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Fūres pilsētā brauks biežāk;
pašvaldība to regulēs

«Cita autoskola» sadarbībā ar SIA
«Kreiss» Tālbraucēju akadēmiju
piedāvā Jelgavā apgūt kravas
auto vadītāja profesiju (C, CE kategorijas apliecība un 95. kods).
Atkarībā no kategorijas mācības
ilgst 3 – 7 nedēļas, vienas kategorijas apmācība autoskolā izmaksā
Foto: Ivars Veiliņš
ap 300 eiro.
 Ilze Knusle-Jankevica

Pārvadājumu nozarē Latvijā novērojams profesionālu transportlīdzekļu vadītāju deficīts – kā norāda
autopārvadātāju asociācijas «Latvijas auto» prezidents Valdis Trēziņš, šobrīd trūkst apmēram pieci
procenti no nepieciešamajiem autovadītājiem: 1200
kravas automašīnu vadītāji un 120 autobusu vadītāji. Tas licis sarosīties nozares spēlētājiem – nu arī
Jelgavā parādās piedāvājumi iegūt lielo kategoriju
vadītāja apliecību. Savukārt pašvaldība izvērtēs,
vai gaidāmais mācību kravas mašīnu un autobusu
pieplūdums pilsētas ielās neradīs papildu riskus
kustības drošībai.
Autopārvadātāju asociācijas
prezidents norāda, ka šobrīd valstī
nepieciešamais profesionālo autovadītāju skaits tiek lēsts ap 25 100,
bet apmēram pieci procenti joprojām trūkst. Cēloņi tam, viņaprāt,
ir vairāki: demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, darbaspēka
aizplūde uz citām valstīm, autovadītāju novecošanās, nepietiekama
jauno kadru sagatavošana, zems
profesijas prestižs, smagi darba
apstākļi un neadekvāta darba sa-

maksa, īpaši autobusu vadītājiem,
augstas profesionālās prasības un
sarežģīts, dārgs un ilgstošs process
atbilstošo kategoriju iegūšanai.
Lai problēmu kaut kā risinātu,
atsevišķi nozares uzņēmumi,
saprotot, ka tehnika ir dārga un
autoskolas vienas to pavilkt nespēj, pastiprināti sākuši strādāt
tieši pie kadru izglītošanas un
sagatavošanas. Viens no tiem ir
Latvijas lielākais kravu pārvadātājs SIA «Kreiss», kas sadarbībā

ar «Citu autoskolu» tagad arī Jelgavā apmācīs kravas automašīnu
vadītājus. «Mūsu uzņēmums ir
izveidojis Tālbraucēju akadēmiju,
kuras mērķis ir sagatavot profesionālus autovadītājus. Domājot
par nozari kopumā, esam arī
panākuši, ka CSDD var kārtot
eksāmenu ar puspiekabi, nevis
piekabi, kā tas bija līdz šim, jo
pārvadājumu nozarē apmēram
80 procentos tiek izmantotas tieši
puspiekabes jeb tā sauktās fūres,»
norāda SIA «Kreiss» Autovadītāju
kvalifikācijas nodaļas vadītājs
Ainārs Grundmanis. Viņš uzsver,
ka šis aspekts ir ļoti būtisks uzņēmumiem, jo autovadītāji, kas tikko
ieguvuši tiesības un kārtojuši
eksāmenu ar piekabi, ir vēl jāapmāca braukt ar fūri, jo tehnika un
manevri būtiski atšķiras, bet biznesā, kur ir svarīgi piegādāt laikā
kravu, kas nereti ir vērtīgāka pat
par pašu tehniku, ir svarīgi braukt
precīzi, droši, ekonomiski.
SIA «Kreiss», atverot Jelgavā
Tālbraucēju akadēmijas filiāli,

cer vismaz daļēji aizpildīt savas
vakances. Šobrīd uzņēmumā ir
760 tehnikas vienības, bet pastāvīgi tiek iepirkta jauna tehnika.
A.Grundmanis norāda, ka šogad
uz jaunajām mašīnām vien vidēji
mēnesī nepieciešami 30 jauni
vadītāji. Labākajiem Tālbraucēju
akadēmijas absolventiem tiek
piedāvāts darbs «Kreisā», tomēr
uzņēmums apzinās, ka ne jau visi
paliks strādāt pie viņiem. Jāpiebilst, ka šobrīd uzņēmumā strādā
ap simts jelgavnieku.
Līdzīga ideja radusies arī SIA
«Droša braukšanas skola», kas sadarbībā ar autobusu ražotni «Amo
Plant» izveidojusi filiāli Jelgavā.
«Tā kā «Amo Plant» ir ļoti laba
tehniskā bāze un poligons, kas
ir piemērots autobusu un kravas
automašīnu testēšanai, visdrīzāk
specializēsimies tieši uz C, D kategoriju un 95. profesionālā koda
apmācību,» norāda SIA «Drošas
braukšanas skola» valdes loceklis
Edmunds Ozolnieks.
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Pēc Valsts kontroles
revīzijas Rāviņš soda
kapitālsabiedrību vadītājus
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pašvaldība izvērtējusi
Valsts kontroles (VK)
revīzijas ziņojumu par
astoņu Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrību
saimnieciski finansiālo
darbību 2011. un 2012.
gadā. Uzņēmumu valdes locekļi snieguši
paskaidrojumus un saņēmuši disciplinārsodu. Izstrādāts un ar VK
saskaņots arī veicamo
pasākumu plāns 2014.
gadam kapitālsabiedrību pārvaldības efektivitātes uzlabošanai.
Tāpat pašvaldība veiks
pastiprinātu kapitālsabiedrību finansiāli
saimnieciskās darbības
uzraudzību.
Kapitālsabiedrības darbojas
saskaņā ar Komerclikumu, kas
nosaka, ka SIA ir neatkarīgas
savā saimnieciskajā darbībā. Pirmo reizi tika vērtēta uzņēmumu
saimnieciskās darbības efektivitāte un lietderība, ko VK un
uzņēmumu vadība vērtē atšķirīgi.
Tomēr no VK puses tikai atsevišķi
kapitālsabiedrību argumenti un
iebildumi tika ņemti vērā, informē Jelgavas pašvaldībā.
«Saņemot VK revīzijas ziņojumu, 7. janvārī nekavējoties
tika sasauktas kapitālsabiedrību
dalībnieku ārkārtas sapulces un,
pieaicinot pašvaldības attiecīgo
jomu speciālistus, uzklausīti
valdes locekļu paskaidrojumi par
VK ziņojumā minētajām iespējamajām kļūdām kapitālsabiedrību
darbībā, kā arī veikta rūpīga VK
secinājumu un kapitālsabiedrību
valdes locekļu argumentu analīze
un izvērtējums. Tā rezultātā par

VK secinājumiem, kurus pašvaldība atzīst par pamatotiem,
kapitālsabiedrību valdes locekļi
saņēmuši disciplinārsodu un
uzdevumu novērst uzņēmuma
darbībā konstatētās nepilnības.
SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) un SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes locekļiem izteikts
rājiens un februārī, martā un
aprīlī par 10 procentiem samazināta mēnešalga. SIA «Jelgavas
slimnīca», SIA «Medicīnas sabiedrība «Optima 1»», SIA «Jelgavas
tirgus» valdes locekļiem ir izteikts
aizrādījums,» skaidro Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs un
pašvaldības kapitālsabiedrību
kapitāldaļu turētāja pārstāvis
Andris Rāviņš.
Savukārt SIA «Zemgales Eko»,
AS «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» un SIA «Zemgales olimpiskais centrs» notikušas darba
sanāksmes, kurās izanalizēts
VK revīzijas ziņojums, uzklausīti
valdes locekļu paskaidrojumi un
uzdots ņemt vērā VK ieteikumus. «Nākamajā SIA «Zemgales
olimpiskais centrs» dalībnieku
sapulcē tiks virzīts priekšlikums
valdes loceklim izteikt aizrādījumu,» tā A.Rāviņš.
Tāpat domes priekšsēdētājs norāda, ka, izvērtējot VK ziņojumā
izteiktos secinājumus un ieteikumus, pieņemti lēmumi kapitālsabiedrību pārvaldības efektivitātes
uzlabošanai – izstrādāts veicamo
pasākumu plāns 2014. gadam,
kas saskaņots ar VK.
VK revīzijas laikā vairākas konstatētās nepilnības kapitālsabiedrībās izvērtētas un jau novērstas.
Piemēram, JAP pilnveidots darba
samaksas nolikums un amatu
apraksti, nekustamo īpašumu
iznomāšanas kārtība, pašlaik tiek
organizēts iepirkuma konkurss
par degvielas iegādi.
Turpinājums 3.lpp.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
24. janvārī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005574
vai 63005567.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Turpinājums 3.lpp.

Par «Fortum» rēķina sagatavošanu jāmaksā 1,54 eiro
 Sintija Čepanone

Februārī saņemot janvāra rēķinu par siltumu, tajā būs iekļauta maksa par rēķina
sagatavošanu – 1,54
eiro (1,08 lati), ieskaitot PVN.

SIA «Fortum Jelgava» pārstāve
Guntra Matisa skaidro, ka 2013.
gada 1. decembrī stājās spēkā
SIA «Fortum Jelgava» jaunie samazinātie siltumenerģijas tarifi.
«Ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
norādes, jaunajā siltumenerģijas
tarifā nav iekļauti izdevumi, kas

saistīti ar siltumenerģijas rēķinu
izrakstīšanu un sadalīšanu pa
dzīvokļiem vai ēkas siltumpunkta
apkalpošanu un uzturēšanu. Šos
pakalpojumus var veikt ne tikai
siltumenerģijas ražotājs, bet arī
citi kompetenti uzņēmumi, kas ir
specializējušies šādu pakalpojumu
sniegšanā,» norāda G.Matisa,

piebilstot, ka SIA «Fortum Jelgava» par pakalpojumu «Rēķina
sagatavošana» ir noteikusi maksu
1,54 eiro (1,08 lati). Šī summa tiks
iekļauta rēķinos par 2014. gada
janvāri, kurus klienti saņems
februārī.
Siltumapgādes uzņēmums
skaidro, ka, nosakot maksu par

rēķina sagatavošanu, ir ņemtas
vērā izmaksas, kuras uzņēmumam
rada tarifā neiekļautā papildu pakalpojuma sniegšana. Šajā maksā
ir iekļautas ne tikai izmaksas par
rēķinu sagatavošanu, bet arī izmaksas par siltumenerģijas patēriņa sadali uz apkuri un karsto ūdeni
starp dzīvokļiem. Pamatojoties uz

pārvaldnieka sniegtajiem rakstiskiem norādījumiem, SIA «Fortum
Jelgava» sagatavo rēķinus katram
dzīvokļa īpašniekam un veic maksājumu administrēšanu abonentu
uzskaites programmā. Maksa sedz
arī datu bāzu uzturēšanas, atjaunošanas, programmatūras uzturēšanas un uzlabojumu izmaksas.
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Saskaņā ar «Lursoft» datiem 2013. gadā Jelgavā reģistrēti 346
jauni uzņēmumi, bet likvidēti 122 – kopējā bilance ir pozitīva: klāt
nākuši 224 jauni uzņēmumi. Arī šī gada sākumā bilance joprojām
ir pozitīva – no jauna reģistrēti desmit uzņēmumi, bet likvidēti
astoņi. Pilsētniekiem un Jelgavas viesiem pamanāmāki ir tie, kas
piedāvā dažādus pakalpojumus, veikali, ēdināšanas uzņēmumi.
Pagājušajā gadā Jelgavā darbu sākuši vairāki interesanti ēdināšanas
uzņēmumi, kam rūp ne tikai pievilināt klientus, piemēram, ar lētāko
dienas pusdienu piedāvājumu, bet kam katram ir sava filozofija.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar interesantākajiem no
tiem. Jāpiebilst, ka šos uzņēmumus vieno ne tikai darbības joma,
bet arī tas, ka tie visi atrodas Lielajā ielā – uzņēmēji neslēpj, ka tas
bijis stratēģisks lēmums, cerot, ka pēc ielas rekonstrukcijas pilsētas
centrā cilvēku plūsma tikai palielināsies.

«Jelgavā tikai ar labu kafiju
un vīnu nepietiek»

Galerija
«Coffee&Wine»
darbojas no
2013. gada
2. maija
Adrese:
Lielā iela 14
Darbinieki: 3
Inese Pelše-Lukša, galerijas
«Coffee&Wine» īpašniece:
«Mans vīrs Roberts ir barista
– kafijas pagatavošanas meistars
–, tāpēc arī radās ideja par sava
biznesa uzsākšanu. Cilvēki parasti
kafiju vērtē pēc diviem kritērijiem
– garšo vai negaršo –, bet pie mums
par kafiju var uzzināt vairāk.
Barista – tas nav tikai uzzīmēt
skaistu zīmējumu kafijas tasē, viņš
zina pastāstīt par katru kafiju, no
kurienes tā nāk, kāpēc garšo tieši
tā, ko vēl var pielikt klāt kafijai, lai
dažādotu garšu. Reizēm klienti nāk
tikai pēc padoma, piemēram, reiz
kundzes gados vīram jautāja, kā lai
iztīra kafijas automātu.
Tā kā abi esam arī vīna baudītāji,
sapratām, ka tas lieliski papildinātu
mūsu biznesa konceptu. Nolēmām,
ka arī jelgavnieki spēj novērtēt šo
dzērienu un ir pelnījuši vietu, kur
to darīt. Piedāvājumā ir arī bulciņas, kūciņas un citi konditorejas
izstrādājumi – sākumā tos iepirkām, bet tagad cepam paši. Viss, ko
izmēģinājām, nešķita gana labs, jo
tiek pagatavots no pulverīšiem un
garšo vienādi. Tagad, lai gan kūkas
pašizmaksa varbūt ir augstāka nekā
iepērkot, vismaz garša ir daudz
labāka.
Tomēr laiks parādīja, ka tik specifiska vieta Jelgavā nevar pastāvēt
– te cilvēkiem nepietiek tikai ar labu
kafiju, vīnu un bulciņu. Protams, ir
klienti, kas pie mums nāk tikai baudīt kafiju vai vīnu, tomēr vairums
jelgavnieku grib vienuviet saņemt
visu. Tāpēc, pielāgojoties klientiem,

ieviesām grilbāru un piedāvājam
arī steikus un citus ēdienus, lai
gan sākotnēji tas mūsu koncepcijā
neietilpa.
Vēl viena no mūsu galerijas odziņām ir vīna degustācijas, ko rīkojam. Jāsaka tā: lai gan ir pa kādai
kompānijai, kas šādā veidā vēlas
nosvinēt, piemēram, dzimšanas dienu, pārsvarā degustācijas apmeklē
cilvēki, kas tiešām vēlas izglītoties
un uzzināt ko jaunu. Latvijā vīna
kultūra tikai lēnām attīstās – pie
mums jau nav kā Francijā, kur pat
bērns atšķir vīna šķirnes. Tāpat
esam mēģinājuši piedāvāt Latvijā
ražotus vīnus, tomēr šī ideja neaizgāja. Pirmkārt, šos vīnus nevar tik
ilgi uzglabāt, otrkārt, padzērienu,
kas izgatavots no āboliem, dzērvenēm vai aronijām, grūti definēt
kā vīnu. Jā, tie ir interesanti, rada
noskaņu, ir laba dāvana, bet nav
piemēroti pasniegšanai kopā ar
ēdieniem. Tāpēc šobrīd pašmāju
vīna klāsts nav pārāk plašs – piedāvājam dažus Latvijas hitus, kas
šobrīd ir modē, piemēram, rabarberu un bērzu sulas vīnu. Uzskatu,
ka mūsu galvenā atšķirības zīme
un veiksmes atslēga ir izsmalcinātība un ekskluzivitāte: tādu kafiju
kā pie mums nekur citur Jelgavā
nepiedāvā, un arī 95 procenti vīnu,
ko piedāvājam, lielveikalos nav nopērkami. Šobrīd, pēc nostrādātiem
nepilniem deviņiem mēnešiem,
šķiet, ka mūsu ideja ir aizgājusi.
Jā, sākumā grūtības radīja tas, ka
tika remontēta iela, bet tagad viss
iet uz augšu.»

viedokļi
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«Burgernīcas nav
mani konkurenti»
Ēriks Ozollapa, «Jackalope
cafe» īpašnieks:
«Ideja par ēdināšanas uzņēmuma izveidi, kurā tiktu piedāvāti klasiski burgeri, man radās,
dzīvojot ASV, kur grila kultūra ir
ļoti attīstīta. Vēl es gribēju lauzt
stereotipu, ka burgers ir kaut
kas neveselīgs – ja es uzliktu uz
šķīvja katru sava burgera sastāvdaļu atsevišķi, man teiktu,
ka es ēdu ļoti veselīgi.
Man daudzi jautā, kā tad es
sadzīvoju ar saviem konkurentiem «McDonald’s» un «Hesburger», bet es šos uzņēmumus
neuzskatu par saviem konkurentiem. Pirmkārt, tie ir ātrās
ēdināšanas uzņēmumi, bet mēs
tāds neesam. Otrkārt, tur tiek
izmantoti saldēti, pirms tam
pagatavoti produkti, bet mēs
izmantojam svaigu gaļu bez E
vielām. Treškārt, tur gatavo
mašīna, bet pie mums darbojas
cilvēkfaktors. Manuprāt, tieši
ātrās ēdināšanas uzņēmumu
dēļ burgers no ēdiena ir pataisīts par kaut ko sliktu. Burgers
ir jācep uz grila, tam ir jābūt
svaigam un sarkanam, nevis
pelēkam.

«Jackalope cafe»
darbojas no 2013. gada
14. septembra
Adrese: Lielā iela 22
Darbinieki: 3
Pats jau vairākus gadus
dzīvoju Jelgavā, tāpēc gribējās
radīt vietu, kur var atnākt un
kas paplašinātu arī ēdienu
izvēli pilsētā. Tā ir iespēja pavadīt laiku citādāk un pagaršot
ko citu nekā ikdienā. Tiesa, ir
jādomā par piedāvājuma dažādošanu, lai apmeklētājiem
nekļūtu garlaicīgi. Šobrīd piedāvājam dažādus burgerus un
fritētos ēdienus, bet drīzumā
plānojam paplašināt sastāvdaļu klāstu – būs plašāka dārzeņu, siera, gaļas izstrādājumu

izvēle. Mums ēdienkarte ir
tikai vadlīnija, jo cilvēki ir pieraduši, ka tai jābūt, bet gribam
pieradināt savus klientus pie
tā, ka savu burgeru viņi var
izveidot paši.
Šobrīd domāju, ka laikam jau
visu daru pareizi, jo mani novērojumi liecina, ka Jelgavā ir tā:
ja izdara ko ļoti sliktu, par to jau
nākamajā dienā visi zina. Bet
pie mums joprojām nāk jauni
klienti un saka, ka nezināja par
šo vietu. Tas laikam nozīmē, ka
ejam pareizā virzienā.»

«Mēs paši sev esam
pastāvīgie klienti»
Guntis Ulmanis, «Mammas
pelmeņu» īpašnieks:
«Nedomāju, ka Jelgavā ēdināšanas uzņēmumu būtu par
daudz. Ir taču forši, ja ir dažādība
un nav pusdienās jāēd tikai karbonāde. Turklāt mēs esam savas
pilsētas patrioti un redzam, ka
Jelgava attīstās un mainās, kļūst
skaistāka. Tāpēc domājam, ka
to apskatīt brauks arī vairāk
cilvēku no citurienes, un tieši
tajā saredzam sava uzņēmuma
nākotnes perspektīvu.
Ideja par šādas ēstuves izveidošanu radās apmēram pirms
diviem gadiem. Pelmeņi mūsu
ģimenē ir iecienīts ēdiens, un
mēs tos paši mājās arī gatavojām,
eksperimentējām. Tā radās ideja
par vietu, kur aiziet ģimenēm
ar bērniem un kas dažādotu
jau esošo piedāvājumu. Šobrīd
piedāvājam piecu veidu ceptus
un vārītus pelmeņus, ko paši arī
gatavojam, un frī kartupeļus ar
mērci. Nākotnē ir doma piedāvāt

«Mammas
pelmeņi»
darbojas no
2013. gada
23. novembra
Adrese:
Lielā iela 5
Darbinieki: 3
arī ceptus saldos pelmeņus ar
biezpiena un šokolādes pildījumu
– receptes jau ir izdomātas, mājās tie ir izmēģināti un rezultāts
mūs apmierina. Runājot par
sortimentu, uzskatu, ka nedrīkst
sevi ielikt rāmjos – ikvienam
uzņēmumam ir jāattīstās un
jāmainās.
Pieļauju – daļa cilvēku domā,

ka pelmeņi nav nekāds nopietnais ēdiens un no tiem nevar paēst, kur nu vēl pusdienās, tomēr
priecē, ka jelgavnieki pie mums
nāk arī pusdienot. Vairāk iegriežas studenti un cilvēki gados,
kas ir tāda pasīvāka iedzīvotāju
grupa. Mums ir arī pastāvīgie
klienti – arī es un mana ģimene
paši sev tādi esam.»

«Cilvēki vēl nezina, ka 7 no rīta bez
benzīntanka strādā vēl kāds»
Raivis Skanis, «Rātes beķerejas» īpašnieks:
«Lai gan es pats esmu no Salaspils, to kā vietu, kur atvērt
beķereju, neizskatīju. Nezinu,
kāpēc, bet Salaspilī šāda veida
uzņēmumi ilgi nepastāv – neiztur
ne gadu. Tāpēc kā iespējamos
variantus izskatīju tikai Rīgu un
Jelgavu, un šoreiz galveno lomu
nospēlēja maksa par telpām.
Izvērtējot visus kritērijus, izvēle krita par labu Jelgavai. Te
bija piemērotas telpas pilsētas
centrā, kas ir lētākas nekā Rīgā.
Iespējams, galvaspilsētā varētu
likt augstākas cenas, bet tur ir
liela konkurence. Jelgavā mēs
atrodamies uz galvenās ielas,

līdzās ir autobusa pietura, vieta,
kur novietot automašīnu, tāpēc
ceru, ka arī tie, kuri brauc uz
darbu Rīgā, piestās un nopirks pie
mums rīta kafiju un bulciņu. Manuprāt, lielākā problēma ir tā, ka
vairums cilvēku uzskata: septiņos
no rīta darbojas tikai benzīntanki.
Viņi vēl nav pieraduši, ka ir vieta,
kur tik agri var nopirkt svaigi
ceptas bulciņas. Piedāvājam arī
svaigi spiestas sulas, bet arī pēc
tām pieprasījums pagaidām nav
pārāk liels. Vislabāk pie mums
iet saldie un sāļie kliņģeri (apmēram trīs kilogrami), ko sākumā
domājām, ka vispār nevarēsim
cept, jo krāsns būs par mazu. Bet
izrādījās, ka varam gan.

Patiesībā mums ļoti iegrieza
tas, ka tika remontēta Lielā iela.
Ja es spētu paredzēt, ka darbi ievilksies, noteikti beķereju nebūtu
vēris vaļā agrāk kā rudenī. Tagad
iela tikai lēnām sāk atdzīvoties,
apkārt vēl nekā nav – arī mums
apkārt ir tukšas telpas –, un mēs
esam nogaidošā pozīcijā. Kad būs
nostrādāts gads, skatīsimies, vai
šī ideja ir dzīvotspējīga, bet līdz
tam no savas idejas atteikties
negrasāmies un joprojām durvis
apmeklētājiem vērsim darbdienu
rītos pulksten 7.»
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš

«Rātes beķereja»
darbojas no
2013. gada 18. aprīļa
Adrese: Lielā iela 5
Darbinieki: 3

Pilsētnieks vērtē

Vai esat pieraduši
pie eiro?
Edgars,
uzņēmējs:
– Nekādu
problēmu! Es
jau trīs gadus
dzīvoju un
strādāju Vācijā, līdz ar to gan esmu pieradis pie
šīs valūtas un izprotu tās vērtību,
gan spēju ātri visu sarēķināt.
Šobrīd Jelgavā esmu brīvdienās
un priecājos, ka nebija nepieciešama naudas maiņa. Māsai, kas
ir uzņēmēja šeit, gan ir grūtāk.
Viņa joprojām vēl rēķina latos,
tad pārrēķina eiro, lai saprastu
naudas vērtību.
Inga, kosmētiķe:
– Galvā jo
projām rēķinu
latos un tikai
tad, cik tas ir
eiro. Taču es
pieņemu situāciju un cenšos pielāgoties. Tiesa, drīzumā, šķiet, būs
jāmaina maks, jo eiro monētas ir
biezākas, līdz ar to aizņem vairāk
vietas, un maks sprāgst vaļā, monētas krīt laukā. Ar katru dienu
arī vairāk aprodu ar monētu lielumu pēc taustes. Ne pirmo reizi
piedzīvoju naudas maiņu.
Ilva, mācās:
– Esmu pieradusi, taču
biežāk gan
norēķinos ar
karti, jo tā ir
vieglāk. Veikalā lielākoties cenas
skatos eiro. Tiesa, ir preces, kuru
cena mani pārsteidz lielā cipara
dēļ, tālab pārbaudu, cik tas maksā latos. Tikko nāku no veikala
– pievērsu uzmanību bērnības
mīļākajām karameļu konfektēm.
Pirms Jaunā gada tās vēl maksāja
1,30 latus, tagad ar atlaidi – vairāk
nekā četrus eiro!
Laimons,
pensionārs:
– Nekāda
vaina! Veikalā
iepērkoties,
vēl dažkārt
paskatos cenu
latos, taču cenšos radināt sevi pie
eiro. Ar to monētu atpazīšanu gan
šobrīd grūtāk – visas spīdīgas un
šķiet vienādas, bet gan jau būs labi.
Līdz šim ir gadījies sastapties tikai
ar Latvijas eiro monētām.
Mārīte,
strādā baseinā:
– Strādāju
baseinā, kur
darbs ir ar
naudu. Līdz
14. janvārim, kad viss noritēja
divās valūtās, bija grūti, bet nu jau
pagājis laiciņš un esmu pieradusi.
Līdz ar eiro ieviešanu tiku arī pie
jauna maka. Esmu gan pamanījusi, ka šobrīd vairāk skatos līdzi
naudai, lai tuvāk to iepazītu un
mani neapšmauktu. Pēdējos latus
iztērēju 5. janvārī.
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Fūres pilsētā brauks biežāk;
pašvaldība to regulēs
No 1.lpp.

E.Ozolnieks uzsver, ka līdz šim
Latvijā tā īsti netika mācīta droša
braukšana tieši ar kravas mašīnām
un autobusiem, jo nebija tam piemērotu vietu. «Amo Plant» Mācību
centra vadītājs Pēteris Rajeckis stāsta, ka arī uzņēmums būs ieguvējs,
jo pirmām kārtām šajā filiālē tiks
apmācīti uzņēmuma klientu autobusu šoferi – gan no Latvijas, gan
no ārzemēm. «Autovadītājs – tas ir
atbildīgs darbs, tāpēc ir ļoti būtiski
iemācīt vadītājam drošas braukšanas elementus: kā braukt uz
ledus, kā braukt pa slapju ceļu, kā
taupīt resursus, kā saudzēt transporta līdzekli,» stāsta P.Rajeckis.
Jaunā filiāle darbu sāks, tiklīdz no
CSDD būs saņemta licence. Pirmo
grupu plānots nokomplektēt no
«Amo Plant» darbiniekiem, kam
nepieciešams paaugstināt kvalifikāciju. Plašākai auditorijai Drošas
braukšanas skolas pakalpojumi

varētu būt pieejami no februāra
otrās puses.
Jāatgādina, ka no šā gada spēkā
stājušās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, kas paredz: lai strādātu par profesionālu autovadītāju,
nepieciešams profesionālās kompetences apliecinājums jeb 95. kods,
kas ir derīgs piecus gadus. Līdz ar
to, paredzot ielās mācību kravas
mašīnu skaita pieaugumu, pašvaldība plāno noteikt ierobežojumus.
«Pašvaldība lems, kā sakārtot šo
jautājumu, lai vismaz pīķa stundās
mācību kravas automašīnas neradītu nopietnus papildu sastrēgumus
pilsētas centrālajā ielā,» norāda Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods. Viņš piebilst,
ka šos jautājumus paredzēts pārrunāt gan ar CSDD, gan autoskolām,
kas piedāvās kravas automašīnu
vadītāju apmācības, bet pēc tam
priekšlikumi vēl jāapstiprina Satiksmes kustības drošības komisijā.

Pēc Valsts kontroles
revīzijas Rāviņš soda
kapitālsabiedrību vadītājus
No 1.lpp.

Iepazīstoties ar VK ziņojumu,
JAP pilnībā vai daļēji piekrīt secinājumiem par automašīnu nomas
pakalpojumiem, nepilnībām amatu
aprakstos, par nepilnībām un kļūdām grāmatvedības dokumentācijā
un jau novērstajam pārmetumam
par degvielas iepirkuma konkursa
nerīkošanu.
Vērtējot uzņēmuma «Jelgavas
poliklīnika» darbību, VK norāda
uz administratīvo resursu izmantošanu, pietiekami neizvērtējot
faktisko nepieciešamību, nepilnībām grāmatvedības dokumentu
noformēšanā un to, ka nav rīkots
iepirkums kosmētikai Estētiskās
medicīnas kabineta darbības nodrošināšanai.
Pārējām pašvaldības kapitālsabiedrībām, kurās tika veikta revīzija, VK norāda uz prēmiju izmaksām
2011. gadā, kad tas nebija atļauts,
un neprecizitātēm grāmatvedības
dokumentos.
Tomēr saņemtajos kapitālsabiedrību pārstāvju paskaidrojumos ir
minēti fakti un objektīvi argumenti,
kas ļauj apstrīdēt vairākus VK secinājumus. Tāpēc atsevišķiem VK se-

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) saviem klientiem
organizē tematisko semināru par izmaiņām
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Pirmais
seminārs notiks trešdien,
29. janvārī, pulksten 18
JNĪP Konferenču zālē
Pulkveža Brieža ielā 26.
Tam iepriekš jāpiesakās.
Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā stājās spēkā
šā gada 15. janvārī, un tie paredz
plašākas iedzīvotāju tiesības un dzīvojamo māju īpašnieku lielāku rīcībspēju, izvēloties sev piemērotāko norēķināšanās veidu par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem, tajā
skaitā norēķināšanos ar pakalpojumu sniedzēju tieši. «Tā kā grozījumi
likumā ir būtiski, mēs kā dzīvojamo
māju pārvaldnieks uzskatām par
pienākumu informēt savus klientus
par ieviestajām izmaiņām, skaidrojot, kā tās ietekmēs dzīvojamo māju

Pie skolas uzlej ledu

Aizraujoties ar Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieka Kaspara Neimaņa ideju pie skolas izveidot
hokeja laukumu, pirmdien desmit puišu bariņš no malkai paredzētiem dēļiem sāka laukuma
apmaļu veidošanu. Trešdien pašu veidotajā «baseinā» ielieta trešā, noslēdzošā, ūdens kārta,
lai jau ceturtdien laukumu varētu iemēģināt pirmie slidotgribētāji. Uz jauniešu ierīkotā ledus
slidotpriekus var izbaudīt jebkurš pilsētnieks – izmantot ledu var jebkurā laikā, jo piekļuve tam
Foto: Ivars Veiliņš
nav ierobežota.

Naktspatversmē pa dienu uzturas vidēji 20 cilvēki

pārvaldīšanu,» uzsver JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis, norādot, ka būtiskākās izmaiņas Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumā paredz, ka ar
pakalpojuma sniedzēju tieši varēs
norēķināties par siltumenerģijas
vai ēkas apkurei nepieciešamās
dabasgāzes vai ūdens piegādi, kā
arī par kanalizācijas, atkritumu
izvešanas pakalpojumu un koplietošanas vajadzībām paredzētās
elektroenerģijas nodrošināšanu
dzīvojamai mājai. Taču dzīvokļu
īpašnieki par pakalpojumiem tāpat
kā līdz šim varēs norēķināties arī ar
mājas pārvaldnieka starpniecību.
Ar grozījumiem likumā iepazīstinās JNĪP valdes loceklis J.Vidžis
un uzņēmuma Juridiskās daļas
vadītāja Jana Antsone. Uz tikšanos
uzaicināts arī Saeimas deputāts un
Mājokļu jautājumu apakškomisijas
sekretārs Viktors Valainis.
Semināram var pieteikties internetā, aizpildot pieteikuma formu
(forma pieejama JNĪP mājas lapā
www.nip.lv) vai arī zvanot pa tālruni 63023398. Ja seminārs gūs
plašu atsaucību, tas tiks organizēts
atkārtoti.
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Īsi
 Turpmāk katru otro sestdienu no
pulksten 9 līdz 16 Akadēmijas ielā 5 –
stāvlaukumā pie Mītavas tilta – notiks
biedrības «Pārtikas amatnieki» rīkotie
mājražotāju tirdziņi. Tuvākais tirdziņš
– 1. februārī, informē Jelgavas novada
pašvaldība. Izņēmuma kārtā tirdziņš notiks arī 8. februārī, kad Jelgavā būs Ledus
skulptūru festivāls. Biedrībā «Pārtikas
amatnieki» apvienojušies 23 dažādu nozaru ražotāji: maizes, konditorejas, siera,
gaļas izstrādājumu, dārzeņu pārstrādes
produktu, sulu un mājas vīnu.
 Jelgavas bibliotēkās turpinās datorapmācības cilvēkiem, kuri vecāki
par 50 gadiem, lai apgūtu pirmos
soļus darbā ar datoru. Bezmaksas
nodarbības notiek Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā (JZB), bibliotēkā «Pārlielupe»
un Miezītes bibliotēkā. Pieteikties aicināti jelgavnieki, kas vecāki par 50
gadiem, bez priekšzināšanām datora
lietošanā. Pieteikšanās – bibliotēkā vai
pa tālruni 63007747 (JZB), 63011829
(bibliotēka «Pārlielupe») un 63083151
(Miezītes bibliotēka).

cinājumiem pašvaldība nepiekrīt.
«Piemēram, nepiekrītam Valsts
kontroles revīzijas ziņojumā izteiktajam apgalvojumam, ka sadzīves  Sintija Čepanone
atkritumu apglabāšanas tarifi poligoniem «Brakšķi» un «Grantiņi»
Pašlaik naktspatversnav ekonomiski pamatoti. Tarifu
mes pakalpojumus izprojekti ir pamatoti un aprēķināti
manto vidēji 30 cilvēki
saskaņā ar likumu. Tarifi apstipdiennaktī. «Atbilstoši
rināti ar Sabiedrisko pakalpojumu
naktspatversmes noregulēšanas komisijas (SPRK) 2011.
likumam, tiklīdz gaisa
gada 9. marta lēmumu «Sadzīves attemperatūra noslīd zem
kritumu apglabāšanas pakalpojuma
mīnus 8 grādu atzīmes,
tarifa aprēķināšanas metodika» un
klientiem tiek nodrošiatbilst likumam «Par sabiedrisko
nāta iespēja uzturēties
pakalpojumu regulatoriem». Pašnaktspatversmē visu
valdībai nav pamata apšaubīt SPRK
diennakti. Tādējādi pašapstiprināto tarifu likumību,» uzlaik naktspatversmes
sver A.Rāviņš.
pakalpojumus izmanto
«Jelgavas pilsētas pašvaldība
ap 30 cilvēku, bet pa
VK sniedza paskaidrojumus un
dienu telpās uzturas
argumentētus iebildumus par vaividēji 20 klienti,» saka
rākiem revīzijas laikā izdarītajiem
Jelgavas Sociālo lietu
secinājumiem, tomēr ar atsevišķiem
pārvaldes Grupu dzīizņēmumiem lielākā daļa no tiem
vokļu vadītāja Skaidrīte
netika ņemti vērā. Apstrīdot VK
Slavinska, kura vada
revīzijas ziņojumu, pašvaldība saarī naktspatversmes
gatavoja un iesniedza argumentētu
darbu.
skaidrojumu VK padomei, tomēr
padome šo viedokli vērā neņēma,»
Viņa lēš, ka pašlaik potenciālie
piebilst A.Rāviņš.
naktspatversmes klienti vēl cenšas salam turēties pretī saviem
spēkiem, līdz ar to būtisks klientu skaita pieaugums pagaidām
nav vērojams. «Kamēr gaisa tem-

JNĪP klientiem skaidros
grozījumus Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumā
 Sintija Čepanone

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

peratūra ārā bija mīnus trīs četri
grādi, naktsmājas patversmē bija
nepieciešamas 20 – 25 cilvēkiem.
Pašlaik šo pakalpojumu izmanto
ap 30 personu. Nepieciešamības
gadījumā varam uzņemt līdz pat
50 klientiem,» tā S.Slavinska.
S. S l a v i n s k a n o r ā d a , k a
naktspatversmes izmantošana ir
maksas pakalpojums – klientam
par uzturēšanos naktspatversmē
jāmaksā 0,71 eiro par nakti, ja
klients uzturas naktspatversmē
mazāk par gadu, vai 1,14 eiro,
ja klienta uzturēšanās laiks
naktspatversmē pārsniedz gadu.
Citu pašvaldību iedzīvotājiem
naktspatversmes pakalpojums
izmaksā 9,39 eiro par nakti. Taču
situācijās, kad klients objektīvu
iemeslu dēļ nevar samaksāt,
viņš tiek iesaistīts līdzdarbības
pasākumos. Naktspatversmē
klientam tiek nodrošināta ēdināšana, personiskās higiēnas
iespējas un sociālā darbinieka
konsultācijas.
«Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem «Par
sociālajiem pakalpojumiem
Jelgavas pilsētas pašvaldībā»
maksimālais klienta uzturēša-

nās laiks naktspatversmē ir 60
dienas, par ko ar klientu tiek
noslēgts atbilstošs pakalpojuma
līgums. Pamatojoties uz klienta
rakstisku iesniegumu, objektīvu
iemeslu dēļ uzturēšanās laiku
naktspatversmē var pagarināt,»
skaidro Grupu dzīvokļu vadītāja.
Jāpiebilst, ka daļa klientu dienā
dodas savās gaitās, bet tie, kuri
aukstajā laikā naktspatversmē
uzturas arī pa dienu, saņem
siltas pusdienas. Uzturoties
naktspatversmē, klienti tiek
iesaistīti saimnieciskajos darbos,
piemēram, telpu uzkopšanā un
labiekārtošanā, nelielos remontdarbos.
Jāatgādina, ka naktspatversmē klienti tiek uzņemti katru
vakaru no pulksten 18 līdz 22
ziemas periodā (no 1. oktobra līdz
31. martam) un no pulksten 20
līdz 22 vasaras periodā (no 1. aprīļa līdz 30. septembrim). Vienu
mēnesi vasarā naktspatversme
ir slēgta, un pagājušajā gadā tās
pakalpojumi nebija pieejami no
1. līdz 29. jūlijam. Šāda kārtība
ieviesta, izvērtējot būtisko klientu skaita samazinājumu vasaras
mēnešos.

Notiks vērienīga vietējo uzņēmēju izstāde
 Ilze Knusle-Jankevica

Pavasarī notiks vērienīga uzņēmēju izstāde
«Uzņēmēju dienas Zemgalē 2014». Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes
priekšsēdētājs Imants
Kanaška uzsver, ka izstādē aicināti piedalīties uzņēmumi no visas
Zemgales un arī no ārvalstīm, tāpēc Jelgavas
uzņēmējiem tā ir lieliska
iespēja gan piesaistīt
jaunus klientus, gan
iepazīt konkurentus un
dibināt kontaktus.
Lēmums par šādas izstādes
rīkošanu pieņemts, lai sekmētu
savstarpējo kontaktu veidošanos
uzņēmējdarbības vidē, kā arī veicinātu Latvijas ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un tirgotāju atpazīstamību. Piedalīties izstādē aicināti
gan vietējie uzņēmēji, mājražotāji,
amatnieki, pakalpojumu sniedzēji,

izglītības iestādes, gan pārstāvji no
Jelgavas sadraudzības pilsētām.
Kā norāda Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras Jelgavas
nodaļas vadītāja Baiba Nolberga,
tas, iespējams, vietējiem uzņēmējiem pavērs jaunu tirgu vai sniegs
idejas jaunām biznesa jomām.
Izstādi rīkos Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociācija un Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras Jelgavas nodaļa sadarbībā
ar pašvaldību. «Sakārtota infrastruktūra ir viens no būtiskākajiem
priekšnoteikumiem tam, lai pilsētā
ieplūstu investīcijas, veidotos darbavietas un cilvēki par savu dzīvesvietu
izvēlētos Jelgavu. Uzņēmējdarbība
ir būtisks pilsētas attīstības virzītājspēks. Mūsu pašvaldība vienmēr
ir atbalstījusi uzņēmējus, ieguldot
infrastruktūrā un radot labvēlīgu
vidi jaunu uzņēmumu ienākšanai. Metālapstrāde, mašīnbūve,
kokapstrāde un pārtikas ražošana
– tās ir tikai dažas no nozarēm, kas
veiksmīgi attīstās pilsētā,» uzsver
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

B.Nolberga stāsta, ka izstāde
notiks divas dienas un tās dalībnieki iepazīstinās apmeklētājus ar
savu preci, piedāvājumu, atrodot
arvien jaunus klientus, tāpat būs
iespēja satikties ar vairumtirgotājiem, tādējādi sekmējot savas produkcijas izplatību Latvijā un aiz
tās robežām, kā arī atrast jaunus
sadarbības partnerus. «Izstādes
dalībnieki tiks arī vērtēti vairākās
nominācijās, piemēram, nosakot
inovatīvāko vai ģimenei draudzīgāko stendu,» tā B.Nolberga,
piebilstot, ka uzvarētājus nominācijās noteiks žūrija.
Dalību izstādē interesenti var
pieteikt līdz 5. aprīlim. Sīkāku
informāciju par izstādi iespējams saņemt pa e-pastu jelgava@
chamber.lv vai tālruni 63027207,
28646086.
Izstāde «Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2014» notiks 25. un
26. aprīlī Zemgales Olimpiskajā
centrā. Apmeklētājiem ieeja tajā
būs bez maksas. Izstādes laikā
tiks piedāvāta arī plaša kultūras
programma.

 Zemgales Olimpiskais centrs ziņo,
ka, iestājoties aukstākam laikam,
pilsētas publiskajā slidotavā Pasta salā noteikti papildu slidojumi
– turpmāk piektdienu un sestdienu
vakaros slidotgribētāji tiks gaidīti arī
pulksten 21. Nemainīgi paliek līdz šim
noteiktie slidojumu sākumi – brīvdienās
un svētku dienās pulksten 10, 13, 16 un
19, darba dienās pulksten 13, 16 un 19.
Lai pārliecinātos, vai konkrētais slidojums notiks, lūgums zvanīt pa tālruni
20367677. Jāatgādina, ka maksa par
slidošanu ir 2 eiro (Ls 1,41), bet bērni,
skolēni un pensionāri, uzrādot apliecību,
var slidot bez maksas. Darbojas arī slidu
noma, un šī pakalpojuma cena ir 1,50
eiro (Ls 1,05).
 12. februārī Latvijā notiks Ēnu diena, kurā piedalās arī Jelgavas pašvaldība. Skolēni, kuri vēlas «ēnot» kādu
no pilsētas pašvaldības speciālistiem,
aicināti pieteikties līdz 6. februārim.
Ar «ēnu» vakancēm iespējams iepazīties
mājas lapā Jelgava.lv, kur pieejama
arī pieteikuma anketa. Lai pieteiktos
«ēnot» pašvaldībā, skolēniem jāaizpilda
pieteikuma anketa un līdz 6. februārim
tā jānosūta pa e-pastu Jelena.Grisle@
dome.jelgava.lv. Visiem «ēnotājiem»
12. februārī pulksten 8.30 jāierodas
Jelgavas pilsētas domes Konferenču zālē
(pagrabstāvā) un kopā ar «ēnu» devējiem
jādodas uz izvēlētās vakances vietu.
 Sergejs Marčenko atzīts par labāko SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) šoferi decembrī reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos, savukārt Jelgavas pilsētas
pasažieru pārvadājumos par kvalitatīvo un atbildīgo darbu decembrī
īpaši uzteikts Valērijs Latunovs.

JAP valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
norāda, ka pašlaik sākta padziļināta
JAP šoferu darba rādītāju analīze jeb
2013. gada rezultātu kopsavilkuma
apkopošana, lai noteiktu, kuriem
šoferiem pienāksies īpaša balva – speciāli izveidota nozīmīte. Viņš skaidro,
ka kopumā par pagājušā gada darba
rezultātiem plānots apbalvot sešus JAP
šoferus – trīs pilsētas pasažieru pārvadājumos un trīs starppilsētu pasažieru
pārvadājumos.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas novada
Būvvalde
izsludina
konkursu uz
būvinspektora amatu.
Informāciju par pretendentiem
izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt
Jelgavas novada pašvaldības mājas
lapā www.jelgavasnovads.lv un
pie Jelgavas novada pašvaldības
personāla speciālista
Jelgavā, Pasta ielā 37, 202.
kabinetā, darba laikā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63012256.
Pieteikšanās termiņš –
2014. gada 31. janvāris.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2012. gada 29. novembra lēmumu Nr.15/2

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 29.
NOVEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-26
«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PABALSTU
PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu
Grozījumi:
Saistošie noteikumi Nr.13-5
(28.02.2013. lēmums Nr.2/2)
Saistošie noteikumi Nr.13-18
(26.09.2013. lēmums Nr.12/34)
Saistošie noteikumi Nr.13-47
(28.11.2013. lēmums Nr.15/6)

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus Jelgavas
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, pabalsta piešķiršanas
kritērijus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos
minētos pabalstus.
2. Noteikumu izpratnē pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
3. Noteikumu 10.6. – 10.8. un 10.10. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir
ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus uz pabalsta pieprasīšanas dienu un dzīvo
deklarētajā dzīvesvietā.
4. Noteikumu 10.1. – 10.5., 10.9., 10.11. un 10.13. apakšpunktā minētos pašvaldības
pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.
5. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (turpmāk – JSLP).

II Noteikumos lietotie termini

6. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošas
ģimenes pilnvarota persona, kura vēršas JSLP un pieprasa pašvaldības pabalstu.
7. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez
radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.
8. Daudzbērnu ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošie vecāki,
viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ar 3 (trim) un vairāk nepilngadīgiem bērniem,
kuri mitinās vienā mājoklī un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.
9. Apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina personas
ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim
(kvīts, čeks, bankas konta izdruka un citi).

III Pašvaldības pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

10. Pašvaldības pabalstu veidi:
10.1. pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē;
10.2. pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai;
10.3. pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
10.4. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;
10.5. pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai;
10.6. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
10.7. pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;
10.8. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
10.9. pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs
un vairāk bērni;
10.10. pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei;
10.11. pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu
ģimenei;
10.12. vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;
10.13. ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu;
10.14. apbedīšanas pabalsts.
11. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta pieprasītājs,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida iesniegumu.
12. Lai saņemtu noteikumu 10.1. – 10.7. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, kurus
piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, izņemot daudzbērnu ģimenēm noteikumu 10.1., 10.2.,
10.4. un 10.5. apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu, 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 10.8. – 10.14. un daudzbērnu ģimenēm noteikumu 10.1., 10.2., 10.4. un
10.5. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir, 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 pašvaldības pabalstu
saņemšanai.
15. Darbspējīgu personu, kura saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas,
izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālas 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. nepieciešamības gadījumā novērtē pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un sagatavo
dzīvesvietas apsekošanas aktu.
17. JSLP lēmumu par pašvaldības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne
vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad saņemti visi noteikumos minētie un
JSLP pieprasītie dokumenti.
18. JSLP informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu par pašvaldības 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.

saistošie noteikumi
20. Pašvaldības pabalstu nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra
bērna tiesības un intereses, ja pabalsta pieprasītājs:
20.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai atteicies sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo
stāvokli;
20.2. atteicies no vienošanās par līdzdarbību un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;
20.3. izvairās no līdzdarbības pienākumu un līguma par darba un sociālo prasmju saglabāšanu,
atjaunošanu un apgūšanu nosacījumu pildīšanas;
20.4. neļauj apsekot dzīvesvietu.

IV Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē

21. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas izglītības pārvalde» apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma
maksas apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam, tajā skaitā pirmsskolas
izglītības programmas izglītojamajam:
21.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīgas personas un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
21.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 199,20 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
21.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 227,66 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
21.4. no daudzbērnu ģimenes.
22. Pabalstu izglītojamajam, kurš mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Jelgavas
speciālā pamatskola» piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli. Pabalsts
tiek piešķirts saskaņā ar izglītības iestādes pieprasījumu un izglītojamo ikmēneša sarakstu.
23. Izslēgts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18
23.1 Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestāde izglītojamais saņem, uzrādot un
izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.
(28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)

V Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai

24. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 128,06 euro
apmērā uz trim mēnešiem, bet ne vairāk kā 469,55 euro apmērā kalendārajā gadā, piešķir
izglītojamajām:
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
24.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz 128,06 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
24.2. no daudzbērnu ģimenes.
25. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pārskaita
pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

VI Pabalsts mācību līdzekļu iegādei

26. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika
periodā no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, piešķir natūrā (dāvanu karte):
26.1. 56,91 euro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam:
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
26.1.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīgas personas un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
26.1.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 199,20 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
26.1.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 227,66 euro.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
26.2. 28,46 euro apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei):
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
26.2.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīgas personas un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
26.2.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 199,20 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
26.2.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 227,66 euro.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)

VII Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai

27. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 20% (divdesmit
procentu) apmērā no braukšanas maksas, kas ir noteikta ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu, mācību gada laikā un vasaras brīvdienās, saskaņā ar izglītības iestādes sarakstu par
piedalīšanos skolas pasākumos, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna
apliecību, piešķir Jelgavas pilsētas un citu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības
iestādes klātienes izglītojamajam:
27.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu
laikā nepārsniedz 128,06 euro;
27.2. no daudzbērnu ģimenes.
(28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)
28. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% (piecdesmit
procentu) apmērā, nepārsniedzot 16 (sešpadsmit) braucienus mēnesī, piešķir pensionāram
vai politiski represētai personai, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karti. (28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)
28.1 Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% (viens simts
procentu) apmērā, nepārsniedzot 5 (piecus) braucienus dienā, piešķir bērniem-bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem-bāreņiem, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība,
vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē, uzrādot un
izmantojot norēķiniem:
28.11. Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, ja izglītojamais klātienē mācās Jelgavas pilsētas
pašvaldības vispārējās un/vai profesionālās izglītības iestādē;
28.12. Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās kādā no Izglītības likumā
noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai
profesionālās izglītības iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
(28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)
28.2 Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai izglītojamais vēršas attiecīgajā Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē, Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes saņemšanai
persona vēršas JSLP.
(28.11.2013. saistošo noteikumu Nr.13-47 redakcijā)
29. Izslēgts ar 28.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-5.
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VIII Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai

30. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai un pabalstu zobārstniecības pakalpojumu
apmaksai piešķir personai, kura nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs un uz kuru
neattiecas Latvijas Republikas normatīvie akti par attaisnoto izdevumu par izglītību un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem kompensāciju.
31. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai līdz 156,52 euro kalendārajā gadā piešķir
personai, lai pēc šo izdevumu apmaksas ienākumi mēnesī uz katru personu ģimenē paliktu
ne mazāki kā 142,29 euro.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
32. Pabalstu medikamentu iegādei līdz 113,83 euro kalendārajā gadā vienai personai piešķir
akūtu (pēkšņu) slimību vai hronisku (atkārtotu) slimību paasinājumu gadījumos, ja šie
medikamenti nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā vai tos kompensē
līdz 75% (septiņdesmit pieciem procentiem) no to pilnas vērtības:
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
32.1. personai, kuras ģimenē ir darbspējīgas personas un ģimenes vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
32.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram un atsevišķi dzīvojošam invalīdam, kura vidējie
ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 227,66 euro;
32.3. pensionāram un invalīdam, kura ģimenē nav darbspējīgu personu un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 199,20 euro.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
33. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir:
33.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā, bet ne
vairāk kā 99,60 euro apmērā vienai personai kalendārajā gadā:
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
33.1.1. pensionāram un invalīdam, kura ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 227,66 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
33.1.2. darbspējīgai personai, kuras ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
33.2. zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai līdz 56,91 euro kalendārajā gadā:
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
33.2.1. personai, kuras ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;
33.2.2. bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
līdz 21 (divdesmit viena) gada vecumam, ja viņš turpina mācības;
33.2.3. pensionāram un invalīdam, kura ģimenē nav darbspējīgu personu un kura ģimenes
vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
199,20 euro.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
34. Pabalstu higiēnas preču iegādei un aprūpei līdz 170,74 euro kalendārajā gadā piešķir
gulošam pensionāram un invalīdam, kuram ir ģimenes ārsta atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību un kura ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 199,20 euro.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
35. Pabalstu briļļu iegādei līdz 56,91 euro apmērā kalendārajā gadā piešķir:
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
35.1. bērnam, kura ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro .
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
35.2. bērnam no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un ģimenes vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 199,20 euro;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
35.3. pensionāram un invalīdam, kura ģimenē nav darbspējīgu personu un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 199,20 euro.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
36. Lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai, pabalstu briļļu iegādei un pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, JSLP papildus jāiesniedz izdevumu apmaksu
apliecinošs dokuments (kvīts vai čeks), kas noformēts uz pabalsta pieprasītāja vārda, par
izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad kvīti vai čeku var iesniegt
līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim.
37. Pabalsta medikamentu iegādei un pabalsta higiēnas preču iegādei un aprūpei JSLP
papildus jāiesniedz:
37.1. izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par
personas veselības stāvokli;
37.2. attaisnojoši dokumenti, kuri apliecina iepriekš saņemtā pabalsta izlietojumu atbilstoši
paredzētajam mērķim.
38. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai nepiešķir:
38.1. par ārstēšanos ar netradicionālām metodēm (akupunktūru, adatu terapiju, aromaterapiju un citiem);
38.2. par redzes korekcijas operāciju ar lāzeru;
38.3. par masāžu;
38.4. par ārstniecības pakalpojumiem, kuri saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas
Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā nereģistrētās iestādēs;
38.5. par sociālās rehabilitācijas institūcijas saņemtajiem pakalpojumiem.
39. Pabalstu medikamentu iegādei nepiešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā nereģistrētu
medikamentu, vitamīnu, svaru regulējošu līdzekļu iegādei, kā arī, ja nav nozīmēts konkrēts
ārstēšanās kurss akūtas (pēkšņas) slimības vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājuma gadījumā.
40. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā
norādītajā bankas vai pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

IX Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti

41. Pabalstu 64,03 euro apmērā pārtikas iegādei vienu reizi trijos mēnešos kalendārajā gadā
piešķir atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai nav likumīgo apgādnieku un kuras
vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 99,60 euro.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
42. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

X Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā

43. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk – piedzimšanas pabalsts) 71,14 euro
apmērā par katru bērnu piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu
ne mazāk kā 12 mēnešus uz pabalsta pieprasīšanas dienu deklarējis Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un bērns ir deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
44. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni, neizmaksājot noteikumu 43. punktā
minēto piedzimšanas pabalstu, piešķir vienreizēju pabalstu:
44.1. 1422,87 euro apmērā, ja piedzimst divi bērni vienās dzemdībās;
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
44.2. 2845,74 euro apmērā, ja piedzimst trīs un vairāk bērnu vienās dzemdībās. (Grozīts
ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
45. Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas
dienas.
46. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir:
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46.1. ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā;
46.2. ja vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības.
47. Piedzimšanas pabalsta saņemšanai viens no vecākiem (aizbildņiem), uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, vēršas JSLP vai Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā.
48. Piedzimšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

XI Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei,
kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni

49. Pabalstu 42,69 euro apmērā mēnesī vienam bērnam vecumā no 1 (viena) līdz 3 (trim) gadiem transporta
izdevumu segšanai piešķir ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši 3 (trīs) un vairāk bērni.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
50. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

XII Pabalsts bērna invalīda ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei

51. Pabalstu 142,29 euro mēnesī bērnam invalīdam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei piešķir
bērnam:
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
51.1. kurš saņem valsts bērna invalīda kopšanas pabalstu;
51.2. kuram ir smaga garīga saslimšana, dziļa vai smaga garīga atpalicība un izteikti pārvietošanās traucējumi,
kuru dēļ bērns nespēj sevi aprūpēt, un veselības stāvoklis bērnam liedz apmeklēt izglītības iestādi;
51.3. kurš nesaņem valsts un/vai pašvaldības īslaicīgas un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus.
52. Pabalstu saņemšanai viens no bērna vecākam (aizbildnim) iesniedz JSLP:
52.1. veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību
sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – personai līdz 18 gadiem kopiju (uzrādot oriģinālu);
52.2. sertificēta bērnu psihiatra atzinumu par to, ka bērnam ir smaga garīga saslimšana, dziļa vai smaga
garīga atpalicība (izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas
veselības stāvokli).
52.3. ārstējoša ārsta atzinumu par to, ka bērnam ir izteikti pārvietošanās traucējumi (izraksts no stacionāra/
ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli).
53. Pabalstu piešķir līdz kalendārā gada beigām. Turpmākai pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam
atkārtoti jāvēršas JSLP ar iesniegumu un noteikumu 52. punktā minētajiem dokumentiem.
54. Pabalsta izmaksu bērnam invalīdam pārtrauc, ja:
54.1. beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;
54.2. sasniedzis pilngadību.
55. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.

XIII Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas
mācību maksas segšanai

56. Pabalstu 14,23 euro apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas
segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos,
kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
56.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro;
56.2. no daudzbērnu ģimenes;
56.3. no aizbildņu ģimenes.
(26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.13-18 redakcijā)
57. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

XIV Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai
un verificēšanai daudzbērnu ģimenei

58. Pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai piešķir daudzbērnu ģimenei,
kura deklarēta un dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā neatkarīgi no īpašuma piederības, pamatojoties uz
mājas apsaimniekotāja vai institūcijas, kurai ir licence ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un
verificēšanai, rēķinu par sniegto pakalpojumu.
59. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

XV Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties
no brīvības atņemšanas iestādes

60. Pabalstu 42,69 euro apmērā piešķir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras
pamata dzīvesvieta pirms apcietināšanas bija deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
61. Pabalstu piešķir, ja iesniegums JSLP saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no brīvības
atņemšanas iestādes.
62. Pabalsta pieprasītājs JSLP uzrāda Ieslodzījumu vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu no brīvības
atņemšanas iestādes.
63. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā kasē.

XVI Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai,
kurai ir 100 un vairāk gadu

64. Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai 142,29 euro apmērā piešķir personai, kurai ir 100 (viens simts)
un vairāk gadu.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
65. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā vai izmaksā kasē.

XVII Apbedīšanas pabalsts

66. Apbedīšanas pabalstu 270,35 euro apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai.
(Grozīts ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.13-18)
67. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:
67.1. mirušais nav atpazīts;
67.2. mirušais bijis deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (turpmāk – VSAA):
67.2.1. nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;
67.2.2. piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldībā noteikto pabalsta apmēru.
68. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas pabalstu, tad
tiek izmaksāts pabalsts, lai segtu starpību starp pašvaldības un VSAA noteikto pabalstu.
69. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu.
70. Apbedīšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja
bankas kontā.

XVIII Noslēguma jautājumi

71. Daudzbērnu ģimenēm noteikumu 10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.9. un 10.11. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli piešķir, sākot ar 2013.
gada 1. janvāri.
72. Noteikumu 10.4. un 10.7. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus un materiālo stāvokli, piešķir, sākot ar 2013. gada 1. janvāri.
72.1 Noteikumu 28. punktā minēto pašvaldības pabalstu, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un
materiālo stāvokli, piešķir, sākot ar 2013. gada 1. maiju.
(28.02.2013. saistošo noteikumu Nr.13-5 redakcijā)
73. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005. gada
17. februāra saistošie noteikumi Nr.89 «Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi».
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Uzvar duatlona sacensībās

Viktors Vovruško izcīnījis uzvaru starptautiskās duatlona
sacensībās – viņš ar
laiku 1:00,41 ne tikai uzrādīja labāko
rezultātu savā vecuma grupā (30 – 34),
bet uzvarēja arī absolūtajā vērtējumā vīriešu konkurencē.
«Starts bija ideāls. Sacensības uzvarēju
vairāk taktiski, jo kontrolēju visu laiku,» tā
V.Vovruško. Sacensību distance bija 5 km
skrējiens, 20 km brauciens ar velosipēdu,
2,5 km skrējiens. Sacensībās piedalījās 111
dalībnieki no Šveices, Spānijas, Dānijas,
Igaunijas, Austrijas, Venecuēlas, Argentīnas un Latvijas.

Nobalso par mūsējiem!

Portālos www.basket.lv, draugiem.lv un
delfi.lv sācies balsojums par «Aldara»
Latvijas Basketbola līgas (LBL) Zvaigžņu
spēles komandu sākuma piecniekiem.
Latvijas spēlētāju komandas kandidātu
vidū ir arī BK «Jelgava» basketbolisti,
tāpēc komandas līdzjutēji aicināti izteikt
savu viedokli un balsot par mūsu komandas spēlētājiem. Balsojums ilgs līdz
30. janvārim. LBL Zvaigžņu spēle notiks
9. februārī pulksten 14 Jēkabpils sporta
namā, to tiešraidē demonstrēs Delfi TV.
Spēles formāts būs LBL komanda pret leģionāru izlasi. Zvaigžņu spēles laikā notiks
arī trīspunktu metēju sacensības, slam
dunk konkurss, meistarības konkurss,
treneru sacensības metienos no centra un
komandu karsējmeiteņu konkurss.
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Paliek ceturtais aiz svītras

Ēriks Ozollapa piedalījās «Red Bull Crashed
Ice» pasaules čempionāta kvalifikācijā. «Tā
bija pirmā reize, kad
slidoju no kalna – es
biju tāds vienīgais no
108 dalībniekiem,»
atzīst viņš. Pirmajā
braucienā viņš finišēja 8., bet otrajā piedzīvoja kritienu. «Bija stāva nogāze un aiz tās
straujš pagrieziens, braucu bez bremzēm,
neierakstījos un nokritu uz ceļiem, zaudējot 3 sekundes.» Viņam kopvērtējumā 34.
vieta, bet čempionātam kvalificējās 30
labākie. Ērikam vēl ir cerība tikt uz čempionātu: ja nepiedalīsies četri dalībnieki vai ja
viņam piešķirs brīvbiļeti.

Decembrī – Latvijas čempioni
peldēšanā un daiļslidošanā
Aizvadītā gada pēdējā mēnesī vislabāk sevi parādījuši Jelgavas peldētāji
un daiļslidotāji, izcīnot Latvijas čempionu titulus. Divi Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi
– Kristiāna Kalniņa un Deniss Komars
– kļuva par 2013. gada Latvijas čempioniem junioriem. Sportistu trenere
Astra Ozoliņa norāda, ka abi sportisti
pagājušajā gadā ir uzlabojuši savus
rezultātus, turklāt Deniss Latvijas junioru reitingā šobrīd ir numur viens.
Par Latvijas čempionēm decembrī
kļuva arī divas Jelgavas Ledus sporta
skolas meitenes – Alīna Fjodorova
(treneris Andrejs Brovenko) ir Latvijas
čempione pieaugušajiem, bet Diāna
Ņikitina (treneris Romāns Panteļejevs)
– Advanced Novice vecuma grupā.
Sportistus sveica Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis, novēlot
Jelgavas sportistiem panākumus un iekļūšanu Latvijas Olimpiskajā vienībā. «Iepriekšējā gadā Olimpiskās vienības
sastāvā bija tikai viens mūsu sportists, bet šogad ir seši – viens pamatsastāvā, viens rezerves sastāvā un četri
jaunatnes sastāvā,» tā J.Kaminskis. Viņš arī teica paldies par darbu sportistu treneriem.
Jāpiebilst, ka pagājušā gada sportistu sniegums tiks izvērtēts un labākie gada sportisti un treneri sumināti pasāFoto: Ivars Veiliņš
kumā «Sporta laureāts 2013», kas notiks 31. janvārī kultūras namā «Rota».

Ziemas kausā «Jūrmalu» uzvar ar 7:0

Vladislavs Kozlovs, vienus vārtus iesita Armands Pētersons,
Oļegs Malašenoks, Georgijs Diakvinašvili. Šajā gatavošanās
etapā ar Jelgavas komandu trenējas A.Pētersons, gruzīns
G.Diakvinašvili, Aleksandrs Baturinskis, itāļu malējais pussargs Fabio Pasanjo, kā arī pēc divu gadu pārtraukuma
atgriezies V.Kozlovs. Jāatgādina, ka, salīdzinot ar pagājušo
sezonu, komandas kodols ir palicis nemainīgs – prom devies
vien leģionārs Mindaugs Grigarāvičs. Vēl Jelgavā atgriezies
Gints Freimanis. Komandas galvenais treneris Vladimirs Beškarevs norāda, ka viņam patika sniegums, kādu demonstrēja
«Jelgavas» futbolisti, neskatoties uz to, ka pretinieki spēlēja
ar rezerves sastāvu. «Galvenais šajās spēlēs tomēr ir izlaist
Foto: Ivars Veiliņš
laukumā visus spēlētājus,» tā treneris, norādot, ka viņa mērFK «Jelgava» aizvadījis pirmo Virslīgas Ziemas kausa ķis ir panākt, lai komanda spēlē tādu futbolu, kāds pašiem
spēli un tajā pārliecinoši ar 7:0 pieveica FC «Jūrmala». patīk. Nākamā Ziemas kausa spēle mūsējiem būs 3. februārī
Pa diviem vārtiem šajā spēlē guva Vadims Žuļevs un pulksten 13.30 pret Rīgas «Daugavu» «Skonto» hallē.

Meklē darbu
Pensionārs, ir B, C, E kategorijas, ar 50
gadu bezavāriju stāžu, kam apnicis tālbraucēja darbs. Var piedāvāt jebkādu
darbu, nesaistītu ar fizisko. Ir vieglā automašīna. Tālrunis 26304011.
Mūrē kamīnus, plītis, krāsnis, siltummūrus,
pirtskrāsnis, skursteņus. Tālrunis 28893830.
Meklēju darbu veca, slima, vientuļa cilvēka
aprūpē. Darba laiks var būt nenoteikts. Ir
izglītība un pieredze. Tālrunis 25775786.
Jauns vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25990746.
Celtnieks. Tīru, mūrēju skursteņus, mūrīšus, plītis, remontēju. Tālrunis 27478204.

Piedāvā darbu
Ralfs Cīrulis piedāvā darbu mājas pieskatītājam (vēlams pesionārs) Jelgavas rajonā.
Dzīvošana uz vietas. Tālrunis 29232384.
Saistībā ar skaistumkopšanas salona «Fēbe»
atvēršanu aicinām darbā frizierus(-es),
manikīra meistaru(-i) un kosmetologu(-ģi).
Tālrunis 25247279.
SIA «Ceplīši A.S.» aicina darbā dzīvu lopu
uzpirkšanas aģentus(-es). Darbs labi apmaksāts. Tālrunis 29184771.

Jauns skaistumkopšanas salons «Bogema»
Jelgavas centrā piedāvā darbu administratoram(-ei), frizierim(-ei), kosmetologam(-ģei),
masierim(-ei), manikīra, pedikīra meistaram(-ei). Tālrunis 29608278.

Pārdod
Bērza briketes. Ar piegādi 155 EUR/t.
T.27029553
Sausu skaldītu malku maisos. T.25994203
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288
Ozola briketes, 180 EUR/t. T.29907466
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Lēti – izvelkamu tahtu. T.29698546

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku necaurspīdīgas apaļas un ovālas
dzintara krelles. T.25246619.

Dažādi
Mājas palīgu (vēlams senioru). T.25325855
Kvalitatīvs dzīvokļu remonts no 0 līdz atslēgai, arī
santehnika, elektroinstalācija. T.28861525, Jānis
Juridiskais birojs ADEMIDE – konsultācijas;
līgumi; prasības pieteikumi; SIA dibināšana, likvidācija; maksātnespējas lietas. Raiņa
14. T.29179847; www.ademide.lv
Izved sadzīves tehniku. T.26775279
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Piedāvāju masāžas pakalpojumus pēc
pieraksta. T.26102978.
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši

MIHAILS STEPANOVS (1930. g.)
RUTA TRUKŠĀNE (1943. g.)
ALEKSANDRS SAVEĻJEVS (1975. g.)
JEKATERINA SVINCOVA (1930. g.)
GAĻINA VASIĻJEVA (1946. g.)
LATTE KOZLOVA (1932. g.).
Izvadīšana 24.01. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 27. janvāris
LTV1

Otrdiena, 28. janvāris
LTV1

6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1751.sērija.
9.30 Sapņu ceļojums. Sanfrancisko. Melodrāma. (ar subt.).
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Dzintara pusē.*
11.55 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
12.50 Kinotēka.*
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Strīpainis. ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
15.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1751.sērija.
16.30 Olimpieša portrets. Skeletons. Martins un Tomass Dukuri.
16.45 Olimpieša portrets. Ātrslidošana. Haralds Silovs.
17.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
17.30 Skats no malas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 4. Seriāls. 9.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” pa ledāja pēdām.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. TV spēle.
22.00 Viss notiek!
22.30 Latvija var!
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 “De facto”.*
23.55 Četras istabas.*
0.30 Olimpieša portrets.*
1.00 Agata Kristi. Mis Mārpla 6. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
4.55 Kinotēka.*
5.25 Četras istabas.*

6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1752.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” pa ledāja pēdām.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 4. Seriāls. 9.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sapņu viesnīca. Melodrāma. (ar subt.).
13.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.25 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla filma. 2.sērija1.
14.25 Viss notiek!*
15.00 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.15 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1752.sērija.
16.15 Olimpieša portrets. Bobslejs. Intars Dambis un Daumants Dreiškens.
16.30 Olimpieša portrets. Kamaniņu sports. Brāļi Šici, Mārtiņš
Rubenis, Elīza Tīruma.
16.45 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
17.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 4. Seriāls. 10.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” pa ledāja pēdām.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 Gvido Zvaigzne. Dokumentāla filma.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 Olimpieša portrets.*
1.05 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.
1.50 Aizliegtais paņēmiens.*
4.55 Skats no malas.*
5.25 Četras istabas.*

LTV7

LTV7

6.05 Parandžas un augsti papēži. Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 115.sērija.
7.30 Norvēģijas dabā. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
7.55 Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs.*
8.15 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
8.35 Pie rīta kafijas.*
8.55 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
9.15 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.40 Mūsu Čārlijs 16. Seriāls. 21.sērija.
11.35 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 14.sērija.
12.30 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 115.sērija.
13.20 Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.50 Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga.*
14.10 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.* 1. un 2.brauciens divniekiem.
16.10 JAUNUMS! Kalle nāk. Seriāls. 1.sērija.
17.10 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 15.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Ķepa uz sirds.
20.00 Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014.*
20.20 Brāļi Hūberi. Dokumentāla filma.
21.15 Olimpiskā sporta studija.
22.00 Midsomeras slepkavības 3. Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.55 Dikte. Seriāls. 4.sērija.
0.45 Olimpiskie zelta mirkļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
4.50 “SeMS” piedāvā... Mūzikas grupu konkurss “Troksnis 4”.*

LNT
5.00 Komisārs Reksis 14. Seriāls. 6.sērija.
5.45 Ticīgo uzvaras balss.
6.15 Bernards. Animācijas seriāls.
6.30 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.55 Būt slaidai un mīlētai. Vācijas romantiska komēdija.
11.55 Galileo.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 40.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 3.sērija.
15.40 JAUNUMS! Kādas slimības vēsture. Seriāls. 1.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 69.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 70.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 41.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 1/5 – tranzīta aktualitātes.
20.40 Degpunktā.
21.15 Operācija “i” un citi Šurika piedzīvojumi. Krievijas komēdija. 1965.g.
23.15 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
0.10 Dzīvīte 2.
0.30 LNT ziņu “Top 10”.
1.20 Galileo.
1.40 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 69. un 70.sērija.
3.00 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 3.sērija.
3.45 Degpunktā.
4.10 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
4.35 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 22.sērija.
5.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 16.sērija.
6.35 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.05 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani. Animācijas seriāls.
7.50 Tētuka meitiņas 5. Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 Neiespējamā misija 4. 8.sērija.
9.50 Mitjaja stāstiņi. Ukrainas seriāls. 2011.g. 7. un 8.sērija.
11.00 Māmiņu klubs.
11.30 Garšīgi dzīvojam!
12.05 Televeikala skatlogs.
12.15 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.25 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 173. un 174.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 721. un 722.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 19. un 20.sērija.
18.00 Dzīvās lelles 2. ASV realitātes šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 722.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 7.sērija.
22.00 CSI Lasvegasa 13. ASV seriāls. 4.sērija.
23.00 Radīti skatuvei 4. ASV seriāls. 6.sērija.
0.00 Nekā personīga.
1.00 Neiespējamā misija 4. 8.sērija.
1.50 Kobra. Seriāls. 22.sērija.
2.40 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 173. un 174.sērija.
3.30 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 16.sērija.
4.20 Bez tabu.

6.05 Parandžas un augsti papēži. Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 116.sērija.
7.30 Norvēģijas dabā. Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
7.55 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
8.15 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
8.35 TV mozaīka.*
8.55 Skatpunkti. Televeikala skatlogs.*
9.15 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.40 Kalle nāk. Seriāls. 1.sērija.
11.35 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 15.sērija.
12.30 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 116.sērija.
13.20 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
13.55 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā 2013.*
4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
15.20 Olimpiskā sporta studija.*
16.10 Kalle nāk. Seriāls. 2.sērija.
17.10 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 16.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Aktuālais jautājums. (krievu val.).
20.00 “SeMS” ceļo.*
21.00 Pelēkie roņi. Dzīve uz robežas. Dokumentāla filma.
21.55 Tavs auto.
22.25 Autosporta programma nr.1.
23.00 Lilīhammera. Seriāls. 6.sērija.
23.55 Olimpiskā sporta studija.*
0.40 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
1.10 Olimpiskie zelta mirkļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
5.00 Tavs auto.*
5.30 Autosporta programma nr.1.*

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Gadās arī trakāk 4. ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.05 Viltus bagātniece. Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
12.00 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 41.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 4.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 71.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 72.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 42.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Kā svaiga vēsma. Vācijas drāma. 2009.g.
23.05 Nikita 2. ASV seriāls. 25.sērija.
0.00 Dzīvīte 2.
0.20 Operācija “i” un citi Šurika piedzīvojumi. Krievijas komēdija. 1965.g
2.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 71. un 72.sērija.
3.25 Degpunktā.
3.50 Šodien novados.
4.00 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 4.sērija.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 23.sērija.
5.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 17.sērija.
6.40 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.10 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.40 Bakugani. Animācijas seriāls.
8.00 Tētuka meitiņas 5. Seriāls. 19. un 20.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 7.sērija.
11.00 Mahinatori 2. ASV seriāls. 13.sērija.
12.00 Televeikala skatlogs.
12.15 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.25 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 175. un 176.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 722. un 723.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. Krievijas seriāls. 21. un 22.sērija.
18.00 Dzīvās lelles 2. ASV realitātes šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 723.sērija.
21.00 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
22.00 CSI Nujorka 9. ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
23.00 Atriebība. ASV seriāls. 2011.g. 20.sērija.
0.00 Grēcīgā Kalifornija 4. ASV seriāls. 11.sērija.
0.35 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.05 Neiespējamā misija 4.
1.55 Kobra. Seriāls. 23.sērija.

tv programma
2.50 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 175. un 176.sērija.
3.40 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 17.sērija.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 29. janvāris
LTV1
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1753.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” pa ledāja pēdām.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 4. Seriāls. 10.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Aizliegtais paņēmiens.*
12.15 Gvido Zvaigzne. Dokumentāla filma.
13.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.20 Vertikāle.*
13.50 Latvija var!*
14.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1753.sērija.
16.15 Olimpieša portrets. Treneri, ikonas, celmlauži. Sandis
Prūsis un Dainis Dukurs.
16.30 Olimpieša portrets. Kalnu slēpošana. Kristaps Zvejnieks.
16.45 Kas te? Es te!*
17.15 100 g kultūras. Personība.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 4. Seriāls. 11.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Viking Lotto”.
21.20 Sastrēgumstunda.
22.30 Zebra.
22.45 Nākotnes parks.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Personība.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 Olimpieša portrets.*
1.05 1:1. Aktuālā intervija.*
1.55 Kinotēka.*
2.25 Aculiecinieks.*
4.55 Vides fakti.* (ar subt.).
5.25 Četras istabas.*

LTV7
6.05 Parandžas un augsti papēži. Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 117.sērija.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs. (ar subt.).
8.15 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
8.35 Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs.*
8.55 Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs.*
9.15 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.40 Kalle nāk. Seriāls. 2.sērija.
11.35 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 16.sērija.
12.30 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 117.sērija.
13.20 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.50 Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā.*
14.10 Pasaules kausa izcīņa skeletonā.* 1. un 2.brauciens vīriešiem.
16.10 Kalle nāk. Seriāls. 3.sērija.
17.10 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 17.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
20.00 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
20.30 Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti.*
21.00 Kā darbojas Visums? 2. Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.50 Makšķerēšanas noslēpumi.
22.20 Ātruma cilts.
22.50 Pelēkie roņi. Dzīve uz robežas. Dokumentāla filma.
23.45 Olimpiskie zelta mirkļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.15 Imanta – Babīte.*
5.00 Drosmīgās pārmaiņas. Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Gadās arī trakāk 4. ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.05 Kā svaiga vēsma. Vācijas drāma. 2009.g.
12.00 Dzintara dziesmas 2.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 42.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 5.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Krievijas seriāls. 3.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 73.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 74.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 43.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Glābšanas misija 112.
21.40 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
22.40 Noziegums Parīzē. Seriāls. 3.sērija.
23.45 Dzīvīte 2.
0.05 Amerikas ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs. 2009.g.
1.45 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 73. un 74.sērija.
3.05 Degpunktā.
3.30 Šodien novados.
3.40 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 5.sērija.
4.25 Galileo.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 24.sērija.
5.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 18.sērija.
6.40 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.10 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.40 Bakugani. Animācijas seriāls.
8.00 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 21. un 22.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
11.00 Mahinatori 2. ASV seriāls. 14.sērija.
12.00 Televeikala skatlogs.
12.15 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.25 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 177. un 178.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 723. un 724.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 23. un 24.sērija.
18.00 Dzīvās lelles 2. ASV realitātes šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.

Ceturtdiena, 2014. gada 23. janvāris
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 724.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.). 21.sērija.
22.10 “Ievas” pārvērtības 5. 23.00 Kinomānija 5.
23.30 Likums un kārtība: Losandželosa. ASV seriāls. 20.sērija.
0.25 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.00 Neiespējamā misija 4.
1.50 Kobra. Seriāls. 24.sērija.
2.45 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 177. un 178.sērija.
3.35 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 18.sērija.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 30. janvāris
LTV1
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1754.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 4. Seriāls. 11.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sastrēgumstunda.* (ar surdotulkojumu).
12.40 “De facto”.* (ar subt.).
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Province.* (ar subt.).
14.05 Kas var būt labāks par šo?* (ar subt.).
14.35 Zebra.*
14.50 Nākotnes parks.* (ar subt.).
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1754.sērija.
16.15 Olimpieša portrets. Slēpošana.
16.30 Olimpieša portrets. Biatlons.
16.45 Kas te? Es te!*
17.15 100 g kultūras. Diskusija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 4. Seriāls. 12.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Selfridžs. Seriāls. 8.sērija.
22.05 Piektdienas vakariņas 2. Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Diskusija.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 Olimpieša portrets.*
1.05 Bēgšana no Šoušenkas. ASV krimināldrāma. 1994.g.
3.25 Sastrēgumstunda.*
4.25 Province.* (ar subt.).
4.55 Vertikāle.*
5.25 Četras istabas.*

LTV7
6.05 Parandžas un augsti papēži. Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 118.sērija.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs.
8.15 TV mozaīka.*
8.35 Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs.*
8.55 Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs.*
9.15 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.40 Kalle nāk. Seriāls. 3.sērija.
11.35 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 17.sērija.
12.30 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 118.sērija.
13.20 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.50 Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts.*
14.10 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.* 1. un 2.brauciens četriniekiem.
16.10 Kalle nāk. Seriāls. 4.sērija.
17.10 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 18.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 12.sērija.
20.00 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
20.30 Spots.*
21.00 Putins, Krievija un Rietumi. BBC dokumentāla filma. 4.sērija.
22.10 Uz meža takas.
22.40 Kā darbojas Visums? 2. Dokumentāla filma. 3.sērija.
23.30 Tavs auto.*
0.00 Autosporta programma nr.1.*
0.30 Olimpiskie zelta mirkļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.32 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
5.00 Drosmīgās pārmaiņas. Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Gadās arī trakāk 4. ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Sieviete vīriešu pasaulē. Vācijas komēdija. 2012.g.
12.00 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 43.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 6.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 4.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 75.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 76.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 44.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Basketbols TV.
20.40 Degpunktā.
21.15 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
22.10 Svešiniece pilsētā. ASV un Kanādas romantiska komēdija.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 Likums un kārtība 7. ASV seriāls. 10.sērija.
1.15 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 75. un 76.sērija.
2.35 Degpunktā.
3.00 Šodien novados.
3.10 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 6.sērija.
3.55 Galileo.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 25.sērija.
5.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 19.sērija.
6.40 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.10 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.40 Bakugani. Animācijas seriāls.
8.00 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 23. un 24.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.). 21.sērija.
11.00 Mahinatori 2. ASV seriāls. 15.sērija.
12.00 Televeikala skatlogs.
12.15 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.

14.25 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 179. un 180.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 724. un 725.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 25. un 26.sērija.
18.00 Dzīvās lelles 2. ASV realitātes šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 725.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 8. ASV seriāls. 18.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Universālais kareivis. Atmaksas stunda.
ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.15 “Overtime TV”. Latvijas raidījums par sportu.
1.15 Neiespējamā misija 4.
2.05 Kobra. Seriāls. 25.sērija.
2.50 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 179. un 180.sērija.
3.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 19.sērija.
4.25 Bez tabu.

Piektdiena, 31. janvāris
LTV1
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Alpu dakteris 2. Seriāls. 8.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.35 Mana ģimene 4. Seriāls. 12.sērija.
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Labāki laiki. Seriāls. 17.sērija.
12.30 1:1. Aktuālā intervija.*
13.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.30 100 g kultūras. Diskusija.*
14.15 100 g kultūras. Personība.*
15.00 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
15.45 Vides fakti.* (ar subt.).
16.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
16.35 Olimpieša portrets. Hokejs.
16.50 Olimpieša portrets. Latvijas olimpiskā komanda.
17.05 Alpu dakteris 2. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014.*
19.15 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Aizliegtais paņēmiens.
22.00 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.00 Selfridžs. Seriāls. 8.sērija.
0.50 Olimpieša portrets.*
1.20 Piektdienas vakariņas 2. Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
2.15 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
3.10 Labāki laiki. Seriāls. 17.sērija.
4.10 Krodziņā pie Paula.*
5.30 LTV portretu izlase. Staltu dzimta.

LTV7
6.05 Parandžas un augsti papēži. Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 119.sērija.
7.30 Norvēģijas dabā. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
7.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
8.15 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
8.35 Tādas lietas. Televeikala skatlogs.*
8.55 Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs.*
9.15 Labākais no “Euromaxx.” “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.35 Kalle nāk. Seriāls. 4.sērija.
11.30 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 18.sērija.
12.20 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 119.sērija.
13.10 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.40 Aktuālais jautājums.* (ar subt.).
14.10 Pasaules kausa izcīņas posma kamaniņu sportā Siguldā apskats.
16.10 Kalle nāk. Seriāls. 5.sērija.
17.10 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 19.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 13.sērija.
20.00 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
20.30 Lielais cirks 9. 12.daļa.
21.30 Loengrīns no Varka Kru. Dokumentāla filma.
23.00 Makšķerēšanas noslēpumi.*
23.30 Ātruma cilts.*
0.00 “Positivus 2013”.*
1.00 Imanta – Babīte pietur...*
1.30 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 12.sērija.
2.00 Bēgšana no Šoušenkas. krimināldrāma.
4.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.* 1. un 2.brauciens
divniekiem. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Gadās arī trakāk 4. ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.30 Basketbols TV.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.05 Svešiniece pilsētā. ASV un Kanādas romantiska komēdija.
12.00 Noziegums Parīzē. Francijas un Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 44.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 7.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 5.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 77.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 78.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 45.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.05 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 5.sērija.
22.35 Zagļu kodekss. ASV un Vācijas kriminālfilma. 2007.g.
0.35 Dzīvīte 2.
0.55 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 77. un 78.sērija.
2.20 Degpunktā.
2.45 Šodien novados.
2.55 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 7.sērija.
3.40 Galileo.
4.30 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 26.sērija.
5.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 20.sērija.
6.40 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.10 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.40 Bakugani. Animācijas seriāls.
8.00 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 25. un 26.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Nozieguma skelets 8. ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
11.00 Mahinatori 2. ASV seriāls. 16.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 23. janvāris
12.00 Televeikala skatlogs.
12.15 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
13.25 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
13.55 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.20 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 181. un 182.sērija.
15.30 Betija Vaita un vecie ērmi 2. Humora raidījums.
16.55 Tētuka meitiņas
5. Seriāls (ar subtitriem). 27. – 29.sērija.
18.25 Runā Rīga! 2.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 Taksis 3. Francijas komēdija.
22.10 Aizpūstie. Lielbritānijas un Itālijas komēdija. 2002.g.
0.05 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
1.05 Neiespējamā misija 4.
1.55 Kobra. Seriāls. 26.sērija.
2.50 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 181. un 182.sērija.
3.40 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 20.sērija.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 1. februāris
LTV1
6.02 Vides fakti.*
6.30 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*
7.30 Dinozauru vilciens 2. Animācijas seriāls.
8.00 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi.
8.25 Luijs. Animācijas seriāls.
8.35 Bitīte Maija. Animācijas seriāls.
9.05 Kas te? Es te!*
9.35 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 TV PIRMIZRĀDE. Hannija un Nannija 2. Piedzīvojumu filma.
12.40 “Teātris.zip” iesaka... Koki mirst stāvus.* Valmieras teātra izrāde.
15.05 100 g kultūras. Personība.*
15.45 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00 Ceļojums cilvēka ķermenī. BBC dokumentāla filma. 4. sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Eurojackpot”.
21.25 TIEŠRAIDE. Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014.
Nacionālā atlase. 1.pusfināls.
23.35 Kolka Cool. Latvijas komēdija. 2011.g.
1.10 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.50 Rīgas Tehniskajai universitātei – 150. Lieluzvedums
“Radi tālāk!”.*
4.50 Gudrs, vēl gudrāks.*

LTV7
6.05 “Mikrofona” dziesmas.*
7.35 Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga.*
7.50 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
8.10 Pie rīta kafijas.
8.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
8.50 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.10 Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.
9.30 Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs.
9.50 Tādas lietas. Televeikala skatlogs.
10.10 Attīstības kods. Televeikala skatlogs.
10.30 Ātruma cilts.*
11.00 Makšķerēšanas noslēpumi.*
11.30 Olimpiskā sporta studija.*
12.15 Varavīksnes cilts. ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
13.50 Pasaules kausa izcīņa bobslejā.* 1. un 2.brauciens
divniekiem. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
15.45 Putins, Krievija un Rietumi. BBC dokumentāla filma. 4.sērija.
16.55 Kārļa Lielā kods. Vācijas piedzīvojumu filma.
19.10 Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls.
19.40 Plūstošais zelts. Dokumentāla filma.
20.45 Midsomeras slepkavības 4. Detektīvseriāls. 1.sērija.
22.40 Pirmie. Londonas olimpisko spēļu dokumentālā filma.
0.40 Savējais. ASV trilleris. 1999.g.
3.20 Spilgtie ekrāni. Dokumentāla filma.
3.30 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
3.40 Misija Londonā.* Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
4.10 Pasaules kausa izcīņa skeletonā.* 1. un 2.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

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

SIA «KULK» piedāvā darbu
TĀMĒTĀJAM(-I) uz pilnu slodzi.
Darba pienākumi:
• sastādīt tāmes atbilstoši būvniecības darba projektiem (tajā skaitā arī dalībai konkursos);
• sastādīt specifikācijas;
• noteikt materiālu un būvdarbos izmantojamo mehānismu daudzumu, sastādīt cenu pieprasījumus;
• veikt darba patēriņa aprēķinus, ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un iekārtām,
aprēķināt pašizmaksu un peļņu;
• atbilstoši prasībām noformēt tāmju dokumentāciju.
Prasības pretendentam:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• atbilstoša darba pieredze un izpratne ceļu būvniecības un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija)
objektu tāmēšanā;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu,
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word», «Excel»,
«AutoCad» vai «MicroStation»);
• labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Interesentus lūdzam CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa
e-pastu personals@kulk.lv vai uz adresi
SIA «KULK», Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007,
ar norādi «Tāmētājs(-a)».
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti
nākamajai atlases kārtai.

TV programma

5.00 Kādas slimības vēsture. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 Boba burgeri 3. Animācijas seriāls.
6.10 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2.sērija.
7.05 Degpunktā.
7.35 Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2. Animācijas seriāls.
8.00 Bruņrupuči nindzjas. Animācijas seriāls.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
12.00 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
13.05 Velnišķīgās karsējmeitenes. ASV seriāls. 12.sērija.
14.00 Mazās jaukās meles 2. ASV seriāls. 21.sērija.
14.55 Kin-Dza-Dza. Krievijas komēdija. 1986.g. 1. un 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Gada balva medicīnā. Apbalvošanas ceremonija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Dzintara dziesmas 2.
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 1.sērija.
22.55 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 Viltus bagātniece. Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
2.40 Sieviete vīriešu pasaulē. Vācijas komēdija. 2012.g.
4.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2.sērija.

9.53 Vāsa. Animācijas filma.
10.05 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
10.30 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.
11.00 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas
Romas katoļu baznīcas.
13.00 Vertikāle.
13.30 Daudz laimes!
14.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
15.30 Kas var būt labāks par šo?*
16.00 Ķepa uz sirds.*
16.30 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
17.30 Dzintara pusē.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Sapņu ceļojums. Emirāti. Melodrāma.
20.30 Panorāma.
21.40 TIEŠRAIDE. Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014. Nacionālā
atlase. 2.pusfināls.
23.50 Ziemeļu puse.*
0.50 Ceļojums cilvēka ķermenī. Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.50 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī.*
4.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais).*
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*

TV3

LNT

5.00 Kobra. Seriāls. 27.sērija.
5.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 21.sērija.
6.40 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
6.50 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.20 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.50 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2. Animācijas seriāls.
8.20 Suņuku superkomanda. Animācijas seriāls.
9.15 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
10.00 Autoziņas.
10.30 “Ievas” pārvērtības 5.
11.15 Mīlestības garais ceļš. ASV drāma.
13.05 Kinomānija 5.
13.40 Mūza. ASV komēdija. 1999.g.
15.40 Taksis 3. Francijas komēdija.
17.30 Gārfīlds. ASV komēdija visai ģimenei.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Šreks. ASV animācijas filma.
21.25 Lidosta. ASV komēdija. 2004.g.
0.00 Gārfīlds. ASV komēdija visai ģimenei. 2004.g.
1.20 Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija.
2.15 Kobra. Seriāls. 27.sērija.
3.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 21.sērija.
3.45 Betija Vaita un vecie ērmi 2. Humora raidījums.
4.10 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 27.sērija.
4.35 Runā Rīga! 2.

5.00 Galileo.
5.50 Bernards. Animācijas seriāls.
6.05 Boba burgeri 3. Animācijas seriāls.
6.35 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.00 Atriebēji: Jaunā paaudze. ASV animācijas filma. 2008.g.
8.25 Ražots Eiropā 2.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 1.sērija.
12.10 Herijas likums. ASV seriāls. 5.sērija.
13.10 Bernards. Animācijas seriāls.
13.20 Meitene uz skrituļslidām. ASV sporta drāma.
15.40 Komisārs Reksis 14. Seriāls. 7.sērija.
16.50 Dzintara dziesmas 2.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu “Top 10”.
21.00 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls. 2006.g. 4.sērija.
22.05 Hercogiene. Melodrāma.
0.15 Kin-Dza-Dza. Krievijas komēdija. 1. un 2.sērija (ar subt.).
2.35 Atriebēji: Jaunā paaudze. ASV animācijas filma. 2008.g.
3.45 Boba burgeri 3. Animācijas seriāls.
4.30 Bernards. Animācijas seriāls.

Svētdiena, 2. februāris
LTV1

6.05 “Mikrofona” dziesmas.*
7.35 Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā.*
7.50 Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs.*
8.10 Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs.
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014.
Televeikala skatlogs.
8.50 Skatpunkti. Televeikala skatlogs.
9.10 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
9.30 Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs.
9.50 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
10.10 Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs.
10.30 Tavs auto.*
11.00 Uz meža takas.*

LNT

6.02 Vides fakti.*
6.30 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*
7.30 Dinozauru vilciens 2. Animācijas seriāls.
8.00 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi.
8.25 Luijs. Animācijas seriāls.
8.35 JAUNUMS! Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
9.05 Kas te? Es te!
9.35 Kraukšķītis. Animācijas filma.
9.44 Sārtulis. Animācijas filma.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

LTV7

11.30 Autosporta programma nr.1.*
12.00 Zebra.* (ar subt.).
12.15 Kārļa Lielā kods. Vācijas piedzīvojumu filma. 2008.g.
14.25 Uz Medžugorji. Dokumentāla filma.
15.00 Varavīksnes cilts. ASV ģimenes komēdija. 2011.g.
16.35 Vienatnē ar Baikālu. Dokumentāla filma.
17.35 Sapņu viesnīca. Melodrāma. 2004.g. (ar subt.).
19.15 Lielais cirks 9. 12.daļa.
20.15 Kamerūna. Dokumentāla filma. 4. un 5.sērija.
21.15 Lilīhammera. Seriāls. 7.sērija.
22.10 Dikte. Seriāls. 5.sērija.
23.00 Olimpiskie zelta mirkļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
0.00 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 13.sērija.
0.30 Starptautiskais sporta deju festivāls “Baltic Grand Prix 2012”.*
1.30 2012.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.*
3.30 Enerģija – pilnīga kontrole. Dokumentāla filma.
3.40 Misija Londonā.* Māris Štrombergs.
4.10 Pasaules kausa izcīņas posma kamaniņu sportā
Siguldā apskats.*

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 28.sērija.
5.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 22.sērija.
6.40 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
6.50 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.20 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.50 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2. Anim.seriāls.
8.15 Kinomānija 5.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Garšīgi dzīvojam! Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.00 Šreks. ASV animācijas filma.
12.45 Betija Vaita un vecie ērmi 2. Humora raidījums.
13.40 Lidosta. ASV komēdija. 2004.g.
16.20 Kailais ierocis 33 1/3. ASV komēdija. 1994.g.
18.00 Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Diena pēc rītdienas. ASV un Vācijas katastrofu filma.
22.30 Pekle. ASV spraiga sižeta filma. 1999.g.
0.25 Kailais ierocis 33 1/3. ASV komēdija. 1994.g.
1.50 Savi čomi. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
2.35 Kobra. Seriāls. 28.sērija.
3.20 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”.
Seriāls. 22.sērija.
4.00 Mitjaja stāstiņi. Ukrainas seriāls (ar subtitriem).
2011.g. 9. un 10.sērija.

Jelgavas 2. pamatskola
(mazākumtautību)

no 2014. gada 6. janvāra uzsāk
izglītojamo uzņemšanu 1. klasē
2014./2015. mācību gadam.
Pieteikties skolas kancelejā
no plkst.9 līdz 15 Sarmas ielā 2.
Topošo pirmklasnieku vecāki
ar bērniem gaidīti uz

ATVĒRTO DURVJU DIENU
2014. gada 25. janvārī plkst.11.
Skolas vadība
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«Vārds uzņēmējiem»
Atvērta jauna apavu remonta darbnīca

Atvērta apavu remonta darbnīca
Raiņa ielā 14 (ieeja no Pasta ielas).
Ātri un kvalitatīvi labo visu veidu apavus un somas.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 3 līdz 4 gadu vecumam bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku līdzfinansējumu
21 EUR/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina
uzņemšanu pavasara semestra grupās
PIEAUGUŠAJIEM:
• Angļu valoda iesācējiem:
S. no plkst.10.30 līdz 12.30 – 35 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss:
O./C. no plkst.19.30 līdz 21 – 56 EUR/mēn.
JAUNIEŠIEM:
• Angļu valoda 9. klasei:
P./T. no plkst.15 līdz 16.30 – 40 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 12. klasei:
Sv. no plkst.10.30 līdz 12.30 – 40 EUR/mēn.
Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni
28816925; e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.
Zemgales NVO Centrs PIEDĀVĀ:

VALODU KURSI JELGAVĀ

IESĀCĒJIEM UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM:

ANGĻU, FRANČU, KRIEVU un
ITĀĻU VALODA
TUVĀKIE KURSI: ANGĻU VAL. IESĀCĒJI 28.01. / ITĀĻU VAL. IESĀCĒJI – 24.01.

DALĪBAS MAKSA: 32 EUR vai 38 EUR (22.49 LVL vai 26.71 LVL)
Vieta:
Lielā iela 15, Jelgava

TĀLR.: 2655 92 79

info@zemgalei.lv
www.zemgalei.lv/valodas
Piedāvājumā arī vācu,
zviedru un norvēģu valodas
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notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 23. janvāris

Mis un misters Jelgava –
Simona un Edmunds

Aizvadītajā nedēļas nogalē noskaidroti konkursa «Mis un misters Jelgava 2013» laureāti.
Uzvaras laurus plūca Jelgavas 4. vidusskolas
12. klases skolniece Simona Krapse un LLU
students topošais ekonomists Edmunds
Azauckis, balvā saņemot trīs dienu atpūtu
Polijas akvaparkā. Jāteic, ka ne pašiem, ne
arī konkurentiem viņu uzvara nebija liels
pārsteigums, jo šie jaunieši esot bijuši līderi
un ar visnopietnāko attieksmi. «Pirms pirmā
treniņa stāvēju pie «Atlētikas» un šaustīju sevi
– piedalīties vai tomēr atteikties no konkursa.
Nav man nekādas skatuves pieredzes, taču
jaunības maksimālisms rosināja pamēģināt.
Es nenožēloju – iegūta jauna pieredze, draugi,
balvas, turklāt esmu iegājis azartā, jo jau nosūtīju pieteikumu konkursam «Mis un misters
Latvija»,» pēc uzvaras atzīst Edmunds. Arī
Simona jau izvirzījusi nākamo mērķi – startēt
Latvijas konkursā, taču tagad primāri jāsarauj
mācības, jo jābeidz vidusskola. «Esmu piepildījusi savu sapni, jo skaistumkonkurss jau sen
bija mans mērķis,» tā Simona.

Vienīgais kopīgi veidotais priekšnesums – deja. Tās laikā katrs centās parādīt
savu lokanību. Tiesa, no skatītājiem bija dzirdams viedoklis, ka puiši ir pārāk
kokaini. Dejā visvairāk izcēlās mākslas vingrotāja 12. klases skolniece Endija
Slivjuka (priekšplānā), kuras lokanību ar aplausiem un ovācijām atzinīgi
novērtēja arī skatītāji. Lai gan Endija nevienu titulu neieguva, viņu noteikti
var uzteikt par izturību, jo īsi pirms pasākuma viņa guva traumu, uzsēžoties
karstām lokšķērēm. Lai gan nenoliedza, ka sāp ļoti, viņa turējās varonīgi un
žūrijai vien noteica: «Zinu, kas ir grūtības un ka visas problēmas ir atrisināmas.
Arī mākslas vingrošanā pirms svarīga pēdējā starta noģību, taču saņēmos,
piedalījos un izcīnīju 3. vietu.» Jāpiebilst, ka Endiju var satikt arī basketbola
spēlēs, jo viņa ir BK «Jelgava» karsējmeitene.
Jāteic, ka šogad skatītāji un žūrija
par skaistākajiem, iznesīgākajiem
jauniešiem nebija vienisprātis. Par
skatītāju simpātiju kronēts topošais
sociologs Rihards Salaks, kurš vienīgais no puišu loka bija aizņemts un
atzina, ka tieši draudzene viņu pamudinājusi piedalīties, un topošā
juriste Lienīte Beidzeniece. Lienīte
saka: «Tagad varēšu mierīgi gulēt.
Dienu pirms konkursa nokārtots
pēdējais eksāmens augstskolā, nu
arī konkurss noslēdzies.»

Fotomākslinieka Jura Zēberga sagatavotu pārsteigumu
– kanvas ar jauniešu foto – saņēma titula «Mis un misters
foto» ieguvēji. To izpelnījās strādājošā studente jelgavniece Alise Smiltāne, kura par fotogēnisku atzīta jau iepriekš.
Proti, viņa no 2012. gada ir «SEB bankas» reklāmas seja,
turklāt Alise ir vienīgā konkursante, kura saņēma divus
titulus – viņa atzīta arī par vicemis. Bet «Misters foto» ir
students Toms Krastenbergs. Jāpiebilst, ka arī viņš kopā ar
pārējiem trim kolēģiem – Edmundu Azaucki, Denisu Dovnaroviču, Vjačeslavu Meļņikovu – jau ir pieteicies Latvijas
skaistumkonkursam.

Foto: Ivars Veiliņš
Noslēguma uznāciens – vakartērpos, kurus speciāli šim
konkursam veidojusi dizainere Ieva Janelsiņa. Viņas rokām
darinātas visas piecas dāmu demonstrētās garās kleitas
zilos toņos ar ziedu rakstiem.

Kultūras namā var aplūkot jelgavnieces polimēra ziedu salu
 Ritma Gaidamoviča
Līdz mēneša beigām Jelgavas kultūras namā skatāma koša un iedvesmojoša izstāde «Ziedu sala». Tajā
novērtējami jelgavnieces Madaras
Boldiševicas veidotie ziedi no polimēra,
kas tapuši pēc īpašas japāņu tehnoloģijas un izskatās gluži kā īsti. Šādus
ziedus Madara veido jau četrus gadus.
Šobrīd viņa izveidojusi savu studiju
un ir sertificēta šādu ziedu veidošanu
mācīt arī citiem.
Madaras veidotie ziedi top no polimēra, un katram ziedam ir sava veidošanas tehnika. Piemēram, rozes zieds top
piecās, septiņās minūtēs, bet smalkā
lilija ar visiem putekšņiem – aptuveni
20 – 30 minūtēs. «Polimērs ir mīkstāks
par mums zināmo plastilīnu. Ziedu
izveidot ir salīdzinoši viegli, ja zini, kā

to dara, taču grūtākais ir pēc tam to jaucu atbilstošu toni un veidoju rotu,»
novietot žāvēšanai tā, lai neapskāstāsta autore, piebilstot, ka viņas
dētu. Tāpēc gandrīz katram
veidotās ziedu rotas var iegādāziedam veidoju papīra
ties arī pilsētas tirdziņos.
ligzdiņu, un katrs, lai
Madara ziedu veidoizkalstu, jāžāvē apšanu mācījusies tepat
tuveni diennakti,»
Latvijā pie sertificētas
stāsta Madara.
meistares no KrieviIzstādē aplūkojas, kas šo metodi apjami viņas skoguvusi Japānas «Deco
lai veidotie
clay» akadēmijas filiālē
dekoratīvie
Krievijā. Arī Madara
darbi un arī
jau ir ieguvusi sertifirotas. Tieši
kātu un var skolot citus,
ziedu rotas
tāpēc šobrīd izveidojusi
top visbiežāk.
savu studiju «Madeiras
«Mana mamziedu sala», kurā māca arī
ma ir šuvēja,
jelgavniekus. Tuvākajā laikā
un bieži dāmas nāk šūt kleitas,
Madara iecerējusi iemācīties
kurām nepieciešams pieskaņot aksesu- arī tropu ziedu veidošanu.
ārus – šis darbs tiek uzticēts man. SaFoto: Ivars Veiliņš

Konkursa laureāti
«Mis un misters 2013» – Simona Krapse un Edmunds Azauckis
«Vicemis un vicemisters» – Alise Smiltāne un Vjačeslavs Meļņikovs
«Mis un misters skatītāju simpātija» – Lienīte Beidzeniece un
Rihards Salaks
«Mis un misters foto» – Alise Smiltāne un Toms Krastenbergs
«Atlētikas» simpātiju balva – Edmundam Azauckim un Vjačeslavam Meļņikovam; Jura Zēberga īpašā balva – Marijai Ņedorezovai;
Rīgas Profesionālās skaistuma skolas balva – Alisei Smiltānei

Neviltots prieks par dēla un brāļa uzvaru bija Edmunda
Azaucka ģimenei – māsai Zanei, kura bija galvenā bīdītāja
uz konkursu, mammai Daivai un tētim Uģim. Tiesa, ģimene,
vērtējot pasākumu kopumā, atzina: lai gan šis ir skaistumkonkurss, skatītājiem par maz ļauts iepazīt dalībniekus. «Viņi tikai
kā lellītes četras reizes iznāca, mazliet pagrozījās un aizgāja.
Pat nedzirdējām, kā viņi runā! Domāju, ka daudzi skatītāji
aizgāja vīlušies,» tā Zane. Mistera mamma atzīst, ka dēls bijis
ļoti uztraukts un arī pārguris, jo konkurss sakritis ar sesiju.
«Skaidrs, ka meitenes uz skatuves bija daudz atvērtākas, puiši
kautrējās, taču deja bija forša,» tā Daiva.

Arī šogad konkursantus stingri vērtēja žūrija ar skaistumkonkursu patronesi «Mis Latvija» direktori Intu Fogeli
priekšgalā. Lai gan skatītāji uzsver, ka viņiem nav bijusi
iespēja jauniešus iepazīt tuvāk, par to nevar sūdzēties
žūrija, jo pirms konkursa aizkulisēs bija pārrunas ar finālistiem, kur jaunieši arī «tika ķerti uz izbrīnu».

Lai gan sākumā organizatori solīja, ka tuvāk dalībniekus varēs
iepazīt viņu talantu priekšnesumā, šis laiks finālā tika atdots
viesmāksliniekiem. Skatītāji par finālistu talantiem varēja tikai
nojaust, aplūkojot viņu tērpus – piemēram, Endija Slivjuka
bija ieradusies ar snovborda dēli, Alise Smiltāne – kimono, jo
vairākus gadus trenējusies karatē, Edmunds Azauckis līdzi ņēmis ģitāru, Rihards Salaks bija tērpies tautas tērpā, bet Deniss
Dovnarovičs – treniņtērpā, jo viņa hobijs ir svarcelšana.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

Pasākumi pilsētā
 24. janvārī pulksten 19 – Aldis Rullis un «Emburgas zēni» jubilejas koncertprogrammā.
Biļešu cena – € 7,11; 5,69; 4,27 (Ls 5; 4; 3) (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 16 – Kuldīgas kustību teātra muzikālā izrāde «Ceļojums uz
turieni». Biļešu cena – € 1,50; 0,75 (Ls 1,05; 0,35) (kultūras namā «Rota» Garozas
ielā 15).
 25. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Šekspīrs «Jautrās
vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 4,50; 3,50; 3 (Ls 3,16; 2,46; 2,11)
(kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 12 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Zaķis lielībnieks».
Režisore L.Ņefedova (latviešu valodā). Biļešu cena – € 2,50 (Ls 1,76) (kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» (5.
vidusskola) izrāde «Zaķis lielībnieks». Režisors A.Matisons (krievu valodā). Biļešu cena –
€ 2,50 (Ls 1,76) (kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 28. janvārī pulksten 19 – Liepājas teātra viesizrāde: K.Ivanova «Sods un noziegums».
Režisors Dž.Dž.Džilindžers. Biļešu cena – € 8,54; 7,11; 5,69 (Ls 6; 5; 4) (kultūras namā).
 30. janvārī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde: E.Sniedze «Mākoņains, iespējams, skaidrosies». Režisors O.Kroders. Biļešu cena – € 8,49; 7; 6 (Ls 5,97; 4,92; 4,22)
(kultūras namā).
 31. janvārī pulksten 18 – V.Kozlitina solokoncerts «Krievu romances». Biļešu cena –
€ 4 (Ls 2,81) (k/n Mazajā zālē).

