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Sāk vērtēt izgaismotākos
pilsētas objektus
 Ritma Gaidamoviča

Noslēgusies pieteikšanās Jelgavas pilsētas
pašvaldības izsludinātajam konkursam «Gaišākais pilsētvides objekts».
Šonedēļ komisija jau
novērtējusi vairāk nekā
50 objektus.
Pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta informē, ka pieteicēji šogad bijuši aktīvi, gan
rakstot e-pastus, gan personīgi
vēršoties pašvaldības Informācijas
aģentūrā. Kopumā bija pieteikti 40
objekti, taču to skaits pieaudzis, jo
arī vērtēšanas komisija, apsekojot
konkursam pieteiktos objektus,
izraudzījusies vēl citus, kas gaumīgi noformēti un var pretendēt
uz izgaismotākā titulu. «Sarakstā

parādījušās vairākas jaunas spoži
izgaismotas privātmājas ar interesantiem skulpturāliem elementiem,» piebilst L.Klismeta.
Vērtēšanas komisija šonedēļ jau
sākusi pieteikto objektu apsekošanu. Kopā apskatīti vairāk nekā 50
objekti – privātmājas, uzņēmumi,
iestādes, balkoni un lodžijas. Jāpiebilst, ka objektu vērtēšana vēl
turpināsies, bet konkursa laureāti
tiks sumināti 2012. gada sākumā.
L.Klismeta informē, ka uzvarētāji
par noslēguma pasākumu tiks
informēti personīgi.
Pieteiktie objekti tiek vērtēti
šādās kategorijās: iestādes un
uzņēmumi; mazie uzņēmumi;
tirdzniecības centri un lielveikali;
veikalu tīkli; privātās dzīvojamās mājas; daudzdzīvokļu māju
spožākie balkoni vai lodžijas;
spožākā pilsētas iela.

Svētkos izmaiņas muzeju,
torņa un bibliotēku darba laikā
 Ritma Gaidamoviča
Arī šajos Ziemassvētkos visos pilsētas dievnamos notiks svētku dievkalpojumi. 24. decembrī no pulksten 14 līdz 20 pie Jelgavas Romas
katoļu katedrāles ikvienam būs iespēja apskatīt Dzīvo Betlēmi. Bet, lai rastu svētku sajūtu agrāk, jau no šodienas, 22. decembra, līdz
pareizticīgo Ziemassvētkiem ikviens aicināts apskatīt interesantu izstādi Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Muzejnieki
izveidojuši īpaši Ziemassvētkiem veltītu izstādi, kurā ļauj aplūkot eglīšu rotājumus, ar kādiem egles tika rotātas muzeja darbinieku
bērnībā. Skatāmi rotājumi, sākot no pagājušā gadsimta 50. gadiem. «Jāteic, ka izstāde tiešām ir ļoti interesanta, jo katra šeit eksponētā
mantiņa nes savu vēstījumu. Lai rastu svētku sajūtu, aicinu ikvienu nākt un apskatīties šo vēsturisko izstādi. Šādus rotājumus veikalā
vairs nenopirksim,» tā muzeja direktores vietniece Marija Kaupere. Lai visiem gaiši un mīļi Ziemassvētki!
Foto: Ivars Veiliņš

Lielāka iespēja
Jelgavnieki sāk interesēties
atrast darbu – vīriešiem par «nulles deklarāciju»
 Ritma Gaidamoviča

Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Jelgavas nodaļas vadītājs Māris Narvils pašvaldībām,
uzņēmējiem un NVO
pārstāvjiem prezentējis
jaunākos datus nodarbinātības jomā. Tie liecina:
bezdarba līmenis pēdējos trīs mēnešos Jelgavā
nav mainījies, taču ir
iespējams bezdarbnieku
skaita pieaugums Latvijas Krājbankas kraha dēļ;
mazinājusies interese par
darbu ārzemēs; šobrīd
lielākas iespējas darbu
atrast ir vīriešiem.
Salīdzinājumā ar pērno gadu
situācija bezdarba jomā ir mazliet
uzlabojusies. Pērn Latvija bija
otrā valsts Eiropā ar augstāko
bezdarba līmeni, bet šogad esam
3. vietā. Bezdarba līmenis mūsu
valstī ir 16,2 procenti – lielāks
bezdarbs ir Spānijā (22,8 procenti)
un Grieķijā (18,3 procenti). Te gan
jāpiebilst, ka Grieķija ir 2. vietā
starp valstīm, kurās darbā iekārtojušies visvairāk mūsu valsts
iedzīvotāju – astoņi procenti. Savukārt bezdarba līmenis Jelgavā
jau trīs mēnešus ir nemainīgs – 8,8

procenti. «Taču situācija drīzumā
varētu mainīties. Viens no iemesliem – Latvijas Krājbankas krahs.
Kopumā valstī bankā strādāja ap
900 darbinieki, tāpēc iespējams,
ka bezdarbnieku rindas varētu
palielināties,» spriež M.Narvils.
NVA Jelgavas filiālē kopumā uz
šo nedēļu reģistrēti 5855 bezdarbnieki, taču brīvās darba vietas ir
tikai 115. «Jāsaprot gan, ka šī nav
pilnīga darba tirgus aina, jo vakances apkopotas no uzņēmumiem, ar
kuriem sadarbojamies. Taču darba
piedāvājumus iespējams atrast arī
darba sludinājumos, uzņēmumi
strādājošos meklē paši, ar darba
piedāvājumiem nodarbojas arī
darbā iekārtošanas firmas,» skaidro M.Narvils.
Runājot par iespēju atrast darbu, M.Narvils atzīst, ka situācija
mainījusies un šobrīd vieglāk
darbu atrast ir vīriešiem. «Droši
varu teikt, ka atdzīvojusies celtniecības joma. Tiek meklēti celtnieki,
strādnieki, kuri varētu veikt māju
renovāciju,» stāsta M.Narvils.
Jelgavas filiāles vadītājs uzsver,
ka viena no lielākajām problēmām
ir ilgstošie bezdarbnieki – novembra
beigās tie Latvijā ir 44,3 procenti jeb
130 240 cilvēki, tostarp 2555 Jelgavā, kas ir 43,4 procenti no mūsu
pilsētas bezdarbnieku skaita.
Turpinājums 3.lpp.

 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) Jelgavā jau
notikuši divi bezmaksas
semināri par «nulles deklarāciju». Tos kopumā
apmeklējuši ap 50 interesentu, galvenokārt grāmatveži, bet VID Jelgavas
Klientu apkalpošanas
centra (KAC) nodokļu
inspektores norāda, ka
arī ikdienā klienti uzdod
jautājumus par šo tēmu.
Visbiežāk tiek jautāts,
vai jādeklarē jaunbūve,
vai deklarācija jāiesniedz
tiem, kuri šobrīd dzīvo un
strādā ārzemēs, savukārt
pensionāri interesējas, kā
rīkoties ar skaidras naudas uzkrājumiem.
15. decembrī spēkā stājās Fizisko personu mantiskā stāvokļa
un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kas paredz
sākumdeklarēšanās ieviešanu un
iespēju legalizēt ienākumus, sākot
no nākamā gada. Kaut arī ar likumu var iepazīties, piemēram, VID
mājas lapas www.vid.gov.lv sadaļā
«Tiesību akti» vai vietnē www.
likumi.lv, iedzīvotājiem joprojām
daudz kas nav saprotams. «Šo-

brīd visvairāk jautā par to, kam
deklarācija ir jāiesniedz, kas no tā
ir atbrīvots un kādi ir iesniegšanas
termiņi,» rezumē VID Jelgavas
KAC galvenā nodokļu inspektore
Sanita Cirša.
Jaunais likums paredz, ka mantiskā stāvokļa deklarācija, kurā
norādītas ziņas par situāciju pēc
2011. gada 31. decembra pulksten
24, jāiesniedz VID laikā no 2012.
gada 1. marta līdz 1. jūnijam. Deklarācija jāiesniedz personai, kura
2011. gada 31. decembrī pulksten
24 (pēc Latvijas laika) ir Latvijas
Republikas rezidents likuma «Par
nodokļiem un nodevām» izpratnē
vai par tādu kļūst vēlāk un attiecībā uz tās īpašumu izpildās kāds
no likumā minētajiem kritērijiem,
piemēram, tai pieder īpašums
ārzemēs, ir naudas uzkrājumi,
kredītsaistības un nereģistrēti īpašumi Latvijā, kuru kopējā vērtība
pārsniedz 10 000 latu. Deklarācija
nav jāiesniedz, ja personas īpašumā ir tikai Valsts vienotajā datorizētajā Zemesgrāmatā, Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts
reģistrā, Civilās aviācijas gaisa
kuģu reģistrā, Traktortehnikas,
tās piekabju un traktortehnikas
vadītāju informatīvajā sistēmā
un Integrētajā Latvijas kuģu datu
bāzē reģistrēts īpašums.
Turpinājums 3.lpp.

Ziemassvētkos un gada
nogalē mainīts Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja,
Ādolfa Alunāna muzeja, Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa un pilsētas bibliotēku darba
laiks.
Muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere informē, ka gan
lielais muzejs, gan Ā.Alunāna
muzejs apmeklētājiem būs slēgts
24., 25., 31. decembrī un 1. janvārī. Bet 26. un 27. decembrī
– strādās. Abi muzeji būs atvērti
no pulksten 10 līdz 17. Ā.Alunāna
muzejā no pulksten 13 līdz 14
pusdienas pārtraukums.
Arī Svētās Trīsvienības baznīcas tornis būs slēgts 24.,

25., 31. decembrī un 1. janvārī. Otrajos Ziemassvētkos,
26. decembrī, tornis strādās.
Vēstures ekspozīcijas būs apskatāmas no pulksten 10 līdz
18, savukārt skatu laukums
un izstāžu zāle – no pulksten
10 līdz 22.
Pilsētas bibliotēkās – Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā (JZB),
Miezītes bibliotēkā, bibliotēkā
«Pārlielupe» un bērnu bibliotēkā «Zinītis» – rīt, 23. decembrī,
ir saīsinātā darba diena. JZB
strādās no pulksten 10 līdz 18,
bet pārējās – no pulksten 10 līdz
17. No 24. līdz 26. decembrim un
no 30. decembra līdz 1. janvārim
visas bibliotēkas būs slēgtas. 30.
decembrī bibliotēkās Spodrības
diena, bet 27. un 28. decembrī
tās strādās kā parasti: JZB – no
pulksten 10 līdz 19, pārējās – no
pulksten 10 līdz 18.

Cienījamie
jelgavnieki!
Katram cilvēkam svarīgākā
vērtība ir viņa tuvākie. Visām
Jelgavas ģimenēm, ikvienam
cilvēkam mūsu pilsētā novēlu
mieru, savstarpējo sapratni
un labklājību. Jo tikai ar stipru
pamatu mēs esam laimīgi un
droši. Un tikai tāda pilsēta,
kurā dzīvo laimīgas
ģimenes, ir vislabākā vieta,
kur mācīties, strādāt un
audzināt bērnus. Lai ticība un
veiksme mums palīdz
piepildīt iecerēto!

Priecīgus un
mierpilnus
Ziemassvētkus!
Jelgavas pilsētas
domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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«Apdāvini dāvinātāju ar
savu prieku!»
 Sintija Čepanone

«Svētki vienmēr sākas
ar rūpēm un klapatām, bet tur ir arī savs
prieks. Svētki taču tik
ātri paiet, bet gatavošanās tiem ir laiks, ko
var izbaudīt: pušķojot
eglīti, sarūpējot dāvanas mīļajiem, domājot,
ko celt svētku galdā...
Šajos Ziemassvētkos
gribu novēlēt, lai tie
ikvienam pirmām kārtām ir svētki ar Dievu,
jo tikai tad dvēselē
neiestāsies tukšums,
kad mūzika apklusīs
un gaismas izdzisīs,
tikai tad mums svētki
nebeigsies līdz ar svētkiem,» saka Romas
katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes bīskaps
Edvards Pavlovskis.
Īsi pirms Ziemassvētkiem
– saruna ar bīskapu: par baznīcu, svētkiem un prieku.

«Nevarēju iedomāties,
ka gaidu pats sevi»

Šie E.Pavlovskim būs pirmie
Ziemassvētki, pildot Jelgavas
diecēzes bīskapa amata pienākumus. «Šis man bijis pārmaiņām
bagāts, negaidītu pārsteigumu
un paziņojumu pilns gads. Pēc
bīskapa Antona Justa atteikuma visi runāja, visi gaidīja, kas
tiks nozīmēts Jelgavas bīskapa
kārtā. Arī es gaidīju, taču pat
iedomāties nevarēju, ka gaidu
pats sevi,» par pavērsienu dzīvē
saka bīskaps. Viņš neslēpj, ka
vēl jūtas mazliet apjucis, jo par
bīskapu iesvētīts tikai septembrī. «Es neesmu kosmopolīts un
līdz šim esmu kalpojis krietni
mazākā mērogā, tādēļ likumsakarīgi, ka man šajā vidē vēl
jāiejūtas, taču apkārt ir apzinīgi,
centīgi un rūpīgi cilvēki, arī
materiālā ziņā Jelgavas diecēzē
viss ir nodrošināts, izveidojusies
laba sadarbība ar pašvaldību, un
man atliek vien kalpot ar to pašu
atbildību kā līdz šim, tikai tagad
jau – zem bīskapa cepures,» tā
E.Pavlovskis, kuram šis ir 37.
kalpošanas gads.
Ar gandarījumu bīskaps atzīst, ka Jelgavā ne tikai cilvēki
baznīcai, bet arī baznīca viņiem
ir vajadzīga – to var sajust gan
pēc draudzes, gan dievkalpojumu apmeklējuma. «Ir patīkami
sajust, ka uz dievkalpojumiem
nāk daudz gados jaunu cilvēku,
ģimenes ar bērniem. Mums pat
izveidots īpašs bērnu stūrītis,
kas, jāatzīst, dievkalpojuma laikā nereti kļūst teju par centrālo
vietu. Un kas gan garīdzniekam
var sniegt lielāku prieku un pa-

Nedēļas jautājums

22%

Nē, tuvinieku apdāvināšana ir tradīcija,
no kuras neatkāpjamies

godinājumu par to, ka viņš jūtas
vajadzīgs un viņa kalpojums
tiek novērtēts. Pēc garīdznieka
pakalpojuma rindā stāv, un tas
ir brīnišķīgi,» tā E.Pavlovskis.

Mums ir vieta, kur atgriezties

Tiesa gan – rindas veidojas arī
pie zupas virtuvēm baznīcās, un
tās apliecina, cik smaga situācija
pašlaik ir ļoti daudziem cilvēkiem. Taču netrūkst arī tādu,
kuri vienkārši čīkst, cik dzīve
grūta, un nenovērtē to, kas ir.
«Un šādiem cilvēkiem es parasti
jautāju: «Vai karš ir un bumbas
tev uz galvas krīt? Vai bads tev ir
un nav maizes, ko likt uz galda?
Vai tev jādzīvo aukstumā, jo nav
ar ko kurināt krāsni?» Atbilde
parasti ir noliedzoša, un tad es
saku: «Esi priecīgs ar to, kas tev
ir!» Par ko tad mēs gaužamies?!
Mums vismaz ir sava valsts
– daudziem nav pat tās; jā, arī
Latvijas iedzīvotāji bēg prom uz
ārzemēm, bet atšķirībā no miljoniem citu pasaules iedzīvotāju
viņiem ir vieta, kur atgriezties
– sava valsts,» spriež bīskaps.
Viņaprāt, lielāko ļaunumu
nodara tas, ka cilvēki nepārstāj identificēt kāda konkrēta
ierēdņa vienu vai otru kļūdu
ar valsti kā tādu. «Bet tas ir
līdzīgi kā ģimenē – vai tad viens
nepaklausīgs bērns mazvērtē
visu ģimeni? Nē taču! Lielākas
vai mazākas rūpes prasa katrs
bērns, bet bērni arī prieku nes.
Tad kāpēc lai mēs viena cilvēka
dēļ mazvērtētu visu valsti?» tā
E.Pavlovskis, piebilstot: «Ja redzi, ka kaut kas ir maināms, tad
nekunksti, bet mēģini mainīt
– varbūt tev izdodas!» tā bīskaps. Un kāpēc lai Ziemassvētki
mums ikvienam nekļūtu par
kaut kā jauna sākumu?

Egle – Kristus simbols

Par Ziemassvētkiem runājot
ar bērniem, bīskaps viņiem
uzsver šo svētku garīgo nozīmi,
skaidro, ka Kristus nav nācis
tāpēc, lai mums, cilvēkiem,
būtu svētki, lai varētu pušķot
eglīti, aizdegt svecītes un saņemt dāvanas, bet gan tāpēc,
lai sagrēkojuši varam no grēka
vaļā tikt. «Zaļā svētku egle, ko
rotājam, ir Kristus simbols – tā
ir mūžam dzīva; svecītes, ko
aizdedzam, atgādina, kādiem
mums jābūt – jāupurē sevi, lai
dotu gaismu un siltumu citiem,»
skaidro E.Pavlovskis.
Taujāts par Ziemassvētkiem
kā ziemas saulgriežiem, viņš
uzsver, ka kristīgā ticība nekad
nav iestājusies pret kultūru un
tautas tradīcijām. «Tas būtu
aplami, ja baznīca apkarotu
tautas tradīcijas. Dažādas kultūras pasākumu pazīmes ir arī
baznīcai, un tā cilvēki saņem ne

«Cilvēka dvēsele ilgojas pēc kaut kā vairāk – ne naudas, ne paēšanas, ne apģērba. Un tad es
atgādinu: dzīvei ir garīga vērtība, tāpēc priecājies par to, ko Dievs tev devis,» teic Romas katoļu baznīcas Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, piebilstot, ka tikai tad mums svētki
nebeigsies līdz ar svētkiem un dvēselē neiestāsies tukšums.
Foto: Ivars Veiliņš
tikai teoloģisko patiesību, bet
arī rod prieku un dvēseles pacēlumu. Tautas tradīcijas stiprina
nacionālo piederību, un tas ir
brīnišķīgi!» spriež bīskaps, gan
aicinot Ziemassvētkus nesvinēt
tikai kā ziemas saulgriežus vien,
bet pirmām kārtām atcerēties to
garīgo nozīmi.
Viņš atgādina, ka šie ir draudzības, savstarpējās mīlestības
un piedošanas svētki. Laiks, kad
par spīti ikdienas rūpēm ieskatāmies citu cilvēku vajadzībās.

Sirds jāatver priekam

Taujāts par pirmssvētku gaisotni, kad cilvēkus pārņēmis
uztraukums un iepirkšanās
drudzis, bīskaps neslēpj, ka
svētku gaidīšanas laiks arī priesteriskajā kalpojumā saistās ar
uztraukumu, gatavošanos tiem,
gaidīšanu, baznīcas uzpošanu
un uzmanības apliecināšanu.
«Kaut arī šis ir laiks, kad lielāka uzmanība jāpievērš garīgām
vērtībām, manuprāt, iepirkšanās drudzis pirms Ziemassvētkiem tomēr nav tikai nosodāma
lieta, jo vairums cilvēku taču
iepērkas tāpēc, lai pēc tam iegādāto uzdāvinātu citiem. Viņi
pērk, lai kādu iepriecinātu, un
tas taču ir brīnišķīgi! Vien cilvēkiem – gan tiem, kas dāvina, gan
tiem, kurus apdāvina, – vairāk
jāpadomā par sirds atvērtību,»
tā bīskaps.
Ir skumji, ka kautrības vai
citu īpašību vai apstākļu dēļ
cilvēks, kuram pasniedz dāvanu, nereti aizmirst patiesi
priecāties. Tā vietā viņš otram
pārmet, kāpēc meklējis dāvanu,
kāpēc tērējies, kāpēc tā pārsteidzis... «Bet dāvinātājs taču par

tevi ir domājis, viņš gājis un
meklējis dāvanu tieši tevi! Tad
neieraujies sevī! Priecājies kopā
ar viņu, priecājies, ka kāds tevi
grib iepriecināt, un apdāvini
dāvinātāju ar savu prieku!» saka
E.Pavlovskis, piebilstot, ka nav
būtiski, vai pasniegta ļoti dārga
dāvana vai pašu rokām radīts
nieks, galvenais, ka tas darīts
no sirds. Ir jāpriecājas, jo prieks
vairo prieku. Protams, var jau
Ziemassvētkos iztikt ar buču
vien, taču – vai prieks nebūs
vēl lielāks, ja līdztekus bučai
kā uzmanības apliecinājumu
vīrs pasniegs dāvaniņu sievai?
Redz, viņš ikdienā pamanījis,
ka kāda smaržīga pudelīte kļūst
tukša vai ka kāda lieta tik ļoti
pietrūkst sadzīvē...

Bērnības sajūtu piepildīti

«Man Ziemassvētki vienmēr ir
gaiši, un katru gadu šos svētkus
piedzīvoju kā kaut ko mīļu no
bērnības. Es patiesi izjūtu tādu
īstu bērna prieku, kaut bērnība
sen kā beigusies,» savu Ziemassvētku sajūtu atklāj bīskaps, gan
piebilstot, ka savā ziņā tomēr
mēs visi vēl aizvien esam bērni
– Dieva bērni.
Par savu jau kopš bērnības
E.Pavlovskis sauc necilo Beresnes baznīciņu viņa dzimtajā
Latgales pusē. «Tā jau ir, ka
cilvēkiem ir lietas un vietas, ko
viņi izjūt kā savas. Kaut citiem
nenozīmīgas, pašam tās ir tuvas
un svarīgas. Un man tuva ir
mana mazā Beresnes baznīciņa
– man nav vajadzīga Barselonas
katedrāle,» atceroties dzimto
pusi, saka bīskaps.
E.Pavlovskis atmiņā atsauc
agro celšanos Ziemassvētku

Vai pēdējos gados ir mainījušās jūsu ģimenes Ziemassvētku dāvināšanas tradīcijas?

41%

Jā, dāvanas kļūst praktiskākas un
pieticīgākas

6%

Pēdējos gados esmu pasācis dāvanas
gatavot pats

18%

Mūsu ģimenē dāvanas tagad saņem
tikai bērni

rītā, lai kopā ar ģimeni dotos uz
dievkalpojumu attālajā baznīcā.
«Tajā visā bija savs šarms, īpašs
Ziemassvētku pārdzīvojums, jo
dievkalpojums notika ļoti agri
no rīta, baznīca atradās nomaļā
vietā, tajā nebija elektrības,
tāpēc telpu izgaismoja sveces...»
atceras bīskaps. Tieši ar bērnību saistās arī viņa lielākais
Ziemassvētku pārdzīvojums,
kad, vēl mazs puika būdams,
no vecāku sarunām iepriekšējā vakarā nojautis, ka vecāki
nolēmuši viņu atstāt mājās
guļot, nevis ņemt līdzi uz dievkalpojumu nākamajā rītā. «Ejot
gulēt, mana vienīgā doma un
karstākā vēlēšanās bija no rīta
laicīgi piecelties, lai nenokavētu to brīdi, kad vecāki dodas
uz baznīcu. Un tas izdevās!
Kaut mājās runāja čukstus, es
sadzirdēju un biju tik priecīgs,
ka nu viņi mani vienkārši vairs
nevar neņemt līdzi,» smaidot
stāsta bīskaps.
Un tad vēl tā īpašā noskaņa
Ziemassvētku vakarā, kad ģimenē lauztas oblātas un bijušas
īstas svētku vakariņas ar baltu
galdautu, kartupeļiem un siļķi,
ja vien vecākiem to izdevās sadabūt. «To atceroties, domāju
par bērniem un pieaugušajiem,
kuriem šīs izjūtas nav bijis lemts
izdzīvot, cik viņi daudz tādēļ
ir zaudējuši. Esmu pateicīgs
Dievam un vecākiem, ka man
tas viss bijis, ka man bijis ļauts
piedzīvot šo īpašo sajūtu – to,
ko vārdos nemaz nevar ietvert,
to, kas pašiem jāizdzīvo,» tā
E.Pavlovskis, vēlot, lai šie Ziemassvētki ikvienam būtu garīgi
svētki un cilvēki kaut uz brīdi
aizmirstu to, kas viņiem sāp.
Savu viedokli paud

13%

Mums dāvanas Ziemassvētkos nekad
nav bijis primārais

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs sev
novēlētu 2012.
gadā?
Gvido, students:
– Šogad sāku
mācības jaunā skolā, tāpēc mana vēlēšanās ir labi
pabeigt pirmo kursu, lai mācības
nebūtu jāpamet. Noteikti vēlos,
lai arī man ir laba veselība, lai
ar meitenēm viss būtu kārtībā.
Tāpat vēlos, lai mammai ir darbs
un tajā nav sarežģījumu. Gribu,
lai viņa atrod laiku arī atpūtai, jo
šobrīd, manuprāt, viņa ir pārāk
noslogota.
Ivans, pensionārs:
– Protams,
veselību, kas
cilvēkiem ir
svarīgākā,
un to vēlu ne
tikai sev, bet visai ģimenei, radiem, draugiem un paziņām. Tāpat gribas vairāk naudas, lai nav
jāņem kredīti un var izdzīvot. Par
laimi, šobrīd kredītu man nav.
Taču tiem, kuriem tie ir, gribētu
vēlēt, lai izdodas tos nomaksāt
un nepaliek bez mājām.
Lonija, jelgavniece:
– Stipru un
labu veselību,
kuru veikalā
nenopirksi.
Pārējo var
nopirkt par naudu, īstenot strādājot, taču veselība ir mums
dārgākā, tāpēc sevi ļoti jāsaudzē.
Tāpat mana vēlēšanās ir, lai tuviniekiem darbiņš būtu, lai viņi
varētu pelnīt un dzīvot, lai nav
jādodas prom uz ārzemēm. Vēl
vēlos, lai krustdēls, kurš šobrīd
strādā Anglijā, atgriežas Latvijā
uz palikšanu.
Ēriks, pārdevējs:
– Svarīgākais,
protams, lai
man un manai ģimenei
ir veselība, jo
bez tās nekur tālu netiksi. Pārējo
var sasniegt ar darbu. Sapņot
vajag, tāpēc es nākamgad vēlos
nopelnīt arī savu pirmo miljonu.
To gribētu novēlēt arī citiem. Lai
man viss izdodas!
Ilze, mājsaimniece:
– Šobrīd esmu
bez darba,
tālab mana
vēlēšanās ir
jaunajā gadā
atrast sev piemērotu darbu, lai
varu pelnīt. Mana prioritāte ir
mani pieci bērni, tālab svarīgi,
lai es un viņi būtu veseli, lai
bērni labi mācās un sekmīgi
pabeidz skolu. Vairāk man arī
neko nevajadzētu. Galvenais, lai
bērniem labi.
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Atkritumus šķiros arī «Brakšķos»
 Sintija Čepanone

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto,
arī poligonā «Brakšķi»
nākotnē tiks šķiroti atkritumi. Šim mērķim
tiks izbūvēta atbilstoša
infrastruktūra, nodrošinot, ka poligonā nonāks
tikai apglabāšanai sagatavoti atkritumi.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (JKP) valdes loceklis
Alvils Grīnfelds skaidro, ka atkritumu šķirošanas stacijas izveide pie
«Brakšķiem» būs viens no veidiem,
kā īstenot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas reglamentē
atkritumu apsaimniekošanu, noteiktās prasības, tostarp poligonā
apglabājamo atkritumu daudzuma
samazināšanu. Proti, stacijā no
pārējiem atkritumiem mehāniski
tiks atdalīti jebkuri reģenerējamie
jeb otrreiz izmantojamie un kompostējamie atkritumi.
«Pašlaik šķirošana tiek nodrošināta Ganību ielas dalīto atkritumu
šķirošanas līnijā, kur nonāk iedzīvotāju un uzņēmumu jau sašķirotie
atkritumi, tostarp no krāsainajiem
dalīto atkritumu konteineriem.
Taču pārējie sadzīves atkritumi
uzreiz tiek vesti uz «Brakšķiem»,

 Sintija Čepanone

Šodien domes sēdē deputāti lems, vai atļaut
nojaukt vēl divas bijušā Pārlielupes cietuma
kompleksa ēkas, kuru
būvgruži tiktu izmantoti bīstamo atkritumu
izgāztuves «Kosmoss»
sanācijas darbos.
8. decembrī saņemts SIA «RTS
Infra construction» iesniegums ar
lūgumu atļaut nojaukt vēl divas
būves bijušā Pārlielupes cietuma
teritorijā Garozas ielā 31.
Iepriekš deputāti jau akceptējuši kopumā 12 agrākās ieslodzījuma vietas ēku nojaukšanu.
Ja deputāti atbalstīs SIA «RTS
Infra construction» lūgumu, tad
uzņēmums bez atlīdzības drīkstēs
nojaukt arī ēku, kur atradās pirts un
veļas mazgātava, kā arī vienu saimniecības ēku. Demontētais materiāls tiks izmantots šķidro bīstamo
atkritumu izgāztuves «Kosmoss»
sanācijā – baseinu stabilizēšanai ar
būvgružiem pirms to pārklāšanas –,
kā to paredz noslēgtais līgums starp
SIA «RTS Infra construction» un
Valsts vides dienestu.
Uzņēmums ar domes atļauju
bez atlīdzības jau demontējis bijušā cietuma saimniecības bloka
ēkas Austrumu ielā – garāžu,

estakādi automašīnu mazgāšanai, nojumi, administratīvo ēku,
tehnisko materiālu noliktavu,
noliktavu un suņu novietni –, kā
arī kompresoru apakšstaciju, ražošanas korpusu un trīs kopmītnes
ēkas. Pēdējās piecas ēkas jau demontētas, un pašlaik no teritorijas
tiek izvesti būvgruži, informē SIA
«RTS Infra construction» pārstāvis Aleksandrs Cimermanis.
Kaut arī sākotnēji bija paredzēts,
ka izgāztuves «Kosmoss» sanācija,
īstenojot ERAF projektu «Jelgavas
šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves «Kosmoss» sanācijas darbi», noslēgsies jau janvāra beigās,
A.Cimermanis skaidro, ka projekts
pagarināts līdz jūnijam. «Šis ir patiešām unikāls projekts, un darbu
gaitā atklājušies papildus risināmi
jautājumi, tāpēc arī saņemts projekta pagarinājums. Pavasarī skatīsimies, kā ar būvgružiem aizpildītie
dīķi būs nosēdušies, taču jau tagad
skaidrs, ka būvgruži uzņēmumam
vēl būs nepieciešami, un šo jautājumu risināsim,» tā A.Cimermanis.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka agrākā cietuma teritoriju 24 138
kvadrātmetru platībā un būves
neapmierinošā stāvoklī Jelgavas
pilsētas pašvaldība 2010. gada 30.
augustā pārņēma no valsts. Pašlaik
teritorijā vēl atrodas septiņas ēkas,
tostarp divas, kuru nojaukšanu šodien deputāti skata domes sēdē.

Interesē «nulles deklarācija»
No 1.lpp.

Deklarācijai ir informatīvs
raksturs, tomēr par tās neiesniegšanu var piemērot administratīvo atbildību. Vienlaikus
tā ir iespēja deklarēt agrāk gūtus
legālus ieņēmumus un, piemēram, vērtīgas kolekcijas.
S.Cirša stāsta, ka šobrīd visvairāk tiek saņemti jautājumi
par jaunbūvēm – vai tās ir
jānorāda deklarācijā. «Ja nekustamais īpašums ir ierakstīts
Zemesgrāmatā, deklarācija nav
jāaizpilda,» skaidro S.Cirša. Otrs
aktuālo jautājumu bloks saistīts
ar personām, kas atrodas ārzemēs. «Mums bija jautājums:
vai personai, kas šobrīd strādā
Īrijā, bet ir aizdevusi Latvijā
reģistrētam uzņēmumam nau-

Sāks kursēt pirmie
jaunie mikroautobusi

kur tie nešķiroti tiek apglabāti. Normatīvajos aktos ietverta prasība, kas
nosaka – poligonos drīkst pieņemt
tikai apglabāšanai sagatavotus
atkritumus, bet līdz 2014. gadam
par 50 procentiem, salīdzinot ar
1995. gadu, jāsamazina apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu
daudzums. Un mēs esam spēruši
pirmos soļus, lai šo nosacījumu jau
drīzumā ieviestu praksē,» stāsta
A.Grīnfelds. Tas nozīmē, ka arī atkritumi, kuri nonāk poligonā, pirms
apglabāšanas tiks šķiroti.
Plānotās stacijas izbūvei un aprīkošanai tiks piesaistīts ES finanŠobrīd pilnībā gatavi ir
sējums – projekts par nešķirotu sačetri no 16 jaunajiem
dzīves atkritumu šķirošanas stacijas
Jelgavas Autobusu
izveidi poligonā «Brakšķi» atbalsparka «Mercedes Benz
tīts, un tā īstenošanai no Kohēzijas
Sprinter» mikroautobufonda piešķirts līdzfinansējums 50
siem, un iedzīvotāji tos
procentu apmērā. «Projekta kopēnotestēt varēs jau tuvājās plānotās izmaksas pārsniedz
kajās dienās – vēl līdz
miljonu latu. Ja viss noritēs, kā
Ziemassvētkiem viens
plānots, tad atkritumus jaunajā
autobuss sāks kursēt
stacijā varētu sākt šķirot jau 2013.
pa pilsētu, bet pārējie
gada pirmajā pusē,» tā A.Grīnfelds,
trīs brauks uz Rīgu un
norādot, ka plānotās jaudas būs pieatpakaļ. Foto: Ivars Veiliņš
tiekamas, lai ar laiku nodrošinātu
visu «Brakšķos» nogādāto sadzīves
 Ilze Knusle-Jankevica
atkritumu pirmapstrādi.
Atkritumu šķirošanas stacijai
Vēl līdz Ziemassvētnepieciešamā infrastruktūra tiks
kiem ielās izbrauks
izbūvēta teritorijā līdzās poligonam,
pirmie četri jaunie
un pašlaik izsludināts iepirkums
mikroautobusi «Merpar stacijas būvprojekta izstrādi.

Lems par vēl divu Pārlielupes
cietuma ēku nojaukšanu

du, ir jāiesniedz «nulles deklarācija»,» tā viņas kolēģe Inese
Jaunsubrēna, skaidrojot – ja šī
persona ir Latvijas rezidents un
aizdevuma summas neatgūtā
daļa pārsniedz desmit tūkstošus
latu, deklarācija ir jāiesniedz.
Deklarācija jāiesniedz arī personām, kurām ir kredītsaistības
un kredīta neatmaksātā daļa
pārsniedz 10 000 latu. Nodokļu
inspektores gan uzsver, ka katrs
gadījums ir individuāls un neskaidrību gadījumā ikviens var
doties uz Jelgavas KAC Lielajā
ielā 6 un saņemt konsultāciju
par deklarācijas aizpildīšanu
vai zvanīt uz VID informatīvo
tālruni 1898.
Janvārī Jelgavā plānoti papildu
semināri par «nulles deklarāciju».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pirmdien, 26. decembrī, Jelgavas
pilsētas autobusi kursēs pēc
svētdienas kustības saraksta. Viss
autobusu kustības grafiks svētkos pieejams Jelgavas Autobusu
parka mājas lapā www.jap.lv.

su parka investīciju un parka
atjaunošanas plānam, kas ļauj
paaugstināt pasažieriem sniegto
pakalpojumu kvalitāti un samazināt ekspluatācijas izdevumus.
«Jaunie autobusi būs ērtāki,
cedes Benz Sprinter»
siltāki un lielāki. Tie varēs pār– viens kursēs pa Jelvadāt līdz 22 pasažieriem – tajos
gavu, bet trīs maršrutā
ir 16 sēdvietas un sešas stāvvieJelgava–Rīga. Jelgavas
tas, kā arī automātiskās durvis,
Autobusu parka valko pasažieriem vairs nevajadzēs
des loceklis Pēteris
pašiem aizvērt. Ceru, ka mūsu
Salkazanovs norāda,
klienti būs apmierināti ar jauno
ka kopumā Autobusu
piedāvājumu,» tā P.Salkazanovs,
parka rīcībā būs 16
piebilstot, ka mersedesi pakāšādi busiņi un lielākā
peniski nomainīs esošos sešdaļa no tiem satiksmē
padsmitvietīgos «Ford» markas
nonāks vēl šogad.
mikroautobusus.
Jauno mikroautobusu iegādei
Jauno transportlīdzekļu ie- finansējumu 872 000 eiro apgāde atbilst Jelgavas Autobu- mērā piešķīra SIA «Swedbank

Līzings». «Šis Jelgavas Autobusu parka projekts ir ļoti skaidrs
un praktisks piemērs veiksmīgai uzņēmuma attīstībai, kas
veicina arī sabiedrības labumu
– iedzīvotāju ikdienas ērtības.
Tāpēc mums ir liels prieks atbalstīt uzņēmuma izaugsmi,» norāda «Swedbank» biznesa klientu
apkalpošanas centra «Hercogs»
vadītājs Rolands Zeltiņš.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka jaunie mikroautobusi tiek būvēti tepat Jelgavā,
uzņēmumā «Universal LTD».
Pēc tam, kad tie ir aprīkoti
ar visu nepieciešamo, jāiepro
grammē elektroniskais tablo,
jāpieslēdz kases aparāts un
jāizņem visas nepieciešamās
licences.

3

Īsi
 Piektdien, 23. decembrī, Driksas
ielas gājēju posmā gaidāms šajā
gadā pēdējais Hercoga Jēkaba tirdziņš. Sēlijas Amatniecības un tūrisma
attīstības biedrība informē, ka šis
pirmssvētku tirdziņš piektdien sāksies
par divām stundām agrāk. Proti, pircēji tirdziņā gaidīti jau no pulksten 12.
Tirgotāji savu produkciju jelgavniekiem
piedāvās līdz pulksten 17.
 Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Jelgavas iecirkņa amatpersonas ir aizturējušas juvelieri, dzimušu
1956. gadā, kurš pieņēma pasūtījumus juvelierizstrādājumu izgatavošanai un labošanai, neatdodot tos
atpakaļ pasūtītājiem. Minētā persona
pasūtījumus pieņēma Jelgavā, Svētes
ielā 21b un lombardā «Enigma» Jelgavā, Pasta ielā 47, kā arī Dobelē, Talsos
un Rīgā. «Gadījumā, ja jums ir materiāla
rakstura pretenzijas pret personu, kas šajās vietās pieņēma juvelierizstrādājumus,
lūgums vērsties Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknī
Jelgavā, Pētera ielā 5, 6. kabinetā, vai
zvanīt pa tālruni 63004202, 63004200,
110 vai 63004240,» norāda Zemgales
reģiona pārvalde.
 Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmei
ers Jelgavas prokuratūras virsprokurora amatā uz pieciem gadiem iecēlis
līdzšinējo Zemgales tiesas apgabala
prokuratūras prokurori Vidu Kravcovu. Kā aģentūru LETA informējusi
prokuratūra, V.Kravcova vairāk nekā 20
gadus strādājusi prokuratūras iestādēs.
Savu karjeru sākusi 1991. gada 1. aprīlī
kā Jelgavas reģionālā prokurora palīdze.
1994. gadā viņa iecelta par Jelgavas
pilsētas prokuratūras prokurori. No
2000. gada 1. augusta V.Kravcova
pildījusi Zemgales tiesas apgabala
prokuratūras prokurores pienākumus.
V.Kravcova 1991. gadā absolvējusi
Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.
Savukārt līdzšinējais Jelgavas prokuratūras virsprokurors Jānis Mināts iecelts
Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā
departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas
uzraudzības nodaļas prokurora amatā.

Ritma Gaidamoviča

Lielāka iespēja atrast darbu – vīriešiem
No 1.lpp.

«Esam atskārtuši, ka šie cilvēki
neprot meklēt darbu un līdz ar
to neko nedara. Līdz šim vairāk
akcentu likām uz jaunajiem bezdarbniekiem, piedāvājot viņiem
apgūt prasmes, kā sevi pasniegt
uzņēmējam, kā meklēt darba vietu,
kā rakstīt CV, motivācijas vēstuli,
taču nu esam nolēmuši, ka tas viss
pastiprināti jāpiedāvā ilgstošajiem
bezdarbniekiem. Viņi jau ir atteikušies meklēt darbu, un tas ir bīstams
signāls,» tā M.Narvils.
Pozitīva tendence – sarukusi
interese par darbu ārzemēs salīdzi-

nājumā ar 2009. un 2010. gadu, taču
interese vēl aizvien ir. Līdz ar darba
tirgus atvēršanu Vācijā, protams,
lielākā interese ir par darba iespējām šajā valstī, taču darbā visvairāk
Latvijas iedzīvotāju iekārtojušies
Lielbritānijā.
Tikšanās reizē M.Narvils izklāstīja arī par atbalsta programmām,
ko NVA piedāvās nākamgad bezdarbniekiem, nodarbinātajiem,
jauniešiem, sadarbojoties ar pašvaldībām, uzņēmējiem un biedrībām, nodibinājumiem. Šī gada
11 mēnešos atbalstu Latvijā no
NVA saņēmušas 47 166 personas.

Liela daļa strādājuši pašvaldībās,
saņemot 80 latu stipendiju, tiesa,
šī programma noslēdzās novembrī.
«Jelgavas pašvaldībā pagājušajā
gadā bija 365 šādas darba vietas,
taču praktizēšanas darbos kopumā
iesaistīti 2086 cilvēki. Tas tāpēc,
ka notika liela kadru mainība, jo
ar daudziem darba attiecības tika
pārtrauktas disciplīnas pārkāpumu dēļ. Darba vadītāji ļoti sekoja
līdzi stipendiātu darbam, un mēs
nebūt nevaram teikt, ka stipendiāti
būtu savu laiku «atsēdējuši»,» tā
M.Narvils.
Šis projekts ir noslēdzies, taču

nākamajā gadā ar ES atbalstu tiks
piedāvāts cits – algotie pagaidu
sabiedriskie darbi, kuri ir līdzīgi jau
minētajai programmai, vien ar dažām atšķirībām. Nākamajā gadā lielāka uzmanība tikšot pievērsta jauniešu nodarbinātības pasākumiem,
tiks saglabāti pasākumi noteiktām
personu grupām, turpināts projekts
«Pasākumi komercdarbības vai
pašnodarbinātības uzsākšanai»,
«Pabalsts asistenta izmantošanai»
pirmās grupas invalīdiem, mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām jeb apmācība par kuponiem,
kā arī bezdarbnieku apmācība.

Jaunieši sarūpējuši dāvanas 30 daudzbērnu ģimenēm
 Ritma Gaidamoviča

Patīkamu Ziemassvētku pārsteigumu 30
pilsētas maznodrošinātajām daudzbērnu
ģimenēm sarūpējuši Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centra jauniešu atbalsta grupas «Jaunie
līderi» jaunieši. Viņi
rīkoja akciju «Dalies»
un nedēļas nogalē sarīkoja svētku koncertu, kā arī, pateicoties
sponsoru atbalstam,
ģimenēm sagādāja
dāvanas – pārtiku, apģērbu, vitamīnus.
«Ziemassvētki ir laiks, kad
cilvēki cer uz brīnumiem, palīdz
nelaimē vai grūtībās nonākušajiem. Arī mēs nolēmām sagādāt
prieku maznodrošinātajām ģimenēm, un kopā ar sponsoriem

un jelgavniekiem mums tas
izdevās,» atzīst «Jauno līderu»
pārstāvis Edgars Labors. Maznodrošinātās daudzbērnu ģimenes jauniešiem ieteica Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde.
Sestdien LLU Ekonomikas
fakultātē visas ģimenes tika
aicinātas uz svētku koncertu,
kurā piedalījās bērnu un jauniešu centra «Junda» pulciņu
dalībnieki, 1. ģimnāzijas audzēkne. Lai sagādātu pārsteigumu
maznodrošinātajām daudzbērnu
ģimenēm, jaunieši uzrunājuši
vairākus uzņēmējus – viņi labprāt sarūpējuši dāvanas, kuras
pasniegtas sestdien. Ģimenes
saņēmušas «Dobeles dzirnavnieka» miltus un dažādus sausos
maisījumus – pankūku, kēksu,
kūku –, «Balticovo» olas, «A
Aptieka» ģimenēm dāvināja
vitamīnus bērniem, jauniešiem,
pieaugušajiem, konditoreja
«Dzirkstele» pasākumā cienāja
ar kliņģeri. «Piecas no ģime-

nēm jau 11. decembrī viesojās
konditorejā «Rausis», lai ceptu
piparkūkas, bet pārējie pasākumā saņēma «Rauša» konditoru
ceptās piparkūkas, kas ir neatņemama svētku sastāvdaļa,»
tā «Jauno līderu» koordinatore
Ilze Vārna. Uzņēmums «Hanzas
maiznīca» ģimenēm dāvināja
maizi, daļa ģimeņu saņēma
dāvanu kuponus ēstuvē «Royal
Kebab», citi – dāvanu kartes
ģimenes kafejnīcā «Hercogs»,
savukārt «Fazer» iepriecināja
ar saldumiem – šokolādēm un
konfektēm. Vēl katra ģimene
saņēma bezmaksas ielūgumu
uz Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeju,
aģentūras «Kultūra» brīvbiļetes
uz izrādi.
Jāpiebilst, ka jauniešus akcijā
«Dalies» atbalstījuši arī jelgavnieki, ziedojot apģērbu, apavus
un rotaļlietas īpašās ziedojumu
kastēs vairākās vietās pilsētā.
«Atsaucība bija milzīga, tāpēc

daļu no saziedotajām mantām,
kas netika izdalītas ģimenēm,
nogādāsim «Svētelī» vai Latvijas
Sarkanajā Krustā. Kastēs bija
drēbes, apavi, ievārījumi, sulas,
dažādas pārslas, trauki, konfektes,» stāsta E.Labors. Septiņas
ģimenes nebija ieradušās uz pasākumu, taču tām Ziemassvētku
paciņas «Jauno līderu» komanda nogādājusi šonedēļ. «Esam
gandarīti par paveikto. Nevar
izstāstīt tās sajūtas, kas rodas,
ģimenēm priecājoties un dzirdot
pateicības vārdus. Es domāju, ka
šī akcija kļūs par «Jauno līderu»
tradīciju,» tā E.Labors.
«Jaunie līderi» lielu paldies
saka arī «Migar», kas sniedza
transporta pakalpojumus un
nogādāja ģimenes uz pasākumu
un atpakaļ, «Sportland», kas sarūpēja dāvanu maisiņus, «Latvijas Krājbankai» par saldumiem,
«Reffil» par plakātu drukāšanu,
«StoraEnso» par ziedojuma kastu izgatavošanu.
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Izvedot atkritumus, zaļo
zonu vairs neizbraukās
Andris Strazds,
«Nordea»
vecākais ekonomists

Kāds būs 2012. gads?
2011. gadā Latvijas ekonomika ir atguvusies no iepriekšējo gadu krīzes pat straujāk
nekā sākotnēji gaidīts, ekonomikas apjomi
ir pieauguši par aptuveni pieciem procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Vienlaikus tuvākās nākotnes perspektīva
nav iepriecinoša.

Andris
Strazds,
Eirozonas valstu valdību parādu krīze
«Nordea»
ir sasniegusi satraucošus apmērus, un,
neskatoties
uz nesen pieņemtajiem
vecākais
ekonomists

Eiropas Centrālās bankas un eirozonas
valstu valdību vadītāju lēmumiem, ātra
un vienkārša risinājuma tai nav. Arvien
pieaugošā nenoteiktība jau šobrīd negatīvi ietekmē pieprasījumu eirozonā un
arī pārējā Eiropas Savienībā. Pat ja ASV
un Āzijā nākamgad saglabāsies mēreni
pozitīvas tendences, labākais, ko varam
cerēt sagaidīt eirozonā, ir stagnācija, un
Latvijas eksporta apjomu noturēšana šī
gada līmenī nākamgad būtu uzskatāma
par salīdzinoši veiksmīgu iznākumu.
Stagnācija eksporta pieprasījumā neizbēgami ar nelielu nobīdi laikā negatīvi
ietekmēs arī pieprasījumu vietējā tirgū.
Tāpat sagaidāms, ka arī nākamgad esošo
parādsaistību atmaksa joprojām pārsniegs
no jauna izsniegto kredītu apjomu, tādējādi bremzējot pieprasījumu. Papildu
negatīva ietekme uz ekonomikas attīstību
būs arī «Krājbankas» kraham, lai gan tās
apjoms būs neliels.
Minēto apsvērumu rezultātā «Nordea»
prognozē minimālu izaugsmi Latvijas
ekonomikā 2012. gadā, kas skaitliskā
izteiksmē varētu būt ap vienu procentu.
Vienlaikus sagaidāms, ka arī cenu kāpums
nākamajā gadā būs daudz mērenāks nekā
šogad. Minimāla ekonomikas izaugsme
savienojumā ar inflācijas kritumu gan
palielina iespēju, ka arī valsts budžeta ieņēmumi nākamgad būs zemāki par šobrīd
plānotajiem un valdība jau nākamā gada
pavasarī būs spiesta papildus samazināt
izdevumus, lai sasniegtu šobrīd izvirzīto
maksimālā budžeta deficīta mērķi 2,5
procenti no IKP.
Vienlaikus Latvijas valdība šobrīd ir daudz
labāk sagatavota iespējamai negatīvai
situācijas attīstībai nekā pirms trim gadiem. 2008. gada beigās valdībai naudas
pietika labi ja dažiem mēnešiem, un tā
nebija uzkrājusi nekādus līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Savukārt šī gada
novembra beigās valdības noguldījumu
apjoms Latvijas Bankā bija 950 miljoni
latu, kas pat pēc kompensāciju izmaksas
pabeigšanas «Krājbankas» noguldītājiem
ir pietiekams, lai segtu nākamā gada budžeta deficītu un nodrošinātu to valdības
parādsaistību atmaksu, kurām 2012. gadā
iestājas maksāšanas termiņš. Atšķirībā no
2008. gada beigām, šodien nav jābaidās,
ka valstij varētu pietrūkt naudas algu,
pensiju vai pabalstu izmaksai vai jebkādu
citu saistību pildīšanai.
Lai saņemtu konsultāciju, jādodas uz
«Nordea» bankas klientu apkalpošanas
centru «Jelgava» Lielajā ielā 17a katru
darba dienu no pulksten 9.30 līdz 18. Ja
ir jautājumi par bankas sniegtajiem pakalpojumiem, konsultāciju var saņemt arī pa
tālruni 63012355 vai 67096096. Vairāk
informācijas www.nordea.lv

«Jelgavas Vēstnesī» vērsās 4. līnijas 3
mājas vecākais Edgars Jegorovs, paužot
neizpratni par atkritumu izvedēju šoferu
bezatbildīgo rīcību. «Iebrauktuves uz garāžu
kooperatīvu «Miezīte» galā ir konteineri,
kuros sadzīves atkritumus met 4. līnijas 3.
un 15. mājas iedzīvotāji. Agrāk šī iebrauktuve bija drausmīgā stāvoklī, mūždien tur
bija bedres, dubļi, peļķes, bet vienlaicīgi
ar Dobeles šosejas rekonstrukciju ceļš tika
sakārtots, tur uzberot frēzēto asfaltu,» stāsta
E.Jegorovs. Taču pašlaik iebrauktuve atkal
tiekot izdangāta, un vislielāko postījumu tai
nodara smagās mašīnas, kas nodrošina
atkritumu izvešanu. «Ceļš ir šaurs, un,
izvedot atkritumus, šoferi droši iebrauc
zaļajā zonā, lai apgrieztos, radot risas. Tā
dēļ uz brauktuves atkal veidojas bedres un
uzkalni,» tā mājas vecākais. Viņš vērsies
SIA «Kulk», lūdzot nodrošināt, lai atkritumi tiek izvesti, nebojājot ceļa segumu un zaļo
zonu, taču tas problēmu nav atrisinājis – vēl
aizvien ir atsevišķi šoferi, kas šo lūgumu
nav ņēmuši vērā. «Vai tiešām šoferiem ir
tik grūti iebraukt vai izbraukt atpakaļgaitā?
Ceļš patiesi bija izlīdzināts perfekti, un ir
žēl, ka ieguldītais darbs netiek novērtēts,»
tā E.Jegorovs, lūdzot atkritumu izvedējiem
kļūt atbildīgākiem.
Lai risinātu šo jautājumu, «Jelgavas Vēstnesis» vērsās pie SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» valdes locekļa Alvila Grīnfelda, kurš iepriekš par problēmu 4. līnijas
3. un 15. mājas pagalmā nebija informēts.

Radiatoram
jānomaina
ventilis

Kaut 4. līnijas 3 mājas vecākais Edgars Jegorovs lūdzis, izvedot atkritumus,
neizbraukāt zaļo zonu, aizrādījumu ņēmuši vērā ne visi šoferi. Vēl 12. decembrī
smagā mašīna no iebrauktuves uz garāžu kooperatīvu «Miezīte» izbraukusi
nevis atpakaļgaitā, bet gan veikusi apgriešanās manevru zaļajā zonā. Turpmāk
šādām problēmām vairs nevajadzētu būt, sola SIA «Jelgavas komunālie pakalFoto: no E.Jegorova arhīva
pojumi» valdes loceklis Alvils Grīnfelds.
Viņš nekavējoties sazinājās ar atbildīgajiem
darbiniekiem, lai noskaidrotu situāciju un
apsekotu norādīto adresi.
«Jāatzīst, ka jau agrāk bija saņemtas
ziņas par šo adresi un ar šoferiem, kas
nodrošina atkritumu izvešanu, situācija
pārrunāta. Acīmredzot ne visi šo aizrādījumu ņēmuši vērā, jo atkritumu konteineru
izvietojums ir patiesi problemātisks,»

Sagatavoja Sintija Čepanone

Savvaļas zirgus barot aizliegts

Lilija Kovaļenoka ir neapmierināta ar
dzīvokļu īpašnieku kooperatīva «Jelgavas
cīrulis» valdes darbu. «Jau trīs gadus dzīvoju Brīvības bulvārī 39. Tur sāku dzīvot, kad
apkures sezona vēl nebija sākusies, tāpēc
nezināju, ka man virtuvē nesilda radiators.
Vairākkārt esmu lūgusi mājas vecākajam
apliecināt, ka radiators ir auksts jau kopš
2008. gada, bet šādu apliecinājumu viņš
atsakās sniegt,» problēmu atklāj iedzīvotāja,
lūdzot to risināt «Jelgavas Vēstnesim».
«Mājai ir vairāk nekā trīsdesmit gadi,
un ir tikai normāli, ka iedzīvotāji uztur
kārtībā apkures sistēmu savā dzīvoklī.
Arī konkrētā dzīvokļa īpašniecei, pēc
viņas sūdzībām apsekojot dzīvokli, esam
norādījuši uz nepieciešamību radiatoram virtuvē nomainīt ventili – nav pat
jāmaina viss sildelements –, taču kundze
to nav centusies izdarīt,» par situāciju
L.Kovaļenokas dzīvoklī stāsta «Jelgavas
cīruļa» valdes priekšsēdētājs Aigars Rumpis, uzsverot, ka apkure šim dzīvoklim
nav atslēgta – siltums tiek nodrošināts
tādā pašā apjomā kā citos dzīvokļos Brīvības bulvāra 39. mājā.
Jāuzsver, ka arī pati iedzīvotāja apliecina, ka radiators dzīvojamā istabā silda,
tāpat arī stāvvads virtuvē.
A.Rumpis «Jelgavas Vēstnesim» norāda, ka pēc lasītājas sūdzības laikrakstam
L.Kovaļenokas dzīvokli valdes pārstāvji
apsekojuši atkārtoti un 8. novembrī gaisa temperatūra kundzes virtuvē bija 21
grāds pēc Celsija.

skaidro A.Grīnfelds, solot, ka turpmāk
šādām problēmām vairs nevajadzētu būt.
«Ar šoferiem vēlreiz esam pārrunājuši situāciju un aktualizējuši atkritumu izvedēju
atbildību neizbraukāt zaļo zonu. Viņi solīja
aizrādījumu ņemt vērā, tādēļ problēmām
vairs nevajadzētu būt,» tā viņš.

«Atceroties pagājušo ziemu, kad lielajā
aukstumā Pasta salā mītošajiem savvaļas
zirgiem pietrūka barības, manuprāt, būtu
lietderīgi vēlreiz cilvēkiem atgādināt, kas
un cik daudz drīkst iejaukties savvaļas
zirgu dzīvē, kas un kādos apjomos var
viņus barot,» šo jautājumu vēlreiz aktualizēt «Jelgavas Vēstnesī» lūdz kāds
laikraksta lasītājs.

Savvaļas zirgu uzraugs Einārs Nordmanis uzsver: «Apmeklējot savvaļas zirgus, svarīgākais ir atcerēties, ka jebkāda
veida zirgu barošana vai piebarošana ir
aizliegta – ar to nepieciešamības gadījumā
nodarbojos es.»
E.Nordmanis skaidro, ka, piebarojot zirgus, viņiem var nodarīt pāri, jo uz Pasta salu
zirgi atvesti, lai tie apsaimniekotu palienes
pļavas. «Savvaļas zirgi ir lieli kārumnieki un
ļoti ātri var pierast pie tā, ka konkrētā vietā
cilvēki viņiem dod maizi, burkānus vai jebkuru citu barību. Tādējādi viņi vairs nepūlas
kašņāt pērno zāli vai grauzt kārklus, kas ir
Sagatavoja Sintija Čepanone
viņu uzdevums un galvenais barības avots,
bet gan stāv un gaida, kad atkal barību atnesīs cilvēki,» situāciju klāsta E.Nordmanis,
piebilstot, ka viens no viņa kā savvaļas
zirgu uzrauga uzdevumiem ir gādāt par
to, lai dzīvnieki tiktu turēti apstākļos, kas
pēc iespējas tuvāki viņu dabiskajiem, bet
bezatbildīgo salas apmeklētāju iejaukšanās, zirgus barojot, to būtiski apgrūtina.
«Vēl aizvien ļoti daudzi cilvēki neizprot, ka
Pasta salā mītošie zirgi nav mājas zirgi, kas
pieraduši dzīvot stallī un tagad palaisti salā
izdzīvošanai. Dzīve zem klajas debess un
barības meklējumi visu cauru gadu ir viņu
dabiskā vide. Tie ir savvaļas, nevis mājas

Zupas virtuves
atvērtas piecas
dienas nedēļā
Kāds jelgavnieks «Jelgavas Vēstnesī» lūdz
publicēt, kad un kur iespējams apmeklēt
zupas virtuvi. Viņaprāt, daudziem iedzīvotājiem iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu
ēdienu ziemā ir ļoti aktuāla.
Zupas virtuve ar pašvaldības atbalstu
kādā no baznīcām atvērta piecas reizes
nedēļā: otrdienās no pulksten 12 siltu
zupu var saņemt Romas Katoļu katedrāles Katehēzes centrā Akadēmijas ielā
14, un centra vadītāja Marija Ruščaka
atgādina, ka janvārī tradicionāli tiks
organizētas divas Ziemassvētku eglītes
jeb svinīgās svētku pusdienas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. «Pirmā eglīte
notiks 17. janvārī pulksten 13, bet otrā
– 24. janvārī pulksten 13,» tā M.Ruščaka,
aicinot atsaukties ikvienu labvēli, kurš
vēlas atbalstīt gan ikdienā zupas virtuvi,
gan iecerēto pasākumu. Ieeja uz svētku
pusdienām – ar ielūgumiem.
Ceturtdienās zupas virtuve no pulksten
13 atvērta Svētā Simeona un Annas pareizticīgo draudzē Raiņa ielā 5, savukārt
piektdienās – Baptistu draudzē Mātera ielā
54. Lai organizētu rindu, no pulksten 12
Baptistu draudzē sāk dalīt kārtas numuriņus, bet ap pulksten 13 rindas kārtībā
– ēdienu. Savukārt sestdienās un svētdienās
zupas virtuve atvērta Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Policijai jākontrolē
arī privātas stāvvietas

Apmeklētāji
Pasta salā mītošos
zirgus barot
nedrīkst – pretējā
gadījumā viņi
vairs negrauzīs
zāli un kārklus
palienes pļavās,
kas ir viņu galvenais uzdevums
un barības avots.
Ja ziemā tomēr
rodas nepieciešamība savvaļniekus
piebarot, to dara
zirgu uzraugs
Einārs Nordmanis.
Foto: Ivars Veiliņš
zirgi, un tā ir ļoti būtiska atšķirība. Lai izdzīvotu, šie zirgi nedrīkst pierast pie cilvēku
palīdzības,» uzsver uzraugs. Jāpiebilst, ka,
barojot zirgus, var rasties arī draudīgas
situācijas, piemēram, zirgi, kas pieraduši
pie piebarošanas, ieraugot cilvēku, barā var
mesties klāt, cerot dabūt kādu kārumu, un
tas salas apmeklētājus var izbiedēt, tāpat,
drūzmējoties pie sētas barības gaidās, viņi
var izlauzties no aploka.
Taujāts par situāciju pagājušajā ziemā,
kad zirgiem bija nepieciešama piebarošana,
E.Nordmanis stāsta, ka pērn sienu piebarošanai nebija izdevies nodrošināt laicīgi,
tādēļ arī radās šāda situācija. «Taču šogad
jau pašlaik veidoju uzkrājumus ziemai, un
pļavā pretim airēšanas bāzei sadarbībā ar
kādu atsaucīgu zemnieku jau atvesti ap 50
siena ruļļu, kas nepieciešamības gadījumā
ziemā tiks izbaroti. Pasta salas apmeklētājus aicinu būt atbildīgiem un neplūkāt
sienu, lai pabarotu zirgus – to, kad būs tāda
nepieciešamība, izdarīšu es, siena ruļļus ar
traktoru izvadājot pa visu palienes pļavu teritoriju, lai zirgi nepierod, ka barība atrodas
tikai vienā vietā,» E.Nordmanis skaidro, ka
nedaudz piebarot savvaļniekus nākas teju
katru gadu. Pašlaik Pasta salā mīt 42 zirgi,
kuri, aizsalstot upei un uzsniegot kārtīgam
sniegam, tiks ierobežoti apmēram 30 hektāru plašā ziemās aplokā.
«Barība savvaļas zirgiem ir sagādāta,
arī līdzekļi, ja būs nepieciešami papildu
krājumi, pietiek, tādēļ zirgi salas apmeklētājiem nav jāpiebaro. Tas ir stingri
aizliegts,» vēlreiz uzsver savvaļas zirgu
uzraugs.

Jelgavnieks Aivars ir neizpratnē par to,
kāpēc Jelgavas Pašvaldības policijai jākontrolē autovadītāji, kas mašīnas novieto
«Rimi» stāvlaukumā. «Tā taču ir privāta
teritorija, līdz ar to arī privāts stāvlaukums!
Ne jau Pašvaldības policija izdomāja, ka
stāvlaukumā jāizvieto zīmes par divu stundu
laika limitu – tā ir īpašnieku ideja. Tad lai
paši arī kontrolē, kā šoferi šo ierobežojumu
ievēro,» savu viedokli pauž Aivars, vēloties
zināt, kas reglamentē to, kuras stāvvietas
jākontrolē Pašvaldības policijai.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Sagatavoja Sintija Čepanone

Jelgavas Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce
skaidro, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes
likuma 1. panta 3. punktu ceļš ir jebkura
satiksmei izbūvēta teritorija. «No šī likuma
1. panta 1. punkta, kurā ietverts ceļa īpašnieku termina skaidrojums, izriet, ka ceļš var
būt gan publisko tiesību juridiskas personas
(valsts vai pašvaldības), gan privātpersonas
(fiziskās vai juridiskās) īpašumā,» norāda
S.Reksce, akcentējot, ka Ceļu satiksmes
likums un Ceļu satiksmes noteikumi, reglamentējot ceļu satiksmi, ir attiecināmi kā uz
publisko tiesību juridiskas personas, tā arī
privātpersonas īpašumā esošo ceļu.
Gan Ceļu satiksmes likums, gan Ceļu
satiksmes noteikumi ir ārējie normatīvie
akti, kuros ietvertais tiesiskais regulējums
ir privātpersonām saistošs. Ceļu satiksmes
likumā šo normatīvo aktu saistošais spēks
ir nostiprināts, paredzot, ka ceļu satiksmes
dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu
satiksmes noteikumu un citu normatīvo
aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes
dalībnieku pienākumus. Ceļu satiksmes
noteikumu saistošais spēks attiecībā uz
visām fiziskajām un juridiskajām personām
nostiprināts arī Ceļu satiksmes likuma 1.
panta 8. punktā.
«Saskaņā ar 2006. gada 5. janvāra Jelgavas domes lēmuma Nr.1/4 par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli 1. un 2. punktu
Jelgavas Pašvaldības policija ir pilnvarota
kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu ievērošanu Jelgavā
un Jelgavas Pašvaldības policijas satiksmes
uzraudzības inspektori ir pilnvaroti izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu pārkāpumiem un uzlikt administratīvo sodu,» rezumē S.Reksce.

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 22. decembris

Novembra laureāti –
«apolonieši»

Notiks šorttreka sacensības

Sveikti sportisti par panākumiem
novembrī.
Šoreiz sporta laureāti ir
divi – pauerliftinga
kluba «Apolons» pārstāvji Eduards
Matvejevs (1. vieta WPC pasaules čempionātā) un Jana Jansone (1. vieta WUAP
pasaules kausa sacensībās amatieriem).
Par Latvijas čempioniem decembrī kļuva
peldētāja Vineta Mežaraupe un peldēšanas skolas komanda, kā arī džudiste
Miļena Rinkeviča, Vadims Terentjevs un
Nikolajs Lapšins (abi – sambo).

29. decembrī pulksten 10 Jelgavas ledus
hallē notiks Jelgavas Ledus sporta skolas
(JLSS) rīkotās sacensības šorttrekā – Latvijas
Dzelzceļa Ziemassvētku kauss. Sacensībās
piedalīsies Jelgavas un tuvējo novadu – Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles – sportisti vecumā
no pieciem līdz 12 gadiem. Bērni sacentīsies
četrās vecuma grupās: 2005. – 2006. dz.g.;
2003. – 2004. dz.g.; 2001. – 2002. dz.g.;
1999. – 2000. dz.g. Katram dalībniekam
jāstartē divās disciplīnās – jaunākajā grupā
viens un trīs apļi, vecākajās grupās trīs un
septiņi apļi. Dalībnieki jāpiesaka līdz 28.
decembrim, zvanot pa tālruni 63007222
vai 20384690, trenerei Evitai Krievānei
(tālrunis 20004004) vai rakstot e-pastu uz
adresi: info@jlss.lv. Sacensību pamatmērķis
ir sporta veida popularizēšana.

Sastāvu papildina lietuvieši

Lai gan oficiāli gatavošanos jaunajai sezonai FK «Jelgava» sāks tikai 27. decembrī,
darbs pie komandas komplektācijas jau
notiek: līgums parakstīts ar diviem Lietuvas
U-19 izlases spēlētājiem – Deivu Lukošu
un Mandaugu Grigaraviču. FK «Jelgava» galvenais treneris Dainis Kazakevičs
norāda, ka abi spēlētāji iepriekš sevi labi
apliecinājuši gan Klaipēdas klubā, gan
Lietuvas izlasē: «Abi ir uzbrūkoša tipa spēlētāji, tādēļ dosim viņiem iespēju cīnīties
par vietu pamatsastāvā un aizstāt tādus
aizvadītās sezonas komandas
līderus kā Vladislavu Kozlovu un Romanu
Bespalovu.»

Šoruden krituši 20 Jelgavas
un viens Latvijas rekords
Šoruden Jelgavas Speci
alizētās peldēšanas skolas
audzēkņi labojuši 20 Jelgavas un vienu Latvijas rekordu – tas izdevies Spīdolas
ģimnāzijas skolniecei Zanei
Tīrumniecei 50 metru peldējumā uz muguras. «Jau
kādu laiku sportā vērojama
paaudžu maiņa, un šī ir talantīga un spējīga jauniešu
paaudze,» analizējot procesu, vērtē peldēšanas skolas
direktore Zelma Ozoliņa.
Vieni no pēdējiem rekordiem, kas krita, ir 200 metru peldējums brīvajā stilā Šogad jau desmito reizi Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi izcīnīja Jāņa
puišiem un 400 metru kompleksais pel- Mistera kausu, kas tiek pasniegts puisim, kurš visātrāk nopeld 50 metrus brīvajā stilā
Foto: Ivars Veiliņš
dējums meitenēm – tas pa spēkam bija kompleksajā peldējumā. Šogad kausu ieguva Jānis Freimanis.
Noslēdzoties kalendārajam gadam,
Jānim Maniņam un Vinetai Mežarau- rija Gedroviča un Maksims Minakovs.
pei. «Jāņa distancē rekorda īpašnieki Jāņa Mistera kauss jau desmito gadu peldētājiem, kuri uzrādījuši augstļoti mainās, jo ir veselīga konkurence, tradicionāli tiek piešķirts peldētā- vērtīgus rezultātus, sarūpētas īpašas
kas dzen uz priekšu arī sportiskos jam, kurš visātrāk nopeld 50 metrus dāvanas – siltas jakas. Par gada labāko
rezultātus. Savukārt Vinetai izdevās brīvajā stilā, un šogad tas bija Jānis treneri atzīta Anželika Paegle.
izlabot ļoti vecu – vairāk nekā desmit Freimanis (23,96), savukārt Agneses
Sportisti, kuriem 2011. gada
gadus – rekordu,» tā skolas direktore, Ozoliņas kausu iegūst ātrākā meitene
augstvērtīgākie rezultāti
50
metros
brīvajā
stilā.
Tas
tika
papiebilstot, ka īsā distancē vēl var nospēlēt veiksmes faktors, bet, lai uzrādītu sniegts otro reizi, un to tāpat kā pērn
Sportists	Disciplīna	Rezultāts
labu rezultātu garajā distancē, jāiegul- ieguva Z.Tīrumniece (26,76 sekundes).
Zane Tīrumniece
50 m tauriņstils
28,23
da pamatīgs darbs. Pilsētas rekordi ap- Jāpiebilst, ka Zane laboja arī Jelgavas
Jānis Freimanis
50 m brīvais stils 23,56
rekordu šajā disciplīnā
skatāmi skolas vestibilā
Jānis Maniņš
50 m tauriņstils
25,52
vitrīnā un tiešām kalpo Šobrīd Jelgavas Specializētajā savā vecuma grupā,
Dmitrijs Pupkovs
200 m brass
2:21,19
par stimulu jaunajiem peldēšanas skolā mācās 116 savukārt 50 metros
Gundega Jankovska 100 m brīvais stils 1:00,51
peldētājiem. «Bērni šos audzēkņi, no kuriem deviņi ir brīvajā stilā puišiem
Artjoms Ščerbakovs 50 m tauriņstils
25,85
latiņu augstāk pacēla
rekordus zina no galvas rezervisti.
Artēmijs Barbotjko 50 m tauriņstils
26,28
Vladislavs Peļņiks
200 m komplekss 2:11,41
J.Maniņš, nopeldot tos
un seko tiem līdzi. Kad
Dmitrijs Žigunovs
100 m komplekss 1:01,61
ierauga sarakstā savu vārdu, ir patie- 24,50 sekundēs.
Vineta Mežaraupe
100 m komplekss 1:09,06
Peldēšanas skolas direktore uzsver,
šām lepni,» tā Z.Ozoliņa.
Iļja Keldanovičs
50 m uz muguras 27,36
Gada pēdējās sacensībās ne tikai ka noteikti jāpiemin arī ikgadējā NovaIļja
Haritonovs
100 m brass
1:07,82
laboti pilsētas rekordi, bet izcīnīti du kausa izcīņa – tā notiek jau 22 gaDeniss Komars
50 m brass
31,44
arī vairāki ceļojošie kausi. 1980. gada dus, un 21 reizi, arī šogad, to izcīnījuši
Maskavas Olimpisko spēļu medaļnie- Zemgales peldētāji. Sacensībās katra
ka Arsena Miskarova kausu izcīnīja novada komandā varēja piedalīties 24
Superakcija!
Dmitrijs Pupkovs – viņš Arsena mī- peldētāji, katrs drīkstēja startēt tikai
Metāla durvis no 75 latiem
ļāko disciplīnu, 100 metrus brasā, divās disciplīnās. Kopvērtējumā Zemnopeldēja 1:06,06 minūtēs. Veterāna gales komanda ieguva 345 punktus.
Koka durvis no 70 latiem
Viļņa Biezā kausu izcīna jaunāko gru- Jāpiebilst, ka 2012. gadā Novadu kauss
Piedāvājam iegādāties arī garāžu
pu peldētāji, un šoreiz to ieguva Vikto- notiks Jelgavā.

Īpašais piedāvājums

Dāvā braukšanas prieku!
līdz 31.12.2011. – pērc dāvanu karti Ls 65 vērtībā
par Ls 50 un piesakies mācībām janvārī.
Vairāk par piedāvājumu:

www.citaautoskola.lv

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

DURVIS

JLSS audzēkne Alīna Fjodorova, esot vēl juniore,
pārliecinoši uzvarējusi
Latvijas čempionātā daiļslidošanā sieviešu konkurencē un ieguvusi tiesības
pārstāvēt Latviju Eiropas
čempionātā, kas notiks janvāra beigās.
Alīnas treneris Andrejs Brovenko norāda:
minimālais uzdevums ir iekļūt EČ finālā,
bet maksimālais – ierindoties 18. vietā.
JLSS pārstāve Anna Beļēviča junioru
grupā izcīnīja 5. vietu; «Advance Novice»
kategorijā (1997. – 1998. g.dz.) 3. vieta
Dianai Nikitinai; «Basic Novice A» kategorijā (1999. – 2000. g.dz.) Sintijai Vinterei
3. vieta, bet Jeļenai Kopačai 2. vieta.

Jelgavā notiks arī
Eiropas čempionāta
kvalifikācija volejbolā
meitenēm
 Ilze Knusle-Jankevica

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

vārtus, durvis daudzdzīvokļu māju
kāpņutelpām un veikt durvju atslēgu
nomaiņu. Nodrošinām piegādes un
montāžas pakalpojumus.

SIA «Latvijas metinātājs»
Tālrunis 67621213, 25991661.

Latvijas Volejbola federācijas pārstāve
Lilita Mitrofanova skaidro, ka uzvaras
gadījumā Latvijas izlase nodrošinās vietu
kvalifikācijas turnīra nākamajā kārtā,
kas no 10. līdz 15. aprīlim notiks Baltkrievijā un kur apakšgrupā jau ielozētas
Baltkrievijas, Vācijas, Polijas, Francijas
un Lietuvas izlases. Jāpiebilst, ka juni
oru izlasi trenē bijusī sieviešu komandas
«Jelgava/LU» spēlētāja Inguna Minusa,
bet viņas asistente ir mūsu komandas
volejboliste Aleksandra Tihovska. Federācijas pārstāve norāda, ka gan junioru,
gan sieviešu izlase Eiropas čempionāta
kvalifikācijas sacensībām pieteikta pirmo
reizi pēc daudzu gadu pārtraukuma. Junioru izlases galīgais sastāvs būs zināms
tikai dažas dienas pirms sacensībām.
Jelgavā notiks trīs spēles: piektdien,
6. janvārī, pulksten 19 tiksies Kipras
un Dānijas izlases; sestdien, 7. janvārī,
pulksten 16 spēlēs Dānija un Latvija,
savukārt svētdien, 8. janvārī, pulksten
16 – Latvija un Kipra. Ieeja uz spēlēm
ir bez maksas.
Šī ir otrā reize, kad ZOC notiks Eiropas
līmeņa volejbola sacensības. Gada sākumā Jelgavā jau aizvadītas Eiropas jauniešu volejbola čempionāta kvalifikācijas
turnīra spēles. Tajā piedalījās Latvijas,
Nīderlandes, Beļģijas, Slovākijas, Vācijas
un Lielbritānijas izlases. Latvijas U-18
puiši čempionātam nekvalificējās.

Jelgavas Pensionāru biedrība

sirsnīgi pateicas par Ziemassvētku
iepriecinājumu Jelgavas pilsētas domei,
IKI veikalu tīklam un Latvijas Zemnieku
savienības Jelgavas nodaļai.
Šis laiks māca mīlēt un dāvanas dot,
Šis laiks dāvā prieku, māca izstarot to!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu
Jauno gadu!
Jelgavas Pensionāru biedrības valde
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Sporta pasākumi
 22. decembrī pulksten 21 – Jelgavas pilsētas 2011./2012. gada atklātais
telpu futbola čempionāts (ZOC).
 23. decembrī pulksten 19 – LBL
2. divīzijas spēle: BK «Jelgava/LLU»
– VA (ZOC).
 26. decembrī pulksten 14 – ZAHL
čempionāts veterāniem (ledus hallē).
 29. decembrī pulksten 10 – Latvijas Dzelzceļa Ziemassvētku kauss
šorttrekā (ledus hallē).
 29. decembrī pulksten 18.30
– hokeja virslīgas spēle: HK «Zemgale»
– HK «Juniors» (ledus hallē).
 6. – 8. janvārī – Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles volejbolā
juniorēm, 1. kārta (ZOC).
 7. janvārī pulksten 14.30 – ZAHL
čempionāts (ledus hallē).
 8. janvārī pulksten 13.15 – Latvijas čempionāts hokejā U-14 grupā
(ledus hallē).
 8. janvārī pulksten 15 un 17.30 –
ZAHL veterānu čempionāts (ledus hallē).
 8. janvārī pulksten 16.15 – ZAHL
čempionāts (ledus hallē).
 10. janvārī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas skolēnu sacensības: Lāses
kausa atlase zēniem un meitenēm
(1992. – 1995. dz.g.) (Ozolnieku
vidusskolā).
 13. janvārī pulksten 19 – BBL spēle: BK «Jelgava» – «Naglis» (ZOC).
 14. janvārī pulksten 15 – BBL spēle:
BK «Jelgava» – «Neptunas» (ZOC).
 16. janvārī pulksten 19.30 – Studentu basketbola līgas spēle (Sporta hallē).
 21. janvārī – sacensības brīvajā
cīņā, veltītas cīņas kluba «Milons» 12
gadu jubilejai (Sporta hallē).
 23. janvārī pulksten 19.30 – Studentu basketbola līgas spēle (Sporta
hallē).
 26. un 27. janvārī – Jelgavas Ziemas čempionāts garajās distancēs
(LLU peldbaseinā).
 28. un 29. janvārī no pulksten 9
– starptautiskais mākslas vingrošanas
turnīrs «Baltijas puķe 2012» (ZOC).

Meklē darbu
Celtnieks. Varu veikt visu veidu iekšdarbus.
Tālrunis 29987357.
Vecu, slimu cilvēku aprūpē. Ir izglītība,
pieredze. Var piedāvāt auklītes darbu vai
darbu tirdzniecībā (vēlams tirgū). Tālrunis
63091336.
Videonovērošanas un apsardzes sistēmu
uzstādīšanas jomā. Tālrunis 63049484,
29480174.

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» piedāvā darbu galdniekam
(-cei). Tālrunis 29537176.

Pērk
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.26477135
Nolietotu ledusskapi par Ls 5.
Sadzīves tehniku. T. 29784933.

Pārdod
Apkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25
Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677.
Ogles ar piegādi. T. 29334008.
Sausa malka sniedz vairāk siltuma nekā
mitra. Pārdod tikai sausu malku. Alksnis, bērzs, ozols, osis. Cena, sākot no 20
Ls/berkubs. Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677

Dažādi
Maina 2istabu dzīvokli Kauguros pret dzīvokli Jelgavā pirmajos stāvos. T. 29184252
Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuācija. T. 25904905
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 29833078.

Aizsaulē aizgājuši

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Lsmo2n0tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Piedalīsies Eiropas
čempionātā

No 6. līdz 8. janvārim Jelgavā,
Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC), notiks Latvijas junioru
(1994. dz.g. un vecākas) sieviešu izlases priekškvalifikācijas turnīrs 2012. gada Eiropas
junioru čempionātam. Latvijas izlases pretinieces būs
Dānijas un Kipras komanda.

 Ilze Knusle-Jankevica

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

JĀNIS MUIŽNIEKS (dz. 1940. g.)
VALERIJA FREIBERGA (dz. 1937. g.)
VJAČESLAVS LARIONOVS (dz. 1941. g.)
FRANCIS PAULIŅŠ (dz. 1924. g.)
JURIJS MEŠKELO (dz. 1960. g.)
GRIGORIJS GVOZDEVS (dz. 1941. g.).
Izvadīšana 22.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.
VALENTĪNA BEITĀNE (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 23.12. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama un Bērzu kapsētu.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

26. decembris, pirmdiena
LTV1
7.15 «Mēnesslācis un viņa draugi». Animācijas filma.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1330.sērija.
9.25 «Mīlas viesulis. Ziemassvētku speciālizlaidums».*
9.55 «Zibenīgā Bila baltie Ziemassvētki». Animācijas filma.
11.25 «Mazie laupītāji». Latvijas piedzīvojumu komēdija
ģimenei. 2009.g.
12.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.25 «Uz pasaules vulkāniem». Dokumentāla filma. 3.sērija.

14.25 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Anim. f.
14.50 «Volless un Gromits. Par mata tiesu». Anim. f.
15.25 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser. 7.sērija.
15.50 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 49.sērija.
16.20 Andrea Bočelli koncerts Centrālparkā Ņujorkā. 2011.g.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī.*
19.30 «Mūžīgais pērļu zvejnieks. Jānis Poruks».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Latvija var!» Gada noslēguma raidījums.
22.30 «Priecīgus Ziemassvētkus!» Kara drāma. 2005.g.
0.25 «Nakts ziņas».
0.35 Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Red Bull X-fighters sezonas apskats».*
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 24.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Ventspils osta: laiki, cilvēki, idejas»*.
13.15 2010.gada Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.*
15.05 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 24.sērija.
15.55 Špenglera kausa izcīņa hokejā. Rīgas Dinamo
– Klotenes Flyers. Tiešraide.
18.15 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ceļojums bez robežām. Turku Ziemassvētki». Dok. f.
20.00 «Spēkošanās ar ledu». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Albānijā». 10.(noslēguma) sērija.*
21.25 «Ziemeļu puse».*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
23.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
23.55 «Terija Pračeta Pasta priekšnieks». Kom. 2010.g. 1.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «Basketbols TV».*
7.10 «Flintstonu ģimene. Speciālizlaidums». Anim. f.
8.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
9.15 «Dota un Spots». Anim. f.
9.35 «Laimīgais Lūks. Ceļojums uz Rietumiem». Anim. f.
11.15 «Ģimenes svētki». ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
13.05 «Trakie Tūņi. Piedzīvojumi turpinās». Komēdija. 2003.g.
14.50 «Pēc saulrieta». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
16.45 «Harija Potera 50 labākie momenti».
18.00 «Aizliegtā karaļvalsts». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Bērni bez pavadoņa». Ģimenes piedz. kom. 2006.g.
22.20 «Dzīve rožainā gaismā». Biogrāfiska drāma. 2007.g.
1.10 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 28.sērija.
2.05 «Ārkārtas rīcība». ASV trilleris. 1996.g.
4.00 «Pēc saulrieta». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
5.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 4.sērija.
5.45 «Leļļu nams». 9.sērija.
6.40 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
7.10 «Divi cepas».*
7.40 «Māmiņu klubs».*
8.10 «Zvārgulīte: feju glābšana». Anim. f.
9.35 «Sniega diena». ASV ģimenes komēdija. 2000.g.
11.25 «Zelta Ziemassvētki». Ģimenes komēdija. 2009.g.
13.10 «Runcis». ASV animācijas filma. 2003.g.
15.00 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma. 2006.g.
16.55 «Santa Klauss 2». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.10 «Aizbēgsim no Ziemassvētkiem». Komēdija. 2004.g.
22.15 «Zorro maska». ASV piedzīvojumu filma. 1998.g.
0.55 «Nekā personīga».
1.55 «Zelta Ziemassvētki». Ģimenes komēdija. 2009.g.
3.30 «Sniega diena». ASV ģimenes komēdija. 2000.g.

14.50 «Šeit un tagad».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Hārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 49.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 20. un 21.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1331.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 20.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 40.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Aleksandrs Laime un Anhela ūdenskrituma
dimanti». Latvijas dokumentāla filma. 2011.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Naudas zīmes».
23.35 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Anim. f.
8.00 «Volless un Gromits. Par mata tiesu». Anim. f.
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). 4.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 25.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Daiļslidošana. Paraugdemonstrējumi.*
15.10 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 25.sērija.
16.00 «Ceļojums bez robežām. Turku Ziemassvētki». Dok. f.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kā uzvarēt Dakārā». Dokumentāla filma.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. 6.(noslēguma) sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Spēkošanās ar ledu». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
7.58 «Runā ar zvaigznēm».
8.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.45 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Anim. f.
9.10 «Tu būsi mana». Seriāls. 99.sērija.
10.05 «Harijs Poters un filozofu akmens». Piedz. f. 2001.g.
13.00 «Mans mīļais draugs».*
13.30 «Lapsa virtuvē».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
14.50 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 10.sērija.
15.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 100.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 118. un 119.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Brauciens pretī laimei. Lasvegasa». Melodrāma. 2010.g.
22.35 «Intrigante 3». ASV seriāls. 17.sērija.
23.35 «Runā ar zvaigznēm».
23.37 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
2.00 «Dzīve rožainā gaismā». Biogrāfiska drāma. 2007.g.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 118. un 119.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 5.sērija.
5.45 «Leļļu nams». 10.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
7.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 2». 6. un 7.sērija.
9.50 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma. 2006.g.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «10 gadu jaunāka 2». 34. un 35.sērija.
13.05 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 15. un 16.sērija.
14.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 24.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 240.(noslēguma) sērija.
16.00 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.
17.00 «Ziemassvētku pasts». ASV ģimenes filma. 2010.g.

27. decembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1331.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 17.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 21.sērija.
11.05 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». Anim. f. 1.sērija.
11.40 «Salātlapiņa». Pasaku filma.
12.45 «Ziemassvētku princese». Rom. kom. 2011.g.
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».

19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 15.sērija.
21.20 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 213.sērija.
22.20 «Meksikānis». Piedzīvojumu kriminālkomēdija. 2001.g.
0.50 «Satiksme». Vācijas un ASV krimināldrāma. 2000.g.
3.25 «Norakstītais 2». Seriāls. 5.sērija.

tv programma
4.10 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 16.sērija.
4.40 «Nakts joki».

28. decembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1332.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 18.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 22.sērija.
11.05 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». Anim. f. 2.sērija.
11.40 «Prasmīgais zaglis». Pasaku filma.
12.50 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 40.sērija.
13.00 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. f.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Jauna nedēļa».*
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
15.10 «Naudas zīmes».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons».
Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1332.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 21.sērija.
19.00 «100 g kultūras piedāvā...» Intervija ar Marisu
Jansonu Minhenē.*
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 41.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Medības». Latvijas drāma. 2009.g.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 26.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija.*
13.15 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā Turīnā.
Paraugdemonstrējumi.*
15.05 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 26.sērija.
15.55 Špenglera kausa izcīņa hokejā. Tiešraide.
18.15 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Kurzeme.
23.00 «Krievijas neskartā daba». Dokum. f. 6.
(noslēguma) sērija.
23.55; 0.20 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 100.sērija.
10.05 «Harijs Poters un Noslēpumu kambaris». Piedz. f. 2002.g.
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
14.50 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 11.sērija.
15.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 101.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 120. un 121.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ilūzija». Drāma. 2006.g.
23.20 «Ārpus aizdomām». ASV detektīvfilma. 1990.g.
1.40 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
3.50 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 120. un 121.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 6.sērija.
5.45 «Leļļu nams». 11.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 1.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 2». 8. un 9.sērija.
9.50 «Aizbēgsim no Ziemassvētkiem». Komēdija. 2004.g.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «10 gadu jaunāka 2». 36. un 37.sērija.
13.05 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 17. un 18.sērija.
14.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 25.sērija.
15.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
16.00 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.
17.00 «Vidusskolas mūzikls». Ģimenes komēdija. 2006.g.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Eragons». Fantāzijas filma. 2006.g.
22.30 «Ievas pārvērtības 2».
23.15 «Ivans Vasiļjevičs maina profesiju» (ar subt.). Komēdija.
1.10 «Pārsteigums». ASV kriminālkomēdija. 2007.g.
2.45 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
3.35 «Norakstītais 2». Seriāls. 6.sērija.
4.30 «Nakts joki».

Ceturtdiena, 2011. gada 22. decembris

29. decembris, ceturtdiena
LTV1

30. decembris, piektdiena
LTV1

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1333.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 19.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 23.sērija.
11.05 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». Anim. f. 3.sērija.
11.40 «Zilā lampa». Pasaku filma.
12.45 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 41.sērija.
13.00 «Zebra».*
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.35 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
14.40 «Zini. Vari. Dari».*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1333.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 22.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 42.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.00 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 17.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 12.sērija.
9.30 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 20.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.40 «Piecas māsas». Seriāls. 24.sērija.
11.10 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule».
Animācijas filma. 4.sērija.
11.45 «Zosu gane». Pasaku filma.
12.55 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 42.sērija.
13.05 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. f.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras piedāvā...» Intervija ar Marisu
Jansonu Minhenē.*
14.05 «Pārsteidzošā pasaule. Islande». Dokumentāla filma.
15.05 «Firmas noslēpums».*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Režisors Oļģerts Kroders dzīves garumā».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Mans nabaga Marats». Iestudējuma pēdējās
izrādes pārraide no Jaunā Rīgas teātra.
0.15 «Nakts ziņas».
0.30 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 17.sērija.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). 6.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 27.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Kurzeme*.
13.15 2011.gada Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.*
15.10 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 27.sērija.
16.00 «Kā uzvarēt Dakārā». Dokumentāla filma.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.35 «Zebra».*
20.55 «Karavānu sargi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
23.00 «SeMS».*
23.40 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 101.sērija.
10.05 «Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis».
Piedzīvojumu filma. 2004.g.
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
14.50 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. ser. 12.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 12.sērija.
15.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 102.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 122. un 123.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Poseidons». ASV katastrofu filma. 2006.g.
22.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 15.sērija.
23.40 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 29.sērija.
0.45 «Ilūzija». ASV un Lielbritānijas drāma. 2006.g.
3.00 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 122. un 123.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 7.sērija.
5.45 «Leļļu nams». 12.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 22. un 23.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 2.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 25.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 2». 10. un 11.sērija.
9.50 «Vidusskolas mūzikls». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «10 gadu jaunāka 2». 38. un 39.sērija.
13.05 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 19. un 20.sērija.
14.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
15.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
16.00 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 62.sērija.
17.00 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV mūzikls. 2007.g.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets». ASV seriāls. 6.sērija.
21.20 «Karaļa vārdā: stāsts par iebrukumu pazemē».
Vācijas un ASV piedzīvojumu drāma. 2007.g.
23.55 «Kinomānija».
0.25 «Meklējumi». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
2.15 «Specvienība 4». ASV seriāls. 20.sērija.
3.05 «Norakstītais 2». Seriāls. 7.sērija.
3.50 «Leļļu nams». Seriāls. 12.sērija.
4.45 «Nakts joki».

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). 7.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 28.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas
Lejaskurzemē»*
13.15 2011.gada pasaules meistarsacīkstes
daiļslidošanā. Paraugdemonstrējumi.*
15.10 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 28.sērija.
16.00 «Karavānu sargi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Latvijas stāsti». «Sirdsvārdi Latvijai».
20.15 «Sporta studijas gada apskats».
20.40 «Zveja» (ar subt.).
21.10 Špenglera kausa izcīņa hokejā. Tiešraide.
23.35 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.50 Mihaila Gorbačova 80 gadu jubilejai veltīts koncerts
(ar subt.).*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 102.sērija.
10.05 «Harijs Poters un uguns biķeris».
Piedzīvojumu filma. 2005.g.
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
14.50 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. ser. 13.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 13.sērija.
15.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 103.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 124. un 125.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Kaķsieviete». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2004.g.
22.40 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.
1.10 «Piektdiena». ASV komēdija. 1995.g.
2.40 «Poseidons». ASV katastrofu filma. 2006.g.
4.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 124. un 125.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 8.sērija.
5.45 «Leļļu nams». 13.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 24. un 25.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 3.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 26.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 2». 12. un 13.sērija.
9.50 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV mūzikls. 2007.g.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «10 gadu jaunāka 2». 40. un 41.sērija.
13.05 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 21. un 22.sērija.
14.00 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.30 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
16.00 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 63.(noslēguma) sērija.
17.00 «Beverlihilsas lauķi». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Sniega suņi». ASV un Kanādas komēdija. 2002.g.

Ceturtdiena, 2011. gada 22. decembris
22.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.45 «Fortūnas džentlmeņi» (ar subt.). Krievijas komēdija.
2.20 «Kā apprecēt miljonāru». ASV komēdija. 2001.g.
4.05 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
4.50 «Nakts joki».

24.00 «TV3 Vecgada šovs Mūsu zelta mirkļi». Turpinājums.
0.15 «Ielūdz Baiba un Valters – dziedi, dejo, smejies!»
3.35 «Norakstītais 2». Seriāls. 9.sērija.
4.20 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 9.sērija.
4.45 «Nakts joki».

31. decembris, sestdiena
LTV1

1. janvāris, svētdiena
LTV1

7.25 «Zilā lampa». Pasaku filma.
8.30 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser. 8.sērija.
8.56 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Volless un Gromits. Dzīvību vai kukuli?» Animācijas filma.
10.00 «Ķepa uz sirds».
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Lesija». Piedzīvojumu komēdija bērniem. 2005.g.
14.00 «Vecīši nāk!» Visu laiku populārākās Ziemassvētku dziesmas Latvijas populārāko mūziķu
– Ziemassvētku vecīšu – korī kopā ar «Mirage
Jazz Orchestra».*
15.45 «Zorro». Itālijas un Piedzīvojumu komēdija. 1975.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». Gada notikumu apskats.
19.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Melo M Vecgada balle».
23.00 Grupas Labvēlīgais tips koncerts Kurvis.*
23.45 Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzruna gadu mijā.
24.00 Laimīgu Jauno gadu!
0.05 Grupas Labvēlīgais tips koncerts Kurvis.*
1.50 «Zvaigžņu kari LTV».*
3.10 Čikāgas piecīšu sadziedāšanās koncerts Rīgai
– 800 lielkoncertā.*
4.10 «Paulvīzija 2005».*

6.55 «Volless un Gromits. Dzīvību vai kukuli?» Anim. f.
7.25 «Zosu gane». Pasaku filma.
8.30 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 9.sērija.
8.55 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. filma.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 22.sērija.
10.05 «Hārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 50.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 50.sērija.
11.00 «Kur vēsture satopas ar mākslu». Cēsis.
11.10 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.
11.15 «Marisa Jansona portrets». Dok. f.
12.15 Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts. 2012.g.
14.45 Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzruna Jaunajā gadā.
15.00 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
17.15 «Hugo Diegs brauc uz Bambāļiem».*
17.50 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Latviešu teātra zelta dziesmas».
20.20 «Kā Lupatiņi mazgājās». Animācijas filma.
20.30 «Panorāma».
21.08 Laika ziņas.
21.15 Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzruna Jaunajā gadā.*
21.30 «Vella kalpi. Filmas arheoloģhija». Dokumentāla filma.
22.30 Renovētā versija. «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas
komiska piedzīvojumu filma. 1970.g.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Ziemeļu puse».

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Sporta studijas gada apskats».*
12.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.55 Špenglera kausa izcīņa hokejā. Fināls. Tiešraide.
15.15 «Mana mamma – Sniegbaltīte». Melodrāma. 2007.g.
16.50 «Dārgumu sargi». Piedzīvojumu filma. 2011.g.
18.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
19.05 «Viesības ar Tomu Džonsu» (ar subt.). Koncerts.
20.20 Laura Reinika koncerts «Es skrienu».*
21.50 31.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.
23.45 Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzruna gadu mijā.
23.59 «Laimīgu Jauno gadu!»
0.05 31.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.
1.55 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.*

LNT
6.05 «Aiz riska robežas».
6.30 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 133.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 18.sērija.
7.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Anim. ser. 5.sērija.
8.20 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 27.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.25 «Rīta mikslis».
10.00 «Ziemassvētki Brīnumskapī». Koncerts.
11.15 «Brīnumu veikals». ASV ģimenes filma. 2007.g.
13.15 «Jautrās pleznas». ASV animācijas filma. 2006.g.
15.25 «Elfs». ASV fantāzijas piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
17.20 «Sniega karaliene». Mūzikls.
20.00 LNT ziņu gada notikumu apskats.
21.10 «Sirsnīgāko gada notikumu koncerts».
Tiešraide no laukuma pie Brīvības pieminekļa.
23.38 Latvijas Valsts eksprezidenta G.Ulmaņa apsveikums
Jaunajā gadā.
23.40 Latvijas Valsts eksprezidentes V.Vīķes-Freibergas
apsveikums Jaunajā gadā.
23.42 Latvijas Valsts eksprezidenta V.Zatlera apsveikums
Jaunajā gadā.
23.44 Rīgas mēra N.Ušakova apsveikums Jaunajā gadā.
23.46 LR Ministru prezidenta V.Dombrovska Jaungada
uzruna tautai.
23.56 Latvijas Valsts prezidenta A.Bērziņa apsveikums
Jaunajā gadā.
24.00 Svētku uguņošana. «Sirsnīgāko gada notikumu koncerts».
Tiešraide no laukuma pie Brīvības pieminekļa.
0.15 «Dziesmu karuselis».
1.50 «Sirdsmīļās Monikas Jaunais gads».
2.35 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
4.00 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 9.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 14.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 4». 9.sērija.
7.10 «Robinsons Krūzo». 2.sērija.
8.00 «Bernards». Anim. f.
8.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
8.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 29.sērija.
9.00 «Simpsoni 11». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.30 «Pīters Pens». Piedzīvojumu filma. 2003.g.
12.35 «Ievas pārvērtības 2».*
13.15 «Kinomānija».
13.55 «Mr. Magū». ASV komēdija. 1997.g.
15.35 «Supervaroņu skola». ASV komēdija. 2005.g.
17.40 «Likteņa ironija jeb Vieglu garu!» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1.sērija.
19.50 TV3 ziņas piedāvā… «2011. gada notikumi».
20.30 «Likteņa ironija jeb Vieglu garu!» (ar subt.). Kom.. 2.sērija.
22.25 «TV3 Vecgada šovs Mūsu zelta mirkļi».
23.50 LR Ministru prezidenta V.Dombrovska Jaungada
uzruna tautai.

LTV7
6.50 Mikrofona dziesmas.*
8.20 17.starptautiskais Masī cirka festivāls.*
10.10 «Tavs auto».*
10.40 «Uz meža takas».*
11.10 «Autosporta programma nr.1».*
11.40 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.
11.50 «Labu apetīti!» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2005.g.
13.30 «Viesības ar Tomu Džonsu» (ar subt.). Koncerts.*
14.45 Valsts prezidenta Andra Bērziņa uzruna Jaunajā gadā.
15.00 31.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.
18.35 «Mana mamma – Sniegbaltīte» (ar subt.). Melodr.. 2007.g.
20.10 «Atgriešanās Bagātību salā».
Piedzīvojumu filma. 1986.g.
21.50 «Terija Pračeta Pasta priekšnieks». Kom. 2010.g. 2.sērija.
23.40 «Dārgumu sargi». Piedzīvojumu filma. 2011.g.
1.20 «Roda Stjuarta dažādās sejas» (ar subt.). Dokum. f.*

LNT
6.05 «Dabas stihiju varā».
6.30 «Mīlestības vārdā». 134.sērija.
7.20 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 19.sērija.
7.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.15 «Vāverpuika 2». Anim. ser. 6.sērija.
8.35 «Supersuns Kripto». Anim. f.
9.00 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Anim. ser. 5.sērija.
9.25 «Autoziņas». Gada apskats.
9.50 «Mazais leduslācēns». Anim. f.
11.05 «Toms un Džerijs. Ātrs un briesmīgs». Anim. f.
12.20 «Lappušu pavēlnieks». Piedz. f. ģimenei. 1994.g.
13.40 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
15.05 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
16.30 «Bandīti». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
18.30 «Eglītes» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2010.g.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Adeles neparastie piedzīvojumi». Piedz. f. 2010.g.
22.00 «Pasažieris nr.57». ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.
23.30 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
24.00 «Lielais mazais kareivis». Komēdija. 2010.g.
1.40 «Kaķsieviete». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2004.g.
3.30 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
4.40 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 10.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 15.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 4». 10.sērija.
6.55 «Bernards». Anim. f.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 24. un 25.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 30.sērija.
8.05 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi».
Anim. ser. 31. un 32.sērija.
8.30 «Kinomānija».
9.00 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Zvārgulīte un pazudušie dārgumi». Anim. f.
12.20 «Ledus princese». Komēdija.
14.10 «Džumandži». Ģimenes piedzīvojumu filma. 1995.g.
16.10 «MTG Pasaules miera kauss 2011».
17.00 «Meklētājs». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
19.00 «Neiespējamā misija 4».
20.00 «Vīri melnā». ASV fantastikas komēdija. 1997.g.
21.50 «Graustu miljonārs». Romantiska drāma. 2008.g.

0.10 «Trieciens». Spriedzes filma. 2008.g. 1. un 2.sērija.
3.40 «Norakstītas 2». Seriāls. 10.sērija.
4.25 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 10.sērija.
4.50 «Nakts joki».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
31. decembrī no plkst.21 līdz 3 – Jaungada balle! Deju mūziku piedāvā «Lauku muzikanti», atrakcijas, pārsteigumi, kafija, šampanietis pusnaktī, karaoke. Ieejas maksa: Ls 10 un neliels līdzņemts groziņš. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā līdz 28. decembrim.
12. janvārī plkst.19 – Krievijas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» koncerts. Diriģents G.Smirnovs. Īpašais viesis V.Millers (bass).
Programmā: krievu pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3 (kultūras nama un «Biļešu servisa» kasēs).
20. janvārī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde H.Gulbis «Cīrulīši». Režisors L.Gundars. Latviešu ģimenes saiets 2 cēlienos. Lomās:
E.Ermale, Ģ.Ķesteris, A.Robežnieks, I.Pļavniece, A.Dzērve, V.Vārpiņa, M.Janaus, L.Skujiņa, V.Liepiņš. Biļešu cena: Ls 7; 6; 5.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14 un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Ievas Akurateres, Evitas Zālītes un
Zigfrīda Muktupāvela īpašais
Ziemassvētku papildkoncerts
«Ar eņģeļa pieskārienu» –
25. decembrī plkst.17 Jelgavas
Sv.Annas baznīcā.
Biļetes – «Biļešu paradīzes» kasēs
iepriekšpārdošanā (Ls 3) un pasākuma
dienā pirms koncerta (Ls 4).
Ar skanīgām un visiem zināmām
dziesmām atvērsim durvis
Ziemassvētkiem!

Veikals
piedāvā jums IKEA
mēbeles, dažādus interjera aksesuārus,
kā arī rotaļlietas bērniem.
Pie mums jūs varat atrast visu, kas nepieciešams
jūsu dzīvojamām telpām, virtuvei vai birojam.
Veicam arī pasūtījumus pēc IKEA kataloga,
piegādes katru nedēļu.
Jelgava, Raiņa iela 20, tālrunis 25411495.

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

«LATVIJAS MAIZNIEKS»:
Svarīgi saglabāt tradīcijas un nodrošināt kvalitāti
Latvijā ir senas maizes tradīcijas. Maize ir
ne tikai viens no produktiem, ar kuru mēs
varam visvairāk lepoties, bet tā arī kalpo
par mūsu tautas simbolu. Lai noskaidrotu,
kā šodien, saglabājot maizes cepšanas
tradīcijas, ir iespējams dienā izcept vairāk
nekā 200 tūkstošus kukulīšu, uz sarunu
aicinājām vienas no lielākajām Latvijā maizes ceptuvēm – a/s «LATVIJAS MAIZNIEKS»
– pārstāvi Juri Užuli.
Pastāstiet, lūdzu, par «LATVIJAS MAIZNIEKA» ceptuves vēsturi!
«LATVIJAS MAIZNIEKA» ceptuve savu darbību uzsāka 1968. gadā, un šobrīd tā ir
viena no lielākajām valstī. Maizes ceptuve
ir pārdzīvojusi dažādus laikus, strādājot
arī ar dažādiem nosaukumiem, līdz pērn
pieņēma jauno un ambiciozo «LATVIJAS
MAIZNIEKS» vārdu. Mēs lepojamies, ka
līdz pat mūsdienām ceptuve nevienu
dienu nav apstādinājusi savu darbību.
Turklāt vēl šodien tajā strādā darbinieki
no maiznīcas pirmsākumiem.
Kādas ir būtiskākās pārmaiņas, kas
ir notikušas uzņēmumā pēdējo gadu
laikā?
Būtiskākās pārmaiņas «LATVIJAS MAIZNIEKĀ» notikušas pēdējā gada laikā. Esam
piesaistījuši investīcijas un Eiropas Savienības līdzekļus, lai veiktu būtisku ražošanas
procesu modernizāciju un ievērojamus
uzlabojumus kvalitātē. Esam uzstādījuši
jaunas ražošanas līnijas, kas ļauj palielināt
ražošanas jaudas un paplašināt sortimenta
klāstu. Modernizācijas process vēl turpinās, un «LATVIJAS MAIZNIEKS» atdzimst
vēl labākā kvalitātē nekā līdz šim.
Un kas notiek ar produktu kvalitāti?
Kā tiek nodrošināta vēl augstāka kvalitāte?
Pērkot «LATVIJAS MAIZNIEKA» produkciju,
ikviens pircējs var būt drošs, ka iegādā-

jas augstas kvalitātes
maizi, kurā netiek pievienoti konservanti.
Turklāt, lai nodrošinātu ceptajai maizei
pēc iespējas augstāku kvalitāti, mēs,
pirmkārt, izvēlamies
tikai īpaši atlasītas
un augstvērtīgas izejvielas. Otrkārt, ar uzstādītajām jaunajām
iekārtām varam nodrošināt pilnīgi precīzu izejvielu sadali,
izslēdzot cilvēka risku,
kā arī esam būtiski
uzlabojuši cepšanas
kvalitāti ar jaunajām
krāsnīm.
Cik plašs maizes produktu sortiments ir
«LATVIJAS MAIZNIEKAM»?
Š o b r ī d « L AT V I J A S
MAIZNIEKS» piedāvā vairāk nekā 20 dažādus maizes veidus.
Vai varat arī pateikt, kuru maizi no uzņēmuma sortimenta ir iecienījuši Zemgalē?
Mums ir vairākas maizes, kurām Zemgalē ir
ļoti labi tirdzniecības rādītāji. Starp iecienītākajām ir «Zeltenes» sērijas maizes, kā arī Mārtiņa maize, Lauku maize un Galda baltmaize.
Tāpat arvien vairāk zemgalieši novērtē mūsu
pēdējos jaunumus – melno rudzu maizi un
rudzu tostermaizi «Vita!».
Kādi ir uzņēmuma nākotnes plāni?
«LATVIJAS MAIZNIEKS» plāno turpināt ieguldīt investīcijas ražotnes modernizācijā
un jaunas noliktavas būvniecībā. Vēlamies
uzsākt pilnīgi jaunu maizes līnijas ražošanu

Juris Užulis ar
lepnumu prezentē
«LATVIJAS MAIZNIEKA» jaunās
iekārtas.
un atjaunot tirdzniecību ārpus Latvijas.
Mūsu mērķis ir kļūt par modernāko maizes
ceptuvi Baltijā, kā arī nostiprināt savas pozīcijas vietējā tirgū un paplašināt produkta
noieta robežas, uzsākot eksportu.
Kādas, jūsuprāt, ir «LATVIJAS MAIZNIEKA» lielākās priekšrocības, ņemot vērā,
ka veiktas tik nopietnas investīcijas?
Lielākais ieguvums ir nevis ražošanas
jaudu palielināšana, bet gan produktu
kvalitātes celšana. Mums ir izdevies gan
saglabāt mūsu ilgās maizes cepšanas
tradīcijas, nezaudējot iecienītākās garšas,
gan vienlaicīgi uzlabot kvalitāti un palielināt ražošanas apjomus, nodrošinot arvien
pieaugušo tirgus pieprasījumu.
Inga Bērziņa
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Kultūras pasākumi
 22. decembrī pulksten 18 un 20 – BJC «Junda» zvanu ansambļa «Accelerando»
Ziemassvētku koncerts. Ieejas maksa – Ls 0,80 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 22. decembrī pulksten 18 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu Ziemassvētku
koncertuzvedums «Dieviņš un Velniņš». Biļešu cena – Ls 2; 1 (iepriekšpārdošanā
«Jundas» ēkā Pasta ielā 32, koncerta dienā – kultūras namā) (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 18.30 – Rihards Durba «Cantata in nativitate Domini».
Kantāte tā Kunga dzimšanai. Piedalās Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas Mūzikas
vidusskolas koris. Diriģents A.Meri (Svētās Annas baznīcā).
 25. decembrī pulksten 12 un 16 – Leļļu teātra studija gaida pašus mazākos jelgavniekus, lai dotos ceļojumā kopā ar Ziemu un Sniegavīru un palīdzētu
Sniegbaltītei atrast zābaciņu. Iepriekš pieteikties pa tālruni 26875065. Pasākums
notiks krievu valodā. Biļešu cena – Ls 3 (cenā iekļauta dāvana), vecākiem ieeja
– bez maksas (Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 25. decembrī pulksten 15 – Ievas Akurateres, Evitas Zālītes un Zigfrīda
Muktupāvela Ziemassvētku koncerts «Ar eņģeļa pieskārienu». Biļešu cena iepriekšpārdošanā – Ls 3 (nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā www.
bilesuparadize.lv); pasākuma dienā pirms koncerta – Ls 4. Bērniem līdz 6 gadu
vecumam, neaizņemot papildu sēdvietu, – bez maksas (Svētās Annas baznīcā).
 26. decembrī pulksten 13 – koncerts Otrajos Ziemassvētkos. Muzicē bērnu
vokālais ansamblis «Rotiņa», jauniešu koris «Mītava». Diriģente A.Pizika (Svētās
Annas baznīcā).
 26. decembrī pulksten 14 un 18 – R.Paula jubilejas koncerts. Piedalās maestro R.Pauls un Nacionālā teātra 18 dziedošie aktieri. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6
(kultūras namā).
 27. decembrī no pulksten 12 līdz 17 – «Brīvdienu jampadracis». Radošās
darbnīcas: Jaungada dāvanu veidošana, piparkūku apgleznošana (bez maksas),
fotografēšanās ar Salavecīti (bez maksas). Kino. Biļešu cena – Ls 1 (pieaugušajiem),
0,50 (bērniem un skolēniem) (kultūras nama foajē).
 27. decembrī pulksten 19 – LNT šova «OKartes skatuve» dalībnieku koncerts.
Biļešu cena: pirmās 1000 biļetes – Ls 4, pārējās – dārgāk. Biļetes var nopirkt «Biļešu
servisa» kasēs un www.bilesuserviss.lv (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 31. decembrī no pulksten 21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku piedāvā
«Lauku muzikanti». Atrakcijas un pārsteigumi, kafija, šampanietis pusnaktī, karaoke. Biļešu cena – Ls 10 un neliels groziņš. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā līdz
28. decembrim (kultūras namā).

Izstādes
 22. decembrī pulksten 13 – Annas Ziemeles izstādes «Kļavu lapas stāsts»
atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 30. decembrim – Mārītes Leimanes personālizstāde «Krāsu spēles audumos» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. decembrim – Eduarda Kazarjana (Armēnija) mikrominiatūru izstāde
«Brīnumu pasaule». Biļešu cena – pieaugušajiem Ls 2, bērniem un skolēniem
Ls 1 (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz gada beigām – Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde «Redzētprieks» (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).

Svētku dievkalpojumi pilsētas baznīcās
Sv.Annas baznīcā
 24. decembrī pulksten 16 – Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums.
Kalpo Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers, Jelgavas Sv.Annas draudzes mācītājs Kaspars Kovaļovs. Piedalās Evija Lagzdiņa (soprāns), Jānis Kupčs (tenors),
Anda Kalēja (vijole), Ilvija Bensone (flauta), Dace Liepa (ērģeles), Ozolnieku
jauniešu koris. Pulksten 18 – kalpo mācītājs Kaspars Kovaļovs. Piedalās Indra
Nasteviča (soprāns), Edgars Ansonskis (baritons), Jelgavas Sv.Annas draudzes
koris, diriģents Andris Jansons, ērģelniece Māra Ansonska.
 25. decembrī pulksten 10 – Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums. Pirmie
Ziemassvētki – kalpo mācītājs Kaspars Kovaļovs. Piedalās draudzes Svētdienas
skolas bērnu ansamblis, ērģelniece Māra Ansonska. Svētdienas skolas bērnu un
skolotāju apsveikums svētkos.
 26. decembrī pulksten 12 – Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums. Otrie
Ziemassvētki – kalpo mācītājs Kaspars Kovaļovs, ērģelniece Dace Jamonte.
 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada vakara dievkalpojums.
 1. janvārī pulksten 10 – Jaungada dienas dievkalpojums.
 6. janvārī pulksten 18 – Zvaigznes dienas dievkalpojums.
Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā
 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums, pulksten
12.15 – bērnu dievkalpojums.
 1. janvārī pulksten 10 – Jaunā gada dievkalpojums, pulksten 12.15 – bērnu
dievkalpojums.
 6. janvārī pulksten 18 – Zvaigznes dienas dievkalpojums.
Vasarsvētku draudzes namā
 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 25. decembrī pulksten 11 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
 1. janvārī pulksten 11 – Jaunā gada dievkalpojums.
Jelgavas Romas katoļu katedrālē
 24. decembrī pulksten 7.30 – rīta Svētā mise, pulksten 15 – bērnu Ziemassvētku
uzvedums. Pulksten 16 – Svētā mise bērniem, pulksten 18 – Ganiņu svētā mise, vada
bīskaps Edvards Pavlovskis, pulksten 23 – svinīgā pusnakts Svētā mise jauniešiem un
pieaugušajiem. No pulksten 14 līdz 20 pie katedrāles būs atvērta Dzīvā Betlēme.
 25. decembrī – Kristus dzimšanas svētki. Pulksten 9 – Svētā mise poļu valodā, pulksten
12 – dievkalpojums, kas tiks translēts TV tiešraidē, vada bīskaps Edvards Pavlovskis.
 26. decembrī – Otrie Ziemassvētki. Svētā Stefana svētki. Pulksten 9 – Svētā
mise poļu valodā, dievkalpojumi pulksten 11 un 18.
 27. decembrī – Svētā Apustuļa Jāņa svētki ar vīna svētīšanu. Pulksten 9
– Svētā mise poļu valodā, pulksten 11 un 18 – pasvētīs atnesto vīnu.
 30. decembrī – Svētie ģimenes svētki. Pulksten 9 – Svētā mise poļu valodā, pulksten
11 un 18 – nāciet uz baznīcu ar visu ģimeni un saņemiet svētību visi kopā!
 31. decembrī – Vecgada vakars. Pulksten 7.30 – Svētā mise, pulksten 16
– Svētā mise ar adorāciju līdz pulksten 20.
 1. janvārī – Jaunais gads, Dieva Mātes svētki un Vispasaules miera diena.
Pulksten 9 – Svētā mise poļu valodā, pulksten 11 – Svētā mise.
Baptistu baznīcā
 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 25. decembrī pulksten 11 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums, kurā ar
priekšnesumiem uzstāsies bērni un jaunieši.
 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada dievkalpojums.
 1. janvārī pulksten 11 – Jaunā gada dievkalpojums.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 22. decembris

Bērnu satikšanās vieta –
«Brīvdienu jampadracis»
 Ritma Gaidamoviča

Dienu pēc Otrajiem Ziemassvētkiem, 27. decembrī, no
pulksten 12 līdz 17 mazākie
jelgavnieki aicināti uz radošu
un aktivitātēm bagātu pasākumu «Brīvdienu jampadracis»
kultūras namā. Te ikvienam būs
iespēja apgleznot piparkūku,
izveidot suvenīrus, piedalīties
fiziskās aktivitātēs. Pasākumi ir
bez maksas, biļete vien jāpērk,
lai noskatītos kino.
«Brīvdienu jampadracis» kultūras namā
notiks jau otro reizi, un uz to gaidīti bērni
vecumā no trīs līdz vienpadsmit gadiem,
taču var nākt arī pusaudži, ja vien viņiem
ir vēlēšanās radoši darboties un saturīgi
aizpildīt brīvo laiku. «Protams, priecāsimies, ja arī vecāki vai vecvecāki izvēlēsies
šo pēcpusdienu pavadīt kopā ar bērniem
un iesaistīties darbnīcās, taču apzināmies,
ka tā ir darba diena, tālab pastāv iespēja
bērniem nākt arī bez vecākiem. Droši var
atvest bērnu un vēlāk atbraukt viņam
pakaļ,» tā aģentūras «Kultūra» kultūras
darba speciāliste Santa Sīle. Jampadrača
dalībnieki šajā dienā būs aicināti kopā ar
tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» vadītāju Ingrīdu Ozoliņu un audējām veidot interesantus dekorus, kopā
ar Tautas gleznošanas studijas vadītāju
Andu Kalniņu zīmēt, gleznot un līmēt
Jaungada apsveikumus. «Arī šajā gadā
prieku mazajiem būs sarūpējuši Amatu
vidusskolas pedagogi un audzēkņi – viņi
izceps piparkūkas, kuras bērni Piparkūku
darbnīcā varēs apgleznot. Ņemot vērā

Foto: Ivars Veiliņš
Otrdien, 27. decembrī, mazākie jelgavnieki gaidīti «Brīvdienu jampadracī», kur bez
maksas varēs apgleznot piparkūkas, izveidot dekorus un kartītes.
pērnā gada pieredzi, kad šī bija viena no viņam kādu dzejoli un par labu uzvedību
pieprasītākajām aktivitātēm, jo gardumu saņemt saldumus,» tā S.Sīle, piebilstot
varēja ne tikai apgleznot, bet arī ņemt – ja vēlas fotografēties, pašiem jāņem līdzi
uz mājām, šogad esam pasūtījuši uz pusi fotoaparāts. «Ņemot vērā pagājušā gada
vairāk piparkūku. Proti, plānots, ka tiks pieredzi, kad bērni var nogurt, visu laiku
izceptas 400 piparkūkas,» stāsta S.Sīle. darbojoties radoši, šogad esam padomāAmatu vidusskolas skolotāja Gunta Briede juši arī par fiziskām aktivitātēm, kurās
stāsta, ka piparkūku cepšanā iesaistīti par labiem rezultātiem varēs nopelnīt
vēl trīs pedagogi – Inese Bedeice, Fēlikss saldumus,» piebilst S.Sīle. Visi minētie
Briedis un Olga Smirnova –, katrs kopā ar pasākumi ir bez maksas, arī materiāli
trim audzēkņiem. «Plānots, ka piparkūkas tiks nodrošināti.
cepsim Otrajos Ziemassvētkos un tās būs
Bet pulksten 13 un 15 uz lielā ekrāna
visdažādākajās formās, jo katrs pedagogs varēs noskatīties multfilmas «Smilšu pils»,
ar audzēkņiem ir iecerējis ko citu,» tā «Pavasaris», «Puslācis», «Raganas poga»,
G.Briede.
«Redzi, Trusi? …tētis brauc uz Londonu!».
«Protams, ieradīsies arī Salavecis, ar Pieaugušajiem biļete maksās latu, bet bērkuru varēs nofotografēties, noskaitīt niem un skolēniem – 50 santīmus.

Vēlas atjaunot Jāņa baznīcas ērģeles
 Ritma Gaidamoviča

Jau divus gadus klusē vienīgās
autentiskās ērģeles Jelgavā
– Svētā Jāņa baznīcā. Tām nepieciešams plēšu remonts. Lai
lūgtu palīdzību ērģeļu atjaunošanā, vairāki mūziķi 30. decembrī pulksten 16 un 18 ielūdz uz
labdarības koncertu, kurā tiks
vākti ziedojumi instrumenta
restaurācijai.
Koncerta iniciatores vokālās grupas «Kamene» vadītāja Gundega Dūda stāsta, ka
Jāņa baznīcas ērģeles ir vienīgās oriģinālās
Jelgavā saglabājušās ērģeles, kuras ap 1884.
gadu būvējis Liepājas ērģeļbūvētāja Karla
Pētera Otto Hermana dēls Karls Aleksandrs

Hermans. «Man ar šīm ērģelēm ir īpaša
saikne, jo tās sāku spēlēt jau 16 gadu vecumā, nu man ir 35. Pirms dažiem gadiem
kopā ar meistaru no Holandes līmējām
ērģeļu plēšas, kas savu bija nokalpojušas,
un uzlabojām ērģeļu gaisa piegādes kanālu.
Iepriekš ērģeles gaisu ņēma no aukstā torņa,
taču pēc uzlabojumiem – no baznīcas, kas
tām ir mazāk kaitīgi. Proti, krasa gaisa temperatūras maiņa bojā ērģeļu koka detaļas,»
stāsta G.Dūda. Taču nu jau divus gadus
ērģeles klusē, jo ērģeļu gaisa pievades kanālā ir plaisas, līdz ar to liels gaisa zudums,
tāpēc tās vairs labi neskan. «Tāpat vajadzīga
aitāda vai briežāda, lai mēs salabotu ērģeļu
plēšas. Tieši tāpēc, apvienojoties ar vēl dažiem mūziķiem, esam nolēmuši īsi pirms
Jaungada lūgt palīdzību līdzcilvēkiem, lai
nākamajos Ziemassvētkos Jāņa baznīcā

atkal varētu priecāties par varenajām ērģeļu
skaņām,» tā kolektīva vadītāja.
Labdarības koncertā piedalīsies vokālā
grupa «Kamenes», Svētā Jāņa baznīcas
draudzes koris, obojists Indris Egle,
tenors Jānis Kurševs, baritons Alvils Cedriņš. «Koncertā, kas, manuprāt, būs ar
īpašu noskaņu un katrā raisīs pārdomas,
klausītājiem būs iespēja dzirdēt skaņdarbus no baroka laika līdz pat mūsdienām,»
tā G.Dūda.
Lai ērģeles atkal skanētu, to remontam nepieciešams apmēram 3000 latu.
Šim mērķim atvērts arī ziedojumu
konts: Jelgavas Svētās Vienības draudze, reģistrācijas numurs 9000042909,
konts LV17UNLA0050010905382,
ziedojuma mērķis: «Baznīcas ērģeļu
plēšu remontam».

«Lediņu bitītes» saņēmušas jaunu aprīkojumu
 Ritma Gaidamoviča

Bērnu un jauniešu centra «Junda» pulciņš «Lediņu bitītes»,
kurā darbojas bērni ar īpašām
vajadzībām, nedēļas nogalē
saņēmis Ziemassvētku dāvanas
– aprīkojumu, kas nepieciešams
nodarbībās.
«Lediņu bitītes» jau mazliet vairāk nekā
gadu darbojas daudzfunkcionālajā atbalsta
centrā, kas atrodas nometnē «Lediņi». Šeit
nodarbības apmeklē 24 pilsētas bērni ar īpašām vajadzībām. Sestdien «Lediņu bitītes»
kopīgi svinēja Ziemassvētkus, kuros ģimenes iepriecināja dažādu draudžu pārstāvji,
«Jundas» Jauniešu klubs, un bērni saņēma
arī dāvanas, ko sagādāja «Junda» un fonds
«Kultūra.lv». Par «Jundas» līdzekļiem un
labdarības koncertos «Meža gulbji», kurā
uzstājās Jelgavas Tirkīzzilais koris un Žoržs
Siksna, saziedotajiem līdzekļiem iegādāts
ikdienas darbā nepieciešamais aprīkojums
– rehabilitācijas krēsls, šķēru novērtēšanas komplekts, T veida turētājs, otu
turētājs un personālais galds. «Meža gulb-

jos» saziedoti 587 lati.
«Visi mācību līdzekļi
piemēroti bērniem ar
īpašām vajadzībām un
ir ļoti nepieciešami,
jo īpaši rehabilitācijas
krēsls un personālais
galds tiem, kuri paši
pārvietoties nespēj,» tā
«Jundas» direktore Ilze
Jaunzeme.
Montesori pedagoģe
Irēna Dominiece atzīst,
ka jebkura dāvana, kuras mērķis ir atvieglot
bērnu ikdienu, ir augstu vērtējama.
«Lediņu bitītes» vēl var uzņemt bērnus
ar īpašām vajadzībām, piedāvājot darboties
Montesori pedagoģijas kabinetā, taktilās
stimulācijas kabinetā un citās nodarbībās
bērniem ar īpašām vajadzībām. Par to vecākiem jāinteresējas «Jundā» pie direktores
I.Jaunzemes vai pa tālruni 63023893. Maksa par nodarbībām mēnesī ir pieci lati.
Jāpiebilst, ka šobrīd «Lediņi» ir pārvērtušies par Rūķu ciemu un tur līdz pat 28.
decembrim tiek gaidītas bērnudārznieku

un skolēnu grupas. «Jundas» direktores
vietnieks Māris Kalniņš stāsta, ka šobrīd
vēl ir brīvas vietas grupām 27. decembrī
pulksten 12 un 28. decembrī pulksten 10 un
12. Bet rīt, 23. decembrī, pulksten 16 vecāki
bērnus uz Rūķu ciemu var vest individuāli.
Individuālajai grupai organizēta izbraukšana no «Jundas» Pasta ielā 32 ar speciālu
autobusu. Jāierodas pirms pulksten 16.
Rūķu ciemam obligāti iepriekš jāpiesakās
pa tālruni 63023539 vai e-pastu: maris.
kalnins@junda.lv.

