpiskā sporta studija».*
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 18.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.00 «“SeMS” ceļo».*
21.00 «Polijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
22.00 «Tavs auto».
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Lilīhammera». Seriāls. 5.sērija.
23.55 «Olimpiskā sporta studija».*
0.40 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
1.10 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
4.50 «“SeMS” piedāvā... Mūzikas grupu konkurss “Troksnis
4”».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 97.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Meitene no lielveikala». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 7.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 36.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 21.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 98.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 61.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 62.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 37.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Svētceļojums uz Paduju». Traģikomēdija.
23.05 «Nikita 2». ASV seriāls. 24.sērija.
0.00 «Dzīvīte 2».
0.20 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs.
1.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 61. un 62.sērija.
3.25 «Degpunktā».
3.50 «Šodien novados».
4.00 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 21.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 16.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”».
Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subtitriem). 8. un 9.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 6.sērija.
11.00 «Mahinatori 2». ASV seriāls. 9.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 204. un 205.sērija.
13.20 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
13.50 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2».
Animācijas seriāls.
14.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 165. un 166.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 718. un 719.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls. 10. un 11.sērija.
18.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs.
19.00 «TV3 ziņas».

tv programma
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 719.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
22.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
23.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 19.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 4». ASV seriāls. 10.sērija.
0.35 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 204.sērija.
1.00 «Neiespējamā misija 4».
1.50 «Kobra». Seriāls. 16.sērija.
2.40 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 165. un 166.sērija.
3.35 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 10.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 22. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1749.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 4». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Tēvu barikādes». Dokumentāla filma.
12.35 «Aculiecinieks».*
12.50 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
13.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.50 «Latvija var!»*
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1749.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 4». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Nākotnes parks».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.25 «Ielas garumā».*
1.55 «Aculiecinieks».*
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*

LTV7
6.05 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.40 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 112.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (ar subt.).
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 18.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 112.sērija.
13.20 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.50 «Vai Rīga jau gatava? RIENCI Rīgā».*
14.10 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 1. un 2.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Austrijas.
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 19.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 12.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
20.00 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti».*
21.00 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.20 «Ātruma cilts».
22.50 «Polijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
23.50 «Motociklisti».*
0.20 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.50 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
4.50 «“SeMS” piedāvā... Mūzikas grupu konkurss “Troksnis 4”».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 98.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Svētceļojums uz Paduju».
Vācijas traģikomēdija. 2011.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 37.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 22.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 99.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 63.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 64.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 38.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 JAUNUMS! «Glābšanas misija 112». Latvijas stāsti.
21.40 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
22.40 «Noziegums Parīzē». Seriāls. 2.sērija.
23.45 «Dzīvīte 2».
0.05 «Meitene no lielveikala». Vācijas romantiska komēdija.
1.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 63. un 64.sērija.
3.10 «Degpunktā».
3.35 «Šodien novados».
3.45 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 22.sērija.
4.30 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 17.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”».
Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls. 10. un 11.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
11.00 «Mahinatori 2». ASV seriāls. 10.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris
12.15 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 206. un 207.sērija.
13.20 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
13.50 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 167. un 168.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 719. un 720.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls. 12. un 13.sērija.
18.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 720.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Šovs (ar subt.). 20.sērija.
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Likums un kārtība: Losandželosa». ASV seriāls. 19.sērija.
0.25 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 206. un 207.sērija.
1.20 «Neiespējamā misija 4».
2.10 «Kobra». Seriāls. 17.sērija.
2.55 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 167. un 168.sērija.
3.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 11.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 23. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1750.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 4». Seriāls. 7.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Nākotnes parks».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1750.sērija.
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 4». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Selfridžs». Seriāls. 7.sērija.
22.05 «Piektdienas vakariņas 2». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «Sastrēgumstunda».*
1.40 «Province».* (ar subt.).
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*

LTV7
6.05 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.40 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 113.sērija.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 19.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 12.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 113.sērija.
13.20 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.50 «Olimpieša portrets».*
14.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 1. un 2.brauciens divniekiem.
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 20.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 13.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
20.00 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Spots».*
21.00 «Putins, Krievija un Rietumi». BBC dok.filma. 3.sērija.
22.10 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.40 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.30 «Tavs auto».*
0.00 «Autosporta programma nr.1».*
0.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 24.sērija.
2.00 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
4.50 «“SeMS” piedāvā... Mūzikas grupu konkurss “Troksnis 4”».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 99.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Mīlestības medības». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 38.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 3». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 100.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 65.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 66.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 39.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 3». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Neaizskaramie». Traģikomēdija.
0.25 «Dzīvīte 2».
0.45 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 9.sērija.
1.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 65. un 66.sērija.
2.55 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Rafteru ģimene 3». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
4.10 «Galileo».
4.35 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 18.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”».
Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.

7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls. 12. un 13.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Šovs (ar subt.). 20.sērija.
11.00 «Mahinatori 2». ASV seriāls. 11.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 208. un 209.sērija.
13.20 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
13.50 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 169. un 170.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 720. un 721.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls. 14. un 15.sērija.
18.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 721.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
22.00 «Univesālais kareivis. Atdzimšana».
Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.00 «“Overtime TV”».
1.05 «Neiespējamā misija 4».
2.00 «Kobra». Seriāls. 18.sērija.
3.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 169. un 170.sērija.
3.40 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”».
Seriāls. 12.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 24. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 7.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
10.00 «Četras istabas».*
10.35 «Mana ģimene 4». Seriāls. 8.sērija.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Labāki laiki». Seriāls. 16.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.15 «100 g kultūras. Personība».*
15.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.45 «Vides fakti».*
16.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 28.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
19.15 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.00 «Selfridžs». Seriāls. 7.sērija.
0.50 «Piektdienas vakariņas 2».
Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
1.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
2.35 «Labāki laiki». Seriāls. 16.sērija.
3.40 «Krodziņā pie Paula».*
5.00 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.05 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija.
6.40 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 114.sērija.
7.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx.” “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.35 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 20.sērija.
11.30 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 13.sērija.
12.20 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 114.sērija.
13.10 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Aktuālais jautājums».* (ar subt.).
14.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1. un 2.brauciens četriniekiem.
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 21.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 14.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma.
10.sērija.
20.00 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Lielais cirks 9». 11.daļa.
21.30 «Šērvudas Robins». Seriāls. 25. un 26.sērija.
23.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
23.55 «Ātruma cilts».*
0.25 «Olimpiskie zelta mirkļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
2.00 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
4.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1. un 2.brauciens četriniekiem.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 100.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Neaizskaramie». Francijas biogrāfsika traģikomēdija.
12.00 «Noziegums Parīzē». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 39.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 3». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
15.45 «Galileo».
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 67.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 68.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 40.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 4.sērija.
22.45 «Ielu karaļi». ASV krimināldrāma. 2008.g.
0.45 «Dzīvīte 2».
1.05 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 67. un 68.sērija.
2.30 «Degpunktā».
2.55 «Šodien novados».
3.05 «Rafteru ģimene 3». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
3.50 «Galileo».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 19.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”».
Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls. 14. un 15.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
11.00 «Mahinatori 2». ASV seriāls. 12.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 210.sērija.
12.50 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
13.20 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
13.50 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2».
Animācijas seriāls.
14.15 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 171. un 172.sērija.
15.20 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.55 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls. 16. – 18.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Taksis 2». Francijas komēdija.
22.10 «Bagātībā un nabadzībā». ASV komēdija.
0.35 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 210.sērija.
1.05 «Neiespējamā misija 4».
1.55 «Kobra». Seriāls. 19.sērija.
2.45 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 171. un 172.sērija.
3.35 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”».
Seriāls. 13.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 25. janvāris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.20 «Avārijas brigāde. Lidosta».
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
12.50 «“Teātris.zip” iesaka... Plika kā baznīcas žurka».*
NT izrāde.
15.30 «Muzikālā banka 2013».
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.50 «Muzikālā banka 2013».
16.55 «Ceļojums cilvēka ķermenī». BBC dok.filma. 3.sērija.
17.50 «Muzikālā banka 2013».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Kinotēka».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Muzikālā banka 2013».
0.15 «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 2.sērija.
1.45 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
3.25 «Krodziņā pie Paula».*
4.50 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
6.05 «Latgale atvērta sadarbībai». Dokumentāla filma.
6.20 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
6.30 «Ātruma cilts».*
7.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
7.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes kamaniņu sportā
Siguldā». 1.brauciens sievietēm.
11.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens
divniekiem. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
12.00 «Eiropas meistarsacīkstes kamaniņu sportā Siguldā».
2.brauciens sievietēm.
12.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens
divniekiem.
13.30 «Eiropas meistarsacīkstes kamaniņu sportā Siguldā».
1.brauciens divniekiem.

14.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens vīriešiem.
15.30 «Eiropas meistarsacīkstes kamaniņu sportā Siguldā».
2.brauciens divniekiem.
16.15 «Olimpiskie zelta mirkļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
2.brauciens vīriešiem.
17.45 «Olimpiskā sporta studija».*
18.30 «Templiešu zudušie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 3.sērija.
20.05 «Labākais no “Euromaxx.” “Deutsche Welle” žurnāls».
20.35 «Putins, Krievija un Rietumi». BBC dok.filma. 3.sērija.
21.45 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.40 «Dzimtas detektīvs».* Sējānu dzimta.
0.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 25. un 26.sērija.
2.30 «“Astro Acoustic”.
Grupas “Astro’n’out” albuma koncerts».*
3.25 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
3.40 «Olimpiskie zelta mirkļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
4.10 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 1. un 2.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Austrijas.

LNT
5.00 «Galileo».
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 1.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.35 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs 3». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
12.00 «Džeina Eira». Lielbritānijas seriāls. 2006.g. 2.sērija.
13.10 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 2010.g.
11.sērija.
14.00 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 20.sērija.
15.00 «Pokrova vārti». Krievijas komēdija. 1982.g. 1. un 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Būt slaidai un mīlētai». Romantiska komēdija. 2008.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas».
21.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 12». Seriāls. 4.sērija.
23.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.25 «Mīlestības medības». Vācijas melodrāma. 2012.g.
3.05 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.25 «Galileo».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 20.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.50 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.25 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
8.25 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.15 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.50 «Mīlestības solījums». ASV drāma. 2004.g.
13.50 «Kinomānija 5».
14.25 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Betija Vaita un vecie ērmi 2».
Humora raidījums.
15.15 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g.
17.05 TV PIRMIZRĀDE. «Randiņu eksperte».
Romantiska komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Madagaskara 2». ASV animācijas filma. 2008.g.
21.20 «Tikpat kā stāvoklī».
ASV romantiska komēdija. 2009.g.
23.15 «Mīlestības solījums». ASV drāma. 2004.g.
0.55 «Randiņu eksperte».
ASV romantiska komēdija. 2012.g.
2.30 «Kobra». Seriāls. 20.sērija.
3.20 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”».
Seriāls. 14.sērija.
4.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

Svētdiena, 26. janvāris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».
11.00 «Kontinentu ceļojums». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
Pārraide no Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.35 «Planēta Zeme 2». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.sērija.
17.30 JAUNUMS! «Dzintara pusē».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Sapņu ceļojums. Sanfrancisko».
Melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 JAUNUMS! «Agata Kristi. Mis Mārpla 6».
Seriāls. 3.sērija.
23.20 «Ziemeļu puse».*
0.20 «Ceļojums cilvēka ķermenī».
Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.20 «“Vīnes filharmoniķu” Jaungada koncerts, 2014».*
3.35 «100 g kultūras. Personība».*
4.35 «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 2.sērija.

LTV7
6.03 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas».*
7.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.35 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes kamaniņu sportā
Siguldā». 1.brauciens vīriešiem.
10.40 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
11.10 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes kamaniņu sportā
Siguldā». 2.brauciens vīriešiem.
12.15 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.
13.15 «Tautas sporta akcijas noslēgums».
13.40 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes kamaniņu sportā
Siguldā». Komandu stafete.
14.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
15.45 «Tavs auto».*
16.15 «Autosporta programma nr.1».*
16.45 «Zebra».* (ar subt.).
17.05 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
17.35 «Sapņu viesnīca. Ķīna». Melodrāma. 2004.g. (ar subt.).
19.15 «Lielais cirks 9». 11.daļa.
20.15 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.45 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma.
10.sērija.
21.15 «Lilīhammera». Seriāls. 6.sērija.
22.10 «Dikte». Seriāls. 4.sērija.
23.00 «Templiešu zudušie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 3.sērija.
0.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
2.05 «Kapelas “Bumerangs” 20 gadu jubilejas koncerts».*

3.55 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
4.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 1. un 2.brauciens divniekiem.

«Vārds uzņēmējiem»

LNT
5.00 «Galileo».
6.10 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «Doktors Streindžs». ASV animācijas filma. 2007.g.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 12». Seriāls. 24.sērija.
13.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 4.sērija.
14.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 13.sērija.
14.55 «Mentālists 5». ASV seriāls. 9.sērija.
15.50 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 6.sērija.
16.50 «Dzintara dziesmas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Džeina Eira». Lielbritānijas seriāls. 2011.g. 3.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tors. Dievu veseris». Piedzīvojumu filma.
23.50 «Pokrova vārti». Krievijas komēdija. 1982.g. 1. un 2.sērija.
2.10 «Doktors Streindžs». ASV animācijas filma. 2007.g.
3.25 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.45 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 21.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”».
Seriāls. 15.sērija.
6.50 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.35 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
8.20 «Kinomānija 5».
8.55 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Madagaskara 2». ASV animācijas filma.
12.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
14.25 «Tikpat kā stāvoklī». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
16.15 «Kailais ierocis 2 1/2: baiļu smarža». Parodiju komēdija.
18.00 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Kurjers 3». Spraiga sižeta filma. 2008.g.
22.05 «Četri brāļi». ASV krimināldrāma. 2005.g.
0.15 «Kailais ierocis 2 1/2: baiļu smarža». Parodiju komēdija.
1.50 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
2.45 «Kobra». Seriāls. 21.sērija.
3.30 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 15.sērija.
4.10 «Mana mīļā aukle». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.

Atvērta jauna kafejnīca
«Mājas pavards»

Laipni gaidīsim mūsu kafejnīcā, kura atrodas Jelgavā,
Dobeles šosejā 24, 2. stāvā (no CSDD puses).
Mēs piedāvājam gan plašu ēdienkarti,
gan lētas kompleksās pusdienas.
Rīkojam svinības, kāzas, jubilejas. Klājam bēru mielastus.
Papildu informācija pa tālruni 27089082.
Saistībā ar jauna skaistumkopšanas
salona «Fēbe» atklāšanu Pērnavas ielā 8

piedāvājam darbu:

• frizieriem(-ēm);
• manikīra meistaram(-ei);
• kosmetologam(-ģei).
Tālrunis 25247279.

Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam
brīvdienās!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

Piedāvā darbu
bārmenim(-ei)
ar atbilstošu darba pieredzi restorānā
bārā «Plate» (Jelgavā, Lielajā ielā 6).
CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv,
faksu 63048959 vai pieteikties
personīgi viesnīcas «Jelgava»
administrācijā, aizpildot
pieteikuma anketu.
Tālrunis 29225918.
Holandiešu-lietuviešu uzņēmums
SIA «Rumeks NNZ», kas strādā iepakojuma
tirdzniecības jomā,

meklē tirdzniecības speciālistu(-i).
Prasības:
• darba pieredze, ne mazāka kā 3 gadi, pārdošanas jomā;
• labas komunikācijas spējas;
• enerģisks, uz klientu un darba rezultātu fokusēts
kandidāts;
• labas iemaņas darbā ar datoru, tajā skaitā (vēlams)
ar noliktavas programmu «Tildes Jumis»;
• B kategorijas autovadītāja apliecība, labas braukšanas iemaņas.
Pienākumi:
• preču pārdošana, izmantojot dažādus mārketinga
un reklāmas veidus;
• jaunu produktu virzīšana tirgū;
• tirdzniecības rezultātu analīze un prognozēšana,
dažādu atskaišu sastādīšana;
• savlaicīga preču pasūtīšana un preču atlikumu
noliktavā kontrolēšana;
• nepieciešamības gadījumā aizvietot kolēģi.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskas virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
Jelgavas 2. pamatskola
(mazākumtautību)

no 2014. gada 6. janvāra uzsāk
izglītojamo uzņemšanu 1. klasē
2014./2015. mācību gadam.

Mēs piedāvājam:
• darbu nelielā draudzīgā kolektīvā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikties skolas kancelejā
no plkst.9 līdz 15 Sarmas ielā 2.

Tālrunis uzziņām – 63026401
(no pulksten 8.30 līdz 12.30).

Topošo pirmklasnieku vecāki
ar bērniem gaidīti uz

ATVĒRTO DURVJU DIENU
2014. gada 25. janvārī plkst.11.
Skolas vadība

7

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes

MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS
aicina apgūt arodapmācības kursus:
Kursu nosaukums

Stundas

Sākums

Atgremotājdzīvnieku pārraudzība gaļas
ieguvei
Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma
gaļas higiēna un pārtikas drošība
Mežaudžu kopšanas pamati
Slaucamo govju un piena šķirņu kazu
pārraudzība
Prasības un iespējas lauksaimniecības
uzņēmumu saražotās produkcijas tiešajai
tirdzniecībai
Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu
produktivitātes celšana

32

10.01.14.

32

14.01.14.

32
24

20.01.14.
23.01.14.

16

24.01.14.

32

27.01.14.

Meliorācijas sistēmas, to uzturēšana un
kopšana

16

30.01.14.

Sagatavošanas kursi vidusskolēniem no 18.01.2014.
Matemātikā, Fizikā, Ķīmijā un Bioloģijā.
Informācija un pieteikšanās:
 63005715 vai : antra.berzina@llu.lv
Pārējo kursu piedāvājumu skatīt: www.mc.llu.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 16. janvāris

Saimnieki: «Mēs pieskaņojamies pilsētai»
Galvenais ziemas vēstnesis – sniegs – gada nogales svētkos un arī šī
gada sākumā mūs nelutināja. Neskatoties uz to, ka laika apstākļi vairāk liecināja par rudeni aiz loga, jelgavnieki neatkāpās no tradīcijām.
Arī šajos svētkos liela daļa izgaismoja savu māju pagalmus, logus un
balkonus, iepriecinot gan sevi, gan arī kaimiņus un garāmgājējus,
kuri to neatstāja nepamanītu. Viņi spožos, gaumīgos un pārdomātos
objektus ieteica pašvaldības izsludinātajam konkursam «Izgaismotākais pilsētvides objekts», nododot tos vērtēšanai žūrijai. Tieši šodien,
16. janvārī, Jelgavas domē tiks sveikti to ēku saimnieki, kuri gada
nogalē bija centušies, lai radītu gaišāku savu apkārtni un priecētu
citus. Tādu ir daudz. «Jelgavas Vēstnesis» fotoreportāžā lasītājiem
ļauj ielūkoties izgaismotāko māju pagalmos un arī gūt padomus no
pašiem rotātājiem par to, cik dārgs ir šis prieks, kāds ir labākais laiks
lampiņu iegādei, cik laicīgi jādomā par rotāšanu. Plašāku fotogaleriju
var aplūkot portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
Celtnieku ielas 29. nama
saimniece Allija Dubova uzsver: «Ja skaista
būs pašu sēta,
skaistāka kļūs
visa pilsēta.»
Viņa atzīst, ka
lampiņas pagalmā tiek kārtas galvenokārt
pašu priekam
un katru gadu
to veids, izkārtojums, krāsas
tiek pamainītas.
«Par jauniem
rotājumiem
domājam jau
iepriekšējos Ziemassvētkos. Pabraukājam pa pilsētu, aplūkojam, kas citiem
sarūpēts, ķeram idejas dekorējumiem, lampiņām. Jādomā jau ir tad, jo gada
beigās un nākamā gada sākumā šiem rotājumiem veikalos ir ievērojamas
atlaides – no 50 līdz pat 70 procentiem,» stāsta A.Dubova, piebilstot, ka
tā ir iespēja ietaupīt, jo izgaismošana nav lēts prieks. Taču šādā veidā ar
rotājumiem jau var nodrošināties laikus, turklāt par lētāku naudu.

«Šogad topā zilie toņi. Tas tāpēc, ka šis būs Zilā zirga gads, un mēs arī pieskaņojamies pilsētai, jo Lielās ielas kokos mirguļo zilās lampiņas. Turklāt
pilsētas karogā ir šī krāsa,» saka Satiksmes ielas 56 saimnieki Inese un Andris
Mežīši. Viņi uzskata, ka pagalma, tāpat kā egles, rotāšana ir neatņemama
gada nogales svētku sastāvdaļa. Šoreiz jo īpaši, kad sniega nebija. «Katru
gadu ko pamainām, jo savs īpašums taču jāuzpoš! Lampiņas gan cenšamies
noņemt laicīgi – nekādā gadījumā tās nevajag atstāt vasarā, citādi tās saulē
izbalē, plaisā vadi, turklāt karstumā un lietū tās tiek bojātas. Par to esam
pārliecinājušies,» tā mājas saimnieks. Ģimene min, ka labprāt censtos vairāk, arī, piemēram, izgaismojot vārtus, taču ne visi māk skaistumu baudīt
ar acīm. Reiz pat aiznesta zvana poga.

Lai atvieglotu darbu, reizē ieslēdzot visas lampiņas, kas sastiprinātas gar
māju un pagalmā, īpaša sistēma ieviesta Lielupes ielas 46.a nama saimniekam. Viņš svētku rotājumus ieslēdz ar pulti. «Tas taču aizņem laiku – staigāt
pa māju un saspraust desmit kontaktus! Kopā ar labu elektriķi izveidojām
sistēmu, kas darbojas ar radiovadāmu pulti. Iebraucu pagalmā un ieslēdzu
visas lampiņas reizē, paregulēju režīmus,» stāsta saimnieks Māris Calmanis.
Jāatzīst gan, ka šo skaistumu tā īsti nevar novērtēt daudz cilvēku, jo māja
atrodas pašā Lielupes ielas galā. Šķiet, varētu būt pat mazliet žēl, ka tā,
taču saimnieks atzīst, ka tas ir pašu priekam. «Ārzemēs redzētas daudzas
izrotātas mājas, un gribas kaut nedaudz līdzināties,» tā M.Calmanis, nenoliedzot, ka tas ir finansiāli dārgs prieks. «It kā jau saka, ka LED lampiņas
ir taupīgas, taču elektrības skaitītājs tomēr griežas. Bet vienreiz gadā jau
var,» tā saimnieks.

«Jo vairāk lampiņu
būs mūsu mājā un pagalmā, jo ātrāk sniegs
uzsnigs. Vēl nav, laikam par maz to gaismiņu,» gada pirmajās
dienās sprieda sešgadīgais Reinalds, kurš
dzīvo Grīvas ielā 2.
Viņa mamma Anete Ozola stāsta, ka
māja «svētku apģērbu» iegūst tieši dēla
dēļ. «Mums tāpat kā
bērnudārzā jāielīmē
visos logos dekori,
jāizkar lampiņas visapkārt mājai. Tas ir
jauki. Sniega nav, tad
nu šī ir iespēja kaut
kā tomēr apjaust to
ziemas klātbūtni,» nosaka mamma, piebilstot, ka ļoti gribētu, lai viņiem
sekotu arī kaimiņi. «Mani vecāki dzīvo Robežu ielā un regulāri izrotā savu
māju. Nu tam līdzi ir parāvušies visi ielas kaimiņi. Skatījos – arī onkulītis,
kurš parasti neiesaistījās, ielicis logā lampiņu trijstūrīti. Ceru, ka arī mūsu
mazās ielas kaimiņus iekustināsim. Progress ir – pretējā mājā ielikuši logā
pirmās spuldzītes,» tā saimniece, gan uzsverot: cilvēki uztraucas par lielajiem elektrības rēķiniem, taču tik traki nemaz neesot. «Lampiņas ieslēdzām
decembra vidū, un elektrības rēķins bija par 18 latiem lielāks. Mājai tas nav
daudz. Prieks ir lielāks,» tā A.Ozola.

Konkursa «Gaišākais pilsētvides objekts» laureāti

Foto: Ivars Veiliņš

Nominācijā «Izglītības iestādes»: bērnu bibliotēka «Zinītis», Jelgavas 3. sākumskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 6. vidusskola.
Nominācijā «Uzņēmumi»: SIA «VDS», SIA «Elektromontāžas serviss», SIA «Komandors», SIA «Keramika LV».
Nominācijā «Pašvaldības iestādes un uzņēmumi»: SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde».
Nominācijā «Tirdzniecības uzņēmumi»: SIA «Jelgavas Pils aptieka», mēbeļu veikals «Valants», tirdzniecības centrs «Iki».

Pasākumi pilsētā
 16. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde:
V.Pumpure «Kaimiņu būšana». Režisore L.Ņefedova un D.Vilne. Biļešu
cena – € 4,50; 3,50; 3 (Ls 3,16; 2,46; 2,11) (kultūras namā).
 17. janvārī pulksten 18 – KINO. Eiropas gada filma «Dižais skaistums». Režisors Paolo Sorentīno. Filma itāliešu valodā ar subtitriem
latviešu un krievu valodā. Līdz 12 gadu vecumam – neiesaka. Biļešu
cena – € 2,50; 1,50 (Ls 1,76; 1,05) (kultūras namā).
 18. janvārī pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde:
A.Brigadere «Sprīdītis». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3 (Ls 2,11)
(kultūras namā).
 19. janvārī pulksten 15 – «Sniegbaltītes skola». Muzikāla pasaka visai ģimenei 2 cēlienos. Lomās: L.Šomase, J.Jarāns, S.Didžus,
J.Kirmuška, P.Dukure, D.Porgants, J.Ļaha, E.Avots, L.Kirmuška, J.Elsts,
M.Romaško, J.Buķelis. Režisors I.Lūsis. Biļešu cena – € 10; 9,01; 7,50;
6 (Ls 7,03; 6,33; 5,27; 4,22) (kultūras namā).
 21. janvārī pulksten 17 – jauniešu sarunu vakars «Cepums ar
slavenību». Pasākuma viesi – uzņēmuma «Cherry picking» īpašnieces

Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju balkoni (lodžijas)»: Zemgales prospekts 4 – 37, Raiņa iela 9
– 40, Jāņa Čakstes bulvāris 9 – 88, Sudrabu Edžus iela 13a – 19, Jāņa Čakstes bulvāris 9 – 6, Uzvaras
iela 6 – 53, Lidotāju iela 4 – 22, Pasta iela 20 – 33, Raiņa iela 3 – 43, Dobeles šoseja 14 – 8.
Nominācijā «Gaišākā daudzdzīvokļu ēka»: Ganību iela 86
Nominācijā «Spožākā iela»: Kārklu iela 33, 35, 37, Austrumu iela 3, 5, 7

Līva Vīgante un Egija Taube (bistro «Silva»).
 22. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās
Jelgavas pilsētas bērnu un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena –
€ 0,70 (Ls 0,49) (kultūras namā).
 23. janvārī pulksten 19 – muzikāla komēdija «Gribu bērnu».
Piedāvā izrāžu apvienība «Panna». Lomās: Ģ.Ķesteris, M.Doveika,
M.Bērziņa vai Z.Daudziņa, A.Siliņš. Režisors J.Rijnieks. Biļešu cena
– € 9,96; 8,54; 7,11 (Ls 7; 6; 5) (kultūras namā).
 24. janvārī pulksten 19 – Aldis Rullis un «Emburgas zēni» jubilejas
koncertprogrammā. Programmā dziesmas kantrī un šlāgermūzikas
stilā. Biļešu cena – € 7,11; 5,69; 4,27 (Ls 5; 4; 3) (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra un Kuldīgas
kustību teātra «Purple line» muzikālā izrāde «Ceļojums uz turieni».
Režisore K.A.Tompsone. Biļešu cena – € 1,50; 0,75 (Ls 1,05; 0,35)
(kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
 25. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde:
V.Šekspīrs «Jautrās vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena
– € 4,50; 3,50; 3 (Ls 3,16; 2,46; 2,11) (kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 12 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bēr-

Par gaumīgiem rotājumiem logos, kas
vienlīdz labi izskatās gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, uzteikta bērnu
bibliotēka «Zinītis» Lielajā ielā. Iestādes
vadītāja Baiba Beire atzīst, ka šoreiz šie
bijuši īpaši svētki. «Kādu laiku, ja tā var
teikt, dzīvojām ierakumos. Bet nu ir
pabeigta Lielās ielas rekonstrukcija, tā
atvērta satiksmei, gājējiem, tālab īpaši
svarīgi, lai mēs skaisti izskatītos. Vienkārši pieskaņojāmies ielai, kuras kokos
mirgo zilas lampiņas,» atzīst vadītāja,
piebilstot, ka veikumu uzteicis ne viens
vien lasītājs. «Mēs attiecīgu «apģērbu»
piemeklējam uz katriem svētkiem, jāatzīst, tam ir kāda slēpta doma – rosināt arī
savus lasītājus to darīt,» tā B.Beire.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

Nominācijā «Privātmājas»: Lielupes iela 46a, Bumbieru ceļš 43, Sniega iela 24, Jēkaba iela
5, Pavasara iela 19, Grīvas iela 2, 5. līnija 18, Satiksmes iela 56, Celtnieku iela 29, Arāju iela
4, Zirgu iela 30, Lediņu ceļš 53, 2. līnija 2f, Lielupes iela 4, Pavasara iela 12, Agroķīmiķu iela
3, Ganību iela 120, Rūpniecības iela 33, Robežu iela 22, Lāču iela 33a.
Speciālbalva «Visvairāk pieteiktais objekts»: ziedu salons «Brigita».

niem «Zaķis lielībnieks». Režisore L.Ņefedova (latviešu valodā). Biļešu
cena – € 2,50 (Ls 1,76) (kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra
studijas «Čaika» (5. vidusskola) izrāde «Zaķis lielībnieks». Režisors
A.Matisons (krievu valodā). Biļešu cena – € 2,50 (Ls 1,76) (kultūras
namā).
 26. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju
zālē).
 27. janvārī pulksten 17 – ukraiņu dzejnieka, prozaiķa un mākslinieka Tarasa Ševčenko 250. dzimšanas dienai veltīts pasākums.
Prezentāciju un foto ekspozīciju piedāvā T.Ševčenko dzīves pētnieks
un izmeklētājs, fotogrāfs Ruslans Telipskijs (Ukraina) (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 28. janvārī pulksten 19 – Liepājas teātra viesizrāde: K.Ivanova
«Sods un noziegums». Melodrāma par mīlestību un nodevību, par
iedomām, bailēm un šaubām. Lomās: I.Kučinska, E.Dombrovskis,
A.Albuže, M.Kalita, S.Ruicēna, K.Gods, E.Pujāts, M.Eglinskis,
A.Kaušelis, G.Maliks. Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Biļešu cena – € 8,54;
7,11; 5,69 (Ls 6; 5; 4) (kultūras namā).

