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Staciju peroni jau pārbūvēti

Sāk dalīt skolas piederumus
trūcīgajām ģimenēm
 Sintija Čepanone

No pirmdienas, 1. februāra, trūcīgās jelgavnieku ģimenes, kurās
aug bērni vecumā no
pieciem līdz 16 gadiem,
varēs saņemt skolas
piederumu komplektu
– individuālos mācību
piederumus vai skolas
somu. Lai saņemtu šo
atbalstu, nepieciešama
derīga Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes izsniegta izziņa par trūcīgas
personas statusu.

Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

– peroni ir sakārtoti, uz tiem
uzstādītas aizsargbarjeras,
Vilcieni Jelgavas un
nojumes, soliņi, atkritumu urCukurfabrikas stacijās
nas, atjaunots apgaismojums,
atkal pietur ierastajās
uzlabota ūdens novadīšanas
vietās pie rekonstruēsistēma, izbūvēta uzbrauktuve
tajiem peroniem. Jaupasažieriem ar īpašām vajadzīnie peroni ir paaugbām. Ir arī uzstādīta zīme ar
stināti un vienā līmestacijas nosaukumu, virzienu
nī ar vilcienu kāpņu
norādēm un elektroniskie tabzemāko pakāpienu,
lo. Tie darbojas testa režīmā un
atvieglojot iekļūšanu
pagaidām nesniedz operatīvo
un izkļūšanu no vilinformāciju par vilcienu kusciena. Vēl notiek darbi
tību. «Projektam noslēdzoties,
jaunajā Cukurfabrikas
stacijās tiks uzstādīta videonostacijas ēkā.
vērošana un ierīkota moderna
pasažieru apziņošanas sistēma,
Peroni tika pārbūvēti sta- kas pilnā apmērā darboties
ciju labiekārtošanas projektā sāks jau pavisam drīz,» norāda

«Latvijas dzelzceļa» mediju attiecību vadītājs Māris Ozols.
Cukurfabrikas stacijā vilcieni pie pārbūvētajiem peroniem piestāj kopš aizvadītās
nedēļas. Līdz ar to pārvietota
arī pagaidu kase – tā atrodas
līdzās jaunajai stacijas ēkai.
Kā skaidro M.Ozols, Cukurfabrikas stacijas jaunās platformas šobrīd nodotas pagaidu
ekspluatācijā. «Tas nozīmē:
lai platformas varētu nodot
ekspluatācijā valsts komisijai,
būvniekiem jānovērš komisijas
uzrādītās nepilnības,» viņš
precizē, piebilstot, ka līdz janvāra beigām jābūt demontētām
koka pagaidu platformām, pie

kurām vilcieni piestāja būvdarbu laikā. Arī Cukurfabrikas
stacijā ir nojumes, soliņi, atkritumu urnas, apgaismojums,
informatīvās zīmes, turklāt tur
uzbūvēta jauna stacijas ēka.
Tiesa, tajā vēl notiek darbi, bet
ēka ekspluatācijā jānodod līdz
februāra beigām. Svarīgākais,
ka stacijas ēkā būs neliela uzgaidāmā telpa un labierīcības,
kas piemērotas arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Jāatgādina, ka abu staciju labiekārtošana notiek ES
Kohēzijas fonda finansēta
projekta laikā, kurā kopumā
uzlabojumi veikti 16 Jūrmalas
un Jelgavas virzienu stacijās.

Kā skaidro Sociālo lietu pārvaldes Veselības veicināšanas un
aprūpes nodaļas vadītājs Jānis
Vērzemnieks, trūcīgās ģimenes
ar bērniem vecumā no pieciem
līdz 16 gadiem skolas piederumu
komplektu no 1. februāra varēs
saņemt «Latvijas Sarkanā Krusta» telpās Stacijas ielās 13 pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 11 līdz 15 vai bērnu
radošo domu un darbu centrā
«Svētelis» Pļavu ielā 2 ceturtdienās no pulksten 12 līdz 16.
«Katram trūcīgās un krīzes vai
ārkārtas situācijā nonākušas ģimenes bērnam vecumā no pieciem
līdz 16 gadiem kalendārajā gadā
pienākas tikai viens komplekts.
Taču, tā kā skolas piederumu
komplektu izdale objektīvu iemeslu dēļ pagājušajā gadā visā
valstī aizkavējās, ar 2015. gadā
izdotu trūcīgas personas izziņu
skolas piederumu komplektu
varēs izņemt līdz 2016. gada 10.

jūnijam. Savukārt ar 2016. gadā
izdotu izziņu – pēc 2016. gada 10.
jūnija,» skaidro J.Vērzemnieks,
akcentējot – gadījumā, ja trūcīgas
personas izziņa par 2015. gadu
nav saglabājusies, Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Sociālās palīdzības
administrēšanas nodaļā (Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 104. kabinetā)
jāizņem izziņas dublikāts.
J.Vērzemnieks informē, ka
trūcīgā ģimene ar skolas vecuma
bērniem, kurai pienākas šāda
veida Eiropas Atbalsta fonda palīdzība, varēs izvēlēties – saņemt
skolas piederumus (burtnīcas,
klades, zīmēšanas papīru, vāciņus,
mapes, rakstāmlietas, akvareļu un
guaša krāsas, rakstāmpiederumus
un citus mācībām nepieciešamos
individuālos mācību līdzekļus) vai
skolas somu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka kopš pagājušā gada maija
paku izdales punktos Stacijas
ielā 13 un Pļavu ielā 2 trūcīgajām personām tiek nodrošināta
iespēja saņemt pārtikas pakas,
kā arī katram trūcīgas ģimenes
bērnam vecumā līdz 18 gadiem
– higiēnas preces. «Šis atbalsts,
uzrādot trūcīgas personas izziņu, turpināsies līdz aprīlim,» tā
J.Vērzemnieks, atgādinot, ka trīs
mēnešu laikā vienai personai
paredzētas divas pārtikas pakas,
kā arī viens higiēnas piederumu
komplekts, ja ģimenē aug bērni
vecumā līdz 18 gadiem.
Šobrīd Eiropas palīdzību pārtikas paku veidā Jelgavā saņem
vidēji 1000 trūcīgu personu, bet
higiēnas piederumus – ap 400
trūcīgu ģimeņu bērnu.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 174 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu ir publicēti 21. janvāra numurā.

Maksu par e-kartes apkalpošanu turpmāk ieturēs reizi mēnesī

Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas karogi. Pareizi
atbildēja 145 dalībnieki.

 Sintija Čepanone

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Sanita Cālere,
Kristīne Raila, Sintija Ivanova, Ira Eglīte, Reinis Vīvuliņš, Andrejs Andrejevs,
Maija Luce, Baiba Avotiņa, Pēteris Ričards, Adīna Aizsilniece,
Kristaps Erkmanis, Lidija Matvejeva, Gunta Gaišā-Lāce, Kaspars Kele.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Jelgavas e-kartes lietotājiem vairs nebūs
jāmaksā gada maksa
par kartes lietošanu – turpmāk katra
mēneša 28. datumā
par elektroniskās
Jelgavas iedzīvotāju
kartes un Jelgavas
skolēna apliecības
apkalpošanu tiks ieturēta mēneša komisijas maksa 0,15
eiro apmērā. Iedzīvotāji aicināti pārliecināties, ka e-kartei
piesaistītajā kontā ir
pietiekami naudas līdzekļi kartes mēneša
maksai.

«Līdz šim Jelgavas e-kartes
lietošanas gada maksa bija
noteikta 1,42 eiro un tā tika ieturēta reizi gadā. Sākot ar 2016.
gada 28. janvāri, «SEB banka»
pāriet uz mēneša komisijas
maksas 0,15 eiro apmērā ieturēšanu par Jelgavas e-kartes
lietošanu. Turpmāk mēneša
komisijas maksa 0,15 eiro tiks
ieturēta katra mēneša 28. datumā,» informē «SEB banka».
«SEB bankas» ārējās komunikācijas vadītājs Mārtiņš
Panke skaidro, ka izmaiņas
Jelgavas e-kartes lietošanas
komisijas maksas ieturēšanas
kārtībā stājās spēkā 2016.
gada 4. janvārī: «Jelgavas ekartes ir pēdējā maksājumu
karšu grupa, kurai īstenojam
šīs izmaiņas. Visām citām

«SEB bankas» izsniegtajām
maksājumu kartēm pāreja no
gada maksas uz mēneša maksu veikta jau ar 2014. gada 1.
decembri.»
Faktiski tas nozīmē, ka Jelgavas e-kartes apkalpošanas
maksa gada griezumā turpmāk būs 1,80 eiro līdzšinējo
1,42 eiro vietā. Jautāts par
pakalpojuma sadārdzinājuma
iemesliem, viņš skaidro, ka šīs
izmaiņas saistītas ar nepieciešamību segt e-kartes un tās
konta uzturēšanas izmaksas.
«Jelgavas e-kartes lietošanas
maksa pieaugusi no aptuveni
12 centiem mēnesī līdz 15 centiem mēnesī. Lemjot par šīm
izmaiņām, esam ņēmuši vērā,
ka Jelgavas e-kartes lietošanas
izmaksām ir jābūt maksimāli

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

pieejamām visām iedzīvotāju
grupām, tādēļ arī šīs izmaiņas
ir salīdzinoši nelielas. Piemēram, standarta debetkartes lietošanas mēneša maksa ir 1 eiro
mēnesī,» norāda M.Panke.
Jāpiebilst, ka šīs izmaiņas
kopumā skars aptuveni 12
300 klientus – apmēram 6900
Jelgavas iedzīvotāju karšu
lietotājus un 5400 Jelgavas
skolēnu karšu lietotājus.
«SEB banka» Jelgavas ekaršu lietotājus aicina pārliecināties, ka e-kartei piesaistītajā
kontā ir pietiekami naudas
līdzekļi kartes mēneša maksai
– mēneša komisijas maksa
0,15 eiro apmērā, sākot no
šodienas, 28. janvāra, turpmāk
tiks ieturēta katra mēneša 28.
Foto: Raitis Supe
datumā.

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Bērniem jāredz, ka skolotājam
mirdz acis un patīk savs darbs»
 Ģirts Pommers
Uzvara konkursā «Gada sporta skolotājs» 4. vidusskolas sporta skolotājai
Nataļjai Gorškovai nodrošināja ne
tikai labākā sporta skolotāja titulu,
bet arī 500 eiro finansējumu sporta
inventāra iegādei. Pagaidām inventārs līdz skolai vēl nav nonācis, jo izvēlētais volejbola tīkls un lecamauklas
ar maināmu garumu sporta veikalā
nav pieejamas, tāpēc jāveic atsevišķs
pasūtījums. Taču enerģiskā sporta
skolotāja par to neuztraucas, jo viņai
ir daudz citu ideju, kā bērnus mudināt
iepazīt sportu.
Foto: Raitis Supe

Jelgavas 4. vidusskolas sporta skolotāja
Nataļja Gorškova savās stundās bērnu
dēļ ir darījusi dažādas
lietas – pārģērbusies
par pokemonu, staigājusi pa skolu pidžamā, mainījusies
ar skolēniem lomām.
«Bērni ir jāiedvesmo,
jārada interese par
sportošanu. Ja skolēns redz, ka skolotājam pašam patīk
tas, ko viņš dara, un
tas notiek ar prieku,
viņš noteikti procesā
iesaistīsies,» tā sporta
skolotāja, kas bērnus
sporta jomā iedvesmo jau 22 gadus.
Pēc uzvaras Izglītības un
zinātnes ministrijas organizētajā konkursā «Gada sporta
skolotājs» jelgavniece saņēma
neskaitāmus apsveikumus.
Kā mīļāko viņa rāda savas
klases darināto – milzīgu stikla
trauku, kurā atrodas vairāki
desmiti galda tenisa bumbiņu,
un uz katras uzrakstīts kāds
kompliments skolotājai. «Kad
mani pēc konkursa sagaidīja,
man iedeva rokās šo trauku,
un katrs skolēns meta iekšā
pa bumbiņai,» par priecīgo
notikumu stāsta N.Gorškova.
Sporta skolotāju pārsteigusi arī
mūzikas novirziena klase, kas
konkursa uzvarētāju sagaidīja
ar orķestra priekšnesumu.
Kāpēc izvēlējāties sporta
skolotāja profesiju?
Mans stāsts ir vienkāršs
– pati nodarbojos ar sportu,
pabeidzu skolu un, kā jau
tas bieži notiek, nezināju, ko
turpmāk dzīvē darīt. Tieši tajā
vasarā man piedāvāja pastrādāt bērnudārzā, un faktiski
man pietika ar vienu nedēļu,
lai saprastu, ka vēlos bērniem
mācīt sportu visu mūžu. Ļoti
ilgi strādāju ar sākumskolas
bērniem – tas posms man ļoti
patika un joprojām ir spilgtā
atmiņā. Pabeidzu Rīgas 2.
pedagoģijas skolu kā sākumskolas fizkultūras skolotāja,
bet pēc tam Daugavpils Universitātē ieguvu bakalaura
grādu. Strādāju un mācījos
neklātienē.
Kādas vērtības, jūsuprāt,
raksturo labu sporta skolotāju?
Pirmkārt, sporta skolotājam
jābūt labā fiziskā formā, jāspēj
bērniem parādīt vingrinājumus. Otrkārt, jāsmaida, ieejot
skolā, viss pārējais jāatstāj
ārpusē. Bērniem jāredz, ka
skolotājam mirdz acis un patīk
savs darbs. Jābūt aktīvam – jāiesaistās aktivitātēs, jāpiedalās
stundās: vai tas ir skrējiens,
vai braukšana no kalna ar
ragaviņām. Noteikti jābūt
saprotošam, pretimnākošam,

tas palīdz veidot personiskākas bijušas reizes, kad piedāvāju
attiecības ar bērniem.
skolēnam samainīties vietām,
lai bērns sporta stundu pamēKas darbā ar bērniem ģina novadīt manā vietā.
sagādā vislielāko gandarījumu?
Kur jūs gūstat iedvesmu
Protams, ka tās ir bērnu šīm idejām?
emocijas. Man tiešām sagādā
Tas nāk pats no sevis. Pati
prieku, ja redzu, ka skolēni nodarbojos ar fitnesu, meklēju
gaida katru sporta stundu. interesantus vingrinājumus un
Arī katra jauna izdošanās vai uzdevumus. Cenšos sekot līdzi
mēģinājums sasniegt jaunas visām aktualitātēm, lai manas
virsotnes. Emocijas pēc sacen- nodarbības būtu mūsdienīgas un
sībām, kad tiek rādīti diplomi atraktīvas no jauniešu viedokļa.
un izcīnītās medaļas, ir ieguldītā darba vērtas.
Valda uzskats, ka vissarežģītāk ir strādāt ar pusVērojot jūsu vadītās spor- audzēm, vai tā ir taisnība?
ta stundas, rodas priekšJā, tā varētu teikt, taču atkal
stats, ka jūs pret bērniem – jāspēj viņas ieinteresēt. Mēs
attiecaties kā pret pieaugu- bieži stundās nodarbojamies ar
šiem cilvēkiem. Tā ir?
interesantām lietām – fitnesu,
Viņi jau man ir lieli! Ar pir- tabatu, pilatēm. Man ir tikai
mās un otrās klases bērniem dažas meitenes, kuras izvairās
ir citādāk – mēs spēlējamies, no sporta stundām. Man ir grūti
nākas tēlot gan pokemonu, gan saprast, kādēļ tā. Ir meitenes,
iejusties citos tēlos. Mēs visi kurām uz sporta stundām neesam ļoti draudzīgi. Neatceros, gribas ģērbties – viņas kautrējas
kad būtu uz bērnu bļāvusi.
viena no otras. Tajā pašā laikā ir
skolnieces, kuras basto arī citas
Kā sporta stundās izdo- stundas, ne tikai manas. Taču
das noturēt disciplīnu?
man ir prieks, ka lielākajai daļai
Es cenšos visu sarunāt. Jo manu audzēkņu patīk sports.
projām atceros, ka, tikko atnā- Interesanti, ka meiteņu vidū ļoti
kot uz skolu, man bija tiešām populārs ir volejbols – komandas
grūti, taču ar laiku daudz ko sporta veids, kurā nav lielas
sapratu un iemācījos savus intensitātes. Basketbols gan nav
trikus, kā motivēt. Piemēram, tik populārs.
mazajiem patīk, ja es līdzdarbojos it visā. Ja bērns redz, ka
Kur jūs smeļaties enerģies veicu kādu vingrinājumu, ju, lai neskaitāmas stundas
viņš gribēs to atkārtot. Ar pavadītu ar skolēniem?
lielajiem ir līdzīgi – ja es likPašas bērni jau ir lieli – meišu lielajām meitenēm skriet tas izaugušas, un tieši tad man
piecus apļus, neviena nebūs arī parādījās papildu enerģija.
sajūsmā, bet mēs paņemam Es domāju, ka to gūstu no
austiņas un skrienam apkārt bērniem, jo kādreiz man tik
Zemgales Olimpiskajam cen- daudz enerģijas nebija. Jo vaitram, nevis pa ierasto apli. rāk strādāju, jo vairāk saņemu!
Kā jau minēju – galvenais ir it Sportošanā esmu iesaistījusi
visā pašai piedalīties. Nedrīkst arī savu vīru, tādēļ var teikt, ka
stāvēt un tikai komandēt. Ir sports ir mans dzīvesveids.

Kāds ir sporta skolotāja
darba dienas grafiks?
Pulksten 6.15 skan modinātājs, ap astoņiem jau esmu
skolā. Pulksten 8.15 sākas
stundas. Pirmdiena un otrdiena ir garākas darba dienas,
kad mācības ilgst līdz pulksten
četriem dienā. Pēc tam, sākot
no pavasara, mums būs skriešanas koptreniņš, kas ilgst
apmēram divas stundas. Es vēl
papildus pāris reižu apmeklēju
trenažieru zāli Zemgales Olimpiskajā centrā vai «Fitland».
Varu atklāt, ka uz sporta zālēm
eju, lai apgūtu jaunus vingrinājumus, regulāri mācos un
pielāgoju tos skolai.

veids, kas norit augstā intensitātē.

Kā jūs vērtējat Latvijas Olimpiskās komitejas
iniciatīvu par sporta klasēm?
Es domāju, ka tas ir fantastisks projekts. Uzskatu,
ka šādā projektā ir jāiekļauj
visas Latvijas skolas. Atceros,
kā mums tas sākās ar pirmo
klasi, kad divus gadus papildus
bija slidošana – bariņš skolēnu
pēc tam sāka nodarboties ar
šorttreku. Trešajā gadā mums
kā olimpiskā audzinātāja pievienojās Ineta Radēviča, kas
bērnus iedvesmoja pamēģināt
vieglatlētiku. Kā jau minēju
Kā jūs sevi uzturat spor – ir jāspēj iedvesmot.
tiskajā formā?
Mans vaļasprieks joprojām
Arī šogad lielākā interese
ir skriešana. Kopā ar Jelgavas bija par sporta novirziena
Sporta servisa centra spor- klasi…
ta darba organizatori Aļonu
Uzskatu, ka šīm klasēm ir
Fomenko divas reizes nedēļā liels potenciāls. Bērni sportojot
organizējam jelgavniekiem ir laimīgi – dalās savos pieskriešanas koptreniņus. Vasarā dzīvojumos un sasniegumos.
skrējām un izdomājām – kāpēc Krietni mazāk laika paliek
pēc treniņiem nevarētu nopel- muļķībām. Piemēram, mana
dēties upē? Un tā mēs sākām klase izmanto jebkuru brīdi,
no augusta. Man tas «pasā- lai kopā pasportotu, un bieži
kums» beidzās oktobra beigās, vien tas notiek pat stundu
jo saslimu. Pārējās meitenes starpbrīžos.
peldējās līdz pat decembrim.
Pērn piedalījos vairākos skrieKo jums nozīmē iegūtais
šanas seriāla «Skrien Latvija» tituls «Gada sporta skoloposmos. Mērķi šim gadam jau tājs»?
ir skaidri – piedalīties skriePirmkārt, tas ir liels gandašanas seriālā «Stirnu buks» rījums. Tā bija jauna pieredze
un pamēģināt startēt ziemas – vadīju sporta nodarbības
peldēšanas čempionātā.
svešā skolā svešai klasei. Tie
bija vidusskolēni, ar kuriem
Pagājušajā vasarā pilsētā praktiski nebiju strādājusi.
modē bija krosfita treniņi. Protams, nebija viegli, patērēju
Jā, arī pie mums viesojās daudz nervu, taču rezultāts
puiši un rādīja paraugdemons- dod stimulu strādāt vēl aktrējumus. Man personīgi šis tīvāk. Liels paldies maniem
treniņu veids ne pārāk patīk. kolēģiem, kuri man palīdzēja
Es dodu priekšroku aerobikai. ar padomiem. Tas tiešām bija
Ļoti patīk tabata – fitnesa liels piedzīvojums.

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs reaģējat, ja
pilsētā pamanāt
nekārtības?
Raivis Ričards, topošais pavārs:
– Nekārtības
pilsētā nav
gadījies pamanīt, bet, ja
gadītos, tad izvērtētu situāciju. Ja
nekārtības būtu maznozīmīgas,
tās visdrīzāk vienkārši ignorētu, bet
par būtiskām ziņotu POIC dispečeriem pa tālruni 8787.
Iveta, mājsaimniece:
– Līdz šim nav
gadījies pamanīt kādas
nekārtības.
Ja pamanītu,
tad, domāju, vērstos Pašvaldības
policijā, bet vispirms noteikti izvērtētu, vai to darīt, ņemot vērā to, cik
būtiska šī problēma ir.
Nadīna, jelgavniece:
– Kur zvanīt
un kam ziņot, nemaz
nezinu. Piemēram, šodien skatos, ka ielas daudzviet ir
slidenas. Šomēnes jau tā grūti iet,
bet tagad vēl tie slidenie trotuāri…
Varētu jau zvanīt, sūdzēties, bet
kam? Turklāt, ņemot vērā, ka
pašlaik ir tik mainīgi laikapstākļi,
nez vai tas ko dos. Protams, ja
redzētu pilsētā problēmas, piemēram, ūdensvada avāriju, notriektu
dzīvnieku, izgāztus atkritumus,
vienaldzīga nebūtu. Pajautātu
kādam līdzcilvēkam – gan jau kopā
izdomātu, kur vērsties.
Sergejs, pensionārs:
– Uzskatu, ka
pilsētā labi
savu darbu
veic pašvaldības policisti.
Viņus, pilsētā uzraugot kārtību, var
redzēt ļoti bieži, tāpēc, manuprāt,
pilsētā būtisku nekārtību nav. Ja
ir, tad Pašvaldības policija attiecīgi
rīkojas. Domāju, ka, redzot nekārtības, neko nedarītu, jo «pašvaldībnieki», braucot reidos, paši tās
droši vien pamanītu.
Andris, students:
– Ar šādām
situācijām neesmu saskāries. Parasti
viss ir procesā – attiecīgie dienesti jau novērš
problēmas. Ja kaut ko pamanītu,
tad atkarībā no situācijas izvērtētu,
kam ziņot. Piemēram, ja redzētu,
ka plīsis ūdensvads un ielas pludo,
tad zvanītu «Jelgavas ūdenim».
Noteikti internetā var atrast «Jelgavas ūdens» informatīvo tālruni,
tāpat kā citu attiecīgo uzņēmumu,
dienestu kontaktus. Pirmais glābiņš noteikti būtu internets.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Turpmāk komercuzskaites
ūdensskaitītājus mainīs
«Jelgavas ūdens»
 Sintija Čepanone

Saistībā ar izmaiņām
normatīvajos aktos
SIA «Jelgavas ūdens»
sākusi ūdensskaitītāju
jeb komercuzskaites
mēraparātu nomaiņu
abonentiem. Atbilstoši
jaunajam Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumam turpmāk arī
ūdens patēriņa mērierīces privātmājās būs
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
īpašums, tādēļ mērierīces uzstādīšanu un nomaiņu veiks «Jelgavas
ūdens». Iedzīvotājiem
par to papildus nebūs
jāmaksā.
«Jelgavas ūdens» komercdirektors Andrejs Eihvalds skaidro, ka līdz šim ūdensskaitītāji,
kas uzstādīti privātmājās, bija
abonenta īpašums un īpašnieka
pienākums bija par saviem līdzekļiem veikt to uzstādīšanu un
pēc četru gadu cikla – mērierīces
verificēšanu vai nomaiņu. «Savukārt līdz ar jauno Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu
atbildība par mērierīcēm jāuzņemas pakalpojuma sniedzējam,
tādējādi jau šobrīd «Jelgavas
ūdens» speciālisti uzsākuši pakāpenisku komercuzskaites mēr
aparātu nomaiņu arī privātmājās,» tā A.Eihvalds, skaidrojot,
ka, tāpat kā iepriekš, uzņēmuma
īpašumā būs arī tās mērierīces,
kas uzstādītas daudzdzīvokļu
mājas ievadā, savukārt dzīvokļos
esošo ūdensskaitītāju savlaicīga
nomaiņa arī turpmāk būs katra
dzīvokļa īpašnieka pienākums
– «Jelgavas ūdens» mērierīces
atsevišķajos dzīvokļa īpašumos
nemaina.
Komercuzskaites mēraparātu
nomaiņu «Jelgavas ūdens» veic
atbilstoši sastādītam grafikam,
un kopumā uzņēmumam pilsētā četru gadu laikā jānomaina
vairāk nekā 5500 ūdensskaitītāju. Tas tiek darīts pakāpeniski
– kopš jaunā likuma spēkā stāšanās 2016. gada 1. janvārī līdz šim
brīdim uzņēmums nomainījis jau
vairāk nekā 100 ūdensskaitītāju.
Būtiski, ka iedzīvotājiem pašiem
mērierīces nomaiņa nav jāpiesaka – «Jelgavas ūdens» pirms
skaitītāja nomaiņas sazinās ar

katru abonentu un vienojas par
objekta apsekošanas un mērierīces nomaiņas laiku. «Ja ar abonentu personīgi nebūs iespējams
sazināties, kā arī viņš nereaģēs
uz pastkastītē atstāto aicinājumu, viņam normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā tiks izsūtīts
brīdinājums,» skaidro «Jelgavas ūdens» komercdirektors,
uzsverot, ka ūdenssaimniecības
pakalpojumu lietotājam likumā
noteikts pienākums nodrošināt
komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvi mērierīces uzstādīšanai vai nomaiņai, kā arī pienākums nodrošināt netraucētu
piekļuvi tam. Tas nozīmē, ka par
saviem līdzekļiem uzņēmums
veic tikai ūdensskaitītāja uzstādīšanu vai nomaiņu, savukārt
par mezgla tehnisko stāvokli
– to, lai tehniski būtu iespējams
uzstādīt jauno mērierīci – atbildīgs lietotājs, kuram, ja šādu
nepieciešamību apsekošanas
laikā konstatēs «Jelgavas ūdens»
speciālisti, mezgla izbūve būs
jāveic par saviem līdzekļiem.
Jāpiebilst, ka klientu ērtībām
šādu pakalpojumu par maksu
nodrošina arī «Jelgavas ūdens»
(tālrunis 63007698).
A.Eihvalds uzsver, ka uzņēmums visos objektos uzstāda
augstas kvalitātes mērierīces,
kuras aizsargātas gan pret mehānisku, gan magnētisku, gan
pret jebkādu citu nesankcionētu iedarbību, kā arī katrs
ūdensskaitītājs tiek noplombēts
ar numurētu plombi. «Arī pēc
jauno mērierīču uzstādīšanas
abonentu objekti tiks periodiski
apsekoti, lai pārliecinātos par
mērierīces pareizu darbību,» tā
viņš, akcentējot, ka šobrīd top
Ministru kabineta noteikumi,
kas paredz daudz bargākus
sodus par patvaļīgu iejaukšanos
mērierīces darbībā.
Jāpiebilst, ka pēc ūdensskaitītāja nomaiņas privātmājā
demontētais skaitītājs tiek atdots atpakaļ īpašniekam, taču
jāuzsver, ka «Jelgavas ūdens»
īpašums ir tikai «galvenais»
skaitītājs katrā objektā, kas
uzstādīts ēkas ievadā. Par mēr
ierīču, kas uzstādītas papildus
un, piemēram, atsevišķi uzskaita
dārza laistīšanai patērēto ūdeni,
verificēšanu arī turpmāk būs
atbildīgs privātmājas īpašnieks,
un SIA «Jelgavas ūdens» veiks
šo ierīču plombēšanu.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu
uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības
operatīvās informācijas centrs» jurista-lietveža amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
1. veikt līgumu un citu dokumentu tiesiskuma pārbaudi;
2. izstrādāt iestādes dokumentu (lēmumu, līgumu, nolikumu, sēžu protokolu u.c. dokumentu)
projektus;
3. sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
4. sniegt juridiska rakstura konsultācijas iestādes darbiniekiem;
5. dokumentu plūsmas organizēšana, sistematizēšana un kontrolēšana;
6. veidot lietas saskaņā ar iestādes lietu nomenklatūru un nodrošināt dokumentu arhivēšanu
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prasības pretendentam:
1. otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tiesību zinātnēs;
2. vismaz 2 (divu) gadu jurista-lietveža darba pieredze (par priekšrocību tiks uzskatīta darba
pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās);
3. zināšanas administratīvajās un pašvaldību tiesībās;
4. zināšanas un prasmes dokumentu izstrādē atbilstoši lietvedības noteikumiem;
5. teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas;
6. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
7. labas komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
8. prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē
esošajiem jautājumiem.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» jurista-lietveža amata konkursam» līdz 2016. gada
12. februārim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Vides SOS» lietotāji jau
ziņo par pārkāpumiem
Valsts vides
dienests apkopojis biežākos
pārkāpumus,
kas tiek nodarīti videi,
– tie ietverti
infografikā,
kas jaunās
aplikācijas
«Vides SOS»
lietotājiem ērti
ļauj apzināt,
par kādiem
pārkāpumiem
tiek gaidīti
iedzīvotāju
ziņojumi.
 Egija Grošteine

Gada nogalē Valsts
vides dienesta (VVD)
vajadzībām tika izstrādāta un iedzīvotājiem
lietošanai nodota mobilā aplikācija «Vides
SOS», kas ieviesta pārkāpumu apzināšanai
vides jomā. Pašlaik tā
darbojas izmēģinājuma
režīmā un laika gaitā to
vēl plānots uzlabot, bet
jau šobrīd to lejupielādējuši ap 3000 cilvēku
Latvijā un VVD saņēmis
ap 300 ziņojumu. Jelgavas teritorijā aplikācijas
lietotāji jau konstatējuši
četrus pārkāpumus, par
ko ar aplikācijas starpniecību ziņojuši VVD.
Jelgavas pilsētas teritorijā iedzīvotāji ziņojuši par ledusskapi
grāvī, kā arī dažādiem sadzīves
atkritumiem, kas izmesti ceļa
malā un citviet. Savukārt Latvijā
kopumā ir ziņots arī par piesārņojumu ūdenskrātuvēs, putekļiem,
dažādām smakām un citām problēmām. Piemēram, interesants
ziņojums – «Mans vīrs ielika
nemarķētu ūdu» –, ko papildina

arī fotoattēls, janvārī saņemts par
pārkāpumu Tērvetes pusē.
21. janvārī Jelgavas reģionālajā
Vides pārvaldē vides pārkāpumus fiksējošā mobilā aplikācija
tika prezentēta struktūrvienības
kompetencei atbilstošo pašvaldību
pārstāvjiem. Jelgavas reģionālās
Vides pārvaldes vadītājs Hardijs
Verbelis uzsver, ka mobilā aplikācija izstrādāta ar mērķi veicināt
sabiedrības atbildību pret vidi un
izglītot par tās saudzēšanu, kā
arī valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbu vides
aizsardzības jomā. «Vides SOS» ir
papildu iespēja, kā cilvēki var ziņot
VVD par augsnes, gaisa un ūdens
piesārņojumu, kā arī par dažādām
aizdomīgām darbībām un vērā
ņemamiem vides pārkāpumiem,
piemēram, atkritumiem, zvejas
un makšķerēšanas rīkiem, upju
un ezeru aizsargjoslu pārkāpšanu
un citiem vides riskiem.
Aplikācija darbojas ar mobilo
datu un GPS signāla palīdzību.
Konstatējot vides pārkāpumu,
tas jānofotografē, jāapraksta un
jānosūta VVD. Līdzko dienests
būs izvērtējis ziņojuma saturu,
tas parādīsies interaktīvajā kartē
vietā, kur pārkāpums fiksēts.
Tādējādi tiek ietaupīts VVD inspektoru laiks, meklējot pārkāpu-

mu, turklāt vajadzības gadījumā
inspektoriem ir iespēja sazināties
ar ziņojuma autoru, informē
Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes Kontroles daļas vadītāja
Evita Beitlere. Jāņem vērā, ka
aplikācija darbojas vien ar www.
facebook.com vai www.draugiem.
lv pasi, kas nozīmē, ka ziņotājs
nav anonīms.
Visi ziņojumi nonāk VVD, un
jebkuram interneta lietotājam
tie ir pieejami īpaši šim nolūkam
radītas tīmekļa vietnes interaktīvajā kartē interneta adresē
www.videssos.lv. Tajā sabiedrība
var sekot līdzi iesūtīto ziņojumu
statusa gaitai no informācijas
iesūtīšanas brīža līdz pārkāpuma
novēršanai.
Mobilo lietotni «Vides SOS»
var lejupielādēt «App Store» un
«Google Play».
Iedzīvotāji par konstatētajiem
vides pārkāpumiem VVD speciālistiem vēl joprojām var ziņot
arī, zvanot VVD reģionālās Vides
pārvaldes diennakts dežurantam
pa tālruni 26338800, 67084211,
kā arī pa Jelgavas reģionālās Vides
pārvaldes SOS tālruni 29490044.
Tāpat par konstatētajiem pārkāpumiem var ziņot rakstiski un klātienē Jelgavas reģionālajā Vides
pārvaldē Kazarmes ielā 17a.

Zemes nomas maksas aprēķinam jābūt pamatotam
 Sintija Čepanone

Vairāku daudzdzīvokļu
māju Meiju ceļā dzīvokļu īpašnieki, kuru
daudzdzīvokļu māja
atrodas uz citai personai piederošas zemes,
decembra beigās savās
pastkastītēs saņēma
rēķinu par zemes nomas parāda samaksu.
Pārvaldnieks SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
vērš uzmanību uz to,
ka rēķinu sagatavojis
un izsūtījis zemes īpašnieks – AS «Reversed»
–, nevis JNĪP, tādējādi arī
par visiem jautājumiem
saistībā ar aprēķināto
maksu par zemes nomu
jāvēršas pie konkrētā
uzņēmuma.
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis
skaidro: Dzīvokļa īpašuma likums
nosaka, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir maksāt nomas maksu
par zemes lietošanu tās īpašniekam, savukārt Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumā ir noteikts,
ka līguma par piesaistītā zemesgabala lietošanu slēgšana ar zemes-

gabala īpašnieku ir viena no obligātajām pārvaldīšanas darbībām.
«Tādējādi zemes nomas līguma
noslēgšana ir abpusējs dzīvokļa
īpašnieka un zemes īpašnieka
pienākums – tieši viņi, savstarpēji
vienojoties, lemj, uz kādiem noteikumiem zemes nomas līgums
slēdzams,» uzsver J.Vidžis.
Savā pastkastītē saņemot rēķinu, kas dzīvokļu īpašniekiem
izrakstīts par funkcionāli nepieciešamā zemesgabala nomas maksas
samaksu, vairāki iedzīvotāji ar
pretenzijām un jautājumiem
vērsušies JNĪP, taču, kā skaidro
J.Vidžis, šajā gadījumā, pie dzīvokļu īpašniekiem vēršoties pa tiešo,
nevis ar starpnieka palīdzību,
zemes īpašnieks – AS «Reversed»
– rīkojies atbilstoši normatīvajiem
aktiem, kā to paredz likumdošana.
Tiesa, kaut arī rēķina izsūtīšana
par zemes nomas parādu samaksu
ir likumīga, dzīvokļu īpašnieki
aicināti pārliecināties, vai aprēķinātā summa ir adekvāta. Proti,
rēķins, kas izsūtīts vairāku Meiju
ceļa māju dzīvokļu īpašniekiem,
aptver zemes nomas maksas parādu par laika periodu no 2008.
gada 1. janvāra līdz 2009. gada
31. decembrim. Dzīvokļu īpašniekiem jāņem vērā, ka zemes
nomas maksas apmēru dažādos

laika periodos regulē likums,
tāpat likums paredz, ka dzīvokļa
īpašniekam ir tiesības zināt, kā
aprēķināta zemes nomas maksa
par konkrētu laika periodu un
kas to veido, piemēram, kādā
veidā tiek noteikta zemesgabala
platība un zemes nomas maksa,
kāda ir zemes kadastrālā vērtība,
kas to veido, kā tiek noteikti procenti gadā no zemes kadastrālās
vērtības.
Tādējādi, ja dzīvokļu īpašniekiem, kuru daudzdzīvokļu māja atrodas uz citai personai piederošas
zemes un kuri saņēmuši rēķinu
par zemes nomas maksu, rodas bažas par tajā aprēķinātās summas
atbilstību vai citi jautājumi saistībā
ar zemes nomas maksu, JNĪP
pirms norēķina veikšanas rosina
vērsties pie zemes īpašnieka,
lūdzot pamatot izrakstītā rēķina
aprēķina principus. Rēķinam jāatbilst likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju»
pārejas noteikumiem.
Jāpiebilst, ka JNĪP ir pārvaldnieks vairāk nekā 400 daudzdzīvokļu mājām Jelgavā. 85 no
pārvaldīšanā esošajām mājām atrodas uz citai personai piederošas
zemes, un tikai ar diviem zemes
īpašniekiem līguma noslēgšana
jārisina caur tiesu.
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Īsi
 2. februārī pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks
seminārs par nodokļu izmaiņām
2016. gadā, ko vadīs uzņēmēja grāmatvede doktorante Aļona Irmeja.
Interesenti aicināti pieteikties līdz
29. janvārim pa tālruni 63012155,
28342419 vai e-pastu Liga.Mikelsone@zrkac.jelgava.lv. Dalības maksa
– 25 eiro.
 Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības
Jelgavas nodaļa informē, ka 17.
februārī pulksten 14 Sarmas ielā
4 notiks biedrības pilnsapulce.
Biedriem ierašanās obligāta.
 LLU Lauku inženieru fakultātē
(LIF) šonedēļ atklāta Meža un ūdens
resursu zinātniskā laboratorija.

Tās izveidē, izmantojot ERAF finansējumu un LLU līdzfinansējumu,
ieguldīts apmēram 1,1 miljons eiro.
«Laboratorija izveidota, reorganizējot LLU aģentūru «Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts»
un LLU Koksnes un koksnes materiālu zinātnisko laboratoriju. Abas
reorganizētās laboratorijas apvienotas, izveidojot Meža un ūdens
resursu zinātnisko laboratoriju, kam
dots tāds pats nosaukums, kāds ir
ES ERAF projektam «Meža un ūdens
resursu valsts nozīmes pētījumu
centra zinātnes infrastruktūras attīstība»,» stāsta laboratorijas vadītāja
Inga Grīnfelde. Ar projekta gaitā
iegādātajām laboratorijas iekārtām
var veikt ūdens līmeņa monitoringu
ar plašu datu nolasīšanas intervālu,
hidroloģisko raksturlielumu aprēķinus un modelēšanu, ūdensobjekta
gultnes un caurplūduma trīsdimensionālu skenēšanu, vides sanācijas projektu izstrādi, izmantojot
fitoremediācijas metodi, emulsiju
mērījumus pasūtītāja objektā, ūdens
kvalitātes un augsnes mitruma
monitoringu, izveidot kompleksus
gruntsūdens līmeņu pētījumu monitoringa objektus, noteikt grunts
filtrācijas koeficientus un veikt citas
darbības.

Sintija Čepanone
Jelgavas tehnikums 2015./2016.
mācību gadā piedāvā
6. – 9. klases skolēniem apmeklēt

bezmaksas profesionālos
interešu pulciņus.
Nodarbības notiks Jelgavas tehnikumā
vienu reizi nedēļā no plkst.15.30 līdz 17
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā var
Jelgavas tehnikumā, tālrunis 63025605,
e-pasts info@jelgavastehnikums.lv.

Pirmā tikšanās –
02.02.2016. plkst.15.30
Jelgavas tehnikumā.
Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes
un zināšanas izvēlētajā profesijā:
• mēbeļu galdnieks,
• automehāniķis,
• apdares darbu tehniķis,
• sausās būves tehniķis,
• programmētājs,
• datorsistēmu tehniķis,
• viesmīlības pakalpojumu speciālists,
• inženierkomunikāciju tehniķis,
• klientu apkalpošanas speciālists.

Aizsaulē aizgājuši
INTA IVUŠKĀNE (1934. g.)
VERA ROMADINA (1940. g.)
MINTAUTS PUTNIS (1936. g.)
BORISS MEZENCEVS (1938. g.)
VILNIS BURCEVS (1965. g.)
ŅINA IVANOVA (1937. g.)
MARIJA KIRIJENKO (1931. g.)
EDĪTE JEGOROVA (1969. g.).
Izvadīšana 28.01. plkst.11 no
Zanderu kapsētas Sēru nama uz
Bērzu kapsētu.
VLADIMIRS MATVEJEVS (1956. g.).
Izvadīšana 29.01. plkst.10.30
Bērzu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Jelgavā, 2015. gada 12. novembrī (prot.Nr.14/4)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2015. GADA 12. NOVEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15-18
«SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA JELGAVAS
PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ»
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas
3. punktu un 39. panta pirmo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās,
prasības atkritumu savākšanai (tajā skaitā dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai,
minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.
2. Saistošie noteikumi izdoti, lai
2.1. organizētu un kontrolētu ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā;
2.2. veicot atkritumu apsaimniekošanu, netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī
personu manta;
2.3. atkritumu apsaimniekošana neradītu negatīvu ietekmi uz vidi, tai skaitā traucējošus trokšņus
vai smakas.
3. Atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi:
3.1. samazināt jebkura veida atkritumu rašanos to izcelsmes vietās;
3.2. veikt atkritumu dalītu savākšanu un to reģenerāciju, tādējādi samazinot poligonā apglabājamo
atkritumu daudzumu;
3.3. rūpēties par to, lai atkritumi, kas netiek pārstrādāti, tiktu apglabāti videi un cilvēka veselībai
nekaitīgā veidā;
3.4. radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā.
4. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:
4.1. atkritumu radītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kuras darbība rada atkritumus (sākotnējais atkritumu radītājs) vai kura veic atkritumu priekšapstrādi, sajaukšanu vai citas darbības,
kā rezultātā mainās atkritumu sastāvs vai īpašības;
4.2. atkritumu valdītājs – ikviena fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no
šādiem nosacījumiem: ir atkritumu radītāja; ir fiziskā vai juridiskā persona, kuras faktiskajā varā
atrodas atkritumi;
4.3. bīstamie atkritumi – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus
– nederīgie dzīvsudraba termometri un luminiscentās dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un
akumulatori, nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un
insekticīdu, elektrisko un elektronisko iekārtu, fotoķimikāliju, uguņošanas līdzekļu un transportlīdzekļu
apkopes atkritumi u.tml.;
4.4. lielgabarīta atkritumi – atkritumi, kuri sava izmēra dēļ nevar tikt ievietoti vai uzglabāti atkritumu
konteineros;
4.5. ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas vai būvniecības procesā, tai skaitā
dzīvokļa remonta un būvju nojaukšanas atkritumi;
4.6. bioloģiski atkritumi – bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi, mājsaimniecību, restorānu,
sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves atkritumi un citi
tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi;
4.7. šķidrie sadzīves atkritumi – jebkuri dzīvojamās un publiskās ēkās sadzīvē radušies atkritumi,
kas ir šķidrā agregātstāvoklī, tajā skaitā notekūdeņi, izņemot bīstamos atkritumus;
4.8. šķidro sadzīves atkritumu radītājs – nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs,
ja nekustamais īpašums nav aprīkots ar pieslēgumu pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
bet nekustamajā īpašumā radītie šķidrie sadzīves atkritumi tiek savākti un uzkrāti decentralizētā
kanalizācijas sistēmā;
4.9. decentralizēta kanalizācijas sistēma – speciāli izbūvēta, videi droša jebkāda veida hermētiski
izolēta tvertne, baseins vai cits mākslīgi izveidots rezervuārs, kas nodrošina, ka nekustamajā īpašumā
radītie šķidrie sadzīves atkritumi tiek savākti un uzkrāti decentralizētā kanalizācijas sistēmā;
4.10. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana – šķidro sadzīves atkritumu savākšana,
pārvadāšana un to izliešana notekūdeņu pieņemšanas punktā (stacijā);
4.11. šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – komersants, kuram ir atbilstoši transportlīdzekļi
un inventārs šķidro atkritumu savākšanai un transportēšanai un ir noslēgts līgums ar notekūdeņu
pieņemšanas punkta (stacijas) īpašnieku vai apsaimniekotāju;
4.12. notekūdeņu pieņemšanas punkts (stacija) – speciāli ierīkota un aprīkota vieta, kurā tiek
nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības pasākumi notekūdeņu pieņemšanai, to
sastāva kontrolei, atšķaidīšanai un tālākai novadīšanai pilsētas kanalizācijas sistēmā vai attīrīšanas
ietaisēs;
4.13. mājsaimniecība – atkritumu radītāja – fiziskās personas – deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta;
4.14. sadzīves atkritumu apsaimniekotājs – šo noteikumu izpratnē komersants, ar kuru Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk – atkritumu apsaimniekotājs);
4.15. pašvaldība – Jelgavas pilsētas pašvaldība;
4.16. atkritumu dalīta savākšana – atkritumu savākšana, atsevišķi nodalot atkritumus pēc to veida
un īpašībām, lai veicinātu atkritumu sagatavošanu reģenerācijai vai apglabāšanai, kā arī reģenerāciju
vai apglabāšanu;
4.17. šķiroto atkritumu savākšanas laukums – speciāli aprīkota norobežota vieta, kur konteineros
savāc un uzglabā dažāda veida atkritumus pirms to apglabāšanas vai pārstrādes;
4.18. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts – ir speciāli aprīkota vieta, kur konteineros
dalīti savāc un īslaicīgi uzglabā dažāda veida sadzīves atkritumus pirms to pārvadāšanas.
5. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā.
6. Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.
7. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā savāktie nešķirotie sadzīves atkritumi, savāktie šķirotie
sadzīves atkritumi un sadzīves atkritumi, kas nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai,
saskaņā ar Zemgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014. – 2020. gadam nogādājami
un apglabājami sadzīves atkritumu poligonā vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, kuru adreses
ir pieejamas interneta vietnē http://www.zemgaleseko.lv.
II Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
8. Ikviena atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tajā skaitā atkritumu dalītā savākšanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, sedzot visas izmaksas, kas saistītas
ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
9. Atkritumu radītājam vai valdītājam nešķirotie atkritumi jāievieto tikai tajā atkritumu konteinerā,
kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā
īpašuma apkalpošanai.
10. Atkritumu radītājam vai valdītājam jāiesaistās sadzīves atkritumu dalītās savākšanas pasākumos
un jāveic atkritumu dalīta savākšana, tāpēc vietās, kur pilsētā ir izveidoti sadzīves atkritumu dalītās
savākšanas punkti un šķiroto atkritumu savākšanas laukumi, atkritumu radītājam vai valdītājam jāveic
atkritumu dalīta savākšana to rašanās vietā un jāievieto sašķirotos atkritumus sadzīves atkritumu dalīto
savākšanai novietotajos konteineros vai tie jānogādā tuvākajā šķiroto atkritumu savākšanas laukumā,
ievietojot speciālajos konteineros, kas paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai.
III Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumi
11. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – dzīvokļu
īpašnieku pilnvarota persona):
11.1. slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot
regulāru atkritumu izvešanu ne retāk kā 1 reizi mēnesī, izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kur
atkritumu izvešana nodrošināma ne retāk kā 1 reizi nedēļā;

saistošie noteikumi
11.2. nepieciešamības gadījumā var ierosināt atkritumu apsaimniekotājam veikt izmaiņas šo noteikumu
11.1. punktā minētajā līgumā, nodrošinot biežāku atkritumu izvešanu;
11.3. kura nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu ne retāk kā
2 reizes gadā.
12. Par šo noteikumu 11. punktā minētā līguma noslēgšanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks,
valdītājs vai lietotājs. Līgums ir jānoslēdz par katru īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo
īpašumu.
13. Pienākums veikt maksājumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu rodas ar nekustamā
īpašuma īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīdi, un šis pienākums izbeidzas
ar minēto tiesību izbeigšanās brīdi.
14. Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju ir jānoslēdz ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no īpašumtiesību, valdījuma vai lietošanas tiesību iegūšanas brīža.
15. Pēc pieprasījuma nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam (daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā – dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai) tam, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu
apsaimniekotāju, rakstveidā jāsniedz pašvaldībai un atkritumu apsaimniekotājam ziņas par iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo nekustamajā īpašumā (ēkā), komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko
darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā.
16. Nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai lietotājam, kura īpašuma teritorijā tiek radīti
sadzīves atkritumi, ir jāizveido un jāuztur kārtībā atkritumu konteineru laukums vai vieta, kas paredzēta
atkritumu konteinera novietošanai, kā arī jānodrošina atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa
piekļuve atkritumu konteineram atkritumu izvešanai.
17. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – dzīvokļu
īpašnieku pilnvarota persona) pieprasa atkritumu apsaimniekotājam novietot atkritumu savākšanai
nepieciešamo konteineru skaitu.
18. Mazgabarīta konteineri no slēgtiem pagalmiem un slēgtām konteineru novietnēm atkritumu izvešanas
dienās jānovieto specializētajiem transportlīdzekļiem pieejamā vietā (izņemot atkritumu vadus) tā,
lai netraucētu gājēju un citu transportlīdzekļu kustību, kā arī pēc atkritumu savākšanas jānovieto to
pastāvīgajā atrašanās vietā.
19. Ēkās, kur atkritumu savākšanai tiek izmantoti atkritumu vadi, jānodrošina šo vadu regulāra apkope,
konteineru telpu tīrība, kā arī specializētā transportlīdzekļa brīva piekļūšana atkritumu konteineriem.
IV Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība un kārtība, kādā veicami
maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
20. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Jelgavas pilsētas dome ar savu lēmumu,
kurš stājas spēkā minētā lēmumā norādītajā termiņā.
21. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
21.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, atkritumu
dalītās savākšanas, šķirošanas, šķiroto atkritumu uzglabāšanas un pārkraušanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;
21.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā;
21.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
22. Atkritumu apsaimniekotājs vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam, iesniedz
pašvaldībai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu pārskatīšanai, kā arī pārskatu par
Jelgavas pilsētas pašvaldības teritorijā apsaimniekoto atkritumu daudzumu (atsevišķi norādot radīto
atkritumu daudzumu, šķiroto atkritumu daudzumu, apglabāto atkritumu daudzumu).
23. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanai atkritumu apsaimniekotājs izmanto
plānotās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sniegšanas izmaksas, ņemot vērā iepriekšējā kalendārā
gada faktiskās izmaksas un iepriekšējā kalendārajā gadā apsaimniekoto atkritumu daudzumu.
24. Vienlaikus ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu atkritumu apsaimniekotājs
iesniedz izmaksu pamatojumu.
25. Kārtību, kādā veicami maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, nosaka līgums, kurš
noslēgts starp atkritumu radītāju vai valdītāju un atkritumu apsaimniekotāju.
V Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi
26. Atkritumu apsaimniekotājs veic visu pašvaldības administratīvajā teritorijā savākto atkritumu
izvešanu no laukumiem, konteineriem, sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktiem un citām
atkritumu savākšanai paredzētām vietām atbilstoši ar pašvaldību un atkritumu radītāju vai valdītāju
noslēgto līgumu noteikumiem.
27. Atkritumu apsaimniekošanai jāizmanto specializētie transportlīdzekļi, iekārtas un ierīces, kas nerada
apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.
28. Atkritumu apsaimniekotājs:
28.1. noslēdz ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
– dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu) līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā ir
norādīts sadzīves atkritumu izvešanas daudzums un sadzīves atkritumu izvešanas biežums;
28.2. nodrošina nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju ar sadzīves atkritumu savākšanas
konteineru/konteineriem.
29. Vienojoties ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem (daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā – dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu) atkritumu apsaimniekotājs nodrošina atsevišķu veidu
atkritumu (ražošanas, bioloģiski noārdāmo u.c.) savākšanu.
30. Atkritumu apsaimniekotājam jāveic atkritumu konteineru uzstādīšana, labošana un maiņa, ja
atkritumu konteineri nav citas personas īpašumā.
31. Atkritumu apsaimniekotājs vai tā pilnvarota persona pēc atkritumu izvešanas veic atkritumu
konteineru laukumu sakopšanu.
VI Atkritumu savākšana, pārvadāšana un uzglabāšana
32. Sadzīves atkritumu savākšanas veidu norāda līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar
nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai lietotāju.
33. Jelgavas pilsētā noteikti šādi sadzīves atkritumu savākšanas veidi:
33.1. izmantojot atkritumu konteinerus;
33.2. izmantojot atkritumu vadus (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās).
34. Par bīstamo atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma īpašniekam, lietotājam vai valdītājam
jānoslēdz līgums ar pārvadātāju, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju bīstamo atkritumu pārvadāšanai.
35. Aizliegts:
35.1. novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā novietot
pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos u.c., kā arī sadzīves atkritumiem paredzētajos
konteineros ievietot ražošanas atkritumus un/vai bīstamos atkritumus;
35.2. ievietot atkritumus atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju nav paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;
35.3. ievietot nešķirotus atkritumus konteineros, kas paredzēti šķiroto atkritumu savākšanai;
35.4. ievietot šķirotos atkritumus tiem neatbilstošā šķiroto atkritumu konteinerā;
35.5. atkritumus dedzināt;
35.6. ierakt atkritumus zemē;
35.7. sadzīves atkritumu konteineros bērt ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski noārdāmos dārzu
un parku atkritumus, tai skaitā koku lapas, zarus un nopļauto zāli, bez saskaņošanas ar atkritumu
apsaimniekotāju;
35.8. konteineros un citās speciāli atkritumu savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot kvēlojošus,
degošus un ugunsnedrošus atkritumus;
35.9. atkritumu konteineros cieti sablīvēt vai iesaldēt atkritumus. Šādos gadījumos atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības par šādu konteineru iztukšošanu noteikt papildu samaksu;
35.10. novadīt šķidros atkritumus, t.sk. sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus
kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas;
35.11. novietot automašīnu pie atkritumu konteineriem, traucējot atkritumu apsaimniekotāja transportlīdzekļa piekļuvei konteineriem un atkritumu izvešanu.
36. Nešķirotie atkritumi tiek savākti atbilstoši starp atkritumu apsaimniekotāju un nekustamā īpašuma
īpašnieku, valdītāju vai lietotāju noslēgtā līguma noteikumiem.
37. Konteineru laukumu izvietojumu nosaka nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, bet
sabiedrisko konteineru laukumu vietas nosaka pašvaldība.
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38. Pie iestāžu, organizāciju, biroju, tirdzniecības vietu u.c., kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
ieejām vai to tuvumā nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs atbilstoši higiēnas
prasībām ierīko mazos atkritumu konteinerus (urnas), to dizains (forma, krāsojums) un uzstādīšana
jāsaskaņo ar pašvaldību.
39. Mazo atkritumu konteineru (urnu) uzstādīšanu publiskajās vietās (parki, skvēri, autobusu pieturas,
u.c.) organizē pašvaldība.
40. Par publiska pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu ir atbildīgs tā
organizators, kurš nodrošina:
40.1. pasākuma norises vietu ar konteineriem atkritumu savākšanai;
40.2. pasākuma norises vietas sakopšanu pēc pasākuma ar pašvaldību saskaņotā laikā.
41. Publisko pasākumu organizators pirms pasākuma rīkošanas vienojas ar atkritumu apsaimniekotāju
par pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu.
VII Dalīti savākto sadzīves atkritumu apsaimniekošana
42. Atkritumu radītājs šķiro sadzīvē radītos atkritumus (papīrs, metāls, plastmasa, stikls) un ievieto
tos sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktos novietotajos konteineros vai nogādā tos šķiroto
atkritumu savākšanas laukumā, kur atkritumus ievieto īpaši marķētos un krāsotos konteineros, kas
paredzēti noteikta veida atkritumu savākšanai.
43. Sašķirotajiem atkritumiem jābūt tīriem, bez citu atkritumu veidu atlikumiem.
44. Mājsaimniecībā radītos bioloģiskos atkritumus drīkst kompostēt, ja:
44.1. kompostēšana tiek veikta uz savā īpašumā vai lietošanā esošās zemes;
44.2. tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai. Ja tiek konstatēti
normatīvo aktu pārkāpumi, kompostēšana tiek aizliegta līdz šo pārkāpumu novēršanai.
VIII Ražošanas un sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošana
45. Ražošanas atkritumi, kas radušies būvniecības procesā, jāsavāc atsevišķi no citu veidu atkritumiem, tos aizliegts novietot ārpus teritorijas, kur notiek būvdarbi. Nododot būvi ekspluatācijā, jāuzrāda
dokuments, kas apliecina būvniecībā radušos atkritumu nodošanu atkritumu apsaimniekotājam
vai pārvadātājam (kurā norādīts arī nodoto atkritumu apjoms, to rašanās vieta un to pieņemšanas
vieta).
46. Ražošanas atkritumu izvešanai izmanto atkritumu apsaimniekotāja, kurš ir noslēdzis līgumu
ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai tāda komersanta pakalpojumus, kurš
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir tiesīgs veikt ražošanas atkritumu pārvadāšanu, vai arī tie
patstāvīgi jānogādā ražošanas atkritumu savākšanas vietā.
47. Apsaimniekojot sadzīvē radušos bīstamos atkritumus, jāievēro ārējo normatīvo aktu prasības.
IX Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošana
48. Šķidro sadzīves atkritumu, t.sk. sadzīves notekūdeņu izvešanai uz notekūdeņu pieņemšanas punktu
(staciju), no daudzdzīvokļu un viendzīvokļa dzīvojamajām mājām, kā arī citām ēkām Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā, kuras nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, šķidro sadzīves
atkritumu apsaimniekotājs izmanto specializētu transportu.
49. Specializētam transportam šķidro sadzīves atkritumu izvešanai ir jābūt aprīkotam ar atpazīšanas
zīmēm, kā minimums norādot uzņēmuma nosaukumu un telefona numuru.
50. Šķidro sadzīves atkritumu radītāja pienākumi:
50.1. noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāju;
50.2. uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot specializēto
transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm (rezervuāriem);
50.3. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu noplūšanu dabā (gruntsūdeņos);
50.4. aizliegt decentralizēto kanalizācijas sistēmu patvarīgi savienot ar citām inženierkomunikāciju
būvēm (grāvjiem, dīķiem, cauruļvadiem u.c.);
50.5. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
50.6. segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildu izmaksas, ja šķidro sadzīves atkritumu
sastāvā tiek konstatēti mehāniski piemaisījumi, kuru izmērs pārsniedz 50 mm;
50.7. nepieļaut šķidro sadzīves atkritumu sajaukšanu ar citām vielām (tauki, eļļas, naftas produkti,
smiltis u.c. vielas), kuras konstatē notekūdeņu pieņemšanas punkta (stacijas) īpašnieks vai apsaimniekotājs, kas var sekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas.
50.8. no šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā
norādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu, savākšanas un nodošanas vietu,
pakalpojuma sniegšanas datumu un šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti, un saglabāt
to 2 (divus) gadus no dokumenta saņemšanas dienas;
50.9. ja īpašumā ir izbūvēta bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, nodrošināt tās pareizu ekspluatāciju un vajadzības gadījumā uzrādīt iekārtas pasi un attīrīto notekūdeņu izlaides vietu;
50.10. saistošo noteikumu 50.8. un 50.9. apakšpunktā minētos dokumentus uzrādīt normatīvajos
aktos noteiktajām valsts un pašvaldību institūcijām.
51. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja pienākumi:
51.1. slēgt līgumus ar šķidro sadzīves atkritumu radītājiem par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu;
51.2. slēgt līgumu ar notekūdeņu pieņemšanas punkta (stacijas) īpašnieku vai apsaimniekotāju par
šķidro sadzīves atkritumu ievadīšanu attīrīšanas ietaisēs;
51.3. savāktos šķidros sadzīves atkritumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto
transportu;
51.4. šķidro sadzīves atkritumu savākšanas dienā izsniegt šķidro sadzīves atkritumu radītājam
dokumentu (pavadzīmi-rēķinu), kurā norādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu,
savākšanas un nodošanas vietu, pakalpojuma sniegšanas datums un šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja rekvizīti;
51.5. savāktos šķidros sadzīves atkritumus izliet tikai šim nolūkam paredzētās vietās – notekūdeņu
pieņemšanas punktos (stacijās);
51.6. veikt savākto šķidro sadzīves atkritumu uzskaiti un pēc pieprasījuma sniegt ziņas pašvaldībai.
52. Šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības prasīt papildu samaksu par šķidro sadzīves
atkritumu savākšanu, ja tie satur mehāniskus piemaisījumus lielākus par 50 mm vai to savākšanai
nepieciešama iepriekšēja atšķaidīšana.
53. Maksa par šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta,
vienojoties šķidro sadzīves atkritumu radītājam un apsaimniekotājam.
54. Ja persona Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija» norādītajā termiņā vai pēc soda naudas uzlikšanas par notekūdeņu ievadi pilsētas atklātajos novadgrāvjos
vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās pārkāpumu turpina un to nenovērš, Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» ir tiesīga tamponēt vai likvidēt notekūdeņu ievadus.
X Atbildība par šo noteikumu neievērošanu
55. Par saistošo noteikumu 35.11. apakšpunkta pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
fiziskām personām līdz 350 (trīs simti piecdesmit) euro, juridiskām personām līdz 1400 (viens
tūkstotis četri simti) euro.
56. Par citiem saistošo noteikumu pārkāpumiem persona saucama pie administratīvās atbildības
saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
57. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē un administratīvā pārkāpuma protokolu sastāda Jelgavas
pilsētas pašvaldības policijas darbinieki.
58. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma seku novēršanas.
XI Noslēguma jautājumi
59. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 21.05.2009. saistošos noteikumus
Nr.09-6 «Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu» (apstiprināti ar Jelgavas
pilsētas domes 21.05.2009. lēmumu Nr.6/23 «Saistošo noteikumu Nr.09-6 «Saistošie noteikumi par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu» apstiprināšana»).
60. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumos, kuri noslēgti līdz šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās dienai, jāveic grozījumi līdz 2016. gada 31. decembrim, lai nodrošinātu atbilstību saistošo
noteikumu nosacījumiem.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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«Rullītī» notikušas
standartauto sacīkstes

23. janvārī trasē «Rullītis» notika sacensības ar standarta klases automašīnām,
kuras nodrošināja sacensību organizatori.
Ātrākie 36 dalībnieku konkurencē bija
Lauris Vīgants, Anrijs Luters un Zigmunds
Zuševics. Uzvarētājs savā īpašumā ieguva
automašīnu «Opel Vectra». Kā skaidro
sacensību organizators Roberts Bāriņš,
par aizvadītajām sacensībām saņemtas
pozitīvas atsauksmes un, ja nākamajā
nedēļā saglabāsies sniegs,
tiks organizēts
sacensību otrais
posms, par kuru
tiks izziņots sociālajos tīklos.

BK «Jelgava» pārbaudīs
ukraiņu uzbrucēju

BK «Jelgava» uz
pārbaudes laiku pievienojies
205 centimetrus
garais ukraiņu
centra uzbrucējs
Andrejs Kulišs,
kurš šo sezonu
iesāka Kazahstānas klubā «Tobol
Kostanay». «Pagaidām spēlētāju
esam redzējuši tikai trīs treniņos,
taču jau šobrīd varam teikt, ka mūs
apmierina Andreja uzcītība un darba
spējas treniņos. Mums nepieciešams
spēlētājs, kas var ienest jaunu enerģijas lādiņu, cīnītājs,» tā komandas
galvenais treneris Mārtiņš Gulbis.

sports
Ziemas čempionātā
peldēšanā labots
vēsturisks rekords

21. un 22. janvārī LLU peldbaseinā
norisinājās Jelgavas 2016. gada ziemas
čempionāts peldēšanā garajās distancēs. Īpaši atzīstami 800 metru brīvā
stila peldējumā 2004. gadā dzimušo
un jaunāku grupā startēja Ričards Butāns, kuram par vairāk nekā pusminūti
izdevās labot 29 gadus vecu Jelgavas
rekordu. Jāuzsver, ka sportists dzimis
2005. gadā. Vēl savā distancē uzvaru
izcīnīja JSPS audzēkņi Jevgeņijs Boicovs,
Jana Dobrjanska, Deniss Komars, Selīna
Kalnišķe, Vladislavs Šinkus, Iļja Boicovs,
Veronika Gorškova, Ģirts Vilkārsis,
Ričards Butāns, Marita Kalnišķe un
Arvīds Vilčaks.

Itālis no Jelgavas triumfē
prestižās motosacensībās
 Ģirts Pommers

Jelgavā dzīvojošais itāļu uzņēmējs un motosportists
Stefano Kjusi triumfējis prestižo «Africa Eco Race 2016»
sacensību klasē virs 450 kubikcentimetriem. Sacīkstes sākās
27. decembrī Montekarlo, bet
noslēdzās 11. janvārī Dakarā.
Sacensības ilga 12 dienas, un tās tiek
raksturotas kā vienas no pasaulē sarežģītākajām – gaisa temperatūras svārstības
šo dienu laikā bija no mīnus 10 grādiem
līdz plus 40, sportistiem diennaktī bija ne
vairāk kā četras stundas miega un katru
dienu bija jāmēro līdz 700 kilometru gari
bezceļu posmi.
«Piedalījos ar speciāli sagatavotu
«Husqvarna» enduro motociklu, un
sacensībās tas regulāri tika remontēts
– salūza amortizācija, elektronika, ūdens
tvertne un pat GPS. 650 kilometrus pirms

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

acīs bija asaras. Domāju,
Foto: no S.Kjusi arhīva
ka visiem motosportistiem nokļūšana Dakarā
ar motociklu ir īpašs
notikums. Es vēlētos
pateikties visiem, kas
man palīdzēja realizēt
šo sapni, par kuru sapņoju jau kopš pusaudža
gadiem.»
Jāpiebilst, ka S.Kjusi
ne tikai uzvarēja savā
klasē, bet arī uzrādīja
trešo labāko rezultātu
veterānu ieskaitē, savukārt absolūtajā motociklu ieskaitē itālim
finiša kritu un salauzu labo plecu,» stāsta no Jelgavas piektais rezultāts.
«Afrika Eco Race» ir alternatīvas sasacensību uzvarētājs.
S.Kjusi atklāj, ka sajūtas, sasniedzot censības slavenajam Dakaras rallijam,
finišu, bijušas neaprakstāmas: «Galvenais tās notiek pa līdzīgu maršrutu. 2008.
ir nepadoties. Pēc veiktiem 6350 kilo- gadā Dakaras rallijs tika atcelts terorisma
metriem nokļūšana Dakaras pludmalē draudu dēļ, un kopš 2009. gada tas notiek
izraisīja vēl nebijušas emocijas. No prieka Dienvidamerikā.

Futbolisti
spēlē neizšķirti

26. janvārī FK «Jelgava» aizvadīja savu
otro spēli Latvijas futbola Virslīgas
Ziemas kausā un nospēlēja neizšķirti
ar Jūrmalas «Spartaks» futbolistiem
– 0:0. Jāpiebilst, ka spēles otrajā
puslaikā tika noraidīts FK «Jelgava»
aizsargs Abdulajs Diallo, kurš sakāvās ar bijušo jelgavnieku uzbrucēju
Vladislavu Kozlovu. Mūsējo sastāvā
izgāja vairāki pārbaudāmie futbolisti,
tāpat atgriešanos piedzīvoja lietuviešu pussargs Mindaugs Grigarāvičs.
Nākamo spēli FK «Jelgava» Ziemas
kausa turnīrā aizvadīs 1. februārī pret
pagājušās sezonas Virslīgas sudraba
medaļnieci «Skonto». Mača sākums
– pulksten 13.15.

«Baltijas puķe»
šonedēļ Jelgavā
 Ģirts Pommers
Šīs nedēļas nogalē, 30. un 31. janvārī,
Zemgales Olimpiskajā centrā septīto
reizi norisināsies starptautiskās mākslas
vingrošanas sacensības «Baltijas puķe».
Šogad sacensības notiks 15 vecuma grupās, kopējais dalībnieku skaits plānots ap
350. Ieeja pasākumā ir bez maksas.
Kā atklāj sacensību organizatore Irina
Smelova, sacensības gan sestdien, gan
svētdien sāksies pulksten 9 un ritēs līdz
pat vēlam vakaram: «Šogad vēlējāmies
vecākajām meitenēm ieviest pilno pro
grammu, taču lielais dalībnieku skaits
mums to neļāva izdarīt.»
Labi sasniegumi šogad tiek gaidīti gan
no juniorēm, gan seniorēm, taču šogad
uz godalgotajām vietām ir neierasti liela
konkurence. «Gaidāms, ka junioru vecumā par zeltu cīnīsies 60 dalībnieces, bet
senioru grupā gaidāmas 26 dalībnieces,»
tā I.Smelova.
Starptautiskās sacensības «Baltijas
puķe» šogad notiks jau septīto reizi. Tajās
piedalīsies vingrotājas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas, Polijas
un Baltkrievijas.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs»
Informācijas aprites un analīzes nodaļas vadītāja amata vietu (1 vakance).

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina konkursu uz Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs»
ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera amata vietu (1 vakance).

Galvenie pienākumi:
1. vadīt Informācijas aprites un analīzes nodaļas komandas darbu;
2. organizēt informācijas aprites sistēmā iekļauto subjektu apkalpošanas attīstības stratēģijas izstrādi un nodrošināt
tās īstenošanu;
3. gatavot informatīvos un statistikas ziņojumus, kā arī atskaites par paveikto darbu;
4. nodrošināt augsta līmeņa servisu, operatīvu un konstruktīvu komunikāciju ar iestādes klientiem un sadarbības partneriem;
5. uzturēt produktīvas attiecības, ciešu sadarbību un pieredzes apmaiņu ar pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām
un citiem informācijas aprites sistēmā ietvertajiem subjektiem;
6. aktīvi piedalīties iestādes attīstības projektos.

Galvenie pienākumi:
1. ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmas uzturēšana;
2. ugunsdrošības pasākumu un civilās aizsardzības plānu izstrādāšana;
3. uzraudzības un kontroles veikšana normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību
ievērošanai;
4. analizēt ugunsdrošību un civilo aizsardzību objektos un sastādīt dokumentus stāvokļa uzlabošanai;
5. ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku izvērtēšana, iespējamo seku prognozēšana;
6. ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu organizēšana pašvaldības civilās aizsardzības sistēmā
iesaistītajiem subjektiem;
7. darbinieku instruktāžu, lokālo apmācību programmu izveidošana/atjaunošana ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;
8. pašvaldības rīcības un resursu koordinēšana ārkārtējo situāciju notikuma vietā;
9. komunikācija ar ugunsdrošības un civilās aizsardzības kontrolējošām iestādēm, sadarbība ar operatīvajiem
dienestiem.

Prasības pretendentam:
1. otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds) tehniskajās vai sociālajās zinātnēs (par priekšrocību tiks uzskatīta
tehniskā izglītība);
2. pieredze personāla vadīšanā;
3. teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas, vēlamas arī angļu valodas zināšanas;
4. pieredze statistikas datu vākšanā, apstrādē un analīzē;
5. pieredze (vismaz 2 gadi) inženiertehnisko sistēmu uzturēšanas jomā;
6. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
7. teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
8. spēja strādāt augstas darba intensitātes un stresa apstākļos;
9. spēja ātri apgūt jaunu informāciju, strādāt dinamiskā darba vidē;
10. prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentam:
1. augstākā profesionālā izglītība ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā un apmācības darba aizsardzībā (160 h);
2. pārzināt darba vides risku uzraudzības un kontroles metodes;
3. vismaz 2 gadu pieredze ugunsdrošības jomā;
4. teicamas valsts valodas prasmes, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
5. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
6. teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, augsta atbildības izjūta un augsta stresa noturība.

Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centrs» Informācijas aprites un analīzes nodaļas vadītāja amata konkursam» līdz 2016. gada 12.
februārim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pašvaldības operatīvās
informācijas centrs» ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera amata konkursam» līdz 2016. gada 12. februārim
(ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 12. NOVEMBRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.15-18
«SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ»
Paskaidrojuma raksta sadaļas	Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts
1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu un 39. panta pirmo daļu.
1.2. Saistošo noteikumu mērķi un uzdevumi ir samazināt jebkura veida atkritumu
rašanos to izcelsmes vietās; ieviest atkritumu dalītu savākšanu un to reģenerāciju,
tādējādi samazinot poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu; rūpēties par
to, lai atkritumi, kas netiek pārstrādāti, tiktu apglabāti videi un cilvēka veselībai
nekaitīgā veidā; radīt higiēniski un ekoloģiski drošu vidi pilsētā.
2. Projekta nepieciešamības
2.1. Ņemot vērā to, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības 21.05.2009. saistošie
pamatojums
noteikumi Nr.09-6 «Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu»
ir morāli novecojuši un nepilnīgi, ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.
2.2. Saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, administratīvās teritorijas dalījumu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai

(tajā skaitā dalītai), pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, minimālo
sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanas kārtību, kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu
apsaimniekošanu, un atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz pašvaldības
ietekmi uz pašvaldības budžetu
budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
ietekmi uz uzņēmējdarbības
regulējums, ir Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas atkritumu radītāji vai
vidi pašvaldības teritorijā
valdītāji, kuru īpašumā, valdījumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums.
5. Informācija par
Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties
administratīvajām procedūrām
Jelgavas pilsētas domē vai SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi».
6. Informācija par konsultācijām
Nav notikušas.
ar privātpersonām
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Piedāvā darbu
Aicinām pievienoties privātās PII «Pūčuks»
(reģ.Nr.43602010511) kolektīvam jauku, aktīvu un radošu pirmsskolas izglītības skolotāju.
Zvanīt vadītājai Kristīnei pa tālruni 28847139.
CV sūtīt pa e-pastu kristl2@inbox.lv.
Restorāns bārs «Plate» (reģ.
Nr.41703007150) – šefpavāram(-ei) darbam restorānā bārā (viesnīca «Jelgava»).
Pieteikumu un CV lūgums sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv. Tālrunis 63007719.
SIA «Eihland» (reģ.Nr.4850302584) aicina
darbā frizieri. Tālrunis 26079917.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu sieviešu frizierei(-im) un manikīra
meistarei(-am). Tālrunis 29607937.
SIA «Building construction design» (reģ.
Nr.43603051432) piedāvā darbu būvinženierim(-ei)-tehniķim(-ei). Vēlama augstākā
vai nepabeigta augstākā izglītība būvniecībā. Ir iespējams savienot darbu ar studijām.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu
info@bcd.lv. Tālrunis 26339314.

Pērk
Vafeļpannu T.25852628
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā T.29884983
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9, t.22182220

Pārdod
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t ar piegādi. T.29907466
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t
ar piegādi. T.27029553
1-ist. dzīvokli. T.29558600
Nuga Best gultu. T.26876764
Sausu, skaldītu malku. T.26980128
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
Granīta pieminekļiem (Lietuva) – ziemas sezonas atlaides. Otrd., piektd. 9.00 – 16.00.
Skolotāju 1. T.29379052

Dažādi
Labs meistars veiks remonta darbus jūsu
mājoklī vai birojā. T.26881773
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt uzņēmumu; noslēgt līgumu; iesniegt
prasību tiesā. Raiņa 14, t.29179847
Transporta pakalpojumi. Tālrunis 25446667
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā

Līdzjūtības
... bet es ticu Saulrietu mūžībai.
Nevar neticēt aizsaules stundai tai,
kad dvēseles aiziet, bet nepagaist.
		
/J.Peters/
Visdziļākā līdzjūtība Mintautam
Buškevicam, tēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas dome
un pašvaldības administrācija
No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
/K.Apškrūma/
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Mintautam
Buškevicam, no tēva atvadoties.
PIC grāmatvedības kolektīvs
Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
/A.Balodis/
Skumju brīdī esam kopā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītāju Mintautu Buškevicu,
tēvu mūžībā aizvadot.
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas kolektīvs
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Skumju brīdī, atvadoties no tēva, esam
kopā ar pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītāju Mintautu Buškevicu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolektīvs
un izglītības iestāžu vadītāji
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 1. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2166.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 8.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Māja Mīrica ezerā». Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Dardarija».*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 18.sērija.
16.00 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 7.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2166.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
9.00 «Supernova 2016».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 17.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 490.sērija.
11.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens četriniekiem. Sezonas 5.posms Pārksitijā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens četriniekiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 491.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Divdesmit dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 3.sērija.
21.10 «Avārija». Vācijas spraiga sižeta filma. 2010.g.
22.55 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 30.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «“Degpunktā” sestdienā 2».
9.35 «LNT ziņu «Top 10»».
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Karamba!» Humora raidījums.
11.15 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 33.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Dalasa 3». ASV seriāls. 11.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 125.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 126.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta ziņas 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Detektīvseriāls. 19.sērija.
23.25 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Attīstības kods 2».
1.10 «Saikne 2». ASV seriāls. 11.sērija.
1.50 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 1.sērija.
6.00 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 8.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Tumšais bruņinieks». ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
10.30 «Māmiņu klubs».
11.10 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.45 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 9.sērija.
13.50 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.55 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
15.40 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 9.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 60.sērija.
17.20 TV PIRMIZRĀDE. «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 1.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
21.00 «Bibliotekāri 2». ASV seriāls. 2015.g. 9. un 10.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 5.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
2.25 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 22.sērija.
2.50 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 2. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2167.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 9.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Sapņu viesnīca. Šrilanka». Melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.

14.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 TV PIRMIZRĀDE. «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 8.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2167.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Kārlis Lācis.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ietekmētā medicīna».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Mākoņu atlants». ASV un Vācijas piedzīvojumu filma. 2012.g.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 18.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 491.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 3.sērija.
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».*
1.brauciens vīriešiem. Sezonas 5.posms Pārksitijā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens vīriešiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 492.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.05 «Francijas piekraste». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
20.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 4.sērija.
21.00 «Selfridžs 3». Seriāls. 2.sērija.
21.55 «Balss pavēlnieks».*
23.30 «Taisnības eņģelis. Nauda vai dzīvība». Tiesu drāma.
1.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 65.sērija.
11.50 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Dalasa 3». ASV seriāls. 12.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 127.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 128.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pasaules lāpītāja».
Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
23.10 «Apmierini mani». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
1.20 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
2.15 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 2.sērija.
5.55 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 9.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 9.sērija.
10.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2014.g. 9.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 1.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 10.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 22.sērija.
14.55 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
15.40 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 10.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 1. un 2.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 4.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
0.05 TV PIRMIZRĀDE. «Nevaldāmā tiesnese».
ASV seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
1.00 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 5.sērija.
1.50 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 2.sērija.
2.40 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 3. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Daugavieši».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2168.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Supernova 2016».*
12.20 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Vides fakti».*
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 2009.g. 9.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2168.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».

tv programma
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
9.55 «Jaunie ārsti». Seriāls. 1.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 492.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 4.sērija.
12.40 ««SeMS» ceļo».*
13.40 «Jura Kulakova jubilejas koncerts».*
15.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 493.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 5.sērija.
20.55 «Pasaules skaņa». Dokumentāla filma.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Gruzija» Dok.filma.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Moldova».
Dokumentāla filma.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Kazahstāna».
Dokumentāla filma.
22.50 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 3.sērija.
23.20 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.30 «100 g kultūras. Personība».*
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 66.sērija.
11.50 «Pasaules lāpītāja». Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Dalasa 3». ASV seriāls. 13.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 129.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 130.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Bīstamā paradīze».
22.10 «Bēdīgi slavenie mērgļi». ASV un Vācijas trilleris. 2009.g.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
2.25 «Dzīves krustcelēs 5».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 3.sērija.
5.55 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 10.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 4.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 2.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 11.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
14.55 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
15.40 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 11.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 2. un 3.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 45. un 46.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.05 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.05 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
1.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 3.sērija.
2.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
2.45 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 4. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2169.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Daudz laimes!»*
12.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Zebra».*
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2169.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Uzvelc tautastērpu!»
20.00 «700 pasaules brīnumi». Izraēla.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».
21.45 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
22.20 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.35 «Ietekmētā medicīna». Dokumentāla filma.
1.35 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2016. gada 28. janvāris

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
9.55 «Jaunie ārsti». Seriāls. 2.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 493.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 5.sērija.
12.35 «Balss pavēlnieks».*
14.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 494.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Momentuzņēmums».*
19.20 «Latvijas kausa izcīņa hokejā». Finālspēle.
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.35 «Sporta studija».*
0.20 «Zebra».* (ar subt.).
0.35 «Pasaules skaņa». Dokumentāla filma.
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 67.sērija.
11.50 «Roze starp ērkšķiem». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Dalasa 3». ASV seriāls. 14.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 131.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 132.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Profesija – mamma 2».
22.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
0.15 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 4.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
2.10 «Dzīves krustcelēs 5».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 4.sērija.
5.55 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 11.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 45. un 46.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 3.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 12.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
14.55 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
15.40 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 12.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 3. un 4.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 47. un 48.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
22.00 «Neiznīcināmie». ASV spraiga sižeta trilleris. 2010.g.
0.05 «Kinomānija».
0.35 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.40 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 4.sērija.
2.35 ««Ievas» pārvērtības 6».
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 5. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 12.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Brīnumskapja skola».*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 5». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Skutelis ir studijā».*
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.25 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.25 «Kalle nāk 5». Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 1.sērija.
4.45 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
8.40 «Jaunie ārsti». Seriāls. 3.sērija.
9.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 494.sērija.

10.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens vīriešiem.
Pārraide no Sanktmoricas Šveicē.
11.30 «Aculiecinieks».*
11.45 «Momentuzņēmums».*
12.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens vīriešiem.
13.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 495.sērija.
13.50 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens sievietēm.
15.00 «Momentuzņēmums».*
15.20 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens sievietēm.
16.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 2.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
20.00 «Novecojošā Japāna». Dokumentāla filma.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Burvju strēlnieks».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 «Izdegušo zemju princis». ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
23.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.20 «15 stāsti par jauno. Gruzija». Dokumentāla filma.
1.35 «15 stāsti par jauno. Moldova». Dokumentāla filma.
1.50 «15 stāsti par jauno. Kazahstāna». Dokumentāla filma.
2.10 «Personība. 100 g kultūras».*
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5».
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 68.sērija.
11.50 «Roze starp ērkšķiem». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Dalasa 3». ASV seriāls. 15.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 133.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 134.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 5.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
2.15 «Dzīves krustcelēs 5».
3.00 «Galileo 2».
3.20 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 5.sērija.
5.55 «Rozenheimas detektīvi». Seriāls. 12.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Divarpus vīru 2». ASV komēdijseriāls. 47. un 48.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 4.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
15.10 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
16.00 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 13.sērija.
17.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Ņujorkas taksometrs». ASV komiska spraiga sižeta filma.
23.00 «Mazbudžeta aģents». ASV un Kanādas komēdija. 2006.g.
0.40 «Neiznīcināmie». ASV spraiga sižeta trilleris. 2010.g.
2.30 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
3.10 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 6. februāris
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dardarija».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Zariņš nepatikšanās». Norvēģijas filma ģimenei. 2011.g.
11.50 «Drosmīgais skroderītis». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
13.00 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
13.30 «Uzvelc tautastērpu!»*
14.00 «700 pasaules brīnumi».* Izraēla.
14.30 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Alpi. Zelta ērgļa valstība».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Augusta Dombrovska iela.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Saules pelni». Valmieras teātra izrāde.
23.55 «Izdegušo zemju princis». ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
1.40 «R.Paula un LNSO Jaungada koncerts».*
3.35 «Personība. 100 g kultūras».*
4.30 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
4.40 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dokumentāla filma.
5.00 «Melu laboratorija».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 1.sērija.
7.00 «Spots».*
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Province».* (ar subt.).
10.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

Ceturtdiena, 2016. gada 28. janvāris
11.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.00 «Novecojošā Japāna». Dokumentāla filma.
14.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.
Pārraide no Sanktmoricas Šveicē.
15.05 «Šefpavārs līdzņemšanai».
15.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
16.35 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.35 «Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!»».*
19.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.25 TV PIRMIZRĀDE. «Nemiera gars 4». Dokumentāla filma.
21.15 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Vera 5». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
0.40 «Šefpavārs līdzņemšanai».
2.00 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.30 «Grupas «Pērkons» koncerts «Sapumpurots zars»».*
4.35 «Brigitas Vīnšteines noslēpums».*

LNT
5.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
5.20 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
7.05 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
8.00 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Profesija – mamma 2». Latvijas raidījums.
11.30 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 4.sērija.
12.50 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
13.20 «Karamba!» Humora raidījums.
13.35 «Mūza». ASV komēdija. 1999.g.
15.30 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 34.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 34.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs. 2015.g. 5.sērija.
22.50 «Merkūrijs briesmās». ASV trilleris. 1998.g.
0.50 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma. 2006.g.
2.15 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
3.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 4.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 3.sērija.
6.45 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.40 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.25 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.30 «Autoziņas».
11.10 «Bibliotekāri 2». ASV seriāls. 2015.g. 9. un 10.sērija.
13.10 «Ķepainis». Lielbritānijas un Austrālijas piedzīvojumu filma. 1997.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma

14.55 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.). 17.sērija.
17.00 «Ņujorkas taksometrs». ASV komiska spraiga sižeta filma.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Bitīt’ matos!»
Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 1.sērija.
20.10 «Ledus laikmets 2. Atkusnis». ASV animācijas filma. 2006.g.
22.00 «Šķiršanās amerikāņu stilā». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
0.10 «Bīstamais pagrieziens 2. Strupceļš». Šausmu trilleris. 2007.g.
2.00 «Ķepainis». Lielbritānijas un Austrālijas piedzīvojumu filma. 1997.g.
3.20 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 6.sērija.
4.10 «TV3 ziņas».
4.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22». 0

17.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Uta Danella. Meliem īsas kājas».
Vācijas melodrāma. 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TIEŠRAIDE. «Supernova 2016».
23.45 TV PIRMIZRĀDE. «Slazdā». ASV trilleris. 2012.g.
1.35 «Alpi. Zelta ērgļa valstība». Dokumentāla filma. 1.sērija.
2.35 ««Mikrofona» dziesmas».*
4.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
5.00 «Melu laboratorija».*

Svētdiena, 7. februāris
LTV1

LTV7

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Itālija: Romantisks ceļojums».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 4.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».

5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 2.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Balss pavēlnieks».*
8.40 «Zebra».* (ar subt.).
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
11.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens
četriniekiem. Pārraide no Sanktmoricas Šveicē.
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
14.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
14.30 «Zariņš nepatikšanās». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2011.g.
15.45 «Sapņu viesnīca. Maldivu salas». Melodrāma.
17.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.50 «Tās tik ir operas! Burvju strēlnieks». Dokumentālu filmu cikls.
18.45 TV PIRMIZRĀDE. «Joku karalis Tils Pūcesspieģelis».
Vācijas ģimenes filma. 2015.g.
21.05 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma.

22.05 «Nepieradinātā Brazīlija». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
23.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
1.15 «Anekdošu šovs 3».*
2.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.55 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Briklberija». Animācijas seriāls.
5.20 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 2.sērija.
6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
6.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
7.40 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
8.05 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dora Helta. Vismaz nav auksti».
Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
12.00 «Karamba!» Humora raidījums.
12.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
14.35 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
16.10 «Dzintara dziesmas».
17.05 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 3. un 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Neticamais stāsts
par Bendžaminu Batonu». ASV drāma. 2008.g.
0.10 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.55 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
1.40 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 3. un 4.sērija.
3.10 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
3.50 «Karamba!» Humora raidījums.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 4.sērija.
6.45 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.10 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
8.00 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.35 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.55 «Māmiņu klubs».
9.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.50 «Juniors». ASV komēdija. 1994.g.
15.00 «Šķiršanās amerikāņu stilā».
ASV romantiska komēdija. 2006.g.
17.10 «Ledus laikmets 2. Atkusnis».
ASV animācijas filma. 2006.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tumšais bruņinieks atgriežas».
ASV un Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.25 «Neiespējamā misija 3». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
1.50 «Ideālā priekšniece». Kanādas trilleris. 2013.g.
3.20 «Juniors». ASV komēdija. 1994.g.

«Vārds uzņēmējiem»
Annas Zīvertes ārstes prakse ginekoloģijā,
dzemdniecībā – jaunās telpās
Annas Zīvertes ārstes prakse ginekoloģijā,
dzemdniecībā no 25. janvāra – jaunās telpās:
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16, 110. kabinetā.
Tālrunis 63014569.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības janvārī, februārī un martā
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

26.01., 09.02., 01.03.
25.01., 17.02., 09.03.
15.01., 29.01., 12.02.
18.01., 01.02., 15.02.
18.01., 01.02., 15.02.
20.01., 03.02., 17.03.
20.01., 03.02., 17.03.
18. – 19.01., 15. – 16.02.
11.01., 08.02., 07.03.
25.01., 22.02., 21.03.
21.01., 04.02., 18.02.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
turpina uzņemt bērnus

no 1,6 līdz 3 gadu vecumam
bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

Jelgavas
1. internātpamatskola
aicina pieteikt bērnus

ar kustību traucējumiem
vai somatiskām saslimšanām, kuri
2016./2017. mācību gadā uzsāks
mācības 1. klasē, rindā uz Valsts
pedagoģiski-medicīnisko komisiju.
Skolēni mācības apgūst pēc vispārizglītojošās programmas, tiek nodrošināti
bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumi
– ārstnieciskā vingrošana, masāža, fizioterapija, ārstnieciskā peldēšana, ūdens
procedūras, logopēda nodarbības u.c.
Skolēniem tiek nodrošināta bezmaksas
ēdināšana četras reizes dienā. Bērniem ir
iespēja dzīvot labiekārtotā internātā.
Pieteikties pie skolas sekretāres

pa tālruni 63029514

darba dienās no plkst.9 līdz 14.

7

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 28. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Sahāras vilinājumi». Ar
ceļojuma iespaidiem un praktisku informāciju dalīsies tūrisma biroja «Impro» gids
Andris Geidāns (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 30. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana un dekorēšana». Iespēja
iepazīties ar senlatviešu Sveču dienas tradīcijām, kā arī iemācīties paša rokām liet sveces
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 31. janvārī pulksten 14 – tikšanās un saruna ar Noru Ikstenu par grāmatu «Mātes
piens» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 1. februārī no pulksten 18 līdz 18.40 un no pulksten 18.45 līdz 19.30 – treniņnodarbība «Kā uzlabot bērna stāju – zināšanas, praktiski padomi, vingrošana».
Bezmaksas nodarbības vadīs fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Solveiga
Rudmieze. Pieteikšanās un informācija pa tālruni 29222737 (ZRKAC Svētes ielā 33).
 5. februārī pulksten 11 – Komunistiskā genocīda 1945. gada represiju upuru
piemiņas brīdis pie kultūras nama «Rota» piemiņas akmens.
 6. februārī pulksten 11 – radošā nodarbība «Pelnu dienas tradīcijas» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 6. februārī pulksten 14 un 15.30 – izbraukums ar autobusu pa Jelgavas ievērojamākajām vietām. Dalība – bez maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447. Vietu
skaits – ierobežots (sākums no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 7. februārī no pulksten 12 līdz 15 – ģimenes diena «Ziemas prieki bibliotēkā».
Radošās darbnīcas, konkursi, izstādes, leļļu teātri, mūzika un citi brīnumi. Ieeja – bez
maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 7. februārī pulksten 13 – leļļu izrāde bērniem «Kurš mežā saka oi-oi?». Ieeja – bez
maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 7. februārī pulksten 14 – izbraukums ar autobusu pa Jelgavas ievērojamākajām
vietām. Dalība – bez maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447. Vietu skaits
– ierobežots (sākums no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 11. februārī pulksten 18 – lekcija «Tautastērps kā nacionālais simbols». Lektore
– Latvijas Vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece Anete Karlsone (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 11. februārī pulksten 19 – spāņu mīma Karlosa Martineza viesizrāde «Mirāža».
Biļešu cena – € 7 – 10 (Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
 11. februārī pulksten 19 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: R.Topors «Ziema zem galda». Pasaka pieaugušajiem bez starpbrīža. Režisors Ģ.Ēcis, scenogrāfs
R.Suhanovs, komponists J.Nīmanis. Lomās: M.Mennika, M.Bezmers, K.Neimanis,
I.Strads, I.Apine. Biļešu cena – € 6 – 8,50 (kultūras namā).
 13. februārī pulksten 13 – Lietuvas Republikas neatkarības dienai veltīts pasākums
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 13. februārī pulksten 18 – deju koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās tautas deju
ansambļi «Dancis», «Teiksma», «Rotaļa», «Vektors», «Lielupe», «Sadancis» un deju
ansamblis «Daiļrade». Koncerta mākslinieciskā vadītāja E.Simsone. Biļešu cena – € 3
– 5 (kultūras namā).
 14. februārī pulksten 19 – «Melo-M» jubilejas tūres koncerts. Programmā – latviešu
un pasaules popmūzikas un roka dziesmu versijas, interpretācijas par pasaules tautu
mūzikas zināmākajām tēmām, opermūzikas skaņdarbi, «Melo-M» pirmatskaņojumi
un oriģinālkompozīcijas, kuru autors ir trio dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs
K.Auzāns. Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
 16. februārī pulksten 19 – improvakars kopā ar trupu «Ārprāts» no Rīgas. Biļešu
cena – € 5 (Jelgavas Studentu teātrī J.Čakstes bulvārī 5a).
 17. februārī pulksten 19 – teātra «Greizais spogulis» šovprogramma «Smieklu
atkausēšana». Piedalās teātra galvenais režisors un vadītājs V.Razumovskis, humoristi M.Cerišenko, A.Morozovs, M.Smirnovs un M.Vašukovs. Biļešu cena – € 10 – 22
(kultūras namā).
 18. februārī pulksten 10 un 12 – Jaunā Liepājas teātra viesizrāde bērniem «Svētkus
meklējot». Izrādē piedalās īpaši apmācīts suns. Ilgums – 40 min. Biļešu cena – € 1,50
(kultūras namā).
 18. februārī – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. februārī pulksten 10 – daiļlasītāju konkurss «Riti raiti, valodiņa» bērniem no
pirmsskolas vecuma līdz 6. klasei. Pieteikties līdz 16. februārim (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 20. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
 20. februārī pulksten 17 – TDA «Kalve» sadanča koncerts «Polka pilī». Biļešu cena
– € 1 (Jelgavas pils aulā).
 21. februārī pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: apjukums divās daļās
«Jelgava 94» pēc Jāņa Joņeva romāna motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena –
€ 3 – 4 (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 22. februārī pulksten 14 – daiļlasītāju konkurss «Riti raiti, valodiņa» 7. – 12. klases
skolēniem. Pieteikties līdz 16. februārim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4).

Izstādes
 Līdz 29. janvārim – gleznotājas Ritas Leles darbu izstāde «... ārā no rāmjiem»
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 No 29. janvāra – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu, absolventu un pedagogu darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
 30. janvārī pulksten 12 – kāzu pakalpojumu izstāde «Baltic Wedding expo Jelgava
2016». Ieeja – ar ielūgumiem (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. janvārim – multimediāla izstāde «Jelgavai 750» (kultūras nama 1. stāva
lielajā foajē).
 Līdz 31. janvārim – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Pujeņu maģija sniegputenī»
(kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 31. janvārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (t/c «Pilsētas
pasāža» Driksas ielā 4).
 No 1. februāra – Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja Naumova
ilustrāciju grāmatai «Ahoi! Plūdi Daugavā» izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 3. februārim – Dainas Dagnijas gleznu un tekstilmākslas izstāde (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 4. februāra – Māra Grīnberga bilžu izstāde «Parīzieši 2015». Izstādes atklāšana
– 5. februārī pulksten 18 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 5. februāra – starptautiska bērnu kolāžu izstāde «Ledus svētki» (kultūras nama
2. stāva foajē).
 Līdz 7. februārim – atskats fotogrāfijās uz 17. Starptautisko Ledus skulptūru
festivālu (kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
 No 8. februāra – Kristapa Herca fotogrāfiju izstāde (kultūras nama 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 14. februārim – izstāde «Latvijas armijas ģenerālis un divkārtējais Lāčplēša
kara ordeņa kavalieris Pēteris Radziņš Ukrainas un Latvijas vēsturē» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 21. februārim – izstāde «Klusie ūdeņi»: Lindas Freibergas, Kārļa Roberta
Freiberga, Māra Subača, Ramonas Pēkšēnas, Siljas Pogules, Gundegas Strautmanes,
Marutas Upenieces-Zideres, Mārtiņa Zidera un Armanda Grunduļa darbi (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

notikumi
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Latvijas vadošie deju
kolektīvi izdejos mīlestību
Foto: Roberts Ķesteris

 Egija Grošteine

Mīlētāju dienas priekšvakarā,
13. februārī pulksten 18, Jelgavas kultūras namā būs koncerts «Mēs mīlam dejā». Tajā
tradicionāli uzstāsies Latvijas
vadošie deju kolektīvi, skatītājiem parādot un apliecinot,
cik nozīmīga tiem ir mīlestība
pret deju. Šoreiz koncertā
jelgavniekiem un pilsētas viesiem būs vienreizēja iespēja
pirmajiem redzēt dejas, no
kurām tiks veidots uzvedums
tautas deju ansambļu svētkiem Cēsīs.
Koncerta mākslinieciskā vadītāja Elita
Simsone, kura kopš 1985. gada vada
tautas deju ansambli «Lielupe», stāsta,
ka koncerts ir deju kolektīva aizsākta
tradīcija, kas tiek izkopta jau 14. gadu.
Katru gadu ap Valentīndienu «lielupieši»
ciemos aicina Latvijas vadošos tautas deju
ansambļus, lai skatītājiem demonstrētu
augstvērtīgas un mīlestības pilnas dejas.

««Lielupi» vienmēr raksturojuši vārdi
«Mēs mīlam dejā», kas allaž bijis redzams
kā uz skatuves, tā mēģinājumos. Šī mīlestība tiek nodota no viena dejotāja nākamajam, lai nebeidzamais dzīvesprieks
un dejotprieks būtu katra dejotāja sejā.
Ikviena deja šim kolektīvam ir kā stāsts,
ko izstāstīt skatītājam un likt viņam
izdzīvot līdzi, – no vienkāršākām un sadzīviskām līdz cēlām un klasiskām latviešu
tautas dejām. «Lielupi» nebiedē nekas.
Ikviens pārbaudījums un izaicinājums
ir kā dzinējspēks jaunām izjūtām dejās.
Nekas «lielupiešiem» nav neiespējams
– viss ir tikai pašu rokās. Un gribēšanas
«lielupiešiem» netrūkst!» tā «Lielupes»
deju pedagoģe Baiba Ķestere.
Šogad koncertā līdztekus mājiniekiem
«Lielupei» piedalīsies arī tautas deju ansambļi «Dancis», «Daiļrade», «Teiksma»,
«Rotaļa», «Vektors» un «Sadancis».
Koncerta vadmotīvs – tautas deju ansambļu svētki, kas 28. maijā norisināsies
Cēsīs. Šim pasākumam deju kolektīvi
gatavo jaunu repertuāru, no kā tiks
izveidots lieluzvedums. Koncertā «Mēs
mīlam dejā» būs lieliska iespēja jau pirms

šo dejotājiem nozīmīgo svētku norises
redzēt un novērtēt daļu priekšnesumu,
no kuriem tiks veidots uzvedums, kas
tiks izdejots vien Cēsīs. Turklāt «Dancis»,
«Teiksma» un «Rotaļa» šogad atzīmē savu
jubileju un skatītāju priekam uz Jelgavu
vedīs jaunus priekšnesumus, prezentējot
savas jaunās dejas no jubilejas koncertiem.
«Ierasts, ka šajā koncertā neviens deju
ansamblis nedejo tās pašas dejas, kas
iepriekš jau izdejotas. Dejotāji vienmēr
meklē ko jaunu, ar ko sevi apliecināt,»
stāsta E.Simsone.
Jāuzsver, ka koncerts būs arī kā veltījums horeogrāfei, docentei, tautas un
skatuves deju lieluzvedumu veidotājai
Ingrīdai Saulītei, lai gan savu 80 gadu
jubileju viņa atzīmēja Latvijas Nacionālajā
operā. «Varētu teikt, ka viņa ir mūsu deju
karaliene Latvijā. I.Saulīte bija mana diplomdarba vadītāja, kad beidzu augstskolu,
un viņa bija tā, kura «Lielupei» stāvēja
klāt, kad tai piešķīra tautas deju ansambļa
nosaukumu,» tā E.Simsone.
Biļetes var iegādāties internetā www.
bilesuparadize.lv un kultūras nama kasē.
Biļešu cena – no 3 līdz 5 eiro.

Bibliotēkā lasītājus uz sarunu aicina Nora Ikstena
 Egija Grošteine

Lai uzturētu augstu lasīšanas
aktivitāti, Zinātniskā bibliotēka organizēs tikšanās ciklu
ar Latvijas rakstniekiem «Kur
piedzimst vārds», akcentējot
vārda mākslu un tās tuvību tautai. Pirmajā sarunu
pēcpusdienā, kas notiks 31.
janvārī pulksten 14, bibliotēkā ar interesentiem tiksies
rakstniece Nora Ikstena.
Sarunas tēma būs pagājušā gada
nogalē izdotais N.Ikstenas romāns
«Mātes piens». «Triju paaudžu sieviešu – meitas, mātes un mātesmātes
– likteņu vijums ir kā cieši sapīta bize.

Tik cieši, ka sāp matu saknes. Veidojas
maģiska sievišķā trīsvienība. Dzīvība
un nāve. To vienlaicīgais skaudrums un
maigums dziļi uzrunā gan reālistiskās
detaļās, gan poētiskos simbolos. Mīlestība un naids. To augstspriegums. Ir
laime lasīt darbu, kur šie lielie jēdzieni
ir mākslinieciski piepildīti, jo tas gadās
reti,» N.Ikstenas grāmatu raksturo
nākamās sarunu pēcpusdienas viešņa
Māra Zālīte.
28. februārī pulksten 14 Zinātniskajā
bibliotēkā interesentiem būs iespēja
satikt un uzdot jautājumus M.Zālītei,
kuras grāmata «Pieci pirksti» saņēma
Latvijas Literatūras gada balvu, savukārt 10. aprīlī pulksten 14 būs sarunu
pēcpusdiena ar Māri Bērziņu par viņa
grāmatu «Svina garša». Par šo grāmatu

M.Bērziņam pērn novembrī svinīgā
ceremonijā Lietuvas lielhercogu pilī
Viļņā pasniedza Baltijas Asamblejas
balvu literatūrā.
24. aprīlī pulksten 14 iecerēts sarunu
vakars ar Aldi Bukšu par viņa debijas
romānu «Parādu piedzinēji», kas latviešu literatūrā ir ienācis ļoti pamanāmi.
Bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa stāsta: «Tikšanās laikā ar aktieri
Kasparu Pūci sapratām, cik ļoti pilsētas iedzīvotāji vēlas šādas sarunas.
Pēc rakstnieka viesošanās bibliotēkā
pieauga viņa grāmatas «Pūcesbērns»
izsniegums. Grāmatu izlasījuši jau 55
lasītāji, un joprojām uz to ir jāpierakstās
rindā. Turklāt bibliotēkas apmeklētāji
jau interesējas, kad būs nākamās tikšanās reizes ar rakstniekiem.»

Var pieteikties bezmaksas ekskursijai
ar autobusu pa Jelgavu
 Egija Grošteine

sabiedrisko attiecību speciāliste Alise
Ozoliņa stāsta, ka bezmaksas izbraukuStarptautiskā Ledus skulptūru
mā interesenti varēs doties 6. februārī
festivāla laikā Jelgavas reģiopulksten 14 un 15.30, kā arī 7. februārī
nālais Tūrisma centrs aicina
pulksten 14. Pilsētas iepazīšanas tūrē būs
interesentus iepazīt pilsētu,
iespēja izbraukt maršrutu pa Jelgavas iegida pavadībā bez maksas
vērojamākajām vietām un klausīties gida
dodoties izbraukumā ar autostāstījumā par Jelgavu. Ekskursija parebusu pa Jelgavu un apskatot
dzēta tikai ar autobusu – apskates vietas
ievērojamākās vietas pilsētā.
atsevišķi netiks apmeklētas. Tūre vedīs pa
pilsētas centrālo daļu un Pārlielupi.
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
Ekskursijas sākums paredzēts no

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa Akadēmijas ielā 1. Brauciena ilgums
– stunda un 15 minūtes. Gida stāstījums
būs latviešu valodā.
Pieteikšanās un papildu informācija
– pa tālruni 63005447 vai internetā www.
visit.jelgava.lv. Pieteikšanās termiņš izbraukuma tūrēm pa pilsētu nav noteikts,
tomēr interesentiem ir jārēķinās, ka vietu
skaits autobusā ir ierobežots, tāpēc drošāk, protams, ir pieteikties laikus. Vietu
skaits autobusā – 40.

