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Seko ledus skulptūru festivālam
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Festivāls sākas rīt!

Ar bankas karti pilsētas
autobusos norēķinās
arvien vairāk pasažieru
 Sintija Čepanone

Pasažieru skaitam
pilsētas autobusos
pēdējo gadu laikā ir
tendence samazināties, toties palielinās
bezskaidras naudas
norēķinu īpatsvars sabiedriskajā transportā,
izvērtējot datus par
pasažieru pārvadājumiem pilsētas nozīmes
maršrutos, secinājis
Jelgavas autobusu
parks (JAP).
Pēdējo trīs gadu laikā būtiski
nav mainījies bez maksas pārvadāto pasažieru skaits Jelgavas
pilsētas autobusos, un JAP
valdes loceklis Gints Burks
norāda, ka aptuveni 20 procenti

no kopējā bez maksas pārvadāto
pasažieru skaita ir bērni līdz
septiņu gadu vecumam, savukārt pārējie – cilvēki ar īpašām
vajadzībām. Tāpat pēdējos divos
gados būtiski nav mainījies mēnešbiļešu braucēju skaits.
«Arī JAP izjūt pasažieru
skaita samazinājumu, taču
šāda tendence novērojama visā
valstī. To acīmredzot ietekmē
gan kopējais iedzīvotāju skaita
samazinājums, gan migrācija no reģioniem uz lielajiem
centriem, gan arī ieradumu
maiņa – priekšroka tiek dota
privātajam transportam,» lēš
G.Burks, skaidrojot – pērn
pilsētas autobusos pārvadāti
3,40 miljoni pasažieru, kas ir
par 9,2 procentiem mazāk nekā
2014. gadā.
Turpinājums 2.lpp.

Auto stāvvietas Ledus
skulptūru festivāla laikā
 Sintija Čepanone
«Brīvība» – tā sauc Krievijas skulptora Konstantīna Jevdokimova individuāli izveidoto skulptūru. «Darbu veidoju emocijām bagātu.
Brīvības izjūta – tā ir viena no spilgtākajām un patīkamākajām emocijām, ko cilvēki spēj just, bet bieži vien kaut kādu iemeslu dēļ neļauj
Foto: Raitis Supe
tai vaļu. Ar skulptūru vēlos likt aizdomāties, sajust, cik kolosāli ir justies brīvam!» saka mākslinieks.
 Egija Grošteine

«Profesionāļiem ir jāprot savu talantu apliecināt pat
ekstremālās situācijās. Ja esi labākais, tas ir jāpierāda!»
uzskata Lietuvas mākslinieks Marins Gaubs, kurš ar
skulptūru veidošanu profesionālā līmenī nodarbojas
jau 16 gadus, tomēr ar ledu kā materiālu skulptūrai ir
iepazinies pavisam nesen, tādēļ dalība Ledus skulptūru
festivālā Jelgavā viņam ir liels izaicinājums. Pašlaik, lai
ledus bluķus pārvērstu skaistos mākslas darbos, Pasta
salā strādā 32 mākslinieki no desmit valstīm.
30 mazās skulptūras mākslinieki izveidoja jau 1. februārī.
Lai pasargātu tās no izkušanas,
skulptūras līdz pat festivāla sākumam tiks uzglabātas refrižeratorā
jeb lielā saldētavā. Savukārt darbs
pie lielajām jeb komandu skulptūrām, pie kuru izveides mākslinieki strādā pāros, Pasta salā vēl
noris. Mākslinieku radītie ledus
brīnumi būs apskatāmi jau no rītdienas, 5. februāra, kad Pasta salā
sāksies Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls, kura tēma

šogad ir «Pasaules brīnumi».
Mākslinieki neslēpj, ka siltie
laikapstākļi ledus apstrādi krietni
sarežģījuši. Veidojot skulptūras, ir
jārēķinās, ka ledus tādā temperatūrā, kāda pašlaik ir ārā, ātri vien
mainīs stāvokli un pirmās ūdenī
pārvērtīsies smalkākās detaļas.
Šī iemesla dēļ vairākiem māksliniekiem nācās sākotnējās skicēs
ieviest korekcijas, lai skulptūras
būtu apskatāmas pēc iespējas
ilgāk. Tomēr, neraugoties uz ledum nelabvēlīgajiem laikapstāk-

ļiem, 18. Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls notiks, uzsver
gan pasākuma organizatori, gan
skulptori.
Laikapstākļu dēļ ievērojamas
izmaiņas savā iecerētajā ledus
skulptūrā veica, piemēram, polis
Vjačeslavs Boredskijs. Viņš stāsta,
ka bija paredzējis izmantot visus
izsniegtos ledus resursus un izveidot lielāku skulptūru, bet no
sākotnējās ieceres nācās atkāpties, jo silto laikapstākļu dēļ nav
iespējams ledus bluķus «salīmēt».
Mākslinieks festivālā Jelgavā
piedalās pirmo reizi, lai gan ledus
skulptūru veidošanai pievērsies
jau 20 gadus un piedalījies citos
līdzīgos konkursos Eiropā. «Man
ļoti patīk ledus kā materiāls.
Ledus – tā ir spēle, šovs un acu
apmāns. Konkursa tēmai vēlējos
pievērsties no citāda rakursa,
ar humora pieskaņu, tāpēc savā
darbā apspēlēju jautājumu, uz
kuru atbildes cilvēcei vēl joprojām

18. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla laikā, no 5. līdz 7.
februārim, apmeklētāju autotransportam
tiks izveidotas auto
stāvvietas.

nav: kas bija pirmais – vista vai
ola?» par savu skulptūru stāsta
V.Boredskijs.
Mākslinieki no ledus izveidoStāvvietas būs: Vecajā ceļā
juši, piemēram, stilizētu Ķīnas laukumā starp Kalnciema ceļu,
mūri, kosmosu, debesu atspulgu, Rīgas ielu un Lielupi; Cukura
lidojošu zivi, Bābeles torni un ielā laukumā starp Cukura
citus savā interpretācijā veidotus
pasaules brīnumus. Par papildu
tēlniecības objektu – ledus bāra
un sniega skulptūru – izveidi šogad gādā tēlnieki Inese Ūlande un
Donāts Mockus, kuri konkursā
nepiedalās.
Diemžēl laikapstākļi ir izjaukuši pasākuma organizatoru
ieceri par festivāla vēsturē garāko
ledus slīdkalniņu – kaut arī tā
celtniecība jau bija uzsākta, lietus
un siltums lika pieņemt lēmumu,
ka slīdkalniņa šogad festivālā
tomēr nebūs.
Arī šogad festivāla laikā plānota
daudzpusīga izklaides programma un pārsteigumi. Pasākuma
programma – 7. lpp.

ielu, Rīgas ielu un Lielupes
promenādi; Pilssalas ielā pretī
iebrauktuvei uz Pasta salu un
aiz Latvijas Lauksaimniecības
universitātes ēkas; Hercoga
Jēkaba laukumā; stāvvietā pie
dzelzceļa stacijas.
Autobusus būs iespējams
novietot Jāņa Čakstes bulvārī
labajā pusē virzienā no Lielās
ielas un posmā no Lielās ielas
līdz Raiņa ielai, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.

Par elektrību siltuma nodrošināšanai būs jāmaksā mazliet vairāk
 Ilze Knusle-Jankevica

Janvārī «Fortum Jelgava» izrakstītajos rēķinos
par siltumenerģiju un
sniegtajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu
mājās iekļauta maksa
par koplietošanas elektrību mājas individuālā
siltumpunkta (ISP) darbības nodrošināšanai.

Uzņēmuma pārstāve Guntra
Matisa skaidro, ka ēkas ISP
nodrošina siltumenerģijas saņemšanu no siltuma ražotāja
siltumtīkliem un tās nodošanu
mājas iekšējai siltumapgādes
sistēmai, siltumnesēja parametru
kontroli, siltumenerģijas padeves
regulēšanu uz apkures sistēmu
un karstā ūdens apgādes sistēmu. Viņa norāda, ka katrai ēkai
elektrības patēriņš ir atšķirīgs, jo

ir tieši saistīts ar mājas platību un
iekšējo siltumapgādes un karstā
ūdens apgādes sistēmu kvalitāti
un darbību. Prognozētais vidējais
maksājums vienam dzīvoklim
gada griezumā ir 70 – 90 centi mēnesī plus PVN. «Ziemas mēnešos
maksa par koplietošanas elektrību mājas individuālā siltumpunkta darbības nodrošināšanai
dažādās ēkās vienam dzīvoklim
var svārstīties no 0,50 līdz 1,5

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

eiro mēnesī plus PVN. Mazākās
ēkās šis maksājums būs lielāks,
bet lielākās ēkās – mazāks. Tāpat
maksājums būs lielāks ziemā, kad
jānodrošina ēkas apkure,» precizē
G.Matisa.
No janvāra «Fortum» ikmēneša
rēķinā atsevišķā rindā tiks parādīts maksājums, ko klients maksā
par elektrību, kas patērēta mājas
ISP darbības nodrošināšanai.
Turpinājums 2.lpp.

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ar bankas karti pilsētas
autobusos norēķinās
arvien vairāk pasažieru
No 1.lpp.

Salīdzinājumam – pārvadāto
pasažieru skaita kritums 2014.
gadā attiecībā pret 2013. gadu
bija 3,7 procenti. Vidēji par pieciem procentiem attiecībā pret
2014. gadu pērn samazinājusies
pasažieru plūsma arī reģionālajos
maršrutos, ko apkalpo JAP.
Turpretim pozitīva tendence
vērojama braucēju norēķināšanās paradumos – aizvien vairāk
pasažieru dod priekšroku biļetes
iegādei par bezskaidru naudu,
norēķinoties ar karti. Bezskaidras
naudas norēķinus veicinājusi gan
2012. gada 1. oktobrī ieviestā norēķināšanās ar e-kartēm, gan arī
jebkuras bankas karšu pieņemšana norēķiniem par braucienu JAP
pilsētas autobusos, kas sāka darboties pagājušā gada 1. novembrī.
Jāuzsver, ka uzņēmuma mērķis,
ieviešot bezskaidras naudas norēķinu sistēmu, bija paplašināt pasažieru skaitu, kuriem ir iespēja
norēķināties ar bankas karti un ar
15 procentu atlaidi. Proti, šobrīd,
par braucienu pilsētas autobusā
norēķinoties skaidrā naudā, biļete
maksā 1 eiro, bet, ja maksājums
tiek veikts ar Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja karti vai ar jebkuras
bankas izsniegtu maksājumu
karti, biļetes cena ir 85 centi.
«Ja 2013. gadā par bezskaidru

naudu pilsētas autobusos tika
pārdots nedaudz vairāk kā pusmiljons biļešu, tad 2014. gadā
fiksēts 45,8 procentu pieaugums.
Savukārt pagājušā gada laikā
bezskaidras naudas norēķini pieauguši vēl par 26,6 procentiem,»
G.Burks norāda, ka 2015. gada 1.
novembrī ieviesto iespēju norēķināties ar «VISA Master», «VISA
Electron», «Eurocard-MasterCard» bankas kartēm pirmajā
mēnesī izmantoja 4749 pasažieri,
bet decembrī – jau 8048. Arī šī
gada pirmais mēnesis jau uzrāda
pozitīvu tendenci, jo janvāra otrajā pusē darbadienās ar bankas
kartēm vidēji dienā pasažieri
norēķinājušies nedaudz vairāk
kā 400 reižu. Salīdzinājumam
G.Burks min, ka ar Jelgavas bezkontaktu e-kartēm dienā vidēji
norēķinās ap 3500 pasažieru,
savukārt pārdoto biļešu skaits par
skaidru naudu gada laikā sarucis
par 29 procentiem.
Jāuzsver, ka šobrīd arī visos
JAP reģionālo maršrutu autobusos jau ir uzstādīti POS termināli,
lai varētu pieņemt visu banku
«VISA» un «MasterCard» maksājumu kartes, taču sistēma vēl
darbojas testa režīmā. Plānots, ka
sistēmas programmēšanas darbi,
tarifus salāgojot ar maršrutiem,
varētu noslēgties šomēnes.

Rūpēties par vidi mudina
trīs dažādās akcijās
 Sintija Čepanone

SIA «Zemgales Eko»
kopā ar sadarbības
partneriem izsludinājusi vairākas akcijas,
kuru mērķis ir pievērst
jelgavnieku uzmanību
vides jautājumiem, uzņemties atbildību par
savu rīcību, atbrīvojoties no atkritumiem,
un kopā panākt, lai tie
nenonāktu dabā, kur
var radīt kaitējumu videi un cilvēka veselībai.
Līdztekus aktivitātēm,
kas iesāktas iepriekšējos gados, šogad īpašā
akcijā iedzīvotāji aicināti
videi draudzīgā veidā
atbrīvoties arī no vairs
nevajadzīgās mazās sadzīves tehnikas.
«Sadarbībā ar «Latvijas zaļo
punktu» Jelgavā esam uzsākuši
akciju, kuras laikā videi draudzīgā veidā piedāvājam atbrīvoties
no mazās sadzīves tehnikas. Šim
mērķim «Rimi» veikalos izvietotas
speciālas kastes, kurās iedzīvotāji
var atstāt, piemēram, mobilos
telefonus, tējkannas, portatīvos
datorus, elektriskās pannas un
citu neliela izmēra virtuves un
sadzīves tehniku,» stāsta SIA
«Zemgales Eko» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis, piebilstot,
ka šādas kastes pieejamas «RAF
centrā» Rīgas ielā 48 un «Vivo
centrā» Katoļu ielā 18. Jāuzsver,
ka paralēli arī saglabāta iespēja
no sadzīvē vairs nevajadzīgajām
elektriskajām un elektroniskajām
iekārtām atbrīvoties dalīto atkritumu vākšanas laukumos Salnas
ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6 un
atkritumu šķirošanas kompleksā
Ganību ielā 84. Sadzīves tehnikai
jābūt neizjauktā veidā.
Savukārt līdz 1. maijam visas
Jelgavas pilsētas izglītības iestādes
aicinātas sacensties par videi draudzīgākās skolas titulu, iesaistoties
tradicionālajā makulatūras un

PET pudeļu vākšanas konkursā.
Tā noslēgumā, izvērtējot savāktās
makulatūras daudzumu proporcionāli skolēnu skaitam katrā
izglītības iestādē, tiks pasniegta ceļojošā balva «Labo nodomu koks»,
kā arī dāvanu kartes kancelejas
un biroja preču iegādei attiecīgi
150, 100 un 70 eiro vērtībā, ko
nodrošinās «Zemgales Eko». «Vākt
arī PET pudeles šogad skolēnus
aicinām pirmo reizi, un klase,
kas būs savākusi visvairāk PET
pudeļu, saņems pateicības balvu
– dāvanu karti 100 eiro vērtībā,»
tā A.Jankovskis. Jāatgādina, ka
pērn skolēni kopā savāca un otrreizējai pārstrādei nodeva 17,33
tonnas makulatūras. 1. vietu
ieguva 3. sākumskolas audzēkņi
– viņu «kontā» bija 11,9 kilogrami
savāktās makulatūras uz vienu
skolēnu.
A.Jankovskis arī šogad jelgavniekus aicina iesaistīties pērn
aizsāktajā akcijā «Pieķer pilsētas
piegružotāju» – akcija ilgs līdz 1.
novembrim, un tās laikā iedzīvotāji aicināti nofotografēt vai nofilmēt
nesankcionētu atkritumu izbēršanu pilsētas teritorijā un vizuālās
liecības ar īsu aprakstu nosūtīt pa
e-pastu eko@eko.jelgava.lv, poic@
poic.jelgava.lv vai izmantojot mobilo aplikāciju «Jelgavas pilsētsaimnieks», organizatoru zināšanai
norādot savu kontaktinformāciju.
«Šogad īpašu uzmanību aicinām
pievērst arī tiem cilvēkiem, kuri no
atkritumiem atbrīvojas konteineros daudzdzīvokļu māju pagalmos,
bet paši tur nedzīvo,» piebilst
A.Jankovskis, skaidrojot, ka, tāpat
kā pērn, saņemtās vizuālās liecības
tiks iesniegtas Pašvaldības policijā
vainīgo saukšanai pie atbildības.
Izlozē 1. maijā, 1. augustā un
1. novembrī no vizuālo liecību
iesūtītāju vidus tiks noskaidroti
akcijas uzvarētāji, savukārt papildus tiks apbalvots arī aktīvākais
dalībnieks.
Plašāka informācija par pilsētā
īstenotajām vides aktivitātēm, kā
arī konkursu nolikumi pieejami
mājas lapā www.zemgaleseko.lv.
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Vecākajai jelgavniecei –
106 gadi
1. februārī 106. dzimšanas dienu svinēja
jelgavniece Tekla Šepeļeva, kura ir vecākā
mūsu pilsētas iedzīvotāja. «Lai gan viņa
nestaigā, kopumā jūtas
ļoti labi,» norāda kundzes vedekla Staņislava, kura ikdienā aprūpē
vīramāti. Lai gan pirms
gada Teklas kundze un
viņas tuvinieki labprāt
uzņēma viesus, šogad
jubileja atzīmēta šaurā
ģimenes lokā. Kundzi ievērojamajā jubilejā pašvaldības vārdā sveica Sociālo lietu pārvaldes darbiniece.
Jāpiebilst, ka agrāk Staņislava ar vīru Valdi dzīvojuši Talsos, bet vīrs ļoti vēlējies pārcelties uz lielāku
pilsētu – tā 1968. gadā viņi nonākuši Jelgavā. Jelgavas vecākā iedzīvotāja izaudzinājusi trīs bērnus,
viņai ir astoņi mazbērni, deviņi mazmazbērni un trīs mazmazmazbērni. Sociālo lietu pārvalde informē,
ka Jelgavas pašvaldība saviem iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 100 un vairāk gadu, jubilejā piešķir 143
eiro pabalstu veselības stiprināšanai. «2015. gadā Teklas kundze bija vienīgā ilgdzīvotāja Jelgavā, bet,
pēc Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes datiem, šogad viņai pievienosies vēl septiņi jelgavnieki, kuriem
Foto: no JV 2015. gada arhīva
apritēs 100 gadi,» norāda pārvaldes pārstāve Dace Diržine.

Lētāku elektrību varēs saņemt arī 1. grupas
invalīdi un ģimenes ar bērniem invalīdiem
 Ilze Knusle-Jankevica

No šī gada paplašināts
to personu loks, kas
var saņemt atbalstu
elektrības iegādei valsts
programmas ietvaros.
Turpmāk elektrību lētāk
iegādāties varēs arī 1.
grupas invalīdi un ģimenes, kuru aprūpē ir
bērns invalīds.
Valsts atbalsta programmas
ietvaros lētāku elektrību var iegādāties tikai no viena piegādātāja
– «Latvenergo». Kā skaidro uzņēmuma preses sekretāre Ivita
Bidere, jaunās mērķgrupas katru
mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām. Interesenti pieteikties
atbalstam var mājas lapā elektrum.lv vai «Latvenergo» klientu
apkalpošanas centros «Elektrum».
Piesakoties elektroniski, jāautori-

zējas ar internetbanku un jāaizpilda pieteikums. «Invalīda vietā
pieteikumu atbalsta saņemšanai
var aizpildīt arī viņa radinieki vai
asistenti,» norāda I.Bidere, neskaidrību gadījumā aicinot zvanīt
pa bezmaksas klientu servisa
tālruni 80200400.
Uz tādu pašu atbalsta apmēru
var pretendēt maznodrošinātas
un trūcīgas mājsaimniecības. Tām
«Latvenergo» atbalstu piešķirs,
katru mēnesi saņemot datus no
Sociālo lietu pārvaldes. Vēl valsts
atbalsta programmas ietvaros
atbalstu elektrības norēķiniem
var saņemt daudzbērnu ģimenes.
Tā kā no 1. janvāra ir mainījusies
daudzbērnu ģimenes definīcija,
paplašinājies arī ģimeņu skaits,
kas var pretendēt uz atbalstu.
Tagad par daudzbērnu ģimeni
tiek uzskatīta tāda ģimene, kurā
aug trīs un vairāk bērnu līdz 24
gadu vecumam, ja bērni mācās.
Šādas ģimenes katru mēnesi par

pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties
par zemāku cenu. Pieteikties atbalstam var mājas lapā elektrum.
lv vai «Latvenergo» klientu apkalpošanas centros «Elektrum».
Pēc «Latvenergo» datiem, pērn
atbalstu elektrības iegādei saņēma ap 2000 klientu no Jelgavas.
Vairāk nekā puse no tiem bija
daudzbērnu ģimenes.
I.Bidere uzsver: valsts atbalstu
var attiecināt uz jebkuru «Latv
energo» līgumu – to var saņemt arī
tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju
norēķinās ar apsaimniekotāju. Tad
klientam jānorāda «Latvenergo»
līguma numurs, uz kuru atbalstu
attiecināt. Atbalsta programma
mērķgrupām noteikto limitu
ļauj iegādāties par zemāku cenu
– 0,0131 EUR/kWh (plus tarifs
par sistēmas pakalpojumiem,
obligātās iepirkuma komponentes
un PVN).

ZRKAC mācīs topošos gidus
 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrs (ZRKAC) no 29.
februāra piedāvā apgūt
kursus «Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tūrisma
gids». Tiem pieteikties
var ikviens interesents.
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone norāda, ka kursi ir piemēroti
ikvienam, kurš vēlas uzsākt gida
darbību Jelgavas pilsētā, Ozolnieku un Jelgavas novadā, kuram
ir interese uzzināt vairāk, lai
kļūtu par gidu saviem draugiem
un ģimenes locekļiem, vai kurš
vienkārši vēlas labāk iepazīt savu
pilsētu un abus novadus.

Viņa stāsta, ka kursu dalībniekiem gida amata noslēpumus būs
iespēja apgūt kopā ar Vidzemes
augstskolas docentu un tūrisma
un atpūtas studiju virziena direktora vietnieku maģistra studiju programmā Andri Kleperu,
ekskursijās pa Jelgavas pilsētu
un abiem novadiem būs iespēja
doties kopā ar vēsturnieku Andri
Tomašūnu, bet vēstures zināšanas
papildināt Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā tā
darbinieku vadībā. Par to, kā gida
profesiju pārvērst uzņēmējdarbībā, stāstīs uzņēmēja grāmatvede
doktorante Aļona Irmeja, savukārt
saskarsmi un runas mākslu mācīs
Daina Reinfelde. «Programmas
apguves gaitā topošajiem gidiem
būs iespēja tikties arī ar Jelgavas
pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku
novada pašvaldību pārstāvjiem, lai

uzzinātu aktuālāko par pašvaldību
attīstības prioritātēm, projektiem,
arī simboliku, saukļiem un tamlīdzīgi, lai gidi būtu zinoši, darbojoties konkrētajā pašvaldībā. Tāpat
programmā akcentēti tūrisma
gida darba organizācijas, ētikas,
lietišķās etiķetes, interaktīvās
vides izmantošanas jautājumi,»
papildina L.Miķelsone.
Kursi sāksies 29. februārī
pulksten 17.15 (mācību maksa
– 198 eiro). Nodarbības notiks
pirmdienās un trešdienās un
atsevišķās sestdienās. Programmas apguve noslēgsies ar katra
paša izstrādāta tūrisma maršruta
prezentāciju, savukārt apliecības
tiks izsniegtas tūrisma vasaras
sezonas atklāšanas pasākumā 14.
maijā. Pieteikties kursiem var pa
tālruni 63012155 vai e-pastu Liga.
Mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Par elektrību siltuma nodrošināšanai
būs jāmaksā mazliet vairāk
No 1.lpp.

Brīdī, kad namu pārvaldnieki
pārņems šo elektrības uzskaiti
no «Fortum» mājās, kurās tas vēl
nav noticis, klienti šo maksājumu
veiks kopā ar mājas koplietošanas
elektrības maksājumu, kā tas
ir paredzēts noslēgtajā siltumenerģijas piegādes un lietošanas
līgumā. Maksa tiek aprēķināta,

sadalot kopējo mēnesī patērēto
elektroenerģiju uz katra dzīvokļa
platību. Mājas iedzīvotāji var lemt
arī par citu kārtību. «Izlietotās
elektrības uzskaite un parādīšana
rēķinos būs ar mēneša nobīdi, jo
«Fortum» rēķinu sagatavošanas
periodā vēl netiek saņemti dati
no elektroenerģijas tirgotāja,» piebilst G.Matisa. Maksu iedzīvotāji

var ietekmēt, sakārtojot mājas
iekšējo apkures un karstā ūdens
apgādes sistēmu.
Jāpiebilst, ka agrāk maksa par
koplietošanas elektrību bija iekļauta ISP apkalpošanas maksā.
Tagad maksa ir palielinājusies,
jo tā nebija pārskatīta no 2004.
gada, lai gan faktiskās izmaksas
ir pieaugušas.

Īsi
 5. februārī pulksten 11 pie kultūras nama «Rota» piemiņas akmens
Garozas ielā 15 notiks komunistiskā
genocīda 1945. gada represiju upuru
piemiņas brīdis, pieminot 1945. gada
janvāra un februāra represijas, kad
izsūtījumā tika izvesti ap 6000 cilvēku.
Ziedus pie piemiņas akmens noliks arī
Jelgavas pilsētas vadība.
 Uz tradicionālo Brāļu tirgu 6.
februārī pie tirdzniecības centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a aicina zemnieki
un amatnieki. Tirgošanās sestdien
paredzēta no pulksten 10 līdz 15.
 Otrdien, 9. februārī, sadarbībā ar
Latvijas Lauksaimniecības universitāti Jelgavas pilī būs iespēja ziedot
asinis. Donori gaidīti no pulksten 10
līdz 14, informē Valsts asinsdonoru
centrs.
 Svētdien, 14. februārī, pulksten
13 kultūras namā «Rota» notiks
klubiņa «Sendienas» biedru saiets
ar groziņiem. «Februāris ir karnevālu
laiks, tādēļ lūdzam ierasties maskās!
Pasākumā godināsim arī četrus jubilārus,» tā Jelgavas Latviešu biedrības
valdes loceklis un klubiņa «Sendienas»
vadītājs Vilis Azevičs.
 8. februārī no pulksten 14 līdz 17
tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža»
2. stāvā (Driksas ielā 4) notiks skolēnu
mācību uzņēmumu gadatirgus
«Starts biznesā».
 Februārī SIA «Jelgavas poliklīnika» Sieviešu konsultāciju nodaļā
darbu uzsākušas divas jaunas speciālistes – sertificēta ginekoloģe,
dzemdību speciāliste Zane Tomsone
un rezidente Kira Baka. Līdz ar šo divu
speciālistu piesaisti kopumā poliklīnikā
strādā piecas ginekoloģes. Pieraksts pa
tālruni 63011699.
 7. un 8. maijā Jelgavas pils pagalmā un parkā notiks Stādu dienas
– stādaudzētāji, zemnieku saimniecības, dārza aprīkojuma un inventāra
ražotāji, kā arī amatnieki aicināti
pieteikt savu dalību un rezervēt vietu. Pieteikums tirgotājiem jāiesniedz
līdz 25. aprīlim pa e-pastu santa.sile@
kultura.jelgava.lv vai «Kultūras» birojā
K.Barona ielā 6. Plašāku informāciju
par pasākumu var saņemt pie JPPI
«Kultūra» kultūras darba speciālistes
Santas Sīles pa tālruni 63084676 vai
e-pastu santa.sile@kultura.jelgava.lv.
Papildu informācija – mājas lapā www.
kultura.jelgava.lv.
 Arī Jelgavā saslimstība ar gripu
ir sasniegusi epidēmijas apmērus
– mūsu pilsētā reģistrēti 249,7
saslimšanas gadījumi uz 100 000
iedzīvotāju. Skolas šobrīd apmeklē
85,74 procenti skolēnu, savukārt bērnudārzus – 55,55 procenti, informē SPKC
Zemgales reģionālās nodaļas pārstāve
Elvīra Brūvere. Izjūtot pirmos gripas
simptomus, viņa aicina nedoties pie
ģimenes ārsta, bet gan pieteikt ārsta
vizīti mājās. Savukārt Jelgavas pilsētas
slimnīcā saistībā ar gripu noteikta
karantīna, un šajā periodā tuvinieki
drīkst apmeklēt tikai ļoti smagi slimus
pacientus, kuriem nepieciešama kopšana, un atļauju dod ārsts, izsniedzot
īpašu caurlaidi. Pārējos gadījumos tiek
nodrošināta iespēja slimniekam atstāt
sūtījumu – to var izdarīt garderobē katru dienu, arī brīvdienās, no pulksten 11
līdz 13 un no pulksten 16 līdz 18.
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Sociālās palīdzības saņemšanas
kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldībā
Tā kā 2016. gada janvārī Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (JSLP)
veidojās rindas, kas sagādā neērtības pilsētas iedzīvotājiem, kuri
vēlas saņemt sociālo palīdzību,
atgādinām par sociālās palīdzības
saņemšanas kārtību.
Kur ir pieejama informācija
par normatīvajiem aktiem,
kuri regulē sociālās palīdzības
saņemšanas kārtību?
Normatīvie akti par sociālās
palīdzības un pašvaldības pabalstu
saņemšanas kārtību ir publicēti
JSLP un Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā, laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kā arī pieejami
JSLP Informācijas kabinetā un
stendos.
Kādas ir izmaiņas 2016. gadā
sociālās palīdzības jomā?
Pretendējot uz sociālajiem pabalstiem, 2016. gadā tiek vērtēti gan personas ienākumi, gan
materiālais stāvoklis, izņemot
audžuģimenes un daudzbērnu
ģimenes, kurām pabalsti tiek
piešķirti, neizvērtējot personas
ienākumus.
Lielāko daļu pabalstu var saņemt tikai ģimenes (personas),
kurām ir piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (perso-

nas) statuss. Statusu noteikšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr.299 «Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu» un
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.
gada 18. decembra saistošajiem
noteikumiem Nr.14-25 «Trūcīgas
un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas
pilsētas pašvaldībā».
2016. gadā pašvaldības pabalstus ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības
iestādes ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai, individuālo mācību
piederumu iegādei, pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai, medicīnas pakalpojumu apmaksai var saņemt
ne tikai trūcīgās ģimenes, bet
arī maznodrošinātās ģimenes ar
bērniem.
2016. gadā pabalstu īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, apmaksai var
saņemt maznodrošināti atsevišķi
dzīvojoši pensionāri, personas ar
invaliditāti un maznodrošinātas
ģimenes. Ģimenēm ar bērniem un
ģimenēm, kurās nav darbspējīgu
personu, ir atšķirīgs vidējais ienākumu līmenis uz vienu personu
Jelgavā, 2015. gada 12. novembrī (prot.Nr.14/6)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2015. GADA 12. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15-20 «JELGAVAS PILSĒTAS
PAŠVALDĪBAS PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus Jelgavas
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru, pabalsta piešķiršanas
kritērijus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos
minētos pabalstus.
2. Noteikumu izpratnē pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai nodrošinātu pašvaldības
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
3. Noteikumu 11. punktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura
savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo
deklarētajā dzīvesvietā.
4. Lēmumu par pašvaldības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, izņemot 11.12.
un 11.15. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus, pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (turpmāk – JSLP) Pabalstu piešķiršanas darba grupa,
kas izveidota ar JSLP vadītāja rīkojumu.
5. JSLP pašvaldības pabalstus izmaksā divas reizes mēnesī pēc JSLP Pabalstu piešķiršanas
darba grupas lēmuma pieņemšanas līdz kārtējā mēneša 15. un 30. datumam.
II Noteikumos lietotie termini
6. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona vai ģimenes pārstāvis, kurš vēršas
JSLP un pieprasa sociālās palīdzības pabalstu.
7. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai bez
radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.
8. Daudzbērnu ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošie vecāki,
viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ar 3 (trim) un vairāk nepilngadīgiem bērniem
vai ar pilngadību sasniegušiem bērniem līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuri iegūst
izglītību klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā
izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē un kuru dzīvesvieta deklarēta
vienā mājoklī, un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli.
9. Darbspējīga persona – šo noteikumu izpratnē persona no 15 (piecpadsmit) gadu vecuma
līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, izņemot personas, kurām
noteikta invaliditāte, un personas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuras iegūst izglītību
klātienē kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība,
augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē.
10. Apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina personas
ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim
(kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats un citi).
III Pašvaldības pabalstu veidi un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi
11. Pašvaldības pabalstu veidi:
11.1. pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē;
11.2. pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai;
11.3. pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;
11.4. pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas dalības maksas segšanai;
11.5. pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai;
11.6. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
11.7. pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti;
11.8. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
11.9. pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs
un vairāk bērni;
11.10. pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem
aprūpei;
11.11. pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai daudzbērnu ģimenei;

par pēdējiem 3 mēnešiem, kuru
ņem vērā, nosakot minēto statusu.
Šobrīd pensionāru un personu ar
invaliditāti ģimenēm ienākumu
līmenis nepārsniedz 228 eiro, atsevišķi dzīvojošam pensionāram,
personai ar invaliditāti – 257 eiro,
ģimenēm ar bērniem – 180 eiro.
Pabalstu individuālās apkures
nodrošināšanai vienu reizi kalendārajā gadā piešķir trūcīgai
ģimenei (personai), kā arī maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam
pensionāram, personai ar invaliditāti un maznodrošinātai ģimenei,
kurā nav darbspējīgu personu.
2016. gadā pabalstu medicīnas
pakalpojumu apmaksai var saņemt maznodrošināti atsevišķi
dzīvojoši pensionāri, personas ar
invaliditāti un maznodrošinātas
ģimenes. Pabalsta pieprasītājs
iesniedz JSLP izdevumu apmaksu
apliecinošus dokumentus, kuri
noformēti uz pabalsta pieprasītāja
vārda, par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembri,
kad kvīti vai čeku var iesniegt
līdz nākamā kalendārā gada 31.
janvārim.
Trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss dod
tiesības uz atbalstu un atvieglojumiem par valsts un pašvaldības
budžeta līdzekļiem, līdz ar to

notiek visaptveroša un stingra
Bez maksas kredītiestādes konienākumu un materiālā stāvokļa ta izdruku var izdrukāt JSLP
izvērtēšana.
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 115.
kabinetā, bet tikai gadījumos, ja ir
Kādi dokumenti jāiesniedz pieslēgums internetbankai. JSLP
JSLP?
darbiniekiem nav tiesību palīdzēt
Persona (pilnvarota persona) klientam rīkoties ar internetbanvēršas JSLP ar iesniegumu, uzrā- kas karti. Līdz ar to klienti, kuriem
dot personu apliecinošu dokumen- nav prasmju darboties e-vidē, bet
tu, ar aizpildītu iztikas līdzekļu ir pieslēgums internetbankai, ar
deklarāciju un dokumentiem, kuri pilnvarotās personas palīdzību var
apliecina ienākumus. Sociālajam bez maksas izdrukāt izziņu par
darbiniekam ir tiesības pieprasīt konta stāvokli.
papildu dokumentus ienākumu
Personas, kurām nav pieslēguun materiāla stāvokļa izvērtēša- ma internetbankai, vēršas savā
nai. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai kredītiestādē izziņas saņemšanai
jāiesniedz rēķini par komunāla- par konta stāvokli par pēdējiem 3
jiem pakalpojumiem, vismaz par pilniem mēnešiem. Katrai kredītpēdējo mēnesi.
iestādei ir noteikta sava kārtība
Sociālajiem darbiniekiem infor- pakalpojuma apmaksai vai piešķirmācija par personu ienākumiem šanai bez maksas.
un materiālo stāvokli ir pieejama
21 informācijas sistēmā, taču nav
Kāpēc ir nepieciešams kupieejama informācija par personas rināmā iegādi apliecinošs
darba algu, uzkrājumiem, divi- dokuments?
dendēm un citiem ienākumiem.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojuLīdz ar to pilngadīgām personām mu un sociālas palīdzības likuma
papildus jāiesniedz:
7. panta 5. punktu klienta pienā• izziņa par darba algu par kums ir saņemto sociālo palīdzību
pēdējiem 3 pilniem mēnešiem;
izmantot atbilstoši paredzētajiem
• kredītiestādes konta izziņa mērķiem.
Sākot ar 2016. gadu, pabalsta
(izdruka) gan par ienākošiem,
gan par izejošiem naudas lī- individuālās apkures nodrošinādzekļiem par pēdējiem 3 pil- šanai saņēmēja pienākums ir 3
niem mēnešiem.
mēnešu laikā no minētā pabalsta

11.12. vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes;
11.13. ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekam;
11.14. ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu;
11.15. apbedīšanas pabalsts.
12. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu, vēršas JSLP ar iesniegumu un citiem dokumentiem, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.
13. Lai saņemtu noteikumu 11.1. – 11.7. apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu, kuru
piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus un materiālo stāvokli, izņemot daudzbērnu ģimenēm noteikumu 11.1., 11.2., 11.4. un
11.5. apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz:
13.1. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija);
13.2. dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas;
13.3. lēmuma pieņemšanai nepieciešamos JSLP pieprasītos apliecinošos dokumentus un izziņas.
14. Noteikumu 11.8. – 11.15. apakšpunktā, daudzbērnu ģimenēm noteikumu 11.1., 11.2., 11.4.
un 11.5. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja
ienākumus un materiālo stāvokli.
15. Pabalsta pieprasītājs un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina,
ka:
15.1. ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas;
15.2. dod atļauju apsekot dzīvesvietu un lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju
pieejamajos valsts un pašvaldības datu reģistros;
15.3. apņemas saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim;
15.4. nekavējoties ziņos par pārmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu pašvaldības pabalstu
saņemšanai.
16. JSLP sociālā darba speciālisti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:
16.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot deklarāciju un iesniegtos dokumentus, kā arī izmantojot pieejamos valsts un pašvaldības datu reģistrus;
16.2. veic ģimenes (personas) sociālās situācijas izvērtēšanu;
16.3. nepieciešamības gadījumā novērtē pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un sagatavo
dzīvesvietas apsekošanas aktu.
17. JSLP Pabalstu piešķiršanas darba grupa lēmumu par pašvaldības pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt, izņemot 11.12. un 11.15. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus,
pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie un JSLP pieprasītie
dokumenti.
18. JSLP informē pabalsta pieprasītāju par pieņemto lēmumu par pašvaldības pabalsta
piešķiršanu. Atteikuma gadījumā par pieņemto lēmumu informē rakstiski Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai
sociālajā situācijā, tiek veikta atkārtota ienākumu, materiālā stāvokļa un sociālās situācijas
izvērtēšana.
20. Pašvaldības pabalstu nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, ievērojot katra
bērna tiesības un intereses, ja pabalsta pieprasītājs:
20.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai atteicies sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo stāvokli;
20.2. neļauj apsekot dzīvesvietu.
IV Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē
21. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā piešķir Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes «Jelgavas izglītības pārvalde» apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma maksas
apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam, tajā skaitā pirmsskolas izglītības
programmas izglītojamajam:
21.1. no trūcīgas ģimenes;
21.2. no maznodrošinātas ģimenes;
21.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 euro;
21.4. no daudzbērnu ģimenes.
22. Pabalstu piešķir uz kārtējo mācību gadu.
23. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1. datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz
iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15. datumam.
24. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20% (divdesmit procentu) apmērā

saņemšanas uzrādīt JSLP sociālā
darba speciālistiem kurināmā
iegādi apliecinošu dokumentu
(kvīts, čeks, kredītiestādes konta
pārskats u.c.), kas noformēts uz
pabalsta pieprasītāja vārda un
apliecina pabalsta izlietošanu tam
paredzētajam mērķim.
Kāds ir JSLP pieņemšanas
laiks sociālās palīdzības saņemšanai?
Klientu pieņemšanu JSLP veic
rindas kārtībā pirmdienās no
pulksten 9 līdz 12 un no pulksten
15 līdz 19, trešdienās no pulksten
9 līdz 12. Talonu skaits, kas tiek
izsniegts, izmantojot rindas regulatoru, ir ierobežots, ievērojot
darbinieku noslogotību.
Iedzīvotājiem ir iespēja pierakstīties uz pieņemšanu un atnākt
nozīmētajā laikā otrdienās no
pulksten 9 līdz 12 un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12. Tālrunis informācijai un pierakstam
– 63048914, 63007224.
Atgādinām, ka dzīvokļa pabalstu pirmajā pusgadā var saņemt
līdz 2016. gada 30. jūnijam.
Informāciju sagatavoja
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena Laškova

no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 euro dienā, piešķir
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes 5. – 6. klases izglītojamajam mācību gadā, kurš
norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumu izmanto Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.
25. Noteikumu 24. punktā minēto pabalstu piešķir, neizvērtējot ienākumus un materiālo
stāvokli.
26. Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai izglītojamais vēršas attiecīgajā Jelgavas
pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē.
27. Pabalstu ēdināšanai Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādē izglītojamais saņem,
uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.
28. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā
norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
V Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai
29. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par faktiski
saņemto ēdināšanas pakalpojumu līdz:
29.1. 50,00 euro mēnesī piešķir izglītojamajam no:
29.1.1. trūcīgas ģimenes,
29.1.2. daudzbērnu ģimenes;
29.2. 40,00 euro mēnesī piešķir izglītojamajam no maznodrošinātas ģimenes.
30. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1. datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz
iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15. datumam.
31. Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes pabalstu:
31.1. piešķir saskaņā ar noteikumu 30. punktā noteikto līdz kārtējā mācību gada beigām;
31.2. vasaras mēnešiem (jūnijs – augusts) pieprasa, iesniedzot JSLP iesniegumu līdz kārtējā
gada 15. maijam.
32. Pabalstu piešķir ne vairāk kā 11 (vienpadsmit) mēnešus kalendārajā gadā, un pakalpojumu
apmaksā tajā pirmsskolas izglītības iestādē, kurā bērns ir reģistrēts.
33. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pārskaita
pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.
VI Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei
34. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir
pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, piešķir:
34.1. 57,00 euro apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam:
34.1.1. no trūcīgas ģimenes,
34.1.2. no maznodrošinātas ģimenes,
34.1.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 euro;
34.2. 29,00 euro apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei):
34.2.1. no trūcīgas ģimenes,
34.2.2. no maznodrošinātas ģimenes,
34.2.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 235,00 euro.
35. Pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā
norādītajā kredītiestādes kontā.
VII Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai
36. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 20% (divdesmit
procentu) apmērā no braukšanas maksas, kas ir noteikta ar Jelgavas pilsētas domes lēmumu,
mācību gada laikā un vasaras brīvdienās, saskaņā ar izglītības iestādes sarakstu par piedalīšanos skolas pasākumos, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas skolēna apliecību
vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, piešķir Jelgavas pilsētas un citu pašvaldību vispārējās
un profesionālās izglītības iestādes klātienes izglītojamajam:
36.1. no trūcīgas ģimenes;
36.2. no maznodrošinātas ģimenes;
36.3. no daudzbērnu ģimenes.
37. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 50% (piecdesmit
procentu) apmērā, nepārsniedzot 16 (sešpadsmit) braucienus mēnesī, piešķir pensionāram
vai politiski represētai personai, uzrādot un izmantojot norēķiniem Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karti, kuras saņemšanai persona vēršas JSLP.
Turpinājums 4.lpp.
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38. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% (viens simts
procentu) apmērā, nepārsniedzot 5 (piecus) braucienus dienā, piešķir bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem, kuri mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība,
vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības mācību iestādē, uzrādot
un izmantojot norēķiniem:
38.1. Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, ja izglītojamais klātienē mācās Jelgavas pilsētas
pašvaldības vispārējās izglītības iestādē;
38.2. Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās kādā no Izglītības likumā
noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai
profesionālās izglītības iestādē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
38.3. Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās augstākās izglītības iestādē
un/vai profesionālās izglītības iestādē Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
39. Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes saņemšanai bērns bārenis un bez vecāku gādības
palikušais bērns, kā arī pilngadību sasniegušais bērns bārenis vēršas JSLP.
40. Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai izglītojamais vēršas attiecīgajā Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības iestādē.
41. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1. datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz
iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15. datumam.

VIII Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
42. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai ietver:
42.1. pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai;
42.2. pabalstu medikamentu apmaksai;
42.3. pabalstu briļļu apmaksai;
42.4. pabalstu inkontinences līdzekļu apmaksai;
42.5. pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai.
43. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai, pabalsta pieprasītājs iesniedz
JSLP izdevumu apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noformēti uz pabalsta pieprasītāja
vārda par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra mēnesi, kad kvīti vai čeku
var iesniegt līdz nākamā kalendārā gada 31. janvārim.
44. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai, pabalstu medikamentu apmaksai un pabalstu
zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir personai, kura atbilst:
44.1. trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
44.2. maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
45. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai piešķir līdz 157,00 euro kalendārajā gadā.
46. Pabalstu medikamentu apmaksai līdz 114,00 euro kalendārajā gadā piešķir akūtu (pēkšņu)
slimību vai hronisku (atkārtotu) slimību paasinājumu gadījumos.
47. Lai saņemtu pabalstu medikamentu apmaksai, jāiesniedz izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un
nozīmēto ārstēšanās kursu akūtas (pēkšņas) slimības vai hroniskas (atkārtotas) slimības
paasinājuma gadījumā.
48. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksai piešķir personai kalendārajā gadā:
48.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% (piecdesmit procentu) apmērā, bet ne
vairāk kā 100,00 euro apmērā;
48.2. zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai līdz 57,00 euro.
49. Pabalstu inkontinences līdzekļu apmaksai līdz 171,00 euro kalendārajā gadā piešķir
trūcīgam vai maznodrošinātam pensionāram vai personai ar invaliditāti ar slimību izraisītu
vidēju un smagu inkontinenci.
50. Lai saņemtu pabalstu inkontinences līdzekļu iegādei, jāiesniedz izraksts no stacionāra/
ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli un
nepieciešamību lietot inkontinences līdzekļus.
51. Pabalstu briļļu apmaksai līdz 57,00 euro kalendārajā gadā piešķir:
51.1. bērnam no trūcīgas ģimenes;
51.2. trūcīgam vai maznodrošinātam pensionāram vai personai ar invaliditāti.
52. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai nepiešķir:
52.1. par ārstēšanos ar netradicionālām metodēm (akupunktūru, adatu terapiju, aromaterapiju un citiem);
52.2. par masāžu;
52.3. par ārstniecības pakalpojumiem, kuri saņemti Latvijas Republikas Veselības ministrijas
Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā nereģistrētās iestādēs;
52.4. par sociālās rehabilitācijas institūcijās saņemtajiem pakalpojumiem.
53. Pabalstu medikamentu apmaksai nepiešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā nereģistrētu
medikamentu, vitamīnu, svaru regulējošu un citu līdzekļu iegādei.
54. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā
norādītajā kredītiestādes kontā vai pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā.

saistošie noteikumi
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IX Pabalsts pārtikas iegādei personai ar invaliditāti
55. Pabalstu 65,00 euro apmērā pārtikas iegādei vienu reizi trijos mēnešos kalendārajā gadā
piešķir trūcīgai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai nav likumīgo apgādnieku.
56. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
X Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
57. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk – piedzimšanas pabalsts) 72,00 euro apmērā
par katru bērnu piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu un bērna
dzīvesvietu ir deklarējis Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā vienā mājsaimniecībā.
58. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst vairāki bērni, neizmaksājot noteikumu 57. punktā
minēto piedzimšanas pabalstu, piešķir vienreizēju pabalstu:
58.1. 1423,00 euro apmērā, ja piedzimst divi bērni vienās dzemdībās;
58.2. 2846,00 euro apmērā, ja piedzimst trīs un vairāk bērnu vienās dzemdībās.
59. Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.
60. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir:
60.1. ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā;
60.2. ja vecākiem atņemtas bērna aprūpes tiesības;
60.3. ja viens no vecākiem (aizbildņiem) ir saņēmis piedzimšanas pabalstu citā pašvaldībā.
61. Piedzimšanas pabalsta saņemšanai viens no vecākiem (aizbildņiem), uzrādot personu
apliecinošu dokumentu, ar iesniegumu vēršas JSLP vai Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā.
62. Piedzimšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
XI Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs
un vairāk bērni
63. Pabalstu 43,00 euro apmērā mēnesī vienam bērnam vecumā no 1 (viena) līdz 3 (trim)
gadiem transporta izdevumu segšanai piešķir ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši 3 (trīs)
un vairāk bērni.
64. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
XII Pabalsts personas ar invaliditāti līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem aprūpei
65. Ikmēneša pabalstu 143,00 euro personas ar invaliditāti līdz 18 gadiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūpei piešķir personai ar invaliditāti līdz 18 gadiem, kurai ir:
65.1. medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;
65.2. smaga garīga saslimšana, dziļa vai smaga garīga atpalicība un izteikti pārvietošanās
traucējumi, kuru dēļ persona ar invaliditāti līdz 18 gadiem nespēj sevi aprūpēt, un veselības
stāvoklis liedz apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai kādu citu izglītības iestādi.
66. Pabalsta saņemšanai personas ar invaliditāti līdz 18 gadiem viens no vecākiem vai likumiskais
pārstāvis iesniedz JSLP:
66.1. veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinuma par īpašas kopšanas
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem – personai līdz 18 gadiem
kopiju (uzrādot oriģinālu);
66.2. sertificēta bērnu psihiatra atzinumu par to, ka personai ar invaliditāti līdz 18 gadiem ir
smaga garīga saslimšana, dziļa vai smaga garīga atpalicība (izraksts no stacionāra/ambulatora
pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027-u) par personas veselības stāvokli);
66.3. ārstējošā ārsta atzinumu par to, ka personai ar invaliditāti līdz 18 gadiem ir izteikti pārvietošanās traucējumi (izraksts no stacionāra/ambulatora pacienta medicīniskās kartes (izziņa
027-u) par personas veselības stāvokli).
67. Pabalstu piešķir līdz kalendārā gada beigām. Turpmākai pabalsta saņemšanai pabalsta pieprasītājam atkārtoti jāvēršas JSLP ar iesniegumu un noteikumu 66. punktā minētajiem dokumentiem.
68. Pabalsta izmaksu personai ar invaliditāti līdz 18 gadiem pārtrauc, ja:
68.1. beidzas termiņš, uz kuru noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;
68.2. ir sasniegta pilngadība.
69. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
XIII Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai
70. Pabalstu līdz 15,00 euro apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu,
izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem:
70.1. no trūcīgas ģimenes;
70.2. no daudzbērnu ģimenes;
70.3. no aizbildņu ģimenes.
71. Lai saņemtu pabalstu no nākamā mēneša 1. datuma, pabalsta pieprasītājs JSLP iesniedz
iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15. datumam.
72. Pabalsta izmaksu pārtrauc uz 3 (trijiem) mēnešiem no lēmuma par pabalsta izmaksas
pārtraukšanu pieņemšanas brīža, ja JSLP ir saņemta rakstiska informācija no profesionālās

ievirzes izglītības iestādes par izglītojamo neattaisnotiem kavējumiem:
72.1. vairāk par 4 (četrām) mācību stundām mēnesī 1. – 4. klasē;
72.2. vairāk par 6 (sešām) mācību stundām mēnesī 5. – 8. klasē.
73. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja
kredītiestādes kontā.
XIV Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai
daudzbērnu ģimenei
74. Pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai piešķir daudzbērnu ģimenei, kura deklarēta un dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā neatkarīgi no īpašuma
piederības, pamatojoties uz mājas apsaimniekotāja vai institūcijas, kurai ir licence ūdens
patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai, rēķinu par sniegto pakalpojumu.
75. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja
kredītiestādes kontā.
XV Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes
76. Pabalstu 43,00 euro apmērā piešķir personai, kura ir atbrīvota no brīvības atņemšanas
iestādes un kuras pamata dzīvesvieta pirms apcietināšanas bija deklarēta Jelgavas pilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā.
77. Pabalstu piešķir, ja iesniegums JSLP saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.
78. Pabalsta pieprasītājs JSLP uzrāda Ieslodzījuma vietu pārvaldes izziņu par atbrīvošanu no
brīvības atņemšanas iestādes.
79. Lēmumu par vienreizēja pabalsta personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes,
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10 (desmit) darbdienu laikā, kad
saņemti visi noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.
80. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai
izmaksā JSLP kasē.
XVI Ikgadējs pabalsts rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekam
81. Ikgadējo pabalstu rehabilitācijai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībniekam 25,00 euro apmērā piešķir kārtējā gadā no 15. aprīļa līdz 15. decembrim.
82. Pabalsta pieprasītājs iesniedz JSLP iesniegumu, uzrādot personas apliecinošu dokumentu
un Ministru kabineta noteikta parauga apliecību par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidēšanas dalībnieka personas statusu.
83. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
XVII Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk gadu
84. Ikgadējo pabalstu veselības uzlabošanai 143,00 euro apmērā piešķir personai, kurai ir 100
(viens simts) un vairāk gadu.
85. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai
izmaksā JSLP kasē.
XVIII Apbedīšanas pabalsts
86. Apbedīšanas pabalstu 271,00 euro apmērā piešķir apbedīšanas izdevumu segšanai.
87. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja:
87.1. mirušais nav atpazīts;
87.2. mirušais bijis deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA):
87.2.1. nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu;
87.2.2. piešķīrusi pabalstu, kas ir mazāks par pašvaldībā noteikto pabalsta apmēru.
88. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par pašvaldības noteikto apbedīšanas
pabalstu, tad pabalsts tiek izmaksāts tādā apmērā, lai segtu starpību starp pašvaldības un
VSAA noteikto pabalstu.
89. Tiesības pieprasīt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņemas apbedīšanu.
90. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem JSLP vadītājs 10
(desmit) darbdienu laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.
91. Apbedīšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma
sniedzēja kredītiestādes kontā.
XIX Noslēguma jautājumi
92. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.
93. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.
gada 29. novembra saistošie noteikumi Nr.12-26 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu
piešķiršanas noteikumi».
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

PASKAIDROJUMA RAKSTS
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2015. GADA 12. NOVEMBRA SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.15-20 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošie
noteikumi Nr.15-20 «Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu
piešķiršanas noteikumi» (turpmāk – saistošie noteikumi) tiek
izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.
panta ceturto daļu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti un
izmaksāti pašvaldības pabalsti, lai nodrošinātu Jelgavas pilsētas
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2. Projekta nepieciešamības
Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
pamatojums
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta ceturto daļu.
Ņemot vērā Latvijas Republikas Valsts kontroles un Latvijas
Republikas Labklājības ministrijas priekšlikumus, saistošajos

noteikumos tiek pilnveidota kārtība pašvaldības pabalstu 		
piešķiršanai un izmaksai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tiek plānots, ka pabalstus ēdināšanai vispārējās
izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai, individuālo mācību piederumu iegādei,
pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai,
medicīnas pakalpojumu apmaksai var saņemt maznodrošinātas
ģimenes ar bērniem, kas attiecīgi var palielināt minēto saņēmēju
loku vismaz par 200 ģimenēm ar bērniem.
Tiek precizēta kārtība, kādā tiek piešķirts pabalsts medicīnas
pakalpojumu apmaksai. Tiek palielināts pabalsts pirmsskolas
izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas sociālo lietu
pārvalde» 2016. gada budžetā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: deviņas izsoles daļas ar koku koksnes kopējo krāju 136 m³, kas atrodas Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaitā un
elektrolīniju aizsargjoslās pie Staļplača kapiem Miera ielā un Loka maģistrāles krustojumā pie Strautu un Vecā ceļa.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Par Pilsētsaimniecību», apakšsadaļā «Iepirkumi un izsoles», «Izsoles».
4. Izsoles daļas dabā var apskatīt no 2016. gada 1. februāra līdz 10. februārim, iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis
26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 12. februāra plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 9.
kabinetā;
5.2. izsole notiks 2016. gada 12. februārī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: daļai Nr.1 – 222,00 euro; daļai Nr.2 – 140,00 euro; daļai Nr.3 – 120,00 euro; daļai Nr.4 – 42,00 euro;
daļai Nr.5 – 42,00 euro; daļai Nr.6 – 18,00 euro; daļai Nr.7 – 40,00 euro; daļai Nr.8 – 128,00 euro; daļai Nr.9 – 400,00 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās izsoles daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB Banka» Jelgavas filiāle, kods
UNLALV2X, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, vai iemaksājot skaidrā naudā JPPI «Pilsētsaimniecība» kasē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A,
Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras vai skaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Pabalsta pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai palielināšanai vidēji par 7,00 euro mēnesī no 2016.
gada 1. janvāra JSLP budžetā nepieciešami 38 500,00 euro (500
izglītojamie x 7,00 euro mēnesī x 11 mēneši).
4. Informācija par plānoto projekta Neietekmē.
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par plānoto
Tiek uzturēti labas pārvaldības principi, dažus pašvaldības
projekta ietekmi uz
pabalstus ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kuras atbilst
administratīvajām procedūrām
maznodrošināto ģimeņu (personu) statusam.
6. Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes
ar privātpersonām
Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
A.Rāviņš

«AKG THERMOTECHNIK LETTLAND» (reģ.Nr.40003646836) aicina darbā

DARBA AIZSARDZĪBAS VECĀKO SPECIĀLISTU(-I).

Galvenie pienākumi:
• darba aizsardzības sistēmas organizēšana
(uzturēšana un pilnveidošana);
• darba vides iekšējā uzraudzība, risku novērtēšana;
• darba aizsardzības un darba vides uzlabošanas pasākumu plānošana;
• darba aizsardzības un ugunsdrošības iekšējo un ārējo normatīvo
aktu prasību ievērošanas uzraudzība un kontrole;
• darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukciju
izstrāde un uzturēšana;
• nodarbināto instruktāža un apmācība darba aizsardzības
un ugunsdrošības jomā;
• nodarbināto veselības pārbaužu organizēšana un monitorēšana;
• nelaimes gadījumu un arodsaslimšanas gadījumu
izmeklēšana un uzskaite.
Motivācijas vēstuli un CV ar norādi «Darba aizsardzības vecākais
speciālists» lūgums sūtīt līdz 2016. gada 15. februārim pa e-pastu
dina.bluma@akg-gruppe.de, faksu 63012223 vai pa pastu uz adresi:
«AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.

Prasības:
• augstākā izglītība darba aizsardzībā;
• atbilstoša darba pieredze ražošanas uzņēmumā un zināšanas
par vides pārvaldības sistēmu tiks uzskatītas par priekšrocību;
• prasme izstrādāt instrukcijas;
• vēlama apmācība ugunsdrošības jomā
(ne mazāk kā 160 stundas);
• labas latviešu, vēlamas krievu un vācu valodas zināšanas;
• teicama prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru
un biroja tehniku;
• spēja uzņemties atbildību par savu profesionālo darbību;
• noturība stresa situācijās;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Mēs piedāvājam:
• interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu stabilā
starptautiskā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.

sports

Ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris

Iekļūst pusfinālā

Ar uzvaru pār Rīgas «Skonto» (3:2)
Jelgavas futbolisti nodrošinājuši sev
uzvaru Ziemas kausa A grupā un iekļūšanu turnīra pusfinālā. Spēlē pret
«skontiešiem» FK «Jelgava» rindās ar
diviem gūtiem vārtiem izcēlās Andrejs
Kovaļovs (viens no tiem – 11 metru
soda sitiens pēc tam, kad «Skonto»
gruzīnu spēlētājs, cenšoties izsist bumbu ārpus soda laukuma, ar kāju trāpīja
pa seju mūsu jaunpienācējam igaunim
Kevinam Kauberam), vienus vārtus
guva Kirilo Siličs. Ziemas kausa pusfināla spēle notiks 10. februārī Skonto
hallē Rīgā pret Liepājas vai Ventspils
komandu, savukārt vēl līdz tam FK
«Jelgava» aizvadīs pārbaudes spēli Viļņā
pret futbola komandu «Žalgiris».

Sveic labākos vieglatlētus

Latvijas Vieglatlētikas
savienība svinīgā pasākumā suminājusi
2015. gada labākos
vieglatlētus. Viņu vidū
ir arī Jelgavas garo distanču skrējēja Anasta
sija Geraseva, kurai
izdevās labot
valsts rekordu maratonā
U-18 grupā.
A.Geraseva
un viņas treneris tētis Sergejs Gerasevs tika sumināti par Igaunijas pilsētā Tartu pārspēto
Latvijas rekordu maratonā U-18 grupā,
sasniedzot rezultātu 3:27,00 stundas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sācies pilsētas
basketbola čempionāts

Jelgavas basketbola čempionāta 1. kārtā
komanda «Ķepas» ar 64:41 pieveica
«Olaini», «Armets» ar 76:65 apspēlēja
«Rokijus», «Ozols» ar 79:57 pārspēja
«Platoni», «NĪP» ar 57:48 pieveica «Brāļus
Ilmārus», «Valauto» ar 82:72 pārspēja
«Vilkus» un «Doks» ar 60:55 – «Kultūru».
Nākamās spēles notiks 7. februārī Jelgavas Sporta hallē: pulksten 10 «Platone»
– «Brāļi Ilmāri»; pulksten 11.15 «Olaine»
– «Valauto»; pulksten 12.30 «Doks»
– «NĪP»; pulksten 13.45 «Vilki» – «Armets»; pulksten 15 «Ķepas» – «Rokiji»;
pulksten 16.15 «Kultūra» – «Ozols».
Čempionāta uzvarētāji saņems arī 350
eiro un ceļazīmi uz Latvijas Amatieru
čempionu kausa izcīņu.

«Nekad nesaku
meitenēm, ka no viņām
kaut ko gaidu»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas vingrotāja Denīza Andrune
turnīrā «Baltijas puķe»
uzstājās ar
paraugdemonstrējumu. Sacensībās viņa
vingrojumā
ar bumbu
uzrādīja 6. labāko rezultātu savā grupā
un kopvērtējumā izcīnīja
5. vietu.

Divas dienas Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā notika
starptautisks mākslas vingrošanas turnīrs «Baltijas puķe».
Jelgavas meitenes izcīnīja
četras medaļas.

Karatists – Baltijas čempions

Jelgavas karatē kluba «Vitus» sportists
Kristiāns Platais (attēlā) kļuvis par Baltijas čempionu karatē
WKF versijā. Sacensības notika Lietuvas
pilsētā Radvilišķos,
un Jelgavu tajās pārstāvēja astoņi karatisti. K.Platais kļuva
par Baltijas čempionu kumite disciplīnā
12 – 13 gadu vecuma grupā. Sudraba
medaļu kumite izcīnīja Raina Vabule
(12 – 14 gadi), bronzas medaļa kata un
kumite disciplīnās – Igoram Agafonovam
(10 – 11 gadi).
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Sporta pasākumi
 4. februārī pulksten 16.15 un 5. februārī pulksten 16 – peldēšanas skolas
sacensības «Jaunie talanti» (baseinā).
 6., 13., 20., 27. februārī pulksten
10 – Jelgavas čempionāts basketbolā
(Sporta hallē).
 6. februārī pulksten 17 – basketbols:
«Jelgava» – «Ventspils» (ZOC).
 8. februārī pulksten 18.15 – studentu
basketbols: LLU – RSU (Sporta hallē).
 9. februārī pulksten 14 – spartakiāde
volejbolā 1996. – 1999. g.dz. jaunietēm
(Sporta hallē).
 10. februārī pulksten 19.30 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Liepāja» (Ledus hallē).
 13. februārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Jēkabpils lūši»
(ZOC).

Jelgavas 2015. gada
labākais sportists
izcīna čempiona titulu
 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadīts Latvijas čempionāts
brīvajā cīņā junioriem (U-20).
Tajā par valsts čempionu kļuvis
Jelgavas cīņas kluba «Milons»
sportists Alberts Jurčenko.
Kā stāsta kluba vadītājs un treneris
Vladimirs Smirnovs, Alberts startēja
svara kategorijā līdz 74 kilogramiem.
Tajā piedalījās deviņi cīkstoņi, tostarp vēl
viens «milonietis» Juris Egle, kuri tika
sadalīti divās grupās. «Gandrīz katrās
sacensībās sakrīt tā, ka Alberts un Juris
ir vienā grupā. Arī šoreiz tā bija,» norāda
treneris, piebilstot: ja abi būtu katrs savā
grupā, visticamāk, būtu tikušies fināla
cīņā par čempiona titulu.
Alberts čempionātā kopā aizvadīja
četras cīņas, visās izcīnot uzvaru. «Alberts visus pretiniekus uzvarēja ātri – jau
pirmajā periodā. Viņš nevienam neatdeva nevienu punktu,» stāsta treneris.
Jāpiebilst, ka cīņa notiek divus periodus
pa divām minūtēm. Arī Juris rādīja labu
sniegumu, vienīgo zaudējumu apakšgrupā piedzīvojot pret komandas
biedru. Kopvērtējumā Jurim
bronzas godalga.
Sievietēm svara kategorijā
līdz 55 kilogramiem 3. vieta
jelgavniecei Diānai Dzaseževai. Treneris stāsta, ka šajā
kategorijā startēja piecas
sportistes un katra aizvadīja
cīņu ar katru. «Diāna pirmās
trīs cīņas uzvarēja. Pēdējā
cīņa viņai bija ar daugav-

pilieti, kura ar 2:10 bija zaudējusi citai
daugavpilietei, kuru savukārt Diāna bija
uzveikusi ar 10:2. Diāna pieļāva vienu kļūdu, pēdējā cīņā zaudēja un kopvērtējumā
palika tikai trešā,» stāsta V.Smirnovs, neslēpjot, ka mērķis bija zelts. Uz jautājumu,
vai nenostrādāja psiholoģiskais faktors
un varbūt Diāna pretinieci pienācīgi
nenovērtēja, zinot, ka viņa jau piedzīvojusi zaudējumus, treneris atbild: «Tas ir
sports. Vienkārši vajag strādāt vairāk. Un
mēs strādāsim.»
Pavisam čempionātā Liepājā piedalījās
140 dalībnieki. Jelgavu pārstāvēja pieci
sportisti: A.Jurčenko, J.Egle, D.Dzaseževa,
Iļja Targančuks un Igors Ziders.
Jāpiebilst, ka šobrīd kluba «Milons»
cīkstoņi gatavojas dažādiem turnīriem,
savukārt A.Jurčenko ir treniņnometnē,
kur gatavojas martā gaidāmajam Eiropas
čempionātam pieaugušajiem. Čempionāts
notiks no 8. līdz 13. martam arēnā «Rīga».
Biļetes uz čempionātu var iegādāties internetā www.bilesuserviss.lv. Jāatgādina,
ka A.Jurčenko tika atzīts par Jelgavas
2015. gada labāko sportistu olimpiskajos
sporta veidos.

Turnīrā startēja 344 vingrotājas no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas,
Polijas, Baltkrievijas un Vācijas. Jelgavas
BJSS pārstāvēja 20 meitenes, izcīnot
četras medaļas. «Pirms sacensībām nekad negribu prognozēt rezultātus un arī
meitenēm nekad nesaku, ko no viņām
sagaidu. Protams, vienmēr kaut kas tiek
gaidīts, tomēr vingrotājām uzsveru, ka
viņām jānostartē tā, kā viņas tajā brīdī
var: jāsaņemas, jāspēj analizēt un domāt
un jāparāda tas, kas uztrenēts,» norāda
sacensību organizatore un mākslas vingrošanas trenere Irina Smelova. Viņa
uzsver: ja meitenēm teiks, ko no viņām
sagaida, viņas sacensībās nespēs parādīt
savu sniegumu, jo vēlēsies izdarīt vairāk,
nekā patiesībā var.
Vienīgo zelta medaļu Jelgavai izcīnīja
Jelgavas BJSS audzēkne Poļina Valaine,
kura startēja 2. sporta klases jaunākajā
grupā (2008. dzimšanas gads un jaunākas). Trenere vērtē, ka šai audzēknei
ir vērojams liels progress, salīdzinot
ar sacensībām pagājušajā gadā, un
potenciāls, tomēr viņa vēl ir ļoti jauna.
«Patiesībā ir grūti objektīvi pateikt, kura
audzēkne sasniegusi vislielāko progresu
no aizvadītās sezonas, jo sportā vienās
sacensībās var paveikties, citās – ne.
Tomēr vērojama tendence: ir meitenes,
kuras regulāri sacensībās iekļūst labāko
sešniekā,» I.Smelova uzskata, ka tas ir
labs rādītājs, jo startu sacensībās var
ietekmēt ļoti daudzi faktori. «Mēs visi

esam cilvēki. Meiteņu sniegumu var
ietekmēt jebkas: slikta dūša, stress,
galu galā arī mājas zāles sienas ne tikai
palīdz, bet arī traucē, jo savi skatītāji un
viņu gaidas palielina arī atbildību par
sniegumu un rezultātu.»
Sudraba medaļu izcīnīja jelgavniece
Zlata Karpoviča 4. sporta klases jaunākajā grupā (2006. dzimšanas gads un
jaunākas). Savukārt bronzas godalga
šajās sacensībās Annai Murikovai juniorēm A grupā (2003. dzimšanas gads)
un Karolīnai Mizūnei senioru grupā.
«Konkurence meitenēm bija liela – katrā
grupā bija ap 20 dalībnieču,» piebilst
trenere, uzslavējot ne tikai medaļnieces,
bet arī vingrotājas, kurām izdevās iekļūt sešniekā: Ivandu Kļavzeri, Denīzu
Andruni, Alīnu Jermolajevu, Darju
Andrejevu un Alisi Lazarevu.
No malas izskatās, ka vingrojums
ir viegls, gaisīgs un skaists, bet patiesībā tas no sportistēm prasa smagu
darbu. «Ir sarežģīti saprast, kā un kur
vingrojuma laikā stāvēt, prognozēt

priekšmeta krišanas leņķus, pārvaldīt
sava ķermeņa un priekšmeta kustības. Neizdari vienu lietu līdz galam
– elements neskaitās un punktu nav,
neizdari vēl kaut ko – atkal neskaitās.
Uzvarētāja ir tā, kas var izdarīt visu
– gan ar ķermeni, gan ar priekšmetu,
gan nodemonstrēt kompozīciju, gan
parādīt emocionālu sniegumu,» stāsta
I.Smelova. Šoreiz visvairāk nepaveicās
mūsu vingrotājai Renātei Kurbatovai
– viņa abos vingrojumos pieļāva pa
kļūdai un kopvērtējumā ierindojās 15.
vietā. Trenere piebilst: iepriekšējās sacensībās Renātei veicās labi, tāpēc viņa
pārāk daudz sanervozējās un rezultātā
pieļāva kļūdas.
Jāatgādina, ka sacensības «Baltijas
puķe» rīkoja sporta klubs «Baltijas
puķe» sadarbībā ar Sporta servisa centru. Tās notika septīto reizi. Ar paraugdemonstrējumiem gan individuāli, gan
grupu vingrojumos uzstājās vairākas
Jelgavas BJSS vingrotājas un Latvijas
senioru izlase.

Piedāvā darbu

Meklē darbu

SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
piedāvā darbu kurinātājam(-i) pirtī.
Tālrunis 29225453.

Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu darbu saistībā ar elektrības darbiem.
Tālrunis 26998884.

Pērk meža un zemes īpašumus
visā Latvijā T.29884983

Labs meistars veiks remonta darbus
jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773

Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9, t.22182220

Palīdzība smēķēšanas atmešanā.
T.26836957

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

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.

Jauns vīrietis meklē darbu, izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29584070.

Pārdod

Transporta pakalpojumi. Tālrunis 25446667

Līdzjūtība

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288

Krūmu un koku zāģēšana. T.26041297

SIA «Eihland» (reģ.Nr.4850302584) aicina
darbā frizieri. Tālrunis 26079917.
Restorāns bārs «Plate» (reģ.
Nr.41703007150) – šefpavāram(-ei) un
bārmenim(-ei) darbam restorānā bārā
(viesnīca «Jelgava»). Pieteikumu un CV
lūgums sūtīt pa e-pastu personals@kulk.
lv. Tālrunis 63007719.
SIA «Zemgales veselības centrs» (reģ.
Nr.40003321647) aicina darbā sertificētu fizioterapeiti(-u) darbam ar dažāda
profila pacientiem. CV sūtīt pa e-pastu
zvcentrs@zvcentrs.lv. Sīkāka informācija
pa tālruni 63084011.

Foto: Raitis Supe

Pensionāre ar labām svešvalodu zināšanām (angļu, krievu, vācu) meklē darbu
saistībā ar bērnu apmācību. Tālrunis
28253791.
Celtnieks meklē darbu. Visu veidu iekšdarbi. Tālrunis 20084475.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.

Foto: no kluba arhīva

Nuga Best gultu. T.26876764

Ārstnieciskā pēdu aprūpe, podologa pakalpojumi:

Granti, šķembas, smilti T.22353169

• sabiezēti nagi,
• kārpas,
• pēdu aprūpe.

Malku maisos T.25994203

Vēlas īrēt
Dzīvokli T.22331047

Pērk

Dažādi

Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Visu veidu juridiskā palīdzība. T.27106096

Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro;
noslēgt līgumu. Raiņa 14, t.29179847

Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000

Izcīnot četras uzvaras,
«milonietis» Alberts
Jurčenko (no kreisās) kļuva par Latvijas čempionu
brīvajā cīņā junioriem.

Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. Transporta pārvadājumi. T.28262407

• varžacis,
• ieauguši nagi,

Satiksmes iela 57
(apkalpojam pēc pieraksta – tālrunis 29683827).

Jelgavas Mākslas skola
uzņem audzēkņus!
Jelgavas Mākslas skola uzņem 12 – 25 gadus vecus
audzēkņus interešu izglītības programmā
«Mākslas stili».
Tā ir iespēja apgūt dažādus mākslas vēstures stilus
un virzienus gan teorētiskās, gan praktiskās
nodarbībās, kas notiks pirmdienās.
Pieteikšanās pa tālruni 28807694.

Skumju brīdī esam kopā ar bijušā
Jelgavas pilsētas domes deputāta
Harija Veģera ģimeni,
viņu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas pilsētas dome
un pašvaldības administrācija

Aizsaulē aizgājuši
EDUARDS BUŠKEVICS (1925. g.)
GENOVEFA TRĒDE (1928. g.)
MARIJA ŠIMANE (1935. g.)
IVANS SAMBUKS (1924. g.)
ATVARS TANCIS (1967. g.)
ILGA TAMOLIŅA (1937. g.)
ALEKSEJS KROTS (1957. g.)
ALEKSANDRA ZAVICKA (1935. g.)
HARIJS VEĢERIS (1941. g.)
ZĪNA BUHROTE (1921. g.). Izvadīšana
04.02. plkst.11 Zanderu kapsētā.
ANFISA SEIBUTE (1933. g.). Izvadīšana
04.02. plkst.12.30 Meža kapsētā.
OĻEGS KĻIMANSKIS (1929. g.). Izvadīšana 05.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 8. februāris
LTV1
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.02 «Es – savai zemītei».*
  6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2170.sērija.
  9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 13.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Uta Danella. Meliem īsas kājas». Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Dardarija».*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 12.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2170.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.
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.). 2.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». 6.sērija.
  6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
7.55 «Supernova 2016».*
10.15 «Jaunie ārsti». Seriāls. 4.sērija.
11.10 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 495.sērija.
12.05 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
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.). 496.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Senegāla». Dokumentāla filma.
19.05 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 6.sērija.
21.05 «Joku karalis Tils Pūcesspieģelis». Ģimenes filma. 2015.g.
23.20 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
  1.00 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
  1.50 «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. 34.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 1.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 135.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 136.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 14.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». Krievijas detektīvseriāls. 20.sērija.
23.25 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
  0.30 «Dzīvīte».
  0.50 «Attīstības kods 2».
  1.15 «Saikne 2». ASV seriāls. 12.sērija.
  2.00 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
  2.50 «900 sekundes».
  4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
  5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 8.sērija.
  5.45 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 1.sērija.
  6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Tumšais bruņinieks atgriežas». Spraiga sižeta filma.
10.35 «Māmiņu klubs».
11.10 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 5.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 2.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.35 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
15.40 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 14.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 4. un 5.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
21.00 JAUNUMS. «Kāzu gūstā». TV šovs.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 6.sērija.
  0.05 «Nekā personīga».
  1.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 5.sērija.
  1.55 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 8.sērija.
  2.40 ««Ievas» pārvērtības 6». Latvijas stila raidījums.
  3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
  3.55 «TV3 ziņas».
  4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 9. februāris
LTV1
  5.00 «Ceturtā studija».*
  5.30 «Ielas garumā».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.02 «Es – savai zemītei».*
  6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2171.sērija.
  9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 14.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Sapņu viesnīca. Maldivu salas». 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 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 13.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2171.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».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Nāvējošās dzīles». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Slazdā». ASV trilleris. 2012.g.
  1.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
  5.00 «Pietura – Kuldīga». 1.daļa.
  5.30 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.03 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.
  6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
8.45 «Aizliegtais paņēmiens».*
  9.45 «Jaunie ārsti». Seriāls. 5.sērija.
10.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 496.sērija.
11.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 6.sērija.
12.25 «Rīga – Novosibirska – Latvija».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens divniekiem. Sezonas 6.posms Vistlerā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 497.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 4.sērija.
19.05 «Itālija: Romantisks ceļojums». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 7.sērija.
21.00 «Selfridžs 3». Seriāls. 3.sērija.
21.55 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.55 «Nepieradinātā Brazīlija». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
23.55 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
  0.25 ««SeMS» ceļo».*
  1.25 «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.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 69.sērija.
11.55 «Brīnumainais mirklis». ASV komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 2.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 137.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 138.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Patiesība un citi meli».
Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
23.10 «Apmierini mani». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
  0.05 «Dzīvīte».
  0.30 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
  1.15 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
  2.05 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
  2.50 «900 sekundes».
  4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
  5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 9.sērija.
  5.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 2.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 3». ASV komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
  9.00 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 14.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 6.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 15.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 5. un 6.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 5.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
  0.05 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
  0.55 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
  1.45 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 6.sērija.
  2.35 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
  3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
  3.55 «TV3 ziņas».
  4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 10. februāris
LTV1
  5.00 «Ceturtā studija».*
  5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 1.sērija.
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.02 «Es – savai zemītei».*
  6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2172.sērija.
  9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 15.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Supernova 2016».*
13.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.00 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 14.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2172.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.

tv programma
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
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. 2.sērija.
  1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
  5.00 «Pietura – Kuldīga». 2.daļa.
  5.30 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.03 «1000 jūdzes Indijā». 8.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. 6.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 497.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 7.sērija.
12.40 ««SeMS» ceļo».*
13.45 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 498.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 8.sērija.
20.55 «Skaņdarbs korim, klavierēm un fizikai». Dokumentāla filma.
21.55 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Ukraina».
Dokumentāla filma.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Azerbaidžāna».
Dokumentāla filma.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Latvija».
Dokumentāla filma.
22.40 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 4.sērija.
23.10 «Iepazīstieties – romieši». Dokumentāla filma. 3.sērija.
  0.20 «100 g kultūras. Personība».*
  1.05 «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.
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 70.sērija.
11.50 «Patiesība un citi meli». Vācijas romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 139.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 140.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Bīstamā paradīze».
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Parāds». ASV trilleris. 2011.g.
  0.35 «Dzīvīte».
  1.00 «Nikita 3». ASV seriāls. 9.sērija.
  1.35 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
  2.30 «Dzīves krustcelēs 5».
  3.10 «900 sekundes».
  4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
  5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 10.sērija.
  5.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 3.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 3». ASV komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
  9.00 «Komisārs Reksis 8». Seriāls. 15.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 5.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 7.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 1.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 6. un 7.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.).
23.55 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
  0.45 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
  1.40 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 7.sērija.
  2.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
  3.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
  3.50 «TV3 ziņas».
  4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 11. 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. 2173.sērija.
  9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 16.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. 8.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 15.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2173.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. 2.sērija.
22.20 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris
23.20 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Personība. 100 g kultūras».*
  0.40 «Nāvējošās dzīles». Dokumentāla filma.
  1.40 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
  5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
  5.30 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.03 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
  6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
  9.40 «Momentuzņēmums».*
  9.55 «Jaunie ārsti». Seriāls. 7.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 498.sērija.
11.45 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 8.sērija.
12.35 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu».
14.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 499.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Pazemes pāreja».
Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
20.05 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dokumentāla filma.
21.00 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Skaņdarbs korim, klavierēm un fizikai». Dokumentāla filma.
23.50 «Sporta studija».*
  0.35 «Zebra».* (ar subt.).
  0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
  1.30 «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».
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 71.sērija.
11.50 «Dora Helta. Vismaz nav auksti». Romantiska komēdija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 4.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 141.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 142.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Profesija – mamma 2».
22.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
  0.30 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 5.sērija.
  1.10 «Dzīvīte».
  1.30 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
  2.25 «Dzīves krustcelēs 5».
  3.00 «900 sekundes».
  4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
  5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 11.sērija.
  5.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 4.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 3». ASV komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
  9.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 8.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 2.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 57. un 58.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
22.00 «Neiznīcināmie 2». ASV spraiga sižeta trilleris. 2012.g.
  0.05 «Kinomānija».
  0.35 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
  1.35 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 11.sērija.
  2.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
  3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
  3.50 «TV3 ziņas».
  4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 12. 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. 13.sērija.
  9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 17.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.50 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 16.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 13.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 TV PIRMIZRĀDE. «Alekss Igo. Nāve un skaistā dzīve».
Francijas krimināldrāma. 2014.g.
23.00 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Skutelis ir studijā».*
23.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
  0.30 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
  1.30 «Kalle nāk 5». Seriāls. 5. un 6.sērija.
  3.05 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 2.sērija.
  4.50 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
  5.00 «Ielas garumā».*
  5.30 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.03 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
  6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
  9.35 «Aculiecinieks».*
  9.55 «Jaunie ārsti». Seriāls. 8.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 499.sērija.
11.45 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.20 «Personība. 100 g kultūras».*
14.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.20 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 500.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 3.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
20.00 «Disko un atomkarš». Dokumentāla filma.
21.30 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
21.35 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Pajaci».
Dokumentālu filmu cikls.
22.30 «Lēdija Čaterleja». Romantiska drāma. 2006.g.
  1.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
  2.15 «15 stāsti par jauno. Ukraina». Dokumentāla filma.
  2.30 «15 stāsti par jauno. Azerbaidžāna». Dokumentāla filma.
  2.45 «15 stāsti par jauno. Latvija». Dokumentāla filma.
  3.00 «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».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 72.sērija.
11.55 «Esi mans Valentīns!» Kanādas melodrāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 5.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 143.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 144.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 6.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
  0.50 «Dzīvīte».
  1.10 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
  2.05 «Dzīves krustcelēs 5».
  2.50 «900 sekundes».
  4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
  5.00 «Svešais starp savējiem 3». Seriāls. 12.sērija.
  5.55 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 5.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 3». ASV komēdijseriāls. 57. un 58.sērija.
  9.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 9.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
15.25 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 3.sērija.
16.25 «Čaļi ar bērniem». ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 1.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 59. un 60.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g.
22.50 «Radio pirāti». Lielbritānijas un Vācijas
komiska drāma. 2009.g.
  1.30 «Neiznīcināmie 2». ASV spraiga sižeta trilleris. 2012.g.
  3.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
  3.55 «TV3 ziņas».
  4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 13. 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 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Labākās draudzenes».
Filma bērniem (ar subt.). 2009.g.
12.00 «Viens ciems. Visa Latvija».* Slutišķi.
12.45 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
12.55 «Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām».*
13.25 «Uzvelc tautastērpu!»*
14.00 «700 pasaules brīnumi».* Izraēla.
14.30 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Alpi. Klinšu ērgļa valstība». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
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 TV PIRMIZRĀDE. «Saplēstā krūze».
LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 1.sērija.
22.30 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Hārvija pēdējā iespēja».
ASV romantiska drāma. 2008.g.
  0.20 «Lēdija Čaterleja». Romantiska drāma. 2006.g.
  3.20 ««Mikrofona» dziesmas».*
  4.50 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
  5.00 «Melu laboratorija».*

TV programma

Ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris

LTV7
  5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
  5.30 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.05 «Savējie». Seriāls. 3.sērija.
  6.35 «Spots».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
  9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala apskats».
  9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.30 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 1.brauciens
divniekiem. Pārraide no Iglsas Austrijā.
11.35 «Province».* (ar subt.).
12.15 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
13.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
14.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.45 «Šefpavārs līdzņemšanai».
15.40 «Disko un atomkarš». Dokumentāla filma.
17.05 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
18.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
18.55 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
19.00 «NBA uzlēcošo zvaigžņu spēle».
21.35 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.20 «Alekss Igo. Nāve un skaistā dzīve».
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
  1.05 «Šefpavārs līdzņemšanai».
  2.20 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
  3.15 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dokumentāla filma.
  4.05 «Anekdošu šovs 3».*

LNT
  5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
  5.20 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 11.sērija.
  5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
  6.30 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 3.sērija.
7.05 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.

Annas Zīvertes ārstes prakse
ginekoloģijā, dzemdniecībā no
25. janvāra – jaunās telpās:

Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16,
110. kabinetā.

8.00 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 11.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». Seriāls. 5.sērija.
12.50 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
13.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
13.30 TV PIRMIZRĀDE. «Mamma zina labāk». ASV melodrāma. 2013.g.
15.15 «Gada balva medicīnā 2015».
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 35.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 35.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Titāniks». ASV romantiska drāma. 1997.g.
  0.50 «Mamma zina labāk». ASV melodrāma. 2013.g.
  2.10 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
  3.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 5.sērija.
  3.50 «LNT brokastis».
  4.35 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.

TV3
  5.00 «Krīze». ASV seriāls. 1.sērija.
  5.45 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 8.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.
8.35 TV PIRMIZRĀDE. «Trakā Madagaskara».
ASV animācijas filma. 2013.g.
  9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
  9.25 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.30 «Autoziņas».
11.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.40 «Devītais». ASV animācijas filma. 2009.g.
13.10 «Kāzu gūstā». TV šovs. 1.sērija.
14.15 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 1.sērija.
17.10 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 2.sērija.
20.10 «Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra». ASV animācijas filma.
22.05 «Kas gaidāms, kad gaidāms bērns». Romantiska komēdija.
  0.15 «Bīstamais pagrieziens 3: Pamesti nāvei».
ASV šausmu trilleris. 2009.g.
  2.00 «Devītais». ASV animācijas filma. 2009.g.

  3.15 «Krīze». ASV seriāls. 1.sērija.
  3.55 «TV3 ziņas».
  4.25 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 9.sērija.

Svētdiena, 14. februāris
LTV1
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. 2.sērija.
11.00 «Itālija: Romantisks ceļojums». Dokumentāla filma. 2.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. 5.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Uta Danella. Lisa, dzīve un mīlestība». Melodrāma. 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 «Supernova 2016».
23.45 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
23.50 TV PIRMIZRĀDE. «No Parīzes ar mīlestību».
Francijas un ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
  1.35 «Alpi. Zelta ērgļa valstība». Dokumentāla filma. 2.sērija.
  2.30 «Hārvija pēdējā iespēja». ASV romantiska drāma. 2008.g.
  4.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
  5.00 «Dzimtas detektīvs». Tontegodes dzimta.

LTV7
  5.00 «Imanta–Babīte pietur...»*
  5.30 «Province».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.05 «Savējie». Seriāls. 4.sērija.
  6.35 «Spots».*

Tālrunis 63014569.

SIA «Darba drošības centrs»

Kursu piedāvājums februārī
Jelgavas filiālē
• Ugunsbīstamo darbu veicēju apmācība
darbam Ziemeļvalstīs;
• Darbs augstumā;
• Krūmgrieža un motorzāģa operators;
• Darba aizsardzība (60 stundas);
• Bērnu aprūpes pamati;
• Auto/elektrokrāvēju operators;
• Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos;
• Šūšanas pamatprasmes;
• Floristikas dekoru veidošanas pamati.
E-pasts: ddc.jelgava@gmail.com; zemgale@osh.lv.
Tālrunis 24336744.
SIA «MMD Serviss» (reģ.Nr.40003287243)
aicina darbā

kravas marķētājus(-as) un krāvējus(-as)
noliktavā Ozolniekos.

Prasības:
• strādīgums;
• precizitāte darbā;

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

• kārtīgums;
• spēja strādāt komandā.

Papildu informācija – zvanot pa tālruni 25736236
(darbadienās no plkst.10 līdz 16).
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma februārī:
Kartītes, kolāžas un sienas dekori.
Dienas grupai nodarbības –
8., 9., 10. februārī,
vakara grupai –
otrdienu un trešdienu vakari.

Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

JELGAVAS TEHNIKUMS
Tava izaugsmes atslēga!

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU
ILGUMS

Autotransports

Autoatslēdznieks

1 GADS

Līdzi jāņem:
 iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 aizpildīts apliecinājums par atbilstību
mērķa grupai
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
 sekmju izraksta kopija,
 medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 4 fotokartītes (3x4 cm)
 Pases vai eID kopija (uzrādot oriģinālu)

AUDZĒKŅU
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7.05 «Labākās draudzenes». Filma bērniem (ar subt.). 2009.g.
8.40 «Zebra».* (ar subt.).
  9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
  9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala apskats».
10.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.30 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 3.brauciens divniekiem.
11.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.10 «Kas mēs esam?» Dokumentāls raidījums.
12.30 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 4.brauciens divniekiem.
13.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
14.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
15.00 «LBL Zvaigžņu spēle».
18.10 «Tās tik ir operas! Pajaci». Dokumentālu filmu cikls.
19.10 «Meklēju draugu pasaules galam». ASV komiska drāma.
21.00 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
21.05 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.05 «Nepieradinātā Brazīlija». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
23.05 «Sapņu viesnīca. Tobāgo». Melodrāma.
  0.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
  1.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
  3.00 «NBA zvaigžņu spēle».

LNT
  5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
  5.20 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 12.sērija.
  5.40 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 4.sērija.
  6.20 «Karamba!» Humora raidījums.
  6.55 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
7.40 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
8.05 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
  9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
12.30 «Titāniks». ASV romantiska drāma. 1997.g.
16.15 «Dzintara dziesmas».
17.05 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 6.sērija.
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17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Linkolns». ASV biogrāfiska drāma. 2012.g.
23.45 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
  0.35 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
  1.25 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
  2.50 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 4.sērija.
  3.30 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
  4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 2.sērija.
  5.40 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 9.sērija.
  6.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.05 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
  9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
12.10 «Gandrīz kā mīlestība». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
14.20 «Kas gaidāms, kad gaidāms bērns». Romantiska komēdija.
16.35 «Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra». ASV animācijas filma.
18.30 «Trakā Madagaskara». ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. ««Bez tabu» Valentīndienas eksperiments
«Pirmais skūpsts»».
21.40 «Sekss un lielpilsēta». ASV komēdija. 2008.g.
  0.30 «Tumšās alkas». ASV trilleris. 2012.g.
  2.20 «Gandrīz kā mīlestība». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
  3.55 «Krīze». ASV seriāls. 2.sērija.
  4.35 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 10.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 5. februārī pulksten 11 – komunistiskā genocīda 1945. gada represiju upuru
piemiņas brīdis pie kultūras nama «Rota» piemiņas akmens (Garozas iela 15).
 6. februārī pulksten 11 – radošā nodarbība «Pelnu dienas tradīcijas» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 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).
 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 (Jelgavas 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).
 23. februārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: F.Zellers «Ja tevis vairs nebūtu».
Režisors I.Rešetins, scenogrāfs K.Brekte, komponists J.Vaivods. Lomās: V.Vārpiņa,
A.Robežnieks, I.Auziņš vai P.Gaudiņš, D.Daneviča. Biļešu cena – € 8 – 18 (kultūras
namā).
 24. februārī pulksten 13 – muzikāla pasaka ar jokiem «Princese uz zirņa» pēc
H.Andersena pasakas motīviem. Libreta autore I.Trumpe, komponiste L.I.Purmaliete.
Lomās: I.Burkovska, S.Prule, M.Eglinskis un L.I.Purmaliete. Ilgums – 1,30 st. Biļešu
cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 18 – 27. Studentu folkfestivāls un Latvijas dziesminieku
koncerts. Biļešu cena – € 2 (Jelgavas pils aulā).
 25. februārī pulksten 18 – ikmēneša tematiskais tūrisma vakars «Ar rollerslēpēm
ceļojumā pāri Ziemeļamerikai». Vakara viesis – Raimonds Dombrovskis (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 25. februārī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde: A.Korovkins «Biznesa klases palāta». Aizraujoša komēdija krievu valodā. Režisors I.Lūsis, scenogrāfs A.Ozoliņš.
Lomās: J.Losevs, V.Jancevičs, I.Kešiševa, M.Samodahovs, Ž.Lubgāne, K.Sidina. Biļešu
cena – € 7 – 12 (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 19 – starptautisks flamenko koncertuzvedums «Karmena».
Autentiska Andalūzijas ģitārspēle, flamenko čigānu dejojumi. Biļešu cena – € 8 – 15
(kultūras namā).
 27. februārī pulksten 12 – NVO Informatīvā diena (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).

Izstādes
 5. februārī pulksten 18 – Māra Grīnberga bilžu izstādes «Parīzieši 2015» atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 16. martam (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).
 Līdz 26. februārim – Jelgavas mākslas studijas «Mansards» audzēkņu darbu izstāde
(ZRKAC 1. stāva foajē Svētes ielā 33).
 No 26. februāra – izstāde «Silva Linarte. Gleznas» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 28. februārim – izstāde «Divi mākslā»: Laines Kainaizes un Guntas Brakovskas gleznas. 5. februārī pulksten 15 – tikšanās ar māksliniecēm (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).
 Līdz 1. martam – Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja Naumova
ilustrāciju grāmatai «Ahoi! Plūdi Daugavā» izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 1. martam – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu, absolventu un pedagogu darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).

notikumi

Ceturtdiena, 2016. gada 4. februāris

Spāņu pantomīmas meistars
aicina uz izrādi Jelgavā
Spānis Karloss Martiness 30 gadus ir izkopis un attīstījis savu
žestu valodu, lai viegli
spētu sazināties jebkurā kultūrā un tautā.
Kā tas spāņu pantomīmas meistaram
izdodas, Jelgavā varēs
redzēt 11. februārī
izrādē «Mirāža».
Foto: publicitātes
foto

 Egija Grošteine

Jelgavas Studentu teātrī (Jāņa
Čakstes bulvārī 5a) 11. februārī pulksten 19 skatītāju vērtējumam Jelgavā tiks nodota
spāņu pantomīmas meistara
Karlosa Martinesa viesizrāde
«Mirāža», kas tapusi, iedvesmojoties no diskusijām par
klimata pārmaiņām un ierobežotajiem dzeramā ūdens
resursiem.
Izrādi Jelgavā organizē biedrība «Kultūras logs», un tās pārstāve Katrīna Vastlāve stāsta: «Izrāde atsaucas uz mūsu
vērtīgāko un dabīgāko resursu – ūdeni.
Visa pantomīma ir mirāža, kas rada
dzīvi no žestiem, sākot ar ikdienišķām

darbībām un līdz pat dramatiskiem un
komiskiem notikumiem. Aktieris atstāj
sava tēlojuma interpretāciju skatītājiem
un viņu secinājumiem ļauj sniegties līdz
katra personīgās iztēles robežām.»
Pasaulē pazīstamais spāņu pantomīmas režisors, aktieris un pasniedzējs
K.Martiness Latvijā viesojies jau vairākkārt. Jelgavā viņš bija arī 2013. gada aprīlī, kad skatītājiem bija iespēja redzēt viņa
izrādi «Grāmatas bez vārdiem». Papildus
tam mākslinieks topošajiem aktieriem
Jelgavā pasniedza mīma meistarklasi,
izpelnoties lielu atsaucību un dalībnieku atzinību. Arī šajā viesošanās reizē
Jelgavā ir paredzēta meistarklase. Tā
notiks 6. februārī pulksten 16 Jelgavas
Jaunā teātra telpās, kur savas prasmes
mīma uzraudzībā izkops un pilnveidos
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra, Jelga-

vas Studentu teātra un Jelgavas Jaunā
teātra aktieri.
K.Martiness dzimis 1955. gadā Spānijā
un ar žestu valodu ir saistīts jau 30 gadus.
Viņu pazīst Eiropā un citviet pasaulē,
kur uzstājies teātros, skolās, draudzēs,
organizācijās un televīzijā. Viņa māksla
iesaista skatītāju sirsnīgā un atvērtā
sarunā, un izsmalcinātā tehnika mīmam
ļauj radīt visdažādākos pretstatu tēlus.
«Viņš ir cilvēks, kurš bez vārdiem pateiks
vairāk nekā daudzi ar tiem, turklāt izdarīs tā, lai garšu buķete skatītājiem būtu
pilnīga,» par spāņu pantomīmas meistaru saka fotogrāfs, improvizators un radio
raidījuma vadītājs Kaspars Breidaks.
Biļešu cena uz izrādi – no 7 līdz 10 eiro.
Biļetes var iegādāties internetā www.bilesuparadize.lv, kultūras namā un Jelgavas
Studentu teātrī.

Ziemas ģimenes diena bibliotēkā
 Egija Grošteine

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka svētdien, 7. februārī, no
pulksten 12 līdz 15 aicina
interesentus brīnumus baudīt
ne tikai Pasta salā, apmeklējot
Starptautisko Ledus skulptūru
festivālu, bet arī bibliotēkā,
iesaistoties ģimenes dienas
«Ziemas prieki bibliotēkā»
aktivitātēs. Būs radošās darbnīcas, konkursi, izstādes, leļļu
teātris, mūzika un citas aktivitātes.
«Ģimenes dienas Zinātniskajā bibliotēkā ir kļuvušas par tradīciju. Dažādos
gadalaikos vēlamies iedzīvotājiem parādīt
bibliotēku kā telpu, kur ģimenes var nākt
un grāmatu ieskautā pasaulē baudīt kopā
būšanas prieku. Pirmā ģimenes diena no-

tika 2014. gada rudenī, kad bibliotēku apmeklēja apmēram 400 cilvēku. Saņēmām
daudz labu vārdu, un tas deva iedvesmu
arī turpmāk rīkot šādus pasākumus. Šī
gada ģimenes dienā vēlamies biedroties ar
Ledus skulptūru festivālu. Daudzi ļaudis
baudīs ziemas brīnumus Pasta salā un pa
ceļam varēs ienākt arī bibliotēkā,» stāsta
bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. «Zenta Mauriņa ir teikusi, ka patiess prieks
tikai tad iespējams, kad cilvēks atbrīvojies
no iekšēja nemiera. Manuprāt, grāmatās
mēs varam atrast iekšēju mieru un bagātināt savu iekšējo pasauli. Ģimenes dienā
bibliotēkā radīsim kopīgu prieku, jo, ja
vecāki, vecvecāki, bērni darbojas kopā, tie
rada brīnumu – gan taustāmu, gan acīm
skatāmu, gan brīnumu kopības izjūtā,»
tā L.Zariņa.
Pasākuma laikā paredzētas dažādas
aktivitātes, kurās varēs iesaistīties gan
bērni, gan pieaugušie. Būs konkursi un

radošās darbnīcas par ziemas tematiku.
Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstāsies
iestādes «Kultūra» bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa». Pulksten 13 bibliotēkā
būs skatāma radošās apvienības «Teātris
un es» leļļu izrāde bērniem «Kurš mežā
saka oi-oi?». Tā ir jautra komēdija par
to, kā Lācis, Sivēns, Ēzelītis un Pūce
nolēma noskaidrot, kurš un kāpēc mežā
saka oi-oi.
Papildus tam bibliotēkā būs iespēja
apskatīt vairākas interesantas izstādes
– izstādi «Strēlnieku laiks», kurā varēs
aplūkot grāmatas, attēlus un strēlnieku
avīzes no kolekcionāra Jāņa Vilka krājuma, Alekseja Naumova ilustrāciju izstādi
«Ahoi! Plūdi Daugavā», Dainas Petteres
izstādi «Keramika un rotas», Zinātniskās
bibliotēkas darbinieku fotoizstādi «Ceļā»,
kā arī vairākas grāmatu izstādes.
Ieeja un dalība pasākumā – bez
maksas.

«Melo-M» Jelgavā uzsāks jubilejas koncertturneju
 Egija Grošteine

latviešu, gan pasaules popmūzikas un
roka dziesmu versijām trīs čellu izpildījuAr koncertu Jelgavas kultūras
mā. Tāpat klausītājus priecēs «Melo-M»
namā 14. februārī pulksten
interpretācijas par pasaules tautu mūzi19 savas radošās darbības
kas zināmākajām tēmām, opermūzikas
desmitajai gadadienai veltīto
skaņdarbi, televīzijas seriālu un pārraižu
koncertturneju pa Latvijas pilmūzikas tēmas. Protams, koncertā ievēsētām uzsāks čellu trio «Melorojama vieta būs atvēlēta arī «Melo-M»
M», klausītājiem piedāvājot
oriģinālkompozīcijām, kuru autors ir trio
gan jaunus skaņdarbus, gan
dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs
visu laiku iecienītākās kompoKārlis Auzāns,» tā grupas menedžeris
zīcijas no sava repertuāra.
Kaspars Kukuvass. Līdzās koncertos
daudz atskaņotām dziesmām īpaši šai
«Koncertā skanēs publikas iecienī- turnejai «Melo-M» mūziķi sagatavojuši
tākie skaņdarbi no visām «Melo-M» arī vairākas sen nedzirdētas kompozīcijas,
koncertprogrammām, pieskaroties gan gaidāmi arī vairāki pirmatskaņojumi.

Jubilejas turnejas koncertos «Melo-M»
sastāvā muzicēs čellisti K.Auzāns, Miķelis
Dobičins un Jānis Pauls. Viņiem piebiedrosies arī sitamo instrumentu virtuozs
Miķelis Vīte.
Jāpiebilst, ka desmit gadu darbības
laikā čellu trio «Melo-M» no it kā nejaušas iniciatīvas pārtapis par vienu no
vadošajiem Latvijas mūzikas kolektīviem,
kas sniedzis koncertus arī ārpus valsts
robežām – gan Eiropas valstīs, gan otrpus
okeānam.
Biļetes uz koncertu var iegādāties
internetā www.bilesuparadize.lv un
kultūras nama kasē. Cena – no 10
līdz 18 eiro.

