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Jaunieši atklās Latvijas
nacionālos dārgumus
Ar deklarācijas parakstīšanu šonedēļ atklāta Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada jauniešu iniciatīva
«Nacionālo dārgumu jaunatklāšana». Tās patronese ir Valsts
prezidenta kundze Iveta Vējone.
Foto: Raitis Supe

Muzejā skanēs barikāžu
laika atmiņu stāsti
 Egija Grošteine

Pieminot 1991. gada
barikāžu laika 25.
gadskārtu, Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 19. janvārī pulksten 16 uz sarunu un
atmiņu stāstu par
tā laika notikumiem
interesentus aicinās
Latvijas Tautas frontes pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns.

Muzeja direktores vietniece
darbā ar sabiedrību Marija
Kaupere informē, ka latviešu
politiķis, žurnālists un Atmodas
laika aktīvists dalīsies savās
pārdomās par barikāžu laika
notikumiem un savu redzējumu,
kāds par 1991. gada norisēm
viņam ir tagad.
Pēc D.Īvāna stāstījuma pasākums turpināsies laukā. Laukumā muzeja priekšā tiks iedegts
ugunskurs, pie kura, dzerot siltu
tēju, savās atmiņās varēs dalīties
ikviens pasākuma apmeklētājs.

Varēs sodīt par
atrašanos uz ledus
 Ilze Knusle-Jankevica

 Sintija Čepanone

Lai veicinātu patriotismu jauniešu vidū,
šonedēļ dots starts
Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku
novada jauniešu iniciatīvai «Nacionālo dārgumu jaunatklāšana». No
26. janvāra trīs gadu
garumā – līdz Latvijas
simtgadei – klašu kolektīvi, interešu grupas
un ģimenes aicinātas
apmeklēt nacionālas nozīmes objektus
Latvijā, lai, iepazīstot
nacionālos dārgumus,
vairotu piederību savai
valstij un lepnumu par
to. Svinīgā pasākumā
otrdienas pievakarē parakstīta Nacionālo dārgumu jaunatklāšanas
deklarācija.
«Man ir liels gods, ka esmu
uzaicināta kļūt par šīs iniciatīvas
patronesi – pirmkārt, jo tā ir izglītojoša iniciatīva, un jebkura šāda
aktivitāte palīdz vairot lepnumu
par savu valsti, otrkārt, jo tajā ir
iesaistīti skolēni, un tieši skolēni
ir tie, kas arī nākamajās paaudzēs
palīdzēs saglabāt patriotismu,
treškārt, jo es kā bijusī skolotāja šo
iniciatīvu uztveru kā vērtīgu mācību stundu vairāku gadu garumā,
kur teorija ies roku rokā ar praksi
– mēs varam lasīt, skatīties filmas,
taču atmiņā visvairāk paliek
savām acīm redzētais. Ļoti vēlos,

lai katrs cilvēks aizdomājas par to,
cik laimīgi esam, ka dzīvojam Latvijā,» norāda Zemgales jauniešu
iniciatīvas «Nacionālo dārgumu
jaunatklāšana» patronese Valsts
prezidenta kundze Iveta Vējone.
Iniciatīva «Nacionālo dārgumu
jaunatklāšana» paredz aicināt
skolēnu klases no Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku
novada apmeklēt un iepazīt
20 objektus, kuru nosaukumā oficiāli iekļauts vārds «nacionālais» un kuriem piemīt
nacionāla nozīme. Iniciatīvā
iekļauti arī nacionālo objektu
un organizāciju rekomendēti
objekti. «Jaunatklāšanas procesā
klasēm būs iespēja apmeklēt 20
nacionālos objektus, pieteikt un
apmeklēt lokālos objektus, veikt
uz vietas dažādus uzdevumus,
apzināt savas tautas diženumu
un spēku, vienlaikus sacenšoties
par dažādām balvām,» skaidro
iniciatīvas vadītāja Elīna Miķelsone, norādot, ka, gaidot Latvijas
Republikas proklamēšanas 100.
gadadienu, mūspuses jaunieši
nolēmuši pasniegt dāvanu Latvijai – patriotisma laika kapsulu,
kas tiks veidota trīs gadu garumā
šīs iniciatīvas gaitā. Tās kopīgais
mērķis ir stiprināt patriotismu savos vienaudžos, mudināt
skolēnus apmeklēt nacionālas
un lokālas nozīmes objektus.
Patriotisma laika kapsula ar veltījumu Latvijai valsts simtgadē
tiks nodota Latvijas Republikas
prezidentam.
«Lai stiprinātu piederību savai
valstij, vispirms ir jāiepazīst tās

Nacionālie dārgumi, kurus aicina apmeklēt
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, Gaujas Nacionālais parks, Kara muzeja
nodaļa «O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta «Airītes»», Kara muzeja nodaļa
«Ziemassvētku kauju muzejs», Ķemeru Nacionālais parks, Latvijas Nacionālais
arhīvs, Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas
Nacionālais vēstures muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālā kino
centra rekomendētais LKA Rīgas Kino muzejs, Latvijas Nacionālā opera un balets,
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle «Arsenāls», Mākslas muzejs «Rīgas
Birža», Rāznas Nacionālais parks, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejs,
Slīteres Nacionālā parka Pēterezera dabas taka, Zemessardze.

dārgumi. Tikai tad mēs kļūsim vēl
bagātāki, vēl spriest spējīgāki un
līdz ar to – vēl lepnāki par to, kas
mums ir. Tikai tā mēs varam apzināt, kas mums pašiem vēl jādara,
lai šīs nacionālās bagātības kļūtu
vēl skaistākas un lai vēl vairāk ar
tām varam lepoties,» tā viens no
jauniešu iniciatīvas aizbildņiem
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, ikvienu aicinot
iesaistīties, panākot, ka «mana
Latvija ir visskaistākā vieta ne
tikai man, bet arī citiem».
Šobrīd nacionālo dārgumu
sarakstā iekļauti 20 objekti, un to
pārstāvjiem kā apliecinājums par
sadarbību pasniegta īpaša piederības zīme. To saņēma arī Latvijas
Nacionālās bibliotēkas direktors
Andris Vilks. «Latvijas Nacionālās
bibliotēkas arhīvā ir daudzveidīgas kolekcijas par Jelgavu un
apkārtni, un šīs iniciatīvas laikā
piedāvāsim ieskatīties un apzināt
šīs vērtības. Mums ir interesanti
materiāli par «Academia Petrina», vecās Jelgavas fotokolekcija
– daudzi ar Jelgavu saistītie dārgumi šobrīd vairs nav redzami, bet
liecības par tiem ir saglabājušās,»
apmeklēt Nacionālo bibliotēku

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

aicina tās direktors.
Jāpiebilst, ka iniciatīvu «Nacionālo dārgumu jaunatklāšana» plānots uzsākt 26. janvārī. Jauniešu
iniciatīvas rezultātu apkopojums
un aktīvāko klašu, ģimeņu un
interešu grupu pārstāvju apbalvošana plānota katra gada maijā.
Savukārt 2018. gada, Latvijas
valsts jubilejas gada, novembrī
notiks aktīvāko skolu apbalvošana
un pasniegta dāvana Latvijai.
«Es vēlos mudināt jauniešus
apmeklēt un iepazīt mūsu valsts
nacionālos dārgumus, mūsu valsts
vēsturi, un šī iniciatīva, manuprāt,
ir lieliska iespēja un stimuls to
paveikt. Jāatzīst, arī es pati no
visiem divdesmit nacionālajiem
dārgumiem līdz šim esmu bijusi
tikai Ķemeru Nacionālajā parkā,
taču esmu apņēmības pilna kopā
ar vienaudžiem iepazīt tos visus.
Kopā mums noteikti izdosies!»
tā viena no iniciatīvas virsvēstniekiem Jelgavas Skolēnu domes
priekšsēdētāja Agnese Ķuze.
Plašāka informācija par objektiem, veicamajiem uzdevumiem un balvām pieejama
iniciatīvas mājas lapā www.
nacionaliedargumi.lv.

63048800

Lai mazinātu noslīkušo cilvēku, kas ielūzuši
ledū un nav spējuši izglābties, skaitu, Saeima
plāno pašvaldībām dot
pilnvaras sodīt pārgalvjus, kas ne vien paši
kāpj uz ledus, bet arī
rāda piemēru bērniem
un jauniešiem. «Šoziem
pusotras nedēļas laikā
vien esam veikuši pārrunas ar septiņiem nepilngadīgajiem vecumā
no 10 līdz 15 gadiem
par atrašanos uz ledus,»
norāda Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību pārstāve Sandra Reksce.
Līdz šim īsti nebija likumīga
pamata kādu sodīt par atrašanos
uz ledus, ja tas ir bīstami, tomēr
katru ziemu Pašvaldības policijas
un citu operatīvo dienestu darba
kārtībā ir bļitkotāju un pusaudžu
gaiņāšana no ledus. «Līdz šim
mūsu galvenais ierocis cīņā pret
šo pārgalvību ir tikai pārrunas,»
norāda S.Reksce, piebilstot: vieni
neapzinās risku, savukārt citi to
ignorē. Diemžēl arī Jelgavā ir bijuši
gadījumi, ka cilvēks ielūst ledū,
tomēr, par laimi, pēdējos gados
mūsu pilsētā šādi bojā neviens
nav gājis.
Lai mazinātu riskus, valdība

decembrī atbalstīja grozījumus
normatīvajos aktos, kas dod pašvaldībām tiesības noteikt aizliegumu atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošās iekšzemes
publiskās ūdenstilpes ledus un
tās administratīvajai teritorijai
piegulošās jūras piekrastes ūdenstilpes ledus. Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Gunta Skrebele skaidro, ka par
aizlieguma atrasties uz ledus
pārkāpšanu turpmāk varēs izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas
sodu līdz 70 eiro. Attiecīgo pārkāpumu lietu izskatīšana paredzēta
pašvaldību administratīvajām
komisijām. Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
otrdien pirmajā lasījumā atbalstīti
Saeimas Juridiskajā komisijā.
Jelgavā šobrīd vēl nav pieņemti
saistošie noteikumi, kuros definēts
laika posms, kad uz ledus atrasties
ir bīstami. «Šobrīd mūsu speciālisti analizē līdzšinējo pieredzi, lai
varētu izstrādāt nepieciešamos
saistošos noteikumus,» norāda
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve. Policija uzskata:
noteikumos būtu iekļaujama
norma, ka uz ledus drīkst atrasties tikai ar glābšanas vesti. Tas
vistiešākajā mērā attiecināms uz
zemledus makšķerniekiem, kuri
ir vispārgalvīgākie un visvairāk
riskē, par drošu saucot arī visai
plānu ledu un kāpjot uz tā.

Jelgavā būs Sniega diena
 Ģirts Pommers

Vienu dienu agrāk nekā citviet pasaulē, 16. janvārī, Jelgavā tiks atzīmēta Pasaules sniega diena
– programmā paredzētas interesantas ar ziemas
sportu saistītas aktivitātes dažādām vecuma grupām. Sniega dienas aktivitātes notiks Pasta salas
teritorijā, sākums plānots pulksten 12.
Kā skaidro Jelgavas Sporta servisa centra direktora vietniece
Maija Actiņa, Sniega dienas moto ir «Vediet bērnus uz sniega».
Pasākuma mērķis ir dot bērniem un viņu vecākiem iespēju
iepazīt un izmēģināt visdažādākās aktivitātes sniegā, iespēju
izbaudīt prieku un radīt patīkamas atmiņas, kā arī iedvesmoties
turpināt nodarboties ar ziemas aktivitātēm. Turpinājums 5.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Izgaismota nebija
pagaidu gājēju pāreja
«Kāpēc Cukurfabrikas jaunajai gājēju pārejai nav nekāda apgaismojuma? Nevar taču tumsā redzēt – ir tur kāds vai ne!» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta kāds jelgavnieks.

atbildam

Ceturtdiena, 2016. gada 14. janvāris

CSDD domā, kā
mazināt rindas

Kā skaidro pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants Auders, šī gājēju pāreja starp dzelzceļa
dežurējošās apkalpes ēku un veikalu pērn rudenī tika izbūvēta kā pagaidu pāreja, lai gājēji varētu piekļūt pagaidu peroniem Cukurfabrikas
dzelzceļa stacijas modernizācijas gaitā, kad tika izbūvēti paaugstinātie
peroni. «Šobrīd peronu būvniecības darbi ir noslēgušies, un pēc 15.
janvāra pagaidu gājēju pārejai jābūt demontētai,» tā I.Auders.
Sagatavoja Sintija Čepanone

«Pilsētas pasāžas» apkārtnē
nozaudētas atslēgas
Svētdien, 10. janvārī, tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža»
apkārtnē nozaudētas atslēgas. Cilvēks, kurš tās atradis, lūgts
zvanīt pa tālruni 25930153.
Atslēgu īpašniece stāsta, ka tās pazaudētas ap pusdienlaiku
svētdien, 10. janvārī. «Atslēgas varētu būt izkritušas «Pilsētas
pasāžas» tuvumā Katoļu ielas pusē – kaut kur pie Driksas un
Katoļu ielas krustojuma, varbūt veikala «Kanclera nams» vai
veikala kafejnīcas «Pie Anniņas» Katoļu ielā 1 tuvumā,» iespējamo atslēgu izkrišanas vietu cenšas precizēt to īpašniece. Cilvēku,
kurš tās atradis, viņa ļoti lūdz piezvanīt pa tālruni 25930153.

Pateicības

«Ikdienā tehniskās apskates stacijai Jelgavā «cauri iziet» 200 – 220 transportlīdzekļi, decembrī
to skaits palielinās līdz 300 – 320 automašīnām dienā, savukārt janvārī tehnisko apskati dienā
veic tikai vidēji 110 transportlīdzekļi,» situāciju tehniskās apskates stacijā mūsu pilsētā raksturo
«Vēlos izteikt milzīgu pateicību skursteņslaucītājam Ojāram Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jelgavas nodaļas vadītāja Evita Šalājeva. Foto: Raitis Supe
Greivulim – viņš ir meistars ar zelta rokām, cilvēks, kuram ir
Automašīnu tehniskās apska- lai klientiem nebūtu jādrūzmējas apzināmies radušos situāciju,
augsta pienākuma apziņa un atbildības izjūta! Novēlu viņam
tes
stacija Jelgavā taču apkalpo rindās. «Būtiski, ka 2015. gadā tādēļ nepārtraukti meklējam ieveiksmi gan darbā, gan personīgajā dzīvē!
milzīgu
reģionu, arī mašīnu esam spējuši nodrošināt to, ka uz spējamos risinājumus, kā padarīt
Jau kādu ilgāku laiku, iekurinot krāsni, man sita atpakaļ
dūmus un uguni, un tas viss, neskatoties uz to, ka katru rudeni skaits pēdējos gados ir būtiski tehniskās apskates pakalpojumu savus pakalpojumus ērtākus un
apzinīgi saucu meistaru. Katrs meistars minēja savus iemeslus, palielinājies, taču pati stacija vairāk nekā 70 procenti klientu kvalitatīvākus. Tas notiek arī
kāpēc tā, bet tos novērst neizdevās nevienam. Taču pērn rudenī izmaiņas nav piedzīvojusi, kopš gaida mazāk par 30 minūtēm. To- Jelgavas gadījumā – šobrīd tiek
skursteņslaucītājs O.Greivulis, jauns zēns, man teica: «Es mek- to vispār atceros,» «Jelgavas Vēst- mēr jāsaka, ka gada beigās faktiski atjaunotas nodaļas telpas, kā arī
lēšu un atradīšu to vainu!» Un viņš atrada arī, un novērsa to! nesim» stāsta Marina. Viņa vēlas visās apskates stacijās veidojas tiek meklēti risinājuma varianti,
Tagad man ir mierīga sirds – vairs nav jāuztraucas par dūmiem, noskaidrot, vai tiešām tuvākajā rindas, jo uz apskati brauc arī lai uzlabotu situāciju tehniskajā
laikā nav plānots paplašināt teh- cilvēki, kuru transportlīdzekļiem apskatē. Katrā gadījumā ceram
nav jātur vaļā logi un durvis. Paldies viņam par to.»
Pensionāre no Tērvetes ielas niskās apskates staciju Jelgavā, apskate būtu jāiet nākamā gada arī uz situācijas izpratni no klientu
lai vienlaicīgi varētu apkalpot sākumā (janvārī vai pat februārī). puses. Tas, ko vēl varam piedāvāt
vairākas automašīnas, vai kā Tas, visticamāk, saistīts ar nodok- klientiem, ir izmantot pierakstīcitādi optimizēt darbu, kas ļautu ļiem,» tā CSDD, gan akcentējot, šanos salīdzinoši netālu esošajā
izvairīties no milzīgajām rindām, ka CSDD nenosaka valsts nodokļu Dobeles tehniskās apskates stacijā
piemēram, ieviešot pieraksta prin- politiku, tā ir Finanšu ministrijas vai, piemēram, pa ceļam izmantot
«VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»», 2016. gadu sākot, izsaka cipu, lai pakalpojumam var laicīgi kompetence. «Lai novērstu šādu arī citu tehnisko apskašu pakalvissirsnīgāko pateicību saviem sadarbības partneriem, kuri at- pieteikties. «Īpaši jau gada beigās klientu pieplūdumu gada beigās pojumus, jo tehniskās apskates
balstīja un turpina atbalstīt Pusaudžu narkoloģiskās motivācijas visas mašīnas trijās cilpās rindā un situāciju nodokļu samaksas iziešana iespējama visā Latvijā.»
CSDD norāda, ka, ņemot vērā
programmas veidošanu un darbību: Valsts policijas Zemgales stāv, jo teritorija visām ir par jomā mainītu, esam snieguši savus
mazu.
Tie
šoferi
spiesti
nīkt
rindā
priekšlikumus.
Tomēr
iespējamā
gada
nogali, kas parasti ir sareģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa darbiniekiem – vecākajai inspektorei Jeļenai Visockai, inspektorēm Vijai Brahmanei, līdz vakaram!» tā jelgavniece, ku- risinājuma ieviešana normatīvajos springts laiks gan cilvēkiem, gan
Kristīnei Lonskai, Maritai Vītolai, Ingai Umbraškai, kā arī ras automašīnai tehniskā apskate dokumentos atlikta,» tā direkcija. pakalpojumu sniedzējiem, tehnisRunājot tieši par Jelgavas teh- kās apskates stacijas strādā pēc
vadītājai Tatjanai Flanderei – par augstu profesionālu attieksmi jāveic tieši gada beigās.
niskās apskates staciju, direk- principa «līdz pēdējam klientam».
un izpratni, par ciešu, radošu un konstruktīvu sadarbību un atKā skaidro Ceļu satiksmes cija skaidro, ka šobrīd apskates Pēc šāda principa tās strādā arī
balstu Pusaudžu narkoloģiskajā motivācijas programmā; SIA «T
Centrs» darbiniekiem un personīgi Ģirtam Auniņam par tenisa drošības direkcijā (CSDD), direk- stacija ir tuvu tās maksimālajai ikdienā, proti, ja klients ir ieradies
nodarbību organizēšanu; Zemgales Olimpiskajam centram un cija ir ieviesusi risinājumus, lai kapacitātei, tāpēc Jelgavā nav neilgi pirms darba laika beigām,
pilsētas publiskās slidotavas Pasta salā darbiniekiem par doto tehniskās apskates beigu datumi iespējams piedāvāt tādu papildu viņš tiek apkalpots.
iespēju izmantot slidotavu; Jelgavas reģionālajam Tūrisma cen- tiktu izlīdzināti vienmērīgi un tas servisu kā, piemēram, pierakstu
Sagatavoja Sintija Čepanone
tram un Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa darbinie- kalpotu kā vēl viens pasākums, uz tehnisko apskati. «Katrā ziņā
kiem par sadarbību ekspozīciju apskatē un torņa apmeklējumu
nodrošināšanā; Zemgales NVO valdes priekšsēdētājam Uldim
Dūmiņam un brīvprātīgajiem no Armēnijas, Gruzijas, Ukrainas;
Latvijas anonīmo alkoholiķu un Jelgavas anonīmo alkoholiķu
grupu dalībniekiem par sadarbību, atbalstu un veltīto laiku
Pusaudžu narkoloģiskās motivācijas programmas bērniem.
Izsakām pateicību arī Rudītei un Jurim Ceilertiem, Aināram
«Daudzdzīvokļu māju vecāka«Paldies mājas vecākajam Ai līgumu, par māju individuālo
Zanderam, Mārtiņam Vītoliņam, Viktoram un Veltai Soloveiko, jiem pirmajiem ir jāspēj komuni- varam Rozenfeldam par aktīvo siltumpunktu rekonstrukciju un
Zojai Silakalnei, Arnim Irbem, Sergejam Krasnosjolovam, Dmit- cēt ar savas mājas iedzīvotājiem, iesaistīšanos ar māju saistīto izbūvi. Pēc māju pārvaldnieku
rijam Koņušam par nesavtīgu atbalstu izglītojošu un atpūtas dzīvokļu īpašniekiem, risināt jautājumu risināšanā, kā arī par uzaicinājuma uzņēmums piepasākumu organizēšanā.»
problēmas, palīdzēt nokārtot ieteikumu, kuru noteikti ņemsim dalās arī pārvaldnieku rīkotajās
VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» valdes loceklis Uldis Čāčus jautājumus, taču es kā mājas ve- vērā,» iepazīstoties ar «Jelgavas sapulcēs māju kontaktpersonām
cākais varu teikt: ne vienmēr mēs Vēstneša» lasītāja ierosinājumu, un dzīvokļu īpašniekiem, lai
varam palīdzēt, jo mums trūkst norāda SIA «Fortum Jelgava» skaidrotu aktuālos jautājumus,
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
informācijas. Šajā gadījumā es pārstāve Guntra Matisa.
informētu par padarīto un plā(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība») pārdod 17 (septiņpadsmit)
gribētu uzsvērt, ka tieši inforViņa skaidro, ka šobrīd par notajiem darbiem.
metāla rezervuārus, kas atrodas Meiju ceļā 66, Jelgavā
mācijas apmaiņa ar «Fortum plānotajiem, kā arī par citiem
«Māju kontaktpersonas ne(turpmāk – izsoles priekšmets), rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli.
Jelgava» mums nav īsti laba. darbiem, kurus «Fortum» veic noliedzami ir uzņēmuma galveKatrs metāla rezervuārs tiek izsolīts atsevišķi kā viena vienība.
Jā, mēs komunicējam ar nama māju individuālajos siltumpunk- nās kontaktpersonas ar mājas
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža pārvaldnieku SIA «Jelgavas tos, uzņēmums informē namu dzīvokļu īpašniekiem, tādēļ, lai
O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā nekustamā īpašuma pārvalde», pārvaldniekus, kuri tālāk izvieto uzlabotu informācijas apmaiņu
«Par Pilsētsaimniecību», apakšsadaļā «Iepirkumi un izsoles», «Izsoles».
bet ne vienmēr ar to pietiek, jo arī informāciju savos informācijas ar viņiem, «Fortum» plāno
2. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt 2016. gada 7., 12., 14. un 18. janvārī laikā no plkst.13 «Fortum Jelgava» veic dažādus kanālos ar dzīvokļu īpašnie- turpināt veikt uzlabojumus, molīdz 15, iepriekš sazinoties ar JPPI «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāju-ielu remontdarbus, pieslēdz apkuri, kiem un kontaktpersonām jeb dernizējot klientu informēšanas
ekspluatācijas inženieri Imantu Auderu, tālrunis 63084479, mobilais tālrunis 28634635.
atslēdz apkuri mājai pēc mūsu māju vecākajiem. Papildus tam sistēmu, no kuras informācija
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 21. janvāra plkst.11 JPPI «Pilsētsaimniecība» aicinājuma. Mēs rakstām iesnie- «Fortum» izvieto rakstiskus pa- par siltumenerģijas pārtraukuJelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā.
gumu, bet pēc tam uzzināt, kad ziņojumus māju kāpņu telpās un miem un veicamajiem darbiem
4. Izsole notiks 2016. gada 21. janvārī plkst.11 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža reāli darbs ir izpildīts, nevaram, publicē informāciju savā mājas individuālajos siltumpunktos
O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
jo nav atgriezeniskās saites. Vai lapā www.fortum.lv.
tiktu nosūtīta konkrēto māju
5. Izsoles priekšmeta vienas vienības nosacītā cena – 565 euro.
tomēr nebūtu iespējams no «ForTāpat, lai uzlabotu komunikā- vecākajiem automātiski SMS
6. Izsoles nodrošinājums – 56,50 euro par izsoles priekšmeta katru vienību, uz ko tiek tum Jelgava» puses izrādīt lielāku ciju ar māju kontaktpersonām, veidā,» ieceres informācijas
iesniegts piedāvājums. Nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI ieinteresētību sadarbībai ar māju «Fortum» rīko informatīvas apmaiņas uzlabošanā atklāj
«Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka», kods UNLALV2X, konts LV61UNLA 0050 0010 0312 1, vecākajiem?» «Jelgavas Vēstne- sanāksmes par aktuāliem jautā- G.Matisa.
norādot maksājuma mērķi «Kustamās mantas – metāla rezervuāru – rakstiska izsole».
sim» jautā Driksas ielas 5 mājas jumiem, piemēram, par siltum7. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
vecākais Aivars Rozenfelds.
enerģijas piegādes un lietošanas
Sagatavoja Sintija Čepanone

Paldies skursteņslaucītājam!

«Ģintermuiža» pateicas
sadarbības partneriem

«Fortum» māju vecākajiem sola
sūtīt informāciju SMS veidā

Pilsētnieks vērtē

Ko jums nozīmē
1991. gada
barikāžu laiks?
Guntars, sētnieks:
– Atmiņas.
Man tad bija
21 gads. Visspilgtākās atmiņas par to
laiku ir, ka toreiz cilvēki bija vienoti.
Nevar ne salīdzināt, kāda tauta bija
toreiz – ceļā uz savu brīvību – un
kāda ir tagad, kad tā jau iegūta.
Lolita, grāmatvede:
– Vīrs bija
barikādēs.
Ta j ā l a i k ā
sāku strādāt
pagasta pārvaldē, un mēs, cik vien varējām,
centāmies atbalstīt barikādes no
pagasta puses. Tas bija sarežģīts
laiks. Tagad ir lepnums, ka mēs
to darījām, ka mēs uzdrīkstējāmies.
Inna, pensionāre:
– Pati toreiz
strādāju
– biju skolotāja –, taču
kolēģi gan
brauca uz Rīgu. Tas, protams,
bija saviļņojoši un ļoti vienojoši.
Tādu pacilātību reti kad var redzēt.
Tad bija tāda brīvības cīņu sajūta,
vārdos neaprakstāma. Atceros, ka
vēl gadu iepriekš bija nepatīkama
priekšnojauta, bet 1991. gadā jau
bija sajūta, ka uzvarēsim. Tad nāca
augusts… Ikdienas ritumā tas viss
ir pieklusis. Tās emocijas, kas bija
toreiz, vairs atpakaļ neuzjundīt.
Fakti ir fakti, bet emocijas, kas toreiz
bija, ir pāri visam. Domāju, ka tiem,
kas to laiku piedzīvojuši, tas saistās
ar kaut ko saviļņojošu, tāpat kā
pirmā mīlestība – arī tā ir kaut kas
paliekošs. Diemžēl tagad cilvēki ir
izmainījušies un daudz kas, par ko
mēs esam cīnījušies, ir aizmirsts.
Vjačeslavs,
laborants:
– Tas man ir
ļoti svarīgs
laiks, jo barikādēs pats
piedalījos. Es
biju ugunsdzēsējs un ievedu tur
kārtību. Bija interesanti. Par tiem
laikiem un tad piedzīvoto varu
stāstīt stundām. Uzskatu, ka tautai
sen jau vajadzēja šādi rīkoties.
Ivars, metinātājs:
– Tobrīd gāju
skolā, mācījos 7. klasē.
Atceros, ka
mūs visus
pulcināja aktu zālē, sekojām līdzi
notikumiem Rīgā. Vai latvieši toreiz
rīkojās pareizi, nezinu. Pirms tam
bijām paēduši, apģērbti, vecākiem
bija darbs. Šajos laikos ir brīvība,
iespējas ceļot, bet ir cita problēma
– daudziem nav darba. Vidusceļā
diemžēl neesam tikuši.
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Populārākie bērnu vārdi
Jelgavā – Elza un Marks
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā 2015. gadā
reģistrēti 646 jaundzimušie, kas ir mazāk
nekā reģistrētās mirušās personas. Līdz ar to
dabiskais pieaugums
mūsu pilsētā atkal ir
negatīvs.
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aina Rokjāne
informē, ka 2015. gadā nodaļā
reģistrēti 646 jaundzimušie – 335
zēni un 311 meitenes, kas ir par
58 personām mazāk nekā pērn
reģistrētie mirušie. Pērn jaundzimušo bijis mazāk nekā 2014.
gadā, kad Dzimtsarakstu nodaļā
tika reģistrēti 670 bērniņi. Tiesa,
2014. gadā dabiskais pieaugums

bija pozitīvs – mirušo bija par
diviem mazāk nekā dzimušo.
No pagājušajā gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem
bērniem populārākie vārdi meitenēm bijuši Elza – Jelgavā
reģistrētas 12 meitenes ar šādu
vārdu –, Sofija (11 meitenēm) un
Alise (10 meitenēm). Vēl populāri
vārdi bija arī Emīlija un Milana.
Starp zēnu vārdiem populārākais
vārds bijis Marks – šāds vārds
dots 11 jelgavniekiem. Astoņi
puisīši nosaukti par Artjomu,
septiņi – par Artūru, Gustavu,
Robertu, Ralfu.
Vēl 2015. gadā Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 439
laulības, par šķirtu laulību sastādīts 231 paziņojums. 2014. gadā
reģistrēto laulību skaits bijis
mazāks – 418. Par šķirtu laulību
sastādīts 241 paziņojums.

Jelgavas tehnikums
skolēniem piedāvā
bezmaksas interešu pulciņus
 Ģirts Pommers

Jelgavas tehnikums
2015./2016. mācību
gadā 6. – 9. klašu skolēniem piedāvā apmeklēt
bezmaksas profesionālos interešu pulciņus.
Nodarbību laikā varēs
apgūt pamatprasmes
un zināšanas kādā no
deviņām piedāvātajām profesijām. Pirmā
tikšanās – 2. februārī
pulksten 15.30.
«Pirmajā nodarbībā iepazīstināsim ar tehnikuma telpām
un pasniedzējiem, tai vairāk būs
informatīvs raksturs. Līdzi nekādi
dokumenti nav jāņem,» informē

Jelgavas tehnikuma direktores
vietnieks Uldis Sokolovs.
Kopumā plānotas astoņas nodarbības vienu reizi nedēļā. Kopējais ilgums – divi mēneši. Pulciņus
vadīs tehnikuma pasniedzēji.
Kā stāsta U.Sokolovs, nodarbību apmeklējums nav obligāts,
taču tas tiks uzskaitīts. Skolēni,
kuri apzinīgi būs apmeklējuši
nodarbības, tiks pie apliecinoša
dokumenta.
Nodarbībās iespējams apgūt
mēbeļu galdnieka, sausās būves
tehniķa, viesmīlības pakalpojumu
speciālista, automehāniķa, pro
grammētāja, inženierkomunikāciju tehniķa, apdares darbu tehniķa,
datorsistēmu tehniķa vai klientu
apkalpošanas speciālista profesijas
pamatprasmes.

Jelgavas domes Klientu
apkalpošanas centrā vērsušies
19 tūkstoši apmeklētāju
 Ģirts Pommers

Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas
centrā 2015. gadā vērsās 19 tūkstoši apmeklētāju. Gan fiziskās, gan
juridiskās personas visbiežāk kārtojušas būvniecības jautājumus.
Liela daļa fizisko personu iesniegumu saņemti arī par nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) jautājumiem, NĪN atvieglojumiem,
īpašumu jautājumu kārtošanu,
sociālajiem un citiem jautājumiem.
Savukārt juridiskās personas
līdztekus būvniecības jautājumiem pašvaldībā vērsušās saistībā
ar maksātnespējas procesiem,
finanšu jautājumiem, dzīvesvie-

ziņas

Sporta zāles
būvniecība jau pusē

Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

«Šonedēļ betonējam
starpstāvu monolīto
joslu, uz kuras balstīsies konstrukcijas,
bet jau nākamnedēļ
plānojam sākt likt
sporta zāles jumtu,
kā arī būvēt ēkas fasādes karkasu, kas
būs no koka,» par
Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta
zāles būvdarbu gaitu
stāsta būvdarbu vadītājs Mārtiņš Briedis,
norādot, ka šobrīd
pabeigta apmēram
puse darbu.
Sporta zāli būvē uzņēmums
«Latvijas energoceltnieks», un
darbi objektā sākās augustā.
«Līdz 1. septembrim mums bija
jāizbūvē pazemes komunikācijas un jānobruģē laukums pie
skolas, lai netiktu traucēts mācību process. Tad nācās saraut,
bet tagad darbi rit pēc plāna,»
stāsta būvdarbu vadītājs, piebilstot, ka uzņēmums vispirms
demontēja veco katlumāju un
veica grunts zondēšanu. Tad
sākās būvdarbi. Tagad sporta

tas deklarēšanas un anulēšanas
jautājumiem.
No 19 tūkstošiem apmeklētāju
16 tūkstoši konsultēti klātienē,
bet trīs tūkstoši – pa tālruni. 2015.
gadā kopumā saņemti 14 742
iesniegumi – 3694 no fiziskām
personām, 10 637 – no juridiskām
personām, 411 bijuši iedzīvotāju apmeklējumi pie Jelgavas pilsētas domes vadības un pašvaldības
izpilddirektores.
No iesniegumu kopskaita 23 iesniegumi saņemti kā sūdzības,  Sintija Čepanone
24 – kā pateicības.
Kā informē Jelgavas pilsētas
Jelgavas Pašvaldības
domes Klientu apkalpošanas
operatīvās informācicentra vadītājs Jānis Zemene,
jas centrs jeb POIC kā
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu
labās prakses piemērs
apmeklējums ir līdzīgs, tas atšķiprezentēts citām ANO
ras vien par dažiem desmitiem
dalībvalstīm – šonedēļ
apmeklētāju.
no pieredzes apmai-

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
(turpmāk – JPPI «Pilsētsaimniecība»)

pārdod gāzes apkures katlu «Junkers ZBR 90-1A», Q=90 kW
(turpmāk – izsoles priekšmets) rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.
1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Par
Pilsētsaimniecību», apakšsadaļā «Iepirkumi un izsoles», «Izsoles».
2. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt no 2016. gada 14. janvāra līdz 25. janvārim, iepriekš
sazinoties ar JPPI «Pilsētsaimniecība» saimniecības pārzini Kristīni Krūzi, tālrunis 63026496,
mobilais tālrunis 26016003.
3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 26. janvāra plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība»
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 9. kabinetā.
4. Izsole notiks 2016. gada 26. janvārī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena – 2000 euro.
6. Izsoles nodrošinājums – 200 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI
«Pilsētsaimniecība»: AS «SEB banka», kods UNLALV2X, konts LV61UNLA 0050 0010 0312 1,
norādot maksājuma mērķi «Kustamās mantas – gāzes apkures katla – rakstiska izsole».
7. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

zāles sienas jau ir uzceltas,
tiek izbūvētas sporta zāles
zemgrīdas komunikācijas un
gatavota pašas grīdas pamatne,
savukārt nākamnedēļ plānots
sākt būvēt fasādes karkasu un
likt zāles jumtu.
«No malas varētu šķist, ka
nekas daudz nav padarīts, bet,
tā kā šī ir pasīvā ēka ar zemu
enerģijas patēriņu, process ir
darbietilpīgs. Šī nav tipveida ēka, tajā ir pastiprināta
siltumizolācija. Piemēram,
sienu būvniecībā ir izmantoti
bloki ar labām siltumizolācijas
īpašībām, un, ceļot privātmājas, šāda siena pat netiktu
siltināta. Bet šai sporta zālei
sienām būs 50 centimetrus
biezs siltumizolācijas slānis,
jumtam – 90 centimetrus biezs,
cokolam – 40 centimetrus
biezs. Tas arī dod projektam
vislielāko sadārdzinājumu,» tā
M.Briedis, piebilstot, ka objektā vidēji strādā 20 celtnieki. Tā
kā sporta zāle ir publiska ēka,
to regulāri apseko Būvniecības
valsts kontroles biroja speciālisti, pārbaudot gan dokumentāciju, gan padarītā atbilstību
projektam, gan izmantoto
materiālu piemērotību.
Saskaņā ar būvdarbu līgumu

ņas vizītes Budapeštā
atgriezies iestādes vadītājs Gints Reinsons,
kurš ANO dalībvalstu
pārstāvjiem prezentējis POIC darbības
principus un mūsu
pilsētā ieviestos infrastruktūras uzraudzības risinājumus.

G.Reinsons stāsta, ka uzaicinājums prezentēt Jelgavā
izmantotos tehniskos risinājumus caur Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju
saņemts no ANO Zinātnes un
tehnoloģiju attīstības komisijas
sekretariāta, un 11. janvārī

Īsi
 Pašvaldības mājas lapā www.
jelgava.lv izveidota sadaļa «Senā
Jelgava», kurā ikviens var iepazīties ar seno Jelgavu, kā arī
piedalīties tās veidošanā, iesūtot
vēsturiskus foto, kartītes vai pilsētas aprakstus. Savas idejas un materiālus, ar ko papildināt šo sadaļu, var
sūtīt pa e-pastu redaktors@dome.
jelgava.lv. Sadaļa «Senā Jelgava»
pieejama mājas lapā www.jelgava.
lv, sadaļā «Pilsēta», apakšsadaļā «Par
Jelgavu».
 Jelgavas pilsētas domē sveikti
konkursa «Gaišākais pilsētvides
objekts 2015» uzvarētāji. Nominācijā «Privātmājas» par uzvarētājiem
kļuvuši Egas ielas 6, Stārķu ielas 33,
Tērvetes ielas 194, Ķeguma ielas 12,
Veco Strēlnieku ielas 6, Miezītes ceļa
22, Zirgu ielas 69 un Dambja ielas
34 privātmāju saimnieki. Laureāti:
Celtnieku iela 24, Ābeļu iela 8, Ābeļu
iela 3, Žagaru ceļš 8c, Zirgu iela 71,
Satiksmes iela 48, Lāčplēša iela 22,
Lāčplēša iela 24, 5. līnija 3b, Rīgas
iela 36 un Lielupes iela 4. Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju spožākie
balkoni (lodžijas)» apbalvoti Brīvības
bulvāra 41 – 60, Brīvības bulvāra 41
– 63, Lielās ielas 5 – 2, Sudrabu Edžus
ielas 1 – 21, Pasta ielas 36 – 48 un Pērnavas ielas 1 – 41 dzīvokļu saimnieki.
Laureāti: Mātera iela 31 – 85, Uzvaras
iela 6 – 14 un Mātera iela 19 – 53.
Nominācijā «Spožākā daudzdzīvokļu
māja» godalgu ieguvis nams Sudrabu
Edžus ielā 1. Nominācijā «Pašvaldības
iestādes un uzņēmumi» apbalvoti
bērnudārzi «Lācītis» un «Pasaciņa»,
Jelgavas 2. pamatskola un Jelgavas
Mākslas skola. Nominācijā «Tirdzniecības uzņēmumi» par labākajiem atzīti
veikals «Zaļā zeme», SIA «Rūķītis»,
aizkaru salons «Artdeko» un SIA «Daive» ziedu kiosks «Vizbulīte». Nominācijā «Uzņēmumi» balvu saņēma SIA
«Briga – serviss». Konkursa komisija
šajā nominācijā pasniedza arī divas
speciālbalvas par izrotātu egli – «NP
Jelgavas Biznesa parks» un VUGD
Jelgavas daļai. Konkursa uzvarētāji
saņēma veikalu «K-rauta» un «Rimi»
dāvanu kartes, privātmāju saimnieki
papildus saņēma arī Jelgavas pilsētas
karogu. Piecas speciālbalvas pasniedza arī 2015. gada konkursa atbalstītājs «Nordea» banka: «Izgaismotākā
privātmāja» – Ganību iela 45, «Izgaismotākā izglītības iestāde» – «Lācītis»,
«Izgaismotākais tirdzniecības uzņēmums» – «Zaļā zeme», «Izgaismotākais daudzdzīvokļu mājas balkons»
– Mātera iela 31 – 85, «Izgaismotākā
pašvaldības kapitālsabiedrība» – Jelgavas poliklīnika. Konkurss notika 11.
gadu, un žūrija izvērtēja vairāk nekā
70 objektu.

būvdarbi jāpabeidz šī gada 31.
martā. Sporta zāle būs zema
enerģijas patēriņa ēka (14,5
kWh/m2 gadā). Darbi tiek veikti Eiropas Ekonomikas zonas
(EEZ) finanšu instrumenta
līdzfinansētā projekta «Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām
Jelgavā» gaitā. Kopējais projekta budžets ir 1 971 457,64
eiro, no kuriem EEZ finanšu
instrumenta līdzfinansējums ir
995 000 eiro, savukārt Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums
– 976 457,64 eiro. Sporta zāles
autoruzraudzību veic SIA «Baltex Group», būvuzraudzību
– SIA «MM61».
Vēl Jelgavas pilsētas pašvaldība projekta īstenošanā ir
iesaistījusi partnerorganizāciju
– Norvēģijas Iekšzemes enerģētikas aģentūru. Pagājušā
gada 22. un 23. septembrī
aģentūras enerģētikas eksperts
ieradās Jelgavā un apsekoja
objektu, lai sniegtu ieteikumus
par atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanas
iespējām, kā arī izstrādātu
rekomendācijas jaunās ēkas
 16. janvārī no pulksten 10 līdz
ekspluatācijai.
Projekta īstenošanas termiņš 15 pie tirdzniecības centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a notiks zemnieku,
ir 2016. gada 30. jūnijs.

POIC darbības principi interesē
partnerus ANO dalībvalstīs
Jelgavas piemērs aplūkots
starptautiskās konferences
tematiskajā sadaļā «Gudrās
pilsētas un infrastruktūra».
«Prezentējot POIC, galvenais
akcents likts tieši uz modernajām tehnoloģijām, kuras,
izmantotas ikdienā, ir būtiskas
pašvaldības funkciju izpildē,
tostarp nodrošina operatīvu
komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem un starp
operatīvajiem un atbildīgajiem
dienestiem: diennakts tālrunis 8787, interaktīvā karte,
mobilā aplikācija «Jelgavas
pilsētsaimnieks», pilsētas videonovērošana, inteliģentā
satiksmes vadības sistēma,
ārkārtas situāciju un ikdienas
negadījumu apziņošanas sistēma,» tehniskos risinājumus,
kas ieinteresējuši sadarbības
partnerus ANO dalībvalstīs,
ieskicē POIC vadītājs.
Viņš vērtē, ka sadarbībā ar
Latvijas vēstnieku Jāni Kārkliņu ar Jelgavas prezentācijas
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palīdzību izvirzītie mērķi ir
sasniegti un Jelgavas vārds, kā
arī komandas darba principi ir
sadzirdēti un guvuši atzinību.
«ANO Zinātnes un tehnoloģiju
attīstības komisija līdz šī gada
maijam gatavo vadlīnijas gudro
pilsētu darbības un tehnisko
risinājumu aprakstam, un,
iespējams, kā viens no paraugrisinājumiem šajā dokumentā
tiks minēts Jelgavas piemērs,»
tā G.Reinsons.
Jāatgādina, ka POIC iepriekš
darbojās kā pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» struktūrvienība, savukārt novembra
domes sēdē deputāti pieņēma
lēmumu, ka no 2016. gada
1. februāra tā būs patstāvīga
Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde, pārņemot «Pilsētsaimniecības» funkcijas un uzdevumus, kas saistīti ar civilās
aizsardzības pasākumu nodrošināšanu, operatīvās informācijas apkopošanu un tālākās
rīcības koordinēšanu.

amatnieku Brāļu tirgus, informē
organizatoru pārstāve Ilze Mauriņa.

 Lai palīdzētu vidusskolas izlaidumu klašu skolēniem sagatavoties
studijām augstākās izglītības iestādēs, LLU no 23. janvāra piedāvās
kursus fizikā, ķīmijā un bioloģijā.
Kursu noslēgumā būs iespēja kārtot
pārbaudījumu, kurā iegūtā atzīme,
iesniedzot dokumentus kādā no LLU
programmām, var aizstāt skolā iegūto
priekšmeta gada atzīmi. Kursi notiks
sestdienās Jelgavas pilī. Fizika un
ķīmija plānotas paralēli no pulksten
9.30 līdz 13 (iespējams apgūt tikai
vienu no abiem), bioloģija notiks no
13 līdz 16.30. Maksa par vienu kursu
– 150 eiro. Detalizēta informācija
un pieteikšanās – LLU Mūžizglītības
centrā (Lielajā ielā 2, 163. kabinetā),
pa tālruni 63005715, 29171112 vai
e-pastu antra.berzina@llu.lv.
 Uzņēmums, kurš vēlas uzsākt
savu darbību Jelgavā, meklē ap
20 m2 lielu biroja telpu ar pieeju
atsevišķam vai kopējam sanitārajam mezglam. Piedāvājumus (adresi,
platību un cenu par m2) var iesūtīt
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītājai Līgai Miķelsonei
pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv, kura informāciju pārsūtīs
uzņēmējam. Papildu informācija pa
tālruni 63012155 vai 28342419.

Sintija Čepanone
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Jelgavā, 2015. gada 12. novembrī
(prot.Nr.14/5)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 12. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15-19
«SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU UN SOCIĀLO
GARANTIJU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta piekto daļu,
likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25. pantu, 25.² panta pirmo un piekto
daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām
garantijām bērniem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 27., 30. un 31. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās veidus
Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, to apmēru, piešķiršanas kārtību, to personu
loku, kurām ir tiesības tos saņemt.
2. Noteikumu izpratnē sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (turpmāk – pabalsti) ir pabalsti,
kurus pašvaldība piešķir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu
deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot 10.3., 10.5. un 10.6. apakšpunktā
minētos pabalstus.
4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, izņemot 10.4. apakšpunktā minēto
pabalstu, pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (turpmāk
– JSLP) Pabalstu piešķiršanas darba grupa, kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.
5. JSLP izmaksā pabalstus, izņemot noteikumu 10.4. apakšpunktā minēto pabalstu, divas reizes
mēnesī pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša
15. un 30. datumam.
II Noteikumos lietotie termini
6. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona vai ģimenes pārstāvis, kurš vēršas JSLP un
pieprasa sociālās palīdzības pabalstu.
7. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez radnieciskām
saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.
8. Darbspējīga persona – šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma līdz
valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām noteikta
invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst izglītību klātienē kādā
no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība)
un/vai profesionālās izglītības iestādē.
9. Apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina personas ienākumus un
materiālo stāvokli, kā arī saņemtā pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem (kvīts, čeks,
kredītiestādes konta pārskats un citi).
III Pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi
10. Pabalstu veidi:
10.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI);
10.2. dzīvokļa pabalsts;
10.3. dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
10.4. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
10.5. vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
10.6. pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un
turpina mācības.
11. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma
pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pabalsta veidam.
12. Lai saņemtu noteikumu 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētos pabalstus, kurus piešķir Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un
materiālo stāvokli, pabalsta pieprasītājs iesniedz:
12.1. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija);
12.2. dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas;
12.3. lēmuma pieņemšanai nepieciešamos JSLP pieprasītos apliecinošos dokumentus un izziņas.
13. Noteikumu 10.3. – 10.6. apakšpunktā minētos pabalstus piešķir uz iesnieguma pamata, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.
14. Pabalsta pieprasītājs un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, ka:
14.1. ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas;
14.2. dod atļauju apsekot dzīvesvietu un lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju
pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros;
14.3. apņemas saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim;
14.4. apņemas noslēgt vienošanos par līdzdarbību;
14.5. nekavējoties ziņos par pārmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu pabalstu saņemšanai.
15. Darbspējīgu personu, kura saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, izņemot
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētās personas, saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem var iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas,
atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām
nedēļas dienām.
16. JSLP sociālā darba speciālisti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:
16.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot deklarāciju un iesniegtos dokumentus,
kā arī izmantojot pieejamos valsts un pašvaldības datu reģistrus;
16.2. veic ģimenes (personas) sociālās situācijas izvērtēšanu;
16.3. nepieciešamības gadījumā novērtē pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un sagatavo
dzīvesvietas apsekošanas aktu.
17. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa lēmumu par pabalsta, izņemot 10.4. apakšpunktā minēto
pabalstu, piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā, kad saņemti visi
noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.

saistošie noteikumi
18. JSLP informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu. Atteikuma
gadījumā par pieņemto lēmumu informē rakstiski Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
19. Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā
situācijā, tiek veikta atkārtota ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.
IV Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
20. GMI aprēķina, piešķir un izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
21. Tiesības saņemt GMI ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas
ģimenes (personas) statusam, kuras ienākumi ir zemāki par Ministru kabineta noteikto garantēto
minimālo ienākumu līmeni un kura pilda līdzdarbības pienākumus.
22. Pašvaldībā noteiktais GMI ir vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika periodā valstī noteikto
garantēto minimālo ienākumu līmeni.
23. GMI izmaksu veic, pārskaitot iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā vai,
pēc vienošanās ar pabalsta pieprasītāju, pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
V Dzīvokļa pabalsts
24. Dzīvokļa pabalstu piešķir komunālo pakalpojumu apmaksai, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo sev
piederošā vai īrētā īpašumā, kas atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
25. Dzīvokļa pabalsts ietver pabalstu:
25.1. īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
apmaksai;
25.2. individuālās apkures nodrošināšanai.
26. Dzīvokļa pabalstu īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, apmaksai pārskaita katru mēnesi pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā
pakalpojumu sniedzēja kredītiestādes kontā. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai pakalpojuma sniedzēja
kredītiestādes kontā.
27. Pabalsta pieprasītājam, kurš dzīvo īrētā dzīvoklī vai īrētā īpašumā, jāiesniedz īres līguma kopija
(uzrādot oriģinālu).
28. Pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu, apmaksai tiek piešķirts:
28.1. ģimenei (personai), kura dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtā
dzīvojamā mājā, šādā apmērā:
28.1.1. 159,00 euro apmērā uz trim mēnešiem – trūcīgai ģimenei ar bērniem;
28.1.2. 144,00 euro apmērā uz trim mēnešiem – trūcīgai ģimenei (personai);
28.1.3. 144,00 euro apmērā – maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar
invaliditāti;
28.1.4. 108,00 euro apmērā – maznodrošinātai ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu;
28.1.5. 120,00 euro maznodrošinātai ģimenei ar bērniem;
28.2. 57,00 euro apmērā uz trim mēnešiem trūcīgai ģimenei (personai), kura dzīvo dzīvoklī, kas nav
pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
29. Noteikumu 28.1.3., 28.1.4. un 28.1.5. apakšpunktā minēto pabalstu piešķir divas reizes gadā
laika periodā no:
29.1. 1. janvāra līdz 30. jūnijam par pirmo pusgadu;
29.2. 1. jūlija līdz 31. decembrim par otro pusgadu.
30. Noteikumu 28.1.1., 28.1.2. un 28.2. apakšpunktā minēto pabalstu piešķir ne vairāk kā 9 (deviņus)
mēnešus kalendārā gada laikā.
31. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai vienu reizi kalendārajā gadā piešķir, ja pabalsta
pieprasītājs dzīvo īrētā vai sev piederošā īpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai
siltumapgādes sistēmai:
31.1. 171,00 euro apmērā trūcīgai ģimenei (personai);
31.2. 164,00 euro apmērā:
31.2.1. maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar invaliditāti;
31.2.2. maznodrošinātai ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu.
32. Pabalsta individuālās apkures nodrošināšanai saņēmēja pienākums ir 3 (triju) mēnešu laikā
no minētā pabalsta saņemšanas uzrādīt sociālā darba speciālistam kurināmā iegādi apliecinošu
dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats u.c.), kas noformēts uz pabalsta pieprasītāja
vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim.
VI Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
33. Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (turpmāk – dzīvokļa
pabalsts bārenim), ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības
un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis
pilngadību, līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk – pilngadību sasniedzis
bērns), ja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas bāriņtiesa» (turpmāk – bāriņtiesa)
pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
34. Dzīvokļa pabalstu bārenim piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli.
35. Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķināšanai piemēro dzīvojamās telpas kompensējamo platību:
35.1. pilnā apmērā par vienistabas dzīvojamo telpu;
35.2. līdz 30,0 m² par vairāku istabu dzīvojamo telpu.
36. Dzīvokļa pabalsts bārenim netiek piešķirts par personām, kuras mitinās vienā dzīvojamajā telpā
ar pilngadību sasniegušo bērnu.
37. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pilngadību sasniegušie bērni, tad katrs pilngadību
sasniegušais bērns ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu bārenim 50% (piecdesmit procentu) apmērā
no noteikumos noteiktā apmēra.
38. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu bārenim, pilngadību sasniegušais bērns, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, vēršas JSLP ar iesniegumu.
39. Pilngadību sasniegušais bērns uzrāda šādus ar viņu noslēgtos līgumus:
39.1. līgumu par dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu, vai īpašumtiesības apliecinošu
dokumentu;
39.2. līgumu ar siltumenerģijas piegādātāju par siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanas kārtību,
ja tāds ir noslēgts;
39.3. līgumu ar ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu saņemšanas kārtību,
ja tāds ir noslēgts;
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39.4. līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds
ir noslēgts;
39.5. līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir
noslēgts;
39.6. līgumu ar gāzes piegādātāju par pakalpojumu saņemšanas kārtību, ja tāds ir noslēgts.
40. JSLP pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ievērojot
šajā punktā noteiktos izdevumu segšanas normatīvus vienai personai:
40.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti
veicamajām pārvaldīšanas darbībām) līdz 1,00 euro/m² mēnesī;
40.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti
īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā
apmērā:
40.2.1. siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā 5,00 euro/m³ līdz 2 m³ mēnesī;
40.2.2. siltumenerģijai apkures nodrošināšanai līdz 1,50 euro/m² mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā gadā (apkures sezonā);
40.2.3. ūdensapgādei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem ne vairāk kā 1,95 euro/m³ līdz 4 m³ mēnesī;
40.2.4. kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2,75 euro/ m³ līdz 4 m³ mēnesī;
40.2.5. asenizācijas pakalpojumiem līdz 49,60 euro kalendārajā gadā;
40.2.6. kompleksajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2,13 euro/ m³
līdz 4 m³ mēnesī;
40.2.7. dabasgāzei, atbilstoši skaitītāja rādītājiem līdz 0,823 euro/m³ līdz 3 m³ mēnesī;
40.2.8. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai līdz 2,50 euro mēnesī;
40.2.9. dzīvojamās telpas apkures nodrošināšanai:
40.2.9.1 ar cieto kurināmo līdz 250,00 euro kalendārajā gadā;
40.2.9.2 ar gāzi un elektroenerģiju ne vairāk kā 1,229 euro/m² mēnesī septiņus mēnešus kalendārajā
gadā (apkures sezonā);
40.3. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem līdz 100 kWh mēnesī;
40.4. gāzes balona (ar tilpumu ne vairāk kā 27 litru):
40.4.1. iegādei līdz 50,00 euro vienu reizi vienai dzīvojamajai telpai;
40.4.2. uzpildei divas reizes kalendārajā gadā līdz 30,00 euro.
41. Dzīvokļa pabalsta bārenim aprēķinam pilngadību sasniegušais bērns iesniedz apmaksātus rēķinus,
čekus un kvītis par saņemtajiem pakalpojumiem un izdevumiem par iepriekšējiem mēnešiem, bet ne
retāk kā vienu reizi 3 (trijos) mēnešos JSLP.
42. Dzīvokļa pabalsta bārenim apmērs nevar pārsniegt faktiskos izdevumus.
43. Dzīvokļa pabalstu bārenim pārskaita pilngadību sasniegušā bērna iesniegumā norādītajā
kredītiestādes kontā.
44. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums informēt JSLP, ja tiek mainīts, pārtraukts vai
noslēgts jauns līgums ar kādu no noteikumu 39. punktā norādīto pakalpojumu sniedzējiem.
45. Ja laika posmā, kad pilngadību sasniegušais bērns saņem dzīvokļa pabalstu bārenim, mainās viņa
dzīvesvieta vai tiek mainīts, pārtraukts vai noslēgts jauns līgums ar kādu no noteikumu 39. punktā
norādīto pakalpojumu sniedzējiem, JSLP no jauna izvērtē dzīvokļa pabalsta bārenim piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt, kā arī dzīvokļa pabalsta bārenim apmēru.
VII Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
46. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi),
kuras dēļ persona nevar apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir līdz 65,00 euro apmērā vienai
personai.
47. Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus,
kuri apliecina ārkārtas situācijas faktu.
48. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas
rašanās.
49. Lēmumu par vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem
JSLP vadītājs 10 (desmit) darbdienu laikā.
50. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai izmaksā
JSLP kasē.
VIII Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei
51. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa,
beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir:
51.1. vienreizēju pabalstu 250,00 euro apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
51.2. vienreizēju pabalstu divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā patstāvīgās dzīves
uzsākšanai.
52. Pabalstu neizmaksā, ja pilngadību sasniegušais bērns atrodas brīvības atņemšanas iestādē.
Pabalstu izmaksā pilngadību sasniegušajam bērnam pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas
iestādes, ja iesniegums par pabalsta pieprasīšanu ir iesniegts Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
53. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
IX Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību
un turpina mācības
54. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa,
beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir ikmēneša pabalstu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmērā, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējā vai profesionālajā izglītības
iestādē, koledžā vai augstskolā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto
kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu.
55. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam.
56. Pabalstu neizmaksā, ja pilngadību sasniegušais bērns atrodas brīvības atņemšanas iestādē.
57. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
X Noslēguma jautājumi
58. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
59. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 29.
novembra saistošie noteikumi Nr.12-25 «Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi».
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 12. NOVEMBRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.15-19 «SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU UN SOCIĀLO GARANTIJU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie
noteikumi Nr.15-19 «Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo
garantiju piešķiršanas noteikumi» (turpmāk – saistošie noteikumi) tiek izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta piekto daļu, likuma «Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25. pantu, 25.² panta pirmo
un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām garantijām bērniem un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 27., 30. un 31. punktu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti un
izmaksāti sociālās palīdzības pabalsti (obligātie) un sociālās
garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās veidi: pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsts, dzīvokļa pabalsts bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības,

2. Projekta nepieciešamības
pamatojums

vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā, vienreizējs pabalsts, beidzoties 		
ārpusģimenes aprūpei, pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības.
Piešķirot dzīvokļa pabalstu, tiek ņemta vērā atbilstība trūcīgas
un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta piekto daļu, likuma «Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25. pantu, 25.² panta
pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr.857 «Noteikumi par sociālajām garantijām bērniem un bez
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās» 27., 30. un 31. punktu.
Ņemot vērā Latvijas Republikas Valsts kontroles un Latvijas
Republikas Labklājības ministrijas priekšlikumus, saistošajos
noteikumos tiek pilnveidota kārtība obligāto pabalstu piešķiršanai
un izmaksai saskaņā ar hierarhiski augstākiem normatīvajiem aktiem.
Dzīvokļa pabalsts tiek paredzēts ģimenēm (personām), kuras
atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas
varētu palielināt pabalstu saņēmēju loku – konkrēti ģimenes ar
bērniem, kurām vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz 180,00 euro un kuras atbilst papildu sais-

tošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi
ietekmi uz pašvaldības budžetu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde» 2016. gada budžetā.
Dzīvokļa pabalstam 2016. gadā nepieciešams 610 000,00 euro,
tajā skaitā 490 000,00 euro trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām), kuru mājokļi ir pieslēgti Jelgavas pilsētas
centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Minētā budžeta ietvaros
tiek plānots piešķirt dzīvokļa pabalstu vismaz 100 maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem par kopējo summu 30 000,00 euro
(100 ģimenes x 300,00 euro vidējais pabalsta apmērs).
4. Informācija par plānoto projekta Neietekmē.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par plānoto projekta Tiek uzturēti labas pārvaldības principi, dzīvokļa pabalstu
ietekmi uz administratīvajām ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuras atbilst maznodroprocedūrām
šinātas ģimenes (personas) statusam.
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas
ar privātpersonām
domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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«Zemgale/LLU» pievienojas
aizsargs Tribuncovs

HK «Zemgale/
LLU» sastāvu
papildinājis
pieredzējušais
aizsargs Atvars
Tribuncovs, kurš
sezonu uzsāka HK «Kurbads» vienībā. 39
gadus vecais aizsargs savā hokeja karjerā
piedalījies divās olimpiskajās spēlēs, kā
arī desmit pasaules čempionātos, ilgāku
laiku spēlējis dažādos Krievijas superlīgas un Zviedrijas elitsērijas klubos. HK
«Zemgale/LLU» Latvijas čempionāta
kopvērtējumā pašlaik atrodas piektajā
vietā. 16 spēlēs tā guvusi 10 uzvaras un
izcīnījusi 31 punktu.
Foto: www.hc-arystan.kz

Pirmo reizi
pilsētā –
atklātais hokeja
čempionāts

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Biolars/Jelgava» izcīna
uzvaru Zemgales derbijā

Volejbola klubs «Biolars/Jelgava» 9.
janvārī ZOC ļoti skatāmā Baltijas volejbola līgas regulārās sezonas spēlē
piecu setu cīņā pieveica «Poliurs/Ozolnieki» komandu, revanšējoties tai par
zaudējumu pirmā apļa cīņā. Pēc pārliecinoši uzvarēta pirmā seta (25:18)
sīvā cīņā tika zaudēts otrais sets, bet
trešajā atkal pārliecinoši labāki bija jelgavnieki. Ceturtajā nogrieznī pretinieki
atkal bija atguvuši pārliecību un spēja
revanšēties, bet izšķirošajā – piektajā
– setā jelgavnieki prata pārņemt iniciatīvu un uzvarēt ar 17:15. Nākamā
spēle jelgavniekiem Baltijas līgā ir 23.
janvārī, kad paredzēta spēle Pērnavā.
Mača sākums – pulksten 17.

Nobalso par LBL Zvaigžņu
spēles sākumsastāvu!

14. janvārī internetā sākas balsošana, kurā tiks ievēlēti «Aldara»
Latvijas Basketbola līgas
Zvaigžņu spēles komandu pamatpiecnieki. «Aldara» LBL direktore Lāsma
Zandere norāda: «Zvaigžņu spēle devīto
reizi notiks formātā LBL pret leģionāriem.
Slam dunk un trīspunktnieku konkursi
ir Zvaigžņu spēles programmā kopš
pirmās reizes. Līdzjutēju balsošanā, kas
ilgs no 14. janvāra līdz 1. februārim, noskaidrosim komandu pamatpiecniekus,
bet pilnus sastāvus noteiksim februāra
sākumā.» Pagājušajā gadā BK «Jelgava»
godu leģionāru komandā pārstāvēja
uzbrucējs Deniss Krestiņins.

Uzsākta pieteikšanās
Jelgavas pusmaratonam

Jau trešo gadu tiks organizēts Jelgavas
nakts pusmaratons, kas norisināsies 23.
jūlija vakarā. Jelgavas nakts pusmaratons ir viens no Latvijā populārākā skriešanas seriāla «BIGBANK Skrien Latvija»
posmiem un vienīgais nakts pusmaratons Latvijā. Pieteikšanās 2016. gada
skriešanas seriāla sezonai sākās 2015.
gada 27. novembrī. Ikvienam līdz 2016.
gada 31. janvārim ir iespēja iegādāties
abonementu visiem septiņiem posmiem
(Rēzeknē, Rīgā, Ventspilī, Jelgavā, Kuldīgā, Valmierā un Siguldā) kādā no
trim distancēm – maratonā/pusmaratonā, «Nike» 10 – 12 km skrējienā vai
tautas 5 – 7 km skrējienā – mājas lapā
www.bigbankskrienlatvija.lv.

FK «Jelgava» Ziemas kausā
meklēs rezultativitāti

Piedāvā darbu
SIA «Berling» (reģ.Nr.40003029154)
aicina pievienoties savai komandai pārdošanas speciālistu(-i). CV lūgums sūtīt
pa e-pastu berling@inbox.lv.

Meklē darbu
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu darbu saistībā ar elektrības darbiem.
Tālrunis 26998884.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Apkopējas, mājkalpotājas darbu.
Tālrunis 24848571.

Pērk
Dzintara krelles, porcelāna figūriņas,
gleznas, monētas un ordeņus.
Raiņa iela 23, t.26652388
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9, t.22182220

Vēlas īrēt
Strādājoša ģimene vēlas īrēt māju Jelgavā
vai tās apkārtnē. T.28843299.

Pārdod
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
1-ist. dzīvokli. T.29558600

 Ģirts Pommers

Ozola skaidu briketes 145 EUR/t
ar piegādi. T.29907466

Biedrība «Hokeja klubs
«Zemgale»» sadarbībā ar
Zemgales Olimpisko centru
izsludinājusi pieteikšanos
pirmajam Jelgavas atklātajam čempionātam hokejā.
Turnīru plānots uzsākt 30.
janvārī, kad tiks aizvadītas
pirmās spēļu kārtas, tā
norises vieta – Pasta salas
publiskā slidotava. Mači
tiks aizvadīti brīvdienu
vakaros.
Kā informē viens no organizatoriem Toms Zvirbulis, turnīra dalības
maksa noteikta 50 eiro: «Par minēto
summu katrai komandai ir nodrošinātas vismaz piecas spēles. Maksimālais komandu skaits ir 12, kas tiks
sadalītas divās apakšgrupās. Katras
apakšgrupas četras spēcīgākās komandas cīnīsies par godalgotajām
vietām.»
Kā paredz turnīra nolikums, spēles
laikā katras komandas sastāvā laukumā varēs atrasties trīs spēlētāji, kuri
divos desmit minūšu ilgos puslaikos
centīsies noskaidrot uzvarētāju.
Profesionālajā hokejā ekipējums ir
viena no dārgākajām sadaļām, taču
Jelgavas atklātajā čempionātā obligāti būs tikai ceļa sargi. «Spēles noteikumi paredz, ka mača laikā aizliegts
pielietot spēka paņēmienus un tā
saucamos šķīlienus – ripas lidojums
nedrīkst būt augstāks par ceļgalu.
Stingri vērsīsimies pret spēlētājiem,
kuri centīsies tīši traumēt pretspēlētāju vai ietekmēt tiesnešu darbību.
Šādi spēlētāji tiks diskvalificēti, bet
komanda atlikušās spēles aizvadīs
skaitliskā mazākumā,» ar noteikumiem iepazīstina T.Zvirbulis.
Šajā turnīrā nevarēs piedalīties
profesionāļi – spēlētāji, kas šogad
startē Latvijas hokeja Virslīgā.
Ierobežojumu amatieru vai entuziastu līgās spēlējošajiem hokejistiem
nav. Spēles tiesās kvalificēti hokeja
tiesneši.
Nedēļu pēc pieteikšanās sākuma
interesentu aktivitāte ir neliela:
«Aktivitāte, godīgi sakot, nav liela
– nedēļas laikā interesi izrādījusi
tikai viena komanda. Jāņem vērā,
ka šis ir pirmais mūsu organizētais
turnīrs, tādēļ, iespējams, mums vēl
nav īsti izdevies atrast veidu, kā
ieinteresēt hokeja sabiedrību. Mēs
vēlamies, lai šis turnīrs nav tik daudz
tendēts uz sportiskajiem mērķiem,
bet gan lai iesaistītu cilvēkus fiziskās
aktivitātēs. Minimālais komandu
skaits, lai turnīrs notiktu, ir sešas,»
tā T.Zvirbulis.
Pieteikties turnīram var līdz 26.
janvāra pulksten 13. Sīkāku informāciju par turnīru var iegūt pa e-pastu
info@zoc.lv vai tālruni 20365713.
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Bērza skaidu briketes 125 EUR/t
ar piegādi. T.27029553
Malku. T.26003909

Dažādi
Palīdzība smēķēšanas atmešanā.
Tālr.26836957
Tīru sniegu ar sniega pūtēju. T.25994203
Labs meistars veiks remonta darbus jūsu
mājoklī vai birojā. T.26881773
Transporta pakalpojumi. Tālrunis 25446667
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
Transporta pārvadājumi. T.28262407
Granīta pieminekļiem (Lietuva) – ziemas
sezonas atlaides. Otrd., piektd. 9.00
– 16.00. Skolotāju 1. T.29379052.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt uzņēmumu; noslēgt līgumu; iesniegt
prasību tiesā. Raiņa 14, t.29179847

FK «Jelgava» Ziemas kausam gatavojas
Olainē. «Laika apstākļi treniņu procesu
nedrīkst ietekmēt,» tā komandas galvenais
treneris Vitālijs Astafjevs. Foto: Raitis Supe
 Ģirts Pommers

Futbola klubs «Jelgava» 19.
janvārī ar spēli pret FS «Metta/LU» uzsāks cīņu par Ziemas
kausu, kurā jelgavnieki allaž
startējuši ar labām sekmēm.
Pagājušajā gadā izdevās izcīnīt trešo vietu, un arī šogad
komandas galvenais treneris
Vitālijs Astafjevs sola cīņu par
uzvaru katrā spēlē.
Jau ceturto gadu «Skonto» hallē notiekošais Ziemas kauss ir uzskatāms par neiztrūkstošu Virslīgas komandu pirmssezonas gatavošanās posmu. Turnīra izspēles
formāts paredz, ka astoņas komandas
tiek sadalītas divās apakšgrupās, aizvadot
viena apļa grupu turnīru. Tam seko katras
grupas divu labāko komandu iekļūšana
pusfinālā, savukārt apakšgrupu 3. un
4. vietu īpašnieces ar vēl divām spēlēm
turpinās cīņu par 5. – 8. vietas sadalījumu.
Tādējādi visi astoņi klubi turnīra ietvaros
aizvadīs vienādu sagatavošanās spēļu
skaitu – piecas.
FK «Jelgava» tika ielozēta A apakšgrupā kopā ar FS «Metta/LU», FC «Spartaks
Jūrmala» un «Skonto FC» vienībām.

Kā atklāj FK «Jelgava» komandas
galvenais treneris V.Astafjevs, jelgavnieku mērķis šajā turnīrā būs uzlabot
pagājušajā sezonā klibojošo rezultativitāti.
«Tā kā mums pagājušajā gadā bija zema
rezultativitāte un sezonas sākumā mēs
nespējām iegūt svarīgus punktus, šogad
tika izmainīts sagatavošanās process,
uzsvaru liekot uz treniņiem ar bumbu.
Pagājušajā gadā mēs vairāk laika pavadījām trenažieru zālē, no kuras šogad
vispār esam atteikušies. Aukstums mūs
nebaida, jo futbolistiem ir pieredze trenēties dažādos apstākļos,» apņēmības pilns
ir V.Astafjevs.
Jāpiebilst, ka jelgavnieki Ziemas kausam gatavojas Olaines stadionā, nevis tik
ierastajā Zemgales Olimpiskajā centrā,
jo Jelgavas mākslīgā seguma laukums
neatbilst Virslīgas prasībām.
Kaut arī daudzas Ziemas kausa dalībnieces ierasti šo turnīru izmanto, lai
pārbaudītu leģionāru vai pārbaudāmo
spēlētāju meistarību, FK «Jelgava» centīsies labāko sastāvu iespēlēt jau turnīra
sākuma fāzē: «Ziemas kausā katrā spēlē
cīnīsimies par uzvaru, un mērķis ir izcīnīt
trofeju. Atšķirībā no pagājušā gada šogad
laukumā katrā mačā sūtīsim spēcīgākos
futbolistus. Protams, ka būs atsevišķi pār-

FK «Jelgava» spēļu kalendārs
Ziemas kausā
• 19. janvārī pulksten 13.15 – FS «Metta/LU» : FK «Jelgava»
• 26. janvārī pulksten 13.15 – FK «Jelgava» : FK «Spartaks Jūrmala»
• 1. februārī pulksten 13.15 – FK «Jelgava» : «Skonto» FC
Visas spēles notiks «Skonto» hallē
(E.Melngaiļa ielā 1a, Rīgā).

baudāmie, taču uzsvaru liksim uz vārtu
gūšanu,» komandas plānus gaidāmajā
turnīrā atklāj V.Astafjevs.
Lai gan izskanējusi informācija par
vairākiem komandas sastāva papildinājumiem, ir vēl virkne spēlētāju, kas šobrīd
atrodas kluba redzeslokā un šajā turnīrā
varētu tikt pārbaudīti. Piemēram, pussargs Andrejs Kovaļovs, kurš aizvadītajā
sezonā pārstāvēja «Skonto», un Igaunijas
U-21 izlases uzbrucējs Kevins Kaubers.
Kā viens no skaļākajiem FK «Jelgava»
jaunieguvumiem jāmin liepājnieka Dmitrija Kalašņikova pievienošanās treneru
saimei. Gaidāms, ka tieši šī radošā speciālista viena no lomām varētu būt «Jelgavas» uzbrukuma jaudas palielināšana.
Par pirmajiem sadarbības rezultātiem
varēs pārliecināties jau 19. janvārī.

Sestdien Pasta salā būs Sniega diena
No 1.lpp.

Sniega dienas mērķis nav noskaidrot
čempionus, bet gan dot iespēju bērniem
un arī viņu vecākiem pārliecināties,
ka aktivitātes ziemā var kļūt par viņu
ikdienu, kas sniedz pozitīvas emocijas
un nodrošina veselīgu dzīvesveidu.
«Vadoties pēc pasākuma idejas,
Pasta salā tiks organizētas trīs ziemas
aktivitātes – distanču slēpošana, veiklības brauciens ar ragaviņām un akti-

vitātes slidotavā. Nevienā no tām nav
nepieciešama iepriekšēja sagatavotība,
turklāt dalībnieki tiks nodrošināti ar
sporta inventāru. Piedalīties varēs
visu vecumu pilsētas iedzīvotāji un
viesi,» tā M.Actiņa.
Kā skaidro organizatori, Sniega dienas programma ir maksimāli vienkāršota un orientēta uz dalībnieku skaitu:
«Aktivitāšu sarežģītības pakāpe ir
maksimāli vienkāršota, piemēram,

distanču slēpošanas trases garums
būs vien pārsimts metru. Sniega svētki
būs izdevušies, ja tajos piedalīsies
pēc iespējas vairāk interesentu, tādēļ
svarīgi, lai neveidotos rindas un viss
notiktu raiti.»
Jāpiebilst, ka visi Sniega dienas
aktivitāšu dalībnieki saņems apliecinājumu par piedalīšanos svētkos,
bet aktīvākie saņems arī piemiņas
medaļu.

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

Līdzjūtības
No tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Skumju brīdī esam kopā ar
Olgas Kuļčenko ģimeni un tuviniekiem,
viņu mūžības ceļā pavadot.
«Fortum» kolēģi
Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
/Ā.Elksne/
Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi
Alfrēdu Holstu un tuviniekiem,
no brāļa uz mūžu atvadoties.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
un izglītības iestāžu vadītāji

Aizsaulē aizgājuši
ILZE KAČEVCSKA (1945. g.)
STEPANS VAĻAVKO (1947. g.)
AUSMA VANAGA (1923. g.)
HARIJS MARKEVIČS (1943. g.)
ILGA DZENE (1963. g.)
VLADISLAVS VĒRDIŅŠ (1938. g.)
JĀZEPS CAVRO (1937. g.)
TATJANA ŅESTEROVIČA (1921. g.)
ANNA GELAŠVILI (1928. g.)
NIKOLAJS KONSTANTINOVS (1936. g.)
IVARS AUDZESPIEDURS (1959. g.)
JEKATERINA MAŠARO (1929. g.).
Izvadīšana 14.01. plkst.12 Bērzu kapsētā.
VOLDEMĀRS HOLSTS (1937. g.).
Izvadīšana 14.01. plkst.13 Zanderu kapsētā.
LEONĪDS POĻAKOVS (1949. g.).
Izvadīšana 15.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
OLGA KUĻČENKO (1961. g.). Atvadīšanās
15.01. plkst.11 Baložu sēru namā.
JĀNIS BATŅA (1923. g.).
Izvadīšana 15.01. plkst.12 Bērzu kapsētā.
KARINA MOŽEIKO (1927. g.).
Izvadīšana 16.01. Baložu kapsētā
(informācija pa tālruni 28345742).
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 18. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 1.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2158.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 100.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Rozamunde Pilčere. Pilnīga laime». Vācijas melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 8.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 99.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2158.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Kaķu noslēpumi». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «SeMS. Laboratorija».*
7.30 «Mazā nāriņa». Vācijas pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
8.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 7.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 480.sērija.
11.45 «Bruņinieku stāsti. Kronis un pūķis». Piedzīvojumu filma.
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens četriniekiem. Sezonas 3.posms Kēnigszē.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
2.brauciens četriniekiem. Sezonas 3.posms.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 481.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Senā Ēģipte. Dzīve un nāve Valdnieku ielejā».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 9.sērija.
21.10 «Āfrikas eņģelis». Vācijas piedzīvojumu filma. 2014.g.
22.55 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.40 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 28.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā».
9.35 «LNT ziņu «Top 10»».
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Karamba!» Humora raidījums.
11.30 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 31.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 105.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 106.sērija.
19.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 31.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». (ar subt.).
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 17.sērija.
23.15 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Attīstības kods 2».
1.05 «Saikne 2». ASV seriāls. 9.sērija.
1.45 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 31.sērija.
2.30 «Dalasa 3». ASV seriāls. 1.sērija.
3.05 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 24.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 26.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
6.55 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.20 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
7.45 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.35 «Kurjers 2». ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2005.g.
10.10 «Māmiņu klubs».
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 27.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 11.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 10.sērija.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 11.sērija.
18.00 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 11.sērija.
21.00 «Bibliotekāri 2». ASV seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 24.sērija.
1.50 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
3.05 ««Ievas» pārvērtības 5».
3.45 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 19. janvāris
LTV1
5.05 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».

8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2159.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 101.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Sapņu viesnīca. Labās Cerības rags».
Vācijas un Austrijas melodrāma (ar subt.).
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 9.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 100.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2159.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Baiba Broka.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tie, kas uzdrošinās».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Lielais vilinājums». ASV komēdija (ar subt.). 2013.g.
1.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 8.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 481.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 9.sērija.
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens divniekiem. Sezonas 4.brauciens Leikplesidā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 482.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.05 «Francijas piekraste». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
20.05 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 10.sērija.
21.00 «Baiļu robeža». Dokumentāla filma.
22.30 «Balss pavēlnieks».*
0.00 «Taisnības eņģelis. Ārstu kļūda». Tiesu drāma.
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Dzintara dziesmas».
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 57.sērija.
11.50 «Uta Danella. Dzīve kā pasaka». Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 107.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 108.sērija.
19.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 32.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Tāpat, bet citādi».
Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
23.00 «Apmierini mani». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.55 «Dzīvīte».
0.15 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
1.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 32.sērija.
1.50 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2.sērija.
2.30 «900 sekundes».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 1.sērija.
6.00 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 27.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.45 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 1.sērija.
9.50 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 2012.g. 11.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 28.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 13.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 11.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 1.sērija.
18.00 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 12.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 2.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
0.00 «Ansītis un Grietiņa. Raganu mednieki». Vācijas un ASV
spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
1.30 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
1.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 13.sērija.
2.20 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 1.sērija.
3.05 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 20. janvāris
LTV1
5.05 «Ceturtā studija».*
5.30 «Daugavieši».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 3.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2160.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 102.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Nacionālie dārgumi. Maestro Raimonds Pauls».*
12.20 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Vides fakti».* (ar subt.).

tv programma
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 10.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 101.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2160.sērija.
18.00 «Dienas ziņas. Speciālizlaidums». (ar surdotulkojumu).
19.30 «Melu laboratorija».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
21.20 «Barikāžu 25.gadadienas piemiņas koncerts
«Ar domu par rītdienu»».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 9.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 482.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 10.sērija.
12.35 «Balss pavēlnieks».*
15.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 483.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.55 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
20.05 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 11.sērija.
21.00 «Fedja». Dokumentāla filma.
22.00 «Neizdibināmā vaļhaizivs». Dokumentāla filma.
22.55 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 1.sērija.
23.30 «Senā Ēģipte. Dzīve un nāve Valdnieku ielejā».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.40 «100 g kultūras. Personība».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 58.sērija.
11.55 «Tāpat, bet citādi». Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 3.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 109.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 110.sērija.
18.55 TV PIRMIZRĀDE. «Spēles karaliene».
Krievijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bīstamā paradīze».
22.10 «Zaļā zona». ASV un Francijas spraiga sižeta trilleris. 2010.g.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Nikita 3». ASV seriāls. 5.sērija.
1.20 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
2.10 «Dalasa 3». ASV seriāls. 3.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 2.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 28.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru». ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
8.45 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 2.sērija.
9.50 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 1.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 1.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 14.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 12.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 2.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 13.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
23.00 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.00 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
0.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 2.sērija.
1.45 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 14.sērija.
2.05 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 2.sērija.
2.55 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.30 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 21. janvāris
LTV1
5.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2161.sērija.
9.35 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlas jūra». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Skutelis ir studijā – gada apskats».*
11.20 «Daudz laimes!»*
12.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.50 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 11.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 102.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2161.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Uzvelc tautastērpu!»

Ceturtdiena, 2016. gada 14. janvāris
20.00 «700 pasaules brīnumi». Izraēla.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».
21.45 «Latvijas kods. Rīgas kungi». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.15 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Tie, kas uzdrošinās». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.35 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
1.45 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Latvijas Dailes teātris. Jaunākie laiki».
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 10.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 483.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 11.sērija.
12.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.55 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.25 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 484.sērija.
15.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm. Pārraide no Antholcas.
16.45 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 3.sērija.
20.05 TV PIRMIZRĀDE. «Zinātne – manas nākotnes pareģis».
Dokumentāla filma.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Fedja». Dokumentāla filma.
23.50 «Sporta studija».
0.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Ekstrasensi kā detektīvi». (ar subt.).
10.45 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 59.sērija.
11.55 «Īstais Maikls». ASV melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 4.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 111.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 112.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
22.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
0.00 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 2.sērija.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Nikita 3». ASV seriāls. 6.sērija.
1.45 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
2.35 «Dalasa 3». ASV seriāls. 4.sērija.
3.20 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 3.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
8.45 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 3.sērija.
9.50 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 2.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 2.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 15.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 13.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 3.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 14.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Advokāts». ASV krimināldrāma. 2013.g.
0.20 «Kinomānija».
0.55 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
2.15 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 3.sērija.
3.05 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 22. janvāris
LTV1
5.05 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 10.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 2.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 19. un 20.(sezonas noslēguma) sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 12.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 1.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 5». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Skutelis ir studijā».*
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.25 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.

1.25 «Kalle nāk 4». Seriāls. 19. un 20.(sezonas noslēguma) sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 4.sērija.
4.40 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Kūku kari».*
8.30 «Melu laboratorija».*
9.30 «Aculiecinieks».*
9.45 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 11.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 484.sērija.
11.45 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.20 «Personība. 100 g kultūras».*
14.20 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 485.sērija.
15.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Antholcas.
16.45 «Momentuzņēmums».*
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
19.35 «Aculiecinieks».*
20.00 «Noglabāt drošībā». Dokumentāla filma.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Rigoleto».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 «360». Lielbritānijas, Austrijas, Francijas un
Brazīlijas drāma (ar subt.). 2012.g.
23.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.45 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dokumentāla filma.
1.45 «Neizdibināmā vaļhaizivs». Dokumentāla filma.
2.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
3.05 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
4.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Vistleras Kanādā.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Bīstamā paradīze».
10.40 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 60.sērija.
11.55 «Liza un Diks». ASV biogrāfiska filma. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.55 «Dalasa 3». ASV seriāls. 5.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 113.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 114.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.05 «Raimonda Paula 78 gadu dzimšanas dienas koncerts».
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.00 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 4.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
8.45 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 4.sērija.
9.50 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 3.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.40 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 3.sērija.
13.45 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
15.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 16.sērija.
15.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 14.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 4.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 15.sērija.
21.00 «Zobu feja». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
23.05 TV PIRMIZRĀDE. «Samainīti vietām». ASV komēdija. 2011.g.
1.15 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls.
2.05 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 16.sērija.
2.30 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 4.sērija.
3.15 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 23. janvāris
LTV1
5.20 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dardarija».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Mazā sērkociņu pārdevēja». Pasaku filma (ar subt.).
11.40 «Zvejnieks un viņa sieva». Pasaku filma (ar subt.).
12.55 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
13.25 «Uzvelc tautastērpu!»*
14.00 «700 pasaules brīnumi».* Izraēla.
14.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Kaķu noslēpumi». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Muzikālā banka 2015».
0.15 «360». Lielbritānijas, Austrijas, Francijas un
Brazīlijas drāma (ar subt.). 2012.g.
2.15 «Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums»».*

Ceturtdiena, 2016. gada 14. janvāris
3.10 «Vidzemes koncertzāles atklāšana Cēsīs».*
5.00 «Melu laboratorija».*

LTV7
5.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
5.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens divniekiem.
6.35 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
7.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Province».* (ar subt.).
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
11.15 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Vistleras Kanādā.
13.05 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
14.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
14.55 «Šefpavārs līdzņemšanai».
15.20 «Noglabāt drošībā». Dokumentāla filma.
16.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
17.05 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
18.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
19.00 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 29.sērija.
19.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens vīriešiem. Pārraide no Vistleras Kanādā.
21.00 «Momentuzņēmums».*
21.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
2.brauciens vīriešiem.
22.35 «Inspektors Lūiss 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.20 «Vera 5». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.00 «Imanta–Babīte pietur...»*
3.05 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
3.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
4.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens dvniekiem. Pārraide no Vistleras Kanādā.

LNT
5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 59.sērija.
5.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.00 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 5.sērija.
6.20 «Luī 3». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.50 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
7.40 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 2.sērija.
12.15 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
13.10 «Galileo 2».
13.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
13.55 «Par mīlestību pašreiz nerunāsim».
Rīgas kinostudijas drāma. 1988.g.
15.45 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
17.40 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 32.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 32.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.05 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs. 2015.g. 3.sērija.
22.40 «21 grams». ASV drāma. 2003.g.
0.50 «Īstais Maikls». ASV melodrāma. 2014.g.
2.15 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
3.00 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 5.sērija.
3.20 «Luī 3». Seriāls.
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 5.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
7.15 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.40 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.25 «Kinomānija».
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Bibliotekāri 2». ASV seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
12.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
15.05 «Zobu feja». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
17.10 «Karstgalvji 2». ASV spraiga sižeta komēdija. 1993.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Nelūgtie viesi: Eiropas krastos izskalotie».
20.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis». ASV animācijas filma. 2004.g.
21.35 «Gluži kā debesīs». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
23.40 «Karstgalvji 2». ASV spraiga sižeta komēdija. 1993.g.
1.15 «Advokāts». ASV krimināldrāma. 2013.g.
3.15 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 30.sērija.
3.35 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 5.sērija.
4.15 «TV3 ziņas».

T/c «Pilsētas pasāža»
Radošajā darbnīcā jaunajā gadā:
• no 18. janvāra – Adatas pinums (no plkst.17 līdz 19);
• no 20. janvāra – Tamborēšana (no plkst.17 līdz 19);
• 30. janvārī – Krāsošana ar augu krāsām
(no plkst.10 līdz 14).
Informācija un pieteikšanās –
www.radosasdarbnicas.1s.lv;
e-pasts radosasdarbnicas@inbox.lv,
tālrunis 26824834.
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TV programma

Svētdiena, 24. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.40 «Pasaka par vērdiņu». Animācijas filma.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Francijas piekraste». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ūdensrožu vasara».
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 JAUNUMS. «Supernova 2016. Aizkulises».
22.10 «Sapieris». ASV kara drāma (ar subt.). 2008.g.
0.30 «Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts, 2016».*
3.10 «Kabīrijas naktis. Ielūdz Raimonds Pauls».*
3.55 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
4.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
5.00 «Melu laboratorija».*

LTV7
5.00 «Province».*
5.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens divniekiem.
6.30 «Brīnumskapja skola».*
7.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Mazā sērkociņu pārdevēja». Pasaku filma. (ar subt.).
9.10 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».

9.40 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.10 «Zvejnieks un viņa sieva». Pasaku filma. (ar subt.).
11.20 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Vistleras Kanādā.
12.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
13.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
4 x 6 km stafete sievietēm.
15.00 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
15.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
17.10 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
17.40 «Tās tik ir operas! Rigoleto». Dokumentālu filmu cikls.
18.30 «Eņģelis sirdī». Krievijas drāma (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
19.30 «Zudusī paradīze». Vācijas drāma.
21.10 «Taisnības eņģelis. Galvojums». Tiesu drāma.
22.50 «Sapņu viesnīca. Čhīanmai». Melodrāma. (ar subt.).
0.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.25 «Anekdošu šovs 3».*
2.20 «Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos».*
4.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».*

LNT

6.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.35 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
7.40 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
8.05 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
11.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 12». Seriāls. 3.sērija.
12.55 «Galileo 2».
13.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.20 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
16.55 «Dzintara dziesmas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Komisārs Reksis 15». Itālijas seriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Vitnija». ASV biogrāfiska filma. 2015.g.
22.45 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
23.35 «Parasta nāvessoda izpilde». Francijas drāma. 2010.g.
1.20 «Agata Kristi. Erkils Puaro 12». Seriāls. 3.sērija.
2.50 «Komisārs Reksis 15». Itālijas seriāls. 11.sērija.
3.35 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 6.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.
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TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 6.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
7.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
12.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.30 «Lizija Magvaira». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
15.25 «Gluži kā debesīs». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
17.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis».
ASV animācijas filma. 2004.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Betmens. Sākums». ASV piedzīvojumu filma. 2005.g.
22.45 «Neiespējamā misija». Spraiga sižeta trilleris. 1996.g.
0.55 «Briesmoņi». Komiska šausmu filma. 1996.g.
2.50 «Lizija Magvaira». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
4.15 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.

5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 60.sērija.
5.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.00 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 6.sērija.

SIA «4B Water» (reģ.Nr.53603066711)

sakarā ar uzņēmuma attīstību aicina pievienoties
savai draudzīgajai komandai
jaunus kolēģus,
kuri ir tendēti uz labu rezultātu, kuri prot komunicēt ar
klientiem gan latviešu valodā, gan krievu valodā, kuri
ir precīzi darba izpildē un kuri ir pašdisciplinēti.
Darbs saistīts ar klienta piesaistīšanu
un līgumu slēgšanu.
Mēs sniegsim: apmācības, darbu uzsākot; draudzīgu,
izpalīdzīgu kolektīvu; konkurētspējīgu atalgojumu plus
piemaksu; iespēju attīstīt un pilnveidot sevi.
Ja tev piemīt šīs īpašības, tad piesakies intervijai pa
tālruni 24550227 (piektdienās no plkst.10 līdz 17)
vai sūtot CV pa e-pastu water4b@inbox.lv.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina uzņemšanu pavasara semestra grupās
PIEAUGUŠAJIEM:

• Angļu sarunvalodas kurss:
P./T. no plkst.19.30 līdz 21;
• Angļu sarunvalodas kurss:
C. no plkst.19.30 līdz 21;
• Angļu sarunvalodas kurss:
O./C. no plkst.10 līdz 11.30;
• Angļu valoda iesācējiem:
P./T. no plkst.18 līdz 19.30;
• Zviedru valodu iesācējiem:
O. no plkst.18 līdz 19.30;
• Zviedru valoda iesācējiem:
Pk. no plkst.9 līdz 10.30.

JAUNIEŠIEM:

• Angļu valoda 12. klasēm:
Pk. no plkst.15 līdz 16.30;
• Angļu valoda 9. klasēm:
O./C. no plkst.15.30 līdz 17;
• Angļu valoda 6. – 7. klasēm:
P./T. no plkst.15 līdz 16.

BĒRNIEM:

• Angļu valoda 3. – 4. klasēm:
P. no plkst.17.30 līdz 18.30;
• Angļu valoda 1. klasēm:
T. no plkst.18 līdz 19.

Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības angļu, spāņu, zviedru un
ķīniešu valodā.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tālruni 28816925,
e-pasts passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

Dejovisi.lv aicina pievienoties dejotgribētājus
šādām deju nodarbībām:
• katru otrdienu no plkst.19.45 līdz 21 –
pieaugušie ar pieredzi standarta dejās;
• katru ceturtdienu no plkst.19.45 līdz 21 –
pieaugušie ar pieredzi Latīņamerikas dejās;
• katru trešdienu no plkst.19.30 līdz 21 –
pieaugušie bez pieredzes dejās;
• katru sestdienu no plkst.10 līdz 11.30 – Lady Dance Class,
kā arī bērnus ar pieredzi sporta dejās savas meistarības
pilnveidošanai un augstu sportisku rezultātu gūšanai.
Vairāk informācijas: info@dejovisi.lv, tālrunis 25758333, www.dejovisi.lv.
Adrese: K.Barona iela 40 (3. stāvs). Ieeja – no Mātera ielas.
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Pasākumi pilsētā
 14. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu
un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 16. janvārī pulksten 14 – BJDK «Vēja zirdziņš» labdarības koncerts «Iesim, bērni, čigānos». Mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras
namā).
 17. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele «Koridors».
Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
 21. janvārī – Jauno grāmatu diena. Katra mēneša trešajā ceturtdienā lasītājiem ir
iespēja apskatīt grāmatu jaunumus (Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. janvārī pulksten 16 – «Atvērto durvju vakariņš»: interesenti bērnu un jauniešu
centrā «Junda» aicināti apskatīties, kur radošums mīt (pulciņu dažādība, radošo darbu
izstādes, prezentācijas) (BJC «Junda» Skolas ielā 2).
 23. janvārī pulksten 14 – vokālo ansambļu sadziedāšanās svētki «Lai sasaucamies,
lai dziedam!». Piedalās JPPI «Kultūra» sieviešu vokālais ansamblis «Guns» un vokālie
ansambļi no visām Latvijas pusēm. Ieeja – bez maksas (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 23. janvārī pulksten 14 un 18 – deju studijas «Benefice» koncerts «Uz ielas…».
Mākslinieciskā vadītāja – A.Andersone. Biļetes līdz 19. janvārim nopērkamas deju
centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22), koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena
– € 3 (kultūras namā).
 24. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
 28. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Sahāras vilinājumi». Ar
ceļojuma iespaidiem un praktisku informāciju dalīsies tūrisma biroja «Impro» gids
Andris Geidāns (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 30. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana un dekorēšana». Iespēja
iepazīties ar senlatviešu Sveču dienas tradīcijām, kā arī iemācīties paša rokām liet sveces
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

notikumi

Ceturtdiena, 2016. gada 14. janvāris

Labākie kāzu rīkotāji savus
padomus sniegs Jelgavā

Izstādes
 Līdz 15. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Baltie darbi»
(ZRKAC 1. stāva foajē Svētes ielā 33).
 Līdz 15. janvārim – Ligitas Franckēvičas-Ulmanes tēlniecības izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 15. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (kafejnīcā
«Coffee and Wine Gallery» Lielajā ielā 14).
 Līdz 17. janvārim – izstāde «Ivanda Spulle-Meiere, Juris Zēbergs «Ieskats uz atskatu»» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 17. janvārim – izstāde «Ziemas šarms»: Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu
darbi (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 29. janvārim – gleznotājas Ritas Leles darbu izstāde «... ārā no rāmjiem»
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 30. janvārī pulksten 12 – kāzu pakalpojumu izstāde «Baltic Wedding expo Jelgava
2016». Ieeja – ar ielūgumiem (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. janvārim – multimediāla izstāde «Jelgavai 750» (kultūras nama 1. stāva
lielajā foajē).
 Līdz 31. janvārim – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Pujeņu maģija sniegputenī»
(kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 3. februārim – Dainas Dagnijas gleznu un tekstilmākslas izstādes (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 31. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (t/c «Pilsētas
pasāža» Driksas ielā 4).
 Līdz 7. februārim – atskats fotogrāfijās uz 17. Starptautisko Ledus skulptūru
festivālu (kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 27. martam – izstāde «Kurzemes albums», kurā skatāmi 90 darbi (18. gs. beigas
– 19. gs. pirmā puse), kas reiz bijuši kādas ģimenes piemiņas albums un saglabājušies
cauri gadu desmitiem, izpētes gaitā gūstot nosaukumu «Kurzemes albums» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

«Benefice» koncertā izdejos
septiņus sapņus
 Egija Grošteine

Deju studija «Benefice» 23.
janvārī aicina uz ikgadējo ziemas koncertu, kam
šoreiz izvēlēts nosaukums
«Uz ielas…». Kā ierasts,
dejotāji skatītājus priecēs
divos koncertos – pulksten
14 un 18 Jelgavas kultūras
namā.
Kā atklāj deju studijas «Benefice»
vadītāja Annika Andersone, dejotāji
uz skatuves caur deju izspēlēs gluži
vai teatrālu priekšnesumu. Tas būs
stāsts par kādu meiteni, kura lielāko
dienas daļu kaut kādu iemeslu dēļ
pavada uz ielas, vērojot citus un
sapņojot par īstu ģimeni, taureņiem

vēderā, izglītību un citām lietām,
kas cilvēkus dara laimīgus, bet viņai
pašai tā visa trūkst. Meitene visu
laiku ir bijusi bijīga, tādēļ atteikusies no savu sapņu piepildījuma, bet
vienā dienā viņa tomēr uzdrošinās
ticēt un uzdrīkstēties. Koncertā tiks
izsapņoti un skatītājiem caur deju
demonstrēti septiņi jaunietes sapņi.
Būs ielu, laikmetīgo, šova un citu
deju stilu priekšnesumi, kā arī viens
priekšnesums, kas, pēc A.Andersones
sacītā, skatītājiem raisīs asociācijas ar
Brodvejas mūziklu – tajā solisti Miks
Galvanovskis un Elīna Kopteļeva
dziedāšanu apvienos ar deju.
Biļetes līdz 19. janvārim nopērkamas deju centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22), koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – 3 eiro.

«Guns» aicina uz sadziedāšanās svētkiem
 Egija Grošteine

tas organizē vien trešo reizi, aicinot uz
to Olaines sieviešu vokālo ansambli
23. janvārī pulksten 14
«Undīne», ar ko dziedošajiem jelgavkultūras namā «Rota» Ganiekiem ir izveidojusies draudzība,
rozas ielā 15 notiks ieskas ilgst jau vairāku gadu garumā, kā
tādes «Kultūra» sieviešu
arī jauniegūtus draugus, kas iepazīti
vokālā ansambļa «Guns»
vien pagājušajā sezonā – jaukto vokālo
organizētie sadziedāšanās
ansambli «Krustpilieši» (Krustpils
svētki «Lai sasaucamies, lai
pagasts), «Eliksīrs» (Bauska), «Gaudziedam!», kas vienkopus
dium» (Ikšķile), sieviešu vokālo anpulcēs septiņus vokālos
sambli «Liepavots» (Siguldas novada
ansambļus no dažādām
Allažu pagasts), kā arī vīru vokālo
Latvijas vietām.
ansambli «Kurši» (Aizpute).
Kolektīvi koncertā izpildīs pašu izAnsambļa «Guns» vadītāja Guna vēlētas dziesmas, kas, viņuprāt, vislaAgruma stāsta, ka šī kolektīvam ir jau bāk parāda katra ansambļa dalībnieku
16. sezona, bet sadziedāšanās svētkus dziedātprasmi. Ieeja – bez maksas.

Pagājušajā gadā mūsu pilsētā notika pirmā izstāde «Baltic Wedding expo Jelgava», kas guva necerēti lielu
līgavu un līgavaiņu interesi, tāpēc organizatori turpina pērn aizsākto, arī šogad piedāvājot izstādē iepazīt
labākos kāzu organizēšanas pakalpojuma sniedzējus Latvijā.
Foto: no JV arhīva
 Egija Grošteine

30. janvārī jau otro gadu
pēc kārtas ar mērķi palīdzēt pāriem kāzu dienas
plānošanā, tērpu un svētku
tortes izvēlē un citos jautājumos Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā norisināsies krāšņs
pasākums, kas veltīts kāzām, – kāzu pakalpojumu
izstāde «Baltic Wedding
expo Jelgava 2016». Izstādes organizatori aicina
topošās līgavas līdz 27.
janvārim pieteikties diskusijām, kurās ar padomiem
par kāzu organizēšanu
dalīsies profesionāļi un jau
precētas dāmas.
Izstāde norisināsies 30. janvārī no
pulksten 12 līdz 18, un tās apmeklētāji varēs iepazīties ar plašo kāzu
industrijas piedāvājumu. Vienuviet
būs sapulcējušies Rīgas, Dobeles,
Tukuma, Jelgavas, Pierīgas un citu
vietu labākie kāzu pakalpojumu sniedzēji, stāsta izstādes organizatore

Inga Lukjanska. «Baltic Wedding
expo Jelgava 2016» apmeklētāji
klātienē varēs iepazīties ar pakalpojumu sniedzējiem, uzzināt cenas,
novērtēt kvalitāti, salīdzināt, jautāt
un saņemt atbildes, pasūtīt un jau
laikus rezervēt noskatīto. Līgavām
būs iespēja pielaikot kāzu kleitas no
«Bride Boutique», savukārt mazie
kāzu viesi varēs piemeklēt svētku
drēbes no kāzu salona «Sofi». Arī
līgavaiņiem būs kur piesiet acis. Vīriešiem būs pieejami uzvalki, krekli,
tauriņi un citi aksesuāri.
Vēl izstādē varēs iepazīties ar foto
un video piedāvājumiem no Jelgavas
un Rīgas labākajiem profesionāļiem
un svinību norises vietām Latvijā un
arī ārzemēs, nolūkot kāzu dāvanas
vecākiem, vedējiem un jaunajiem
pāriem. Būs apskatāmi arī laulību
gredzeni, varēs iepazīties ar grima,
frizieru, floristikas un dekorēšanas
pakalpojumiem.
Arī šogad notiks līgavu diskusijas,
kur līgavas pie kafijas tases varēs apspriest dažādas nianses, jautājumus
un dalīties pieredzē. Diskusijām līdz
27. janvārim jāpiesakās, sūtot savu
vārdu, uzvārdu un kāzu datumu pa

e-pastu filmstudio@inbox.lv. Ja ir
vēlamās tēmas, jautājumi, uz ko grib
saņemt atbildes, tos arī var sūtīt pa
e-pastu. Atbildes uz jautājumiem
sniegs speciālisti.
Ierašanās uz izstādi – ar ielūgumiem. Ielūgumus var saņemt
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā, Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī, tējas
namiņā «Silva» (Pilssalas ielā 2a),
kafejnīcā «Silva» (Driksas ielā 9),
foto salonā «Timermaņa foto» (Raiņa
ielā 22), tūrisma birojā «N-travel»
(Raiņa ielā 17), skaistumkopšanas
salonā «Lime Fashion» (Zemgales
prospektā 12), modes namā «Tēma»
(Elektrības ielā 5a), kāzu modes
salonā «Catrin» (Krišjāņa Barona
ielā 40), kāzu salonā «Sofi» (Pasta
ielā 38), kāzu kleitu salonā «Crystal»
(Lielajā ielā 13), apģērbu veikalā
«Basbel» (Pasta ielā 33a), kafejnīcā
«Mājas cienasts» (Pasta ielā 51/10),
sporta klubā «Fitland» (Dobeles
šosejā 7), viesnīcā «Hotel Jelgava»
(Lielajā ielā 6), tūrisma aģentūrā
«Orhidtravel» (Mātera ielā 28), salonā «Estētikas studija» (Katoļu ielā
19), kā arī Dobelē un Rīgā.

Skolēni, veidojot kolāžas, var iegūt
biļetes uz Ledus skulptūru festivālu
 Egija Grošteine

Februārī jau 18. reizi norisināsies Starptautiskais
Ledus skulptūru festivāls.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
izsludinājusi kolāžu konkursu skolēniem «Starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls Jelgavā», kurā
bērniem ir iespēja iegūt
biļetes uz festivālu. Pieteikšanās konkursam un
darbu iesniegšana – līdz
18. janvārim.
Jau ceturto reizi pirms Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla Jelgavā
notiek konkurss Latvijas skolu 1. – 4.
klašu kolektīviem, kur bērniem ir
iespēja radoši izpausties. Šogad skolēni aicināti veidot kolāžas par tēmu
«Pasaules brīnumi», teikts konkursa
nolikumā. Organizatori informē, ka

pirmā konkursam iesūtītā kolāža
mērojusi ceļu no Saldus novada.
Katrs 1. – 4. klases kolektīvs konkursam var iesniegt vienu kolektīvi
veidotu kolāžu. Darbam jābūt A2 formātā, tajā var tikt izmantoti jebkādi
materiāli, un tas var tikt izpildīts
jebkādā tehnikā. Tiesa gan, darbam
jābūt pietiekami vieglam, lai to būtu
iespējams piestiprināt pie sienas.
Kolāžas otrā pusē obligāti jāuzraksta
pilsētas, iestādes nosaukums, klase
un atbildīgās personas kontakti.
Konkursa darbus var iesniegt līdz 18.
janvāra pulksten 12 Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Kultūra» dežurantam Jelgavā, Krišjāņa Barona
ielā 6, 1. stāvā, ar norādi «Gundaram
Caunem».
Darbus vērtēs žūrija – Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla
organizatoru komanda un Jelgavas
Mākslinieku biedrības pārstāvji.
Ja pirmā vieta tiks piešķirta klasei
ārpus Jelgavas, tā iegūs apmaksātus

autobusa pakalpojumus (uz Jelgavu
un atpakaļ) 6. februārī, ekskursiju
Jelgavā un ielūgumus skolēniem
uz Starptautisko Ledus skulptūru
festivālu 6. februārī Pasta salā. Ielūgumu skaits tiks paredzēts vienāds
ar skolēnu skaitu klasē, skolotājiem
un vecākiem pavadoņiem. Savukārt,
ja pirmā vieta tiks piešķirta klasei
no Jelgavas, tad tā iegūs apmaksātus autobusa pakalpojumus vienas
dienas garumā uz jebkuru Latvijas
pilsētu (turp un atpakaļ) savas
klases ekskursijai, kā arī ielūgumus
skolēniem uz Ledus skulptūru festivālu. Ielūgumu skaits tiks paredzēts
vienāds ar skolēnu skaitu klasē
un skolotāju. Autobusa transporta
pakalpojumi būs jāizmanto līdz 1.
jūnijam.
Kolāžu konkursa dalībniekiem
kopumā paredzēti 2000 ielūgumi uz
Ledus skulptūru festivālu. Plānots,
ka kolāžas Jelgavas kultūras namā
eksponēs februārī.

