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Gada nogale ir laiks, kad
izvērtējam darbus, kas
izdevušies un kurus darot
gribētos vairāk veiksmes.
Šī gada notikumi pasaulē likuši
mums vairāk aizdomāties
par savstarpējo sapratni,
toleranci un atbildību
pret savas valsts nākotni.
Nākamais ir pilsētas 750. jubilejas gads.
Ceru, ka tas jelgavniekiem nesīs jaunus pozitīvus
iespaidus, vairos pašapziņu un lepnumu par savu pilsētu.
Aicinu Jūs visus būt ne tikai svētku dalībniekiem,
bet arī līdzdarboties to radīšanā un
daudzo pasākumu klāstā atrast sev īpašo!

Ikvienam pilsētas iedzīvotājam jaunajā –
2015. – gadā novēlu justies kā jubilāram,
rast cilvēcisku laimi, mīlestību,
saticību un veselību!
Domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Pašvaldība nosaka eglīšu
tirdzniecības vietas
 Ilze Knusle-Jankevica

 Ritma Gaidamoviča

24 kopā ar visu Latviju un 25 minūtes pēc pusnakts, kad jaunais
Nākamgad Jelgava svi– 750. jubilejas – gads iestāsies pēc
nēs 750 gadu jubileju.
Jelgavas laika,» tā pašvaldības
Lai kopā sagaidītu gan
iestādes «Kultūra» vadītājs Minjaunā, gan Jelgavas jutauts Buškevics. Zeme, griežoties
bilejas gada iestāšanos,
ap savu asi, diennaktī veic vienu
jelgavnieki 31. decembrī
pilnu apgriezienu, ik pa brīdim
no pulksten 23.30 aicināšķērsojot kādu no meridiāniem.
ti pulcēties uz pirmo paLatviju vien šķērso astoņi mesākumu rekonstruētajā
ridiāni, līdz ar to vietējais laiks
Pasta salā. Būs mūzika,
atpaliek no vidējā pieņemtā valstī.
dziesmas, pilsētas domes
Tieši tāpēc Jelgavā jaunais gads
priekšsēdētāja Andra Rāpēc vietējā laika iestājas pulksten
viņa uzruna un salūts pēc
0.25, kad meridiāns šķērso JelgaJelgavas laika – pulksten
vas Svētās Trīsvienības baznīcas
0.25, atklājot mūsu pilsētorni.
tas jubilejas gadu.
Jelgavnieki Pasta salā gaidīti
no pulksten 23.30, kur ar dzies«Jelgavā šogad jauno gadu sa- mām un videodejām priecēs dīgaidīsim divas reizes – pulksten džejs Erminass. Pirms pusnakts

kopīgi tiks veikta laika atskaite,
lai tieši pulksten 24 sagaidītu
2015. gadu. Pēc pusnakts Pasta
salā klātesošos uzrunās Jelgavas
domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
un tiks rādīta Jelgavas Pilsētas
svētku gājiena, kas šogad tika
atzīts par garāko Pilsētas svētku
gājienu Latvijā, video montāža.
Jāpiebilst, ka šogad maijā Pilsētas
svētku gājienā piedalījās 17 tūkstoši jelgavnieku, tā kopgarums
bija trīs kilometri un 242 metri
un tas ilga pusotru stundu.
Pulksten 0.25 visi kopā ar
īpašu svētku salūtu turpat Pasta
salā sagaidīsim Jelgavas 750.
jubilejas gadu. M.Buškevics stāsta, ka jubilejas gada atklāšanas
uguņošana būs īpaša, piebilstot,
ka iemirdzēsies arī skaitlis 750.

Pēc uguņošanas jelgavnieki un
arī viesi aicināti kopā dziedāt
Jelgavas dziesmu «Satiksimies
Jelgavā!».
«Šobrīd, protams, nevaram
zināt, kādi būs laika apstākļi
Vecgada vakarā, taču prognozes
liecina, ka varētu būt vējains,
tāpēc aicinām pulcēties jaunajā
estrādē Pasta salā, kur gabionu
sienas mazliet pasargās no vēja.
Tāpat, domājot par pilsētniekiem,
Pasta salā tiks iekurti ugunskuri, pie kuriem sasildīties,» tā
M.Buškevics. Viņš piebilst, ka
pasākuma laikā Pasta salā nedarbosies kafejnīcas, bet auto varēs
novietot jaunajā stāvlaukumā pie
Pasta salas. Kopā līksmot pasākuma dalībnieki Pasta salā aicināti
līdz pulksten 1.

Eko» informē, ka no 1. janvāra,
pamatojoties uz Sabiedrisko paAr 1. janvāri maksa par
kalpojumu regulēšanas komisijas
atkritumu poligonā
padomes (Regulatora) lēmumu,
«Brakšķi» apglabātajiem
sadzīves atkritumu apglabāšanas
sadzīves atkritumiem
tarifs, kurā nav ietverts dabas
būs 48,28 eiro tonnā.
resursu nodoklis un PVN, «BrakKaut arī kāpums, salīšķos» būs 27,90 eiro par tonnu
dzinot ar pašlaik spēkā
līdzšinējo 19,48 eiro vietā. Līdz ar
esošo tarifu, ir būtisks,
to maksa, ieskaitot dabas resursu
SIA «Jelgavas komunānodokli un PVN, par apglabājalie pakalpojumi», kas
miem sadzīves atkritumiem būs
pilsētā nodrošina at48,28 eiro par tonnu. Kā iepriekš
kritumu savākšanu un
uzsvēra uzņēmuma valdes locekizvešanu, norāda, ka
lis Aleksejs Jankovskis, kāpums
maksa par pakalpojuattiecas tikai uz atkritumu apmu iedzīvotājiem šobrīd
glabāšanas tarifu poligonā, tāpēc
netiks paaugstināta.
tas, vai jaunais tarifs skars arī
iedzīvotājus, vistiešākajā mērā
Atkritumu poligona «Brakšķi» atkarīgs no komersantiem jeb
apsaimniekotāja SIA «Zemgales operatoriem, kas iedzīvotājiem

nodrošina atkritumu savākšanu
un izvešanu.
Šobrīd SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» saistībā ar izmaiņām atkritumu apglabāšanas
tarifā iedzīvotājiem paaugstināt
maksu par atkritumu savākšanu
un izvešanu neplāno. «Arī turpmāk iedzīvotāji par atkritumu
apsaimniekošanu maksās 2,04
eiro mēnesī,» norāda «Jelgavas komunālo pakalpojumu»
valdes loceklis Alvils Grīnfelds,
skaidrojot, ka maksu līdzšinējā
apmērā būs iespējams saglabāt,
galvenokārt pateicoties atkritumu šķirošanas stacijas darbībai.
Jāatgādina, ka šķirošanas stacija
līdzās «Brakšķiem» tika uzbūvēta ar mērķi samazināt poligonā
apglabājamo atkritumu apjomu,

Pašvaldība noteikusi piecas eglīšu tirdzniecības vietas: Lielajā
ielā 8 – divas tirdzniecības vietas,
Pērnavas ielā (autostāvlaukuma
teritorijā) – četras vietas, Mātera
ielā 25d – četras vietas, Raiņa

Pilssalas ielā izbūvē ātrumvaļņus
 Sintija Čepanone

Lai no Jelgavas pils nokļūtu Rīgas
virzienā, jāveic apbraukšana pa
Līdz 22. decembrim
Lielo ielu centra virzienā, tālāk pa
būs slēgts Pilssalas ielas
labi uz Jāņa Čakstes bulvāri, kur
posms no nobrauktuves
iespējams apgriezties, un tad Lielajā
uz Pasta salu līdz tiltam
ielā jānogriežas pa kreisi. Iespējams
– tur pie topošā autoizmantot arī citu maršrutu: pa Uzstāvlaukuma satiksmes
varas ielu, K.Barona ielu, Pasta ielu
drošības nolūkos tiek
un tālāk pa Lielo ielu.
izbūvēti ātrumvaļņi.
Lai nokļūtu uz Jelgavas pili virzienā no centra uz Rīgu, apbraukun pašlaik poligonā apglabāti tiek
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaim- šana jāveic pa Brīvības bulvāri, tad
tikai tālākai pārstrādei neizman- niecība» informē, ka darbu gaitā jānogriežas pa kreisi uz Garozas
tojamie pilsētā savāktie sadzīves piekļūšana stāvlaukumam Pilssalas ielu, Rīgas ielu un tālāk pa Lielo ielu
atkritumi.
ielā pie pils tiek nodrošināta.
līdz nobrauktuvei pa labi.
Jāpiebilst, ka pirms tarifa apstiprināšanas Regulators izvērtēja
Konkursa
SIA «Zemgales Eko» iesniegto
«Atrodi
Jelgavas
pilsētas karogu» rezultāti
informāciju un tarifa projektā
iekļauto izmaksu pamatotību.
Paldies 139 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās
Sākotnēji komersanta iesniegtais
konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija
tarifa projekts sadzīves atkritumu
jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti
apglabāšanas pakalpojuma no11. decembra numurā.
drošināšanai poligonā «Brakšķi»
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas karogi. Pareizi
paredzēja 38,41 eiro par tonnu.
atbildēja 120 dalībnieki.
Izskatīšanas procesā tika precizētas tarifu veidojošās izmaksas un
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ineta Poga,
aprēķiniem lietotie atkritumu apJānis Pētersons, Andrejs Andrejevs, Kristīne Ziemele, Fēlikss Jesperiņš,
jomi, kā rezultātā tarifs, salīdzinot
Ervīns Lucs, Andris Druziks, Ilvars Tukris, Ivars Kačāns,
ar sākotnēji iesniegto, samazinājās
Kornēlija Šlāpina, Rasma Elfere, Olga Sotmarī.
par 10,51 eiro par tonnu, informē
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
Regulators.
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Atkritumu tarifs no 1. janvāra nepalielināsies
 Sintija Čepanone

Šogad pašvaldība apstiprinājusi piecas vietas, kurās fiziskas un juridiskas
personas drīkst tirgot eglītes. Pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» jau
sākusi izsniegt Ziemassvētku eglīšu tirdzniecības atļaujas.

ielā 26 – divas vietas un Lielās un
K.Barona ielas krustojumā – divas
vietas. Pašvaldības noteikto eglīšu
tirdzniecības vietu shēma pieejama
«Pilsētsaimniecības» mājas lapā
www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā
«Ielu tirdzniecības vietas».
Atļaujas tirgotājiem izsniedz «Pilsētsaimniecībā» Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 16a, 3. kabinetā, darba
dienās no pulksten 8 līdz 10 un no
pulksten 15.30 līdz 16.30, izņemot
piektdienas (piektdienā atļauju
iespējams saņemt tikai no rīta).
Jāpiebilst, ka parasti eglītes
tiek tirgotas arī citās vietās pilsētā
– privātās teritorijās, visbiežāk pie
tirdzniecības centriem.
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Rāviņš: «Lai pilsētas 750
gadu jubileja ir svētki katram
jelgavniekam!»
 Jānis Kovaļevskis

«2015. gads pilsētai
būs īpašs – svinēsim
750 gadu jubileju, ES
prezidentūras ietvaros Jelgavā notiks vairāki pasākumi. Tāpat
ļoti ceru, ka uzņēmēji
paveiks iecerēto un
pilsētā būs jaunas ražotnes,» nākamā gada
darbus ieskicē Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
piebilstot, ka svētku
gads būs darba pilns
ikvienam.
«Esam pabeiguši darbu pie vairākiem nozīmīgiem projektiem,
kuri būtiski mainīs pilsētu un
iedzīvotāju ikdienu. Līdz nākamā gada vidum jānoslēdz darbi
teritorijā ap dzelzceļa staciju, lai
varētu sākties jaunā autoostas
termināļa celtniecība, bet blakus
tiks sakārtota infrastruktūra
tirgus pārcelšanai. Pašvaldībai
ir privāto investoru piedāvājumi
šo darbu veikšanai, un projekta
realizācijas nosacījumi varētu
būt skaidri tuvākajā laikā. Līdz
ar to varēsim noslēgt vēl vienu
posmu pilsētai svarīgu objektu
un teritorijas sakārtošanā,» uzsver domes priekšsēdētājs.

«Ja līdz gada beigām saglabāsies pozitīvā tendence, tad šogad pēc vairāku gadu pārtraukuma pilsētā varētu būt pozitīvs
dabiskais pieaugums un dzimušo skaits pārsniegs mirušo skaitu. Pēdējo reizi tas bija 2008. gadā jeb tā saukto «trekno gadu»
noslēgumā. Tas liecina, ka ģimenēm pamazām atgriežas pārliecība par rītdienu,» uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Foto: Raitis Supe
Andris Rāviņš.

vetes ielas līdz Atmodas ielai un
Meiju ceļu. Līdz ar šiem plāniem
Kāds pilsētai bijis nu jau ir atgriezusies investoru interese
tikpat kā aizvadītais gads? par lidlauka teritorijas attīstību
Dažādās jomās izdevies pa- aviācijas vajadzībām.
veikt daudz. Pilsētā ir jauni obKādā stadijā šobrīd ir nājekti, lielākie – rekonstruētā Pasta sala un bērnudārzs «Kāpēcīši» kamā ES plānošanas perioGanību ielā. Mūsu kori izcīnīja da investīciju projekti, un
uzvaru Pasaules koru olimpiādē, kurām jomām tiks atvēlēti
pilsētas skolas saņēma balvas lielākie līdzekļi?
Uzsvars ir uz uzņēmējdarbī«Zelta grauds» par izcilību,
Junioru universitātes audzēkņi bas attīstībai nepieciešamās inplūca laurus pasaules ķīmijas frastruktūras attīstību, faktiski
olimpiādē Latvijas komandas jaunu darbavietu veidošanu. Līsastāvā, ar panākumiem startēja dzekļi būs pieejami gan pilsētai,
arī pilsētas sportisti. Jelgava ir gan uzņēmējiem, tādēļ meklēsim
ieguvusi titulu «Eiropas Gada kopsaucējus, kā panākt labāko
pašvaldība» un atzīta par darba rezultātu. Perspektīva vieta
devējiem draudzīgāko pilsētu. šo mērķu realizācijai ir bijušās
Mums ir ar ko lepoties, un tas būvmateriālu ražošanas rūpnīir mūsu kopīgā darba rezultāts. cas «Būvdetaļa» teritorija depo
Šķiet, arī cilvēki uz ielām kļu- rajonā. Kopā ar uzņēmējiem
vuši smaidīgāki, ģimenes vairāk centīsimies tuvākajos gados
dodas pastaigās. Redzam, ka pil- atdzīvināt šo
sētnieki ir pieņēmuši pārmaiņas. pilsētas daļu.
Lai gan mums vēl ir daudz ko Pielietojums
darīt, par Jelgavu runā vairāk jāmeklē arī
– arī Latvijas un Baltijas kontek- dzelzceļniestā. Ieguldījumi pilsētas dzīves ku dienesta
vides sakārtošanā un ikdienas v i e s n ī c a s
ēkai. Viesnīdarbs ir devis rezultātu.
cu trūkums
Nākamā gada vidū no- p i l s ē t a i i r
slēgsies iepriekšējā Eiropas sāpīgs jaufondu budžeta plānošanas tājums, bet
periods. Ko tas nozīmē pil- t a s , t ā p a t
kā kinoteātsētai?
Jāpaveic vēl pēdējie plānotie ra izveide,
darbi satiksmes termināļa ielu n a v t i e š ā
sakārtošanā pie dzelzceļa staci- pašvaldības
jas un citos objektos, kā arī ak- kompetencē.
tīvi jāstrādā pie jaunu projektu Varam tikai
sagatavošanas. Pilsētas attīstī- iespēju robas plānā galvenās prioritātes bežās sniegt
ir izglītība un infrastruktūras atbalstu uzattīstība. Tuvākajos gados lie- ņ ē m ē j i e m
lākie darbi būs saistīti ar Valsts šāda veida iniciatīvām.
Liela apjoma ieguldījumus
ģimnāzijas ēkas rekonstrukciju,
kā arī Ziemeļu tilta un tam veiksim arī izglītības kvalitātes
piegulošo maģistrālo ielu izbūvi paaugstināšanai, turpinot atjau– Loka maģistrāli, Atmodas ielu, not arodskolu materiāltehnisko
Rūpniecības ielu posmā no Tēr- bāzi, lielāku uzsvaru liksim uz

dabaszinātņu apguvi. Skolēniem
jābūt atbilstoši sagatavotiem,
lai obligātais fizikas eksāmens
neizraisītu tik daudz negatīvu
emociju. Savukārt sociālajā
jomā jauninājums būs sociālās
uzņēmējdarbības projekti. Proti,
kopā ar partneriem veidosim
uzņēmumus, kuru mērķis būs
nodrošināt darbu cilvēkiem ar
invaliditāti, kā arī tiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ šobrīd nevar
iekļauties darba tirgū.
Bezdarba rādītāji pilsētā
ir sasnieguši zemāko punktu kopš pirmskrīzes laika, un šobrīd bez darba ir
6,2 procenti no ekonomiski
aktīvajiem iedzīvotājiem.
Tomēr aptaujās iedzīvotāji
vēl arvien bezdarbu min kā
nopietnu draudu.
Tas vairāk attiecināms uz
atalgojuma
līmeni, jo
vidējā alga
pilsētā jo
projām ir
zem valsts
vidējā rādītāja. Mums
ir samērā
daudz darbavietu pakalpojumu
sektorā un
nozarēs ar
zemu pievienoto vērtību, kur, pat
paaugstinot
ražīgumu,
nevarēs
m a k s ā t
daudz vairāk. Tāpat
ilgākā laikā ir izveidojusies
situācija, ka liela daļa ekonomiski aktīvo jelgavnieku strādā
Rīgā. Pēc pēdējiem datiem, tie
ir aptuveni 13 tūkstoši cilvēku.
Esam analizējuši, kādās jomās

«Līdz nākamā gada vidum
jānoslēdz darbi teritorijā ap
dzelzceļa staciju, lai varētu
sākties jaunā autoostas termināļa celtniecība, bet blakus
tiks sakārtota infrastruktūra
tirgus pārcelšanai. Pašvaldībai ir privāto investoru piedāvājumi šo darbu veikšanai, un projekta realizācijas
nosacījumi varētu būt skaidri
tuvākajā laikā.»

šie cilvēki ir nodarbināti. Liela
daļa no viņiem strādā valsts
iestādēs, finanšu institūcijās,
informācijas tehnoloģiju uzņēmumos, tādēļ, lai atrastu labi
atalgotu darbu Jelgavā, viņiem
būtu jāpārkvalificējas, jo pārskatāmā nākotnē pieprasījums
pēc biroja darbiniekiem pilsētā
nebūs tik augsts. Savukārt pieprasījums pēc inženieriem un
ražošanā nodarbinātajiem tikai
palielināsies. Ja ekonomikā
nebūs pārāk lielas svārstības,
nākamgad darbu varētu uzsākt
kravas vagonu ražotne «Baltic
Railway Holding» bijušajā cukurfabrikas teritorijā. Arī industriālais parks «NP Properties» ir sagatavojis telpas 21 000
kvadrātmetru platībā jaunu
uzņēmumu ienākšanai. Viens
no nomniekiem būs masīvkoka
paneļu ražošanas uzņēmums.
Tie ir uzņēmumi, kuri strādā
ar augstas pievienotās vērtības
produktiem un līdz ar to spēs
nodrošināt arī konkurētspējīgu
atalgojumu. Tiekoties ar uzņēmējiem, esam runājuši par atalgojumu pilsētā. Šobrīd pieprasījums pēc darbaspēka pieaug,
tādēļ nākamgad daļa uzņēmēju
plāno paaugstināt atalgojumu.
Kopējo algu kāpumu varētu
ietekmēt arī minimālās algas
pieaugums.
Kā pilsēta var palīdzēt
tiem, kuri dažādu apstākļu
dēļ ir «izkrituši» no ekonomiskās aprites un darbu
atrast vairs īsti necer?
Tiešā veidā palīdzēt nevaram,
bet pašvaldībā ir izveidota sociālās palīdzības sistēma, kura
sniedz atbalstu krīzes situācijā.
Cilvēkiem pašiem jābūt aktīvākiem un jāmeklē iespējas pārkvalificēties, apgūt ko jaunu. Šobrīd
aktuāla ir auklīšu profesija, arī
tirdzniecībā trūkst darbinieku.
Tās varbūt nav profesijas, kurās

var nopelnīt lielu algu, tomēr
darbu atrast ir iespējams, ja vien
ir vēlēšanās strādāt.
Nākamgad pilsētā tiks atvērti divi jauni bērnudārzi.
Vai pieprasījums pēc vietas
bērnudārzā joprojām ir lielāks nekā piedāvājums?
Pagaidām vēl ir, bet viss liecina, ka pēc Ganību un Skautu
ielā esošo bērnudārzu nokomplektēšanas rindas vairs nebūs
un kopā ar privātajām iestādēm
visiem bērniem no pusotra gada
vecuma, kam tas ir nepieciešams,
varēsim piedāvāt vietu dārziņā.
Paralēli valsts budžetam
noteikti ir sākts darbs arī
pie pilsētas budžeta projekta
sagatavošanas.
Jā, pamatskaitļos mums ir
skaidrība, tomēr ieņēmumu
sadaļā absolūtajos skaitļos vēl
neesam sasnieguši 2008. gada
līmeni. Mums ir virkne jaunu
objektu, sākot ar jaunām pirmsskolas izglītības iestādēm un
beidzot ar peldētavu un promenādēm, kuru uzturēšana prasa
līdzekļus, tādēļ par 2015. gada
budžetu būs smagas diskusijas.
Kā jelgavnieki varēs iesaistīties pilsētas 750. jubilejas svinībās?
Svētkus veidojam ikviens ar
savu līdzdalību. Tāpēc aicinu
jelgavniekus ar savu klātbūtni,
pozitīvo attieksmi un ieinteresētību veidot pilsētas jubileju
krāsainu un priecīgu. Jaungada
naktī Pasta salā ar uguņošanu
kopīgi sagaidīsim jubilejas gada
sākumu. 750 gadu zīmē notiks
visi tradicionālie pilsētas festivāli. Svētku gadā mūs ar koncertu
priecēt ir solījuši arī «Prāta vētras» puiši. Esam domājuši, lai
pasākumi būtu piemēroti visām
paaudzēm un jelgavnieki varētu
aktīvi piedalīties.

Pilsētnieks vērtē

Kas, jūsuprāt, šogad
bija svarīgākais
notikums Jelgavā?
Aija, programmētāja:
– Notikumu
pa gadu ir bijis daudz un
noteikti arī
pietiekami svarīgi, taču uzreiz nevaru atcerēties.
Pēdējais, kas palicis spilgti atmiņā,
– Latvijas dzimšanas dienas svinības
mūsu pilsētā ar grandiozu salūtu.
Garāmbraucot esmu pamanījusi,
ka atjaunota Valdekas pils, un šogad pilsēta kļuva bagātāka par vēl
vienu jauku atpūtas vietu ģimenēm
– sakārtoto Pasta salu. Tur ir arī feina
slidotava.
Antons, pensionārs:
– Manuprāt,
atzīmēšanas
vērts ir tas, ka
vasarā pa Liel
upi un Driksu
cilvēkus sāka vizināt liellaiva «Nameisis». Šķiet, arī pilsētas centrs kļuvis
sakārtotāks. Nesen satiksmei atklāja
jauno apli pie stacijas, un tur tagad
ir smuki saremontēts. Patīkami, ka
pilsēta nepārtraukti iegūst jaunus
vaibstus, un man tiešām patīk šeit
dzīvot.
Dace, jelgavniece:
– Jāpiemin
rekonstruētā
Pasta sala, kas
mūsu ģimenei
kļuvusi par iecienītu pastaigas vietu ikdienā.
Vakaros, kad visa apkārtne skaisti
izgaismota, ir ļoti patīkami. Vēl
šogad iepriecināja fakts, ka beidzot
ir sakārtota Valdekas pils. Biju ekskursijā. Pie mums tik daudz kas notiek,
ka nevar izvērtēt, kurš notikums ir
svarīgākais.
Alise, skolniece:
– Man šķiet, ka
tie ir visi mūsu
pilsētas lielie
svētki – Pilsētas
svētki, Smilšu
un Ledus skulptūru festivāli, kas
patīk arī mūsu pilsētas ciemiņiem,
tāpat šogad ļoti aizraujoša bija piena
paku laivu regate. Jūtams, ka jau
šobrīd daudz tiek pieminēts tas, ka
nākamais ir Jelgavas 750. jubilejas
gads, un pieļauju, ka pilsētā būs
daudz jaunu pasākumu. Vēl šogad
priecājos par atjaunoto Pasta salu.
Mārtiņš, bārmenis:
– Noteikti tie
ir visi pilsētas
lielie kultūras
pasākumi, kas
pulcē daudz
cilvēku. Forši, ka Pasta salā atklāta
jaunā slidotava. Vēl man ļoti patīk
sakārtotā vide dzelzceļa stacijas
apkārtnē. Tiesa, darbi tur vēl nav
pabeigti, taču pozitīvi, ka rosība
notiek. Manuprāt, pilsēta kopumā
ir kļuvusi skaistāka un arī vairāk
piesaista tūristu uzmanību.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
saturu atbild to iesniedzējs.

ziņas

Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

Slimnīcā jauns
rentgenaparāts un
datortomogrāfs
 Ligita Vaita

Jelgavas slimnīcā iegādātas jaunas rentgena un
datortomogrāfijas iekārtas, tās abas – «Siemens»
ražojumi – ir jaunākie
modeļi savā segmentā.
Slimnīcā informē, ka jau
pašlaik ir atjaunots pacientu pieraksts uz abu
veidu izmeklējumiem.
«Iekārtas ir pilnīgi jaunas, ražotas 2014. gadā. Turklāt tās ir vācu
ražojums, kas nozīmē būtisku
kvalitātes latiņu. Tie ir jaunākie
«Siemens» ražojumi, kas šobrīd ir
pieejami tirgū,» uzsver slimnīcas
Staru diagnostikas nodaļas vadītājs
Edmunds Kalniņš. Viņš skaidro, ka
jaunais rentgenaparāts atšķirībā no
līdzšinējās fosfora plaušu sistēmas
ierīces ir pilnībā digitalizēts, līdz
ar to no fotografēšanas brīža līdz
gatavam uzņēmumam ir viens
mirklis. Kaut arī valstī digitālie
rentgena aparāti nav jaunums,
šis modelis ir jaunākais no «Siemens» ražojumiem, kas šobrīd
tirgū pieejami. «Būtiski, ka jaunais
rentgena aparāts ir paaugstinātas
mobilitātes, kas ļauj to vieglāk pozicionēt. Īpaši svarīgi tas ir, izmeklējot
pacientus ar dzīvībai bīstamām
traumām, kurus nedrīkst kustināt.
Tas paver iespēju pacientus smagā
stāvoklī nekustināt no nestuvēm,
bet gan pārvietot rentgena aparātu
pēc vajadzības,» skaidro nodaļas
vadītājs.
Datortomogrāfs «Siemens SOMATOM Scope Power» ir jaunākais
«Siemens» datortomogrāfu līnijas
pārstāvis, un apzīmējums «Power»
nozīmē, ka tas ir jaudīgākais no

jaunās līnijas iekārtām. Viena no
šī datortomogrāfa priekšrocībām
ir iespēja iegūt daudz precīzāku
attēlu nekā līdz šim, turklāt ar
samazinātu rentgena starojumu.
«Šajā modelī jau ir iestrādāta
funkcija, ka tas automātiski izvēlas
iespējami mazāko starojuma apjomu, ar ko iegūt kvalitatīvu attēlu.
Tāpat jaunās ierīces konstrukcija
ir vieglāka, tā nav tik masīva kā
iepriekšējie modeļi, kas īpaši svarīgi ir tiem pacientiem, kuriem ir
klaustrofobijas iezīmes,» norāda
speciālists. Arī šī ierīce ir mobila un
grozāma pēc nepieciešamības.
Arī datortomogrāfijas uzņēmuma analīze tiek veikta pie jaunām
ārsta darba stacijām, un tādas uzstādītas divas – datortomogrāfijas
un nodaļas ārstu kabinetā.
Būtiski, ka abas ierīces ļauj apkalpot svarā smagākus pacientus,
jo tām ir lielāka celtspēja: datortomogrāfam – līdz 200 kilogramiem,
bet rentgenam – līdz 220 kilogramiem.
Ierīču uzstādīšana prasīja aptuveni mēnesi, kura laikā rentgena
izmeklējumu veikšana notika uz
rezerves rentgena aparāta, bet
datortomogrāfijas izmeklējumi
tika pārtraukti vispār. Patlaban pieraksts uz abu veidu izmeklējumiem
slimnīcā ir atjaunots.
Jāpiebilst, ka iepriekšējais slimnīcas rentgenaparāts un datortomogrāfs bija morāli novecojuši, tāpēc
ir utilizēti.
Saskaņā ar informāciju Iepirkumu uzraudzības biroja mājas
lapā iekārtas iegādātas par kopējo
summu 568 474 eiro bez PVN.
Atklātā konkursa uzvarētājs un
iekārtu piegādātājs ir «Siemens
Osakeyhito» Latvijas filiāle.

 Ilze Knusle-Jankevica

No nākamā gada 1. janvāra Latvijā tiks atvērts
elektrības tirgus mājsaimniecībām, un turpmāk tās varēs pašas izvēlēties, no kā un par kādu
cenu iegādāties elektrību. Lai gan Jelgavas
centralizētās siltumapgādes uzņēmums «Fortum
Jelgava» koģenerācijas
procesā gadā var saražot
tik daudz elektrības, lai
pietiktu visai Jelgavai,
uzņēmums elektrību pa
tiešo mājsaimniecībām
netirgos.
Uzņēmuma pārstāve Guntra Matisa skaidro, ka «Fortum Jelgava»
elektroenerģiju ražo tikai saskaņā
ar pieprasījumu tirgū konkrētā
brīdī, turklāt saražotās elektrības
daudzums ir cieši saistīts ar siltuma
ražošanu. «Elektroenerģija vasaras periodā tiek saražota mazākā
apmērā nekā ziemā, un tas radītu
problēmas nepārtraukti nodrošināt
mājsaimniecības tieši ar «Fortum»
stacijā saražotu elektroenerģiju,»
norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa. Viņa atzīst:
protams, ir iespējams trūkstošo
elektroenerģiju piepirkt klāt no
citiem tirgotājiem, bet šis process
būtu salīdzinoši sarežģīts. Turklāt
uzņēmuma šī brīža aprēķini rāda
– lai elektroenerģijas tirdzniecība
mājsaimniecībām būtu ekonomiski pamatota un izdevīga gala
patērētājam, jāaptver pietiekami
liels patērētāju loks, kas būtu viss
Latvijas patērētāju tirgus, ne tikai

Mātera un Zirgu ielas
krustojumā – luksofors
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Īsi
 Gada nogales svētkos jārēķinās
ar izmaiņām Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, muzeju un
bibliotēku darba laikos. Tornis 24.,
25., 31. decembrī un 1. janvārī būs
slēgts, līdz ar to nestrādās arī restorāns
«La tour de Marie». Pārējās dienās
Sv.Trīsvienības baznīcas tornis strādās
bez izmaiņām. Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs un Ādolfa
Alunāna muzejs strādās 27., 28. decembrī un 2., 3. un 4. janvārī no pulksten 10 līdz 17. Bet pilsētas bibliotēkās
– Zinātniskajā, Miezītes, Pārlielupes
un bērnu bibliotēkā «Zinītis» – rīt, 19.
decembrī, ir Spodrības diena, līdz ar to
tās būs slēgtas. 23., 30. decembrī un
10. janvārī visas bibliotēkas strādās no
pulksten 10 līdz 17, bet 24., 25., 26.,
31. decembrī, kā arī 1. un 2. janvārī
bibliotēkas būs slēgtas.
 Jelgavas tirgus administrācija
informē, ka 25. un 26. decembrī, kā
arī 1. un 2. janvārī tirgus pircējiem būs
slēgts. Tirdzniecības centrs «Rosme»
22. un 29. decembrī strādās.

Foto: Raitis Supe
 Sintija Čepanone

Šonedēļ Mātera un Zirgu ielas krustojumā uzstādīti luksoforu balsti,
un, tiklīdz tiks veikti visi
tehniskie darbi, šajā
krustojumā satiksmi
uzsāks regulēt luksofori, nodrošinot ērtāku
un drošāku pārvietošanos kā automašīnām,
tā gājējiem.

«Plānots, ka šajā krustojumā luksoforu darbību regulēs
brauktuvē iestrādātie sensori
– galvenais virziens būs Mātera
iela, un, braucot pa to, luksoforā
pastāvīgi degs zaļais signāls,
savukārt, tiklīdz ielai pietuvosies transports no Zirgu ielas
vai izsaukuma pogu nospiedīs
gājējs, gaismas signāls luksoforā automātiski pārslēgsies,»
Jelgavas iedzīvotāji. Šādam solim skaidro pašvaldības iestādes
«Fortum Jelgava» vēl pagaidām
nav gatavs.
«Fortum» Jelgavā var saražot ap
150 gigavatstundām elektroener-  Ilze Knusle-Jankevica
ģijas gadā, un saskaņā ar «Sadales
tīkla» datiem tas ir gandrīz tik, cik
SIA «Ceļa būvniecības
pilsētā tika patērēts 2013. gadā
sabiedrība «Igate»» rīko– Jelgavā 2013. gadā mājsaimniecītā sociālā projekta «Jelbas patērēja 44 gigavatstundas, uzgavas pagalms 2014»
ņēmēji – 111 gigavatstundas; šī gada
laikā pavasarī Loka
deviņos mēnešos elektrības patēriņš
maģistrālē tiks ierīkots
Jelgavā bijis 114 gigavatstundas
jauns bērnu rotaļu lau(mājsaimniecības patērēja 33 gigakums ar šūpolēm, slīdvatstundas, uzņēmumi – 81).
kalniņu, smilšu kasti ar
Lai varētu elektrību realizēt
pārsegu un soliņiem,
vairumtirdzniecībā brīvajā tirgū,
veicot grafisku krāsobūvējot koģenerācijas staciju, tika
jumu uz esošā asfalta,
izbūvēta arī tam nepieciešamā infrapārkrāsojot esošo vinstruktūra – 110 kilovatu elektriskā
grošanas sienu, uzstākabeļa savienojums ar augstspriedot atkritumu urnas.
guma tīklu Viskaļu apakšstaciju.
«Katru dienu «NordPool Spot»
Šoreiz galvenās pārmaiņas piebiržā tiek publicēta nākamās dienas dzīvos Loka maģistrāles 7., 11.,
elektroenerģijas cena, saskaņā ar 13. un 15. namu pagalms, uzņēkuru mēs ļoti detalizēti plānojam mumam sadarbojoties ar projeknākamās dienas elektroenerģijas ta pieteicēju Inesi Upenieci un
ražošanu. Līdz ar to, ja cenas ir ainavu arhitekti Unu Īli, un māju
zemas un mums elektroenerģijas iedzīvotājiem. «Tā kā šis projekts
ražošana nav ekonomiski pamatota, ir sarežģītāks nekā iepriekšējais,
to neražojam vai ražojam minimā- ko realizējām Nameja ielā, tad
lā apmērā,» tā G.Cimdiņa. Viņa
uzsver: tas, ka uzņēmums ražo un
vairumtirdzniecībā pārdod elektrību, uzlabo siltumenerģijas cenas  Ilze Knusle-Jankevica
konkurētspēju jelgavniekiem.
Medicīnas tekstilizstrādājumu
Lai gan elektrība, nonākot kopējā tīklā, zaudē savu izcelsmi, ražošanas uzņēmums meklē
iespējams, ka jelgavnieki tiešām telpas šūšanas darbnīcai, kurā
izmanto vietējo elektrību – «Fortum plānots nodarbināt 30 – 40 darbiJelgava» sadarbības partneru vidū niekus. Vēlams, lai telpas atrastos
ir arī Latvijas lielākie elektroener- Jelgavā vai Ozolnieku novadā apģijas tirgotāji, kuri nodarbojas arī dzīvotā vietā, jo tepat tiks meklēti
ar elektroenerģijas tirdzniecību arī darbinieki.
Zemgales reģiona Kompetenču
mājsaimniecībām.

«Fortum» elektrību pa tiešo
mājsaimniecībām netirgos

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Pilsētsaimniecība» satiksmes
organizācijas plānotāja Dzidra
Staša, piebilstot, ka tādējādi tiks
uzlabota satiksmes drošība un
nodrošināta vienmērīga satiksmes plūsma gan pa Mātera, gan
Zirgu ielu. Pēc līdzīga principa
šobrīd pilsētā darbojas luksofori
Dobeles šosejas krustojumā ar 4.
līniju un 5. līniju.
«Pilsētsaimniecības» vadītāja
pienākumu izpildītājs Māris
Mielavs informē, ka lēmums
par luksoforu uzstādīšanu Mātera un Zirgu ielas krustojumā
pieņemts Satiksmes kustības
drošības komisijas sēdē un ir
saistīts ar plānotajam satiksmes
terminālim nepieciešamās ielu
infrastruktūras sakārtošanu
dzelzceļa stacijas apkārtnē. «Šis
krustojums ir grūti pārredzams,
un šobrīd katram autovadītājam, izbraucot no Zirgu ielas, ir
jāapstājas un jānovērtē situācija,
lai droši šķērsotu krustojumu.

Īpaši rīta un vakara stundās, kad
pieaug transporta plūsma, satiksmes kustība tur ir apgrūtināta,
tāpat turpat netālu atrodas Valsts
ģimnāzija un Sporta halle, kas
nozīmē arī lielāku gājēju plūsmu
un nepieciešamību pastiprināti
domāt par satiksmes drošību.
Jāņem arī vērā, ka, noslēdzoties
Sporta ielas turpinājuma izbūvei,
satiksmes intensitāte pa Zirgu
ielu, visticamāk, pieaugs, jo Zirgu
iela līdz ar to būs ērts maršruts,
lai nokļūtu Zemgales prospektā,
tostarp plānotajā plašajā auto
stāvlaukumā Sporta ielas vecajā
posmā,» tā M.Mielavs. Viņš norāda, ka luksoforu balstu uzstādīšana krustojumā veikta šonedēļ,
taču pieslēguma izbūve tuvākajās
nedēļās turpināsies, līdz ar to
luksofori darboties, satiksmi
regulējot atbilstoši brauktuvē
iestrādāto sensoru raidītajam
signālam, varētu sākt nākamā
gada pirmajā pusē.

Loka maģistrāles pagalmā būs rotaļu laukums
projekta saskaņošana aizņēma
vairāk nekā trīs mēnešus. Līdz ar
to darbus nācās pārcelt uz pavasari,
lai gan sākotnēji bijām plānojuši,
ka pagūsim daļu darbu paveikt
jau līdz valsts svētkiem,» norāda
uzņēmuma pārstāve Dace Zviņģele. Sākumā projektu bija paredzēts īstenot divos posmos – šogad
demontēt vecās, nefunkcionējošās
konstrukcijas pagalma vienā daļā
un nākamajā gadā uzstādīt jaunu
bērnu rotaļu laukumu. «Pēc sarunām ar Jelgavas pilsētas Būvvaldi
un pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldi esam pieņēmuši
lēmumu, ka nākamā gada pavasarī
tiks realizēts otrais etaps, bet pirmo
mēs nerealizēsim, jo šobrīd demontējamie elementi atrodas uz zemes,
kas tiek nomāta trešajai personai.
Līdz ar to šo darbu posmu būs iespējams īstenot, kolīdz būs izbeigts
nomas līgums ar trešo personu,
piemēram, Lielās talkas ietvaros,
sadarbojoties pašvaldībai ar iedzīvotājiem,» stāsta D.Zviņģele,

piebilstot, ka jaunizveidotais rotaļu
laukums būs «Igates» dāvana Jelgavas pilsētai un to varēs izmantot
jebkurš jelgavnieks.
Jāatgādina, ka vēl atsevišķi
labiekārtošanas darbi paredzēti
pagalmos Kronvalda ielā 5 un
Dobeles šosejā 96 un 98. Pagalmā
Kronvalda ielā 5 tiks nomainīti karuseļa un šūpoļu sēdeklīši,
atjaunoti soliņi, uzstādīts viens
jauns soliņš un atkritumu urna,
smilšu kastē tiks atjaunotas smiltis
un kastei tiks uzvilkts pārvalks,
lai smiltis vienmēr būtu tīras, kā
arī nokrāsotas šūpoles un soliņi.
Savukārt pagalmā Dobeles šosejā
tiks atjaunots basketbola grozs un
tā vairogs, uzstādītas divas atkritumu urnas, demontēti betona bloki
– salauzta soliņa pēdas – un kopā ar
iedzīvotājiem tāpat kā Kronvalda
ielā tiks nokrāsotas šūpoles un soliņi, sakārtota smilšu kaste, uzstādīti
sēdeklīši ap smilšu kasti un iekārtas divas šūpoles. Darbus plānots
veikt īsi pirms Lieldienām.

Šūšanas uzņēmums meklē telpas
attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone stāsta, ka potenciālais
šūšanas uzņēmums meklē 400
– 500 kvadrātmetrus lielas telpas
1. stāvā. Tajās paredzēts izvietot
gan ražotni, gan noliktavu, tāpēc
ir būtiski, lai vismaz 100 kvadrātmetri ir apsildāmi. Vajadzīgs arī
elektropieslēgums un internets.
Vēlama neliela virtuve, labierīcī-

bas, garderobes telpa. Vietai jābūt
ar ērtu piekļuvi – lai varētu ievest
un izvest paletes, lai būtu arī vieta
auto novietošanai.
Tiem, kam ir kas piedāvājams, lūgums informāciju, pievienojot ēkas plānojumu un
fotogrāfijas, nosūtīt pa e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.
lv. L.Miķelsone šo informāciju
pārsūtīs uzņēmumam.

 Jelgavas 3. sākumskolā mainīts
laiks bērnu reģistrācijai izglītības
uzsākšanai 1. klasē 2015./2016. mācību gadā. Uzņemšana pirmajā klasē
5. janvārī tur sāksies pulksten 8.
 Tr e š d i e n J e l g a v a s d o m ē
sveikti pilsētas sportisti par sasniegumiem novembrī.

Šoreiz uzteikts Andrejs Makuha, kuram
4. vieta pasaules čempionātā svara
bumbu celšanā, cīņas kluba «Milons»
audzēkņi Juris Egle un Diāna Dzaseževa (treneris Vladimirs Smirnovs) par 1.
vietu starptautiskā brīvās cīņas turnīrā
kadetiem «Helsinki Open», Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidotājas Diāna
Ņikitina un Nikola Mažgane (treneris
Romāns Panteļejevs) par 1. vietu ISU
starptautiskās sacensībās «Volvo Open
Cup 25th» un Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas audzēknis Deniss
Komars (trenere Astra Ozoliņa), kurš
Latvijas atklātajā sprinta čempionātā
laboja starptautiskā sporta meistara
Arsena Miskarova 32 gadu vecu Jelgavas rekordu 100 metros brasā.
 Piektdien un sestdien, 19. un 20.
decembrī, norisināsies ikgadējais
Ziemassvētku tirdziņš pie «Keramika
LV» veikala Rīgas ielā 67. Abas dienas
tirdziņš būs atvērts no pulksten 9 līdz
17. Tirdziņa apmeklētāji varēs iegādāties svečturus, bļodas, šķīvjus, krūzes,
ugunsizturīgas keramikas pannas, kafijas kannas, vāzes, virtuves piederumus,
suvenīrus un Ziemassvētku dāvanas,
informē uzņēmumā.
 Svētkos mainīts Jelgavas kultūras nama kases darba laiks. 22.
decembrī kase strādās no pulksten 16
līdz 18, 23. decembrī – no pulksten
14 līdz 19. 24. un 25. decembrī tā
būs slēgta, 26. decembrī strādās no
pulksten 16 līdz 18, 27. decembrī
– no pulksten 10 līdz 15, 28. decembrī
– no pulksten 17 līdz 19, 29. decembrī
– slēgta, 30. decembrī no pulksten 14
līdz 19.30, bet 31. decembrī, 1. un 2.
janvārī kase būs slēgta. Kases tālrunis
63084679.
 Paziņoti Ekonomikas ministrijas
un Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras rīkotā konkursa «Eksporta
un inovācijas balva 2014» uzvarētāji.
Kategorijā «Rūpnieciskais dizains»
par uzvarētāju atzīts Jelgavas biznesa inkubatorā dzimušā uzņēmuma
«Felici» mušļa iepakojums, bet divi
Jelgavas uzņēmumi saņēmuši atzinību. Kategorijā «Eksportspējīgākais
komersants» lielo un vidējo komercsabiedrību grupā atzinīgi novērtēts
otrreizējo materiālu pārstrādātājs «PET
Baltija», kategorijā «Importa aizstājējprodukts» atzinību saņēma piena
pārstrādes uzņēmuma «Latvijas piens»
svaigie sieri «Sniega bumbas».

Ritma Gaidamoviča
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Tuvojoties gada nogalei, laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» tradicionāli
uzrunā Jelgavas domes deputātus, aicinot izvērtēt aizejošo gadu, savu
iniciatīvu un ieguldījumu, domē pārstāvot jelgavnieku intereses. Jāatgādina, ka korekcijas domes sastāvā ieviesa rudenī notikušās Saeimas
vēlēšanas – līdzšinējais pilsētas domes deputāts Dainis Liepiņš tika
ievēlēts Saeimā, un viņa vietā stājās partijas biedrs Jānis Bacāns, kurš,
kā pats atzīst, vēl tikai iepazīstas ar jaunajiem deputāta pienākumiem.
Kāds bijis 2014. gads Jelgavā un kādas ir iestrādes nākamajiem?

«Būšu izpildījis solījumu likvidēt
rindas uz bērnudārziem»
Aigars Rublis, domē ievēlēts no «Vienotības»:
«Aizejošais gads ir bijis bagāts ar dažādiem notikumiem un sasniegumiem.
Piemēram, Jelgava ieguva Eiropas Gada
pašvaldības balvu, 4. vidusskolas koris
uzvarēja Pasaules koru olimpiādē, Virslīgas
futbola komanda ieguva Latvijas kausu un
izcīnīja 3. vietu. Un daudzas citas lietas,
kuras varētu uzskaitīt. Tas nebūtu noticis
bez pašvaldības finansiālā atbalsta un mērķ
tiecīga pedagogu un speciālistu darba.
Man kā atbildīgajam par izglītību, sportu
un bibliotēkas darbu gribas minēt vairākas
lietas, kuras bija iespējams šogad īstenot. Kā
pirmo noteikti gribu minēt jaunā bērnudārza «Kāpēcīši» nodošanu ekspluatācijā,
kas ar nākamā gada 1. februāri uzsāks
savu darbību. Ar Skautu ielas bērnudārza
atvēršanu nākamā gada aprīlī varēšu teikt,
ka esmu izpildījis solījumu likvidēt rindas
uz bērnudārziem. Pavisam jaunu veidolu
ir ieguvis bērnudārzs «Rotaļa» ar jauno
telpu piebūvi, nodrošinot vairāk iespēju
bērniem ar īpašām vajadzībām. Tehniskās
jaunrades un radošuma pilnveidošanai šogad ir pieejamas bērnu attīstību veicinošās
spēles. Gandarījums ir par Zinātniskās
bibliotēkas telpu remontu, kur jaukas telpas
ieguva pirmā stāva abonementa daļa. Par
to īpaši priecājas mazie lasītāji, kuriem ir
ierīkota speciāla telpa viņu lasītprasmei
un rotaļām.
Esam atsaukušies Latvijas Olimpiskās

deputāti

Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

Viena no prioritātēm – sociālās
uzņēmējdarbības attīstība
Rita Vectirāne, domē ievēlēta no Zaļo
un zemnieku savienības:
«Sociālajā jomā mūsu prioritāte ir ģimenes ar bērniem. Pēdējā gadā esam strādājuši, lai sniegtu lielāku atbalstu ģimenēm,
atceļot vecāku līdzfinansējumu lielākajai
daļai interešu izglītības pulciņu, pārskatot
pašvaldības atbalstu attiecībā uz palīdzību
mājokļa jautājumos, kā arī paplašinot
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
tīklu. Jau nākamgad bērnus uzņems divos
jaunos bērnudārzos – Ganību un Skautu
ielā –, kopā nodrošinot 400 papildu vietas.
Mūsu pienākums ir radīt visus apstākļus,
lai vecāki pilsētā varētu justies droši un
pārliecināti par savu bērnu iespējām augt
un attīstīties.
Arī sadarbībā ar citām sociālajām grupām ir izveidojies konstruktīvs dialogs, kā
rezultātā pilsētā ir izdevies uzlabot vides
pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzī- atbalstu pensionāriem braukšanai sabiedbām.
riskajā transportā, palielinot dotēto braucieNākamgad vērtēsim iespēju paplašināt nu skaitu no 16 uz 20 braucieniem. Tāpat

sekosim, lai pašvaldības sniegtā sociālā
palīdzība sasniegtu mērķi un cilvēkiem pēc
nonākšanas krīzes situācijā būtu iespēja atgriezties gan darba tirgū, gan sabiedriskajā
dzīvē. Viena no prioritātēm sociālajā jomā
turpmākajos gados būs sociālās uzņēmējdarbības attīstība, kurai varēs piesaistīt
līdzekļus no Eiropas Sociālā fonda. Tie būs
ar pašvaldības atbalstu veidoti uzņēmumi,
kuru mērķis būs nodrošināt ar darba vietām tos pilsētniekus, kuri objektīvu iemeslu
dēļ nevar atrast darbu citviet. Ar Saeimas
deputātu Augusta Brigmaņa un Andra
Bērziņa atbalstu valsts budžetā ir paredzēti līdzekļi bērnu rotaļu laukuma un āra
trenažieru laukuma izveidei. Vēl neesam
izlēmuši, kur tos izvietot – Raiņa parkā vai
Pasta salā –, tādēļ šajā jautājumā labprāt
uzklausītu arī pilsētnieku viedokli.
Novēlu visiem sirsnīgus Ziemassvētkus,
panākumiem un jaunām idejām bagātu
jauno gadu, kurš aizritēs pilsētas 750.
jubilejas zīmē.»

Lai izdodas Jubilejas gads!
komitejas aicinājumam veidot sporta klasi,
kura veicina bērnu fizisko sagatavotību
un, iespējams, kādam radīs interesi arī par
profesionālo sportu.
Kā nepaveikto gribu uzsvērt, ka līdz galam nav realizēta ideja par airēšanas bāzes
rekonstrukciju, ņemot vērā jaunās ieceres
par vietas maiņu un Pils salas attīstības
vīziju.
Nav lielu vai mazu darbu – ir tikai kopā
paveiktais, ar ko mēs varam lepoties. Katra
darba beigās ir jābūt gandarījumam par
izdarīto. Tāpēc novēlu, lai ikkatrs no mums
izjūt lepnumu par savu valsti, pilsētu, kuru
veidojam! Lai pārticība ir jūsu ģimenēs un
laimīgs jaunais gads!»

Pagalmu sakārtošanas
programma ir jāievieš

Jurijs Strods, domē ievēlēts no «Visu
Latvijai»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK:
«Izvērtējot 2014. gadā paveikto – uzbūvēts Aviācijas ielas posms, veikti Pasta
salas kā aktīvas atpūtas vietas iekārtošanas darbi, iesāktais «termināļa» projekts,
Lietuvas šosejas renovācija gandrīz divu
kilometru garumā, bērnudārza ar baseiniem Ganību ielā būvniecība, kā arī bērnudārza Skautu ielā rekonstrukcija, Jāņa
ielas kolektora izbūve, dzeramā ūdens
sagatavošanas stacijas renovācijas darbi
(atdzelžošanas filtru un nanofiltru izbūve),
III kārtas ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūve, jaunu kanalizācijas posmu
izbūve sadarbībā ar iedzīvotājiem Lauksaimnieku, Madaru un Ķeguma ielā, Jelgavas tehnikuma būvniecības darbi, SIA
«Fortum» virszemes līniju «ieguldīšana»
pazemē u.c. –, izsaku pateicību visiem Jelgavas iedzīvotājiem, kuriem nācās paciest
īslaicīgās neērtības, un vienlaikus ceru, ka
patiess prieks un lepnums par paveikto ir
visiem darba procesā iesaistītajiem. Ne
velti Jelgavai šogad tika izteikta atzinība
gan Platīna peles, gan Eiropas Gada pašvaldības veidā. Lai to sasniegtu, ļoti daudzi

Roberts Šlegelmilhs, domē ievēlēts
no «Visu Latvijai»-«Tēvzemei un brīvībai»/
LNNK:
«Šobrīd turpinu apgūt valsts un pašvaldību struktūru un lēmumu pieņemšanas
procesu. Ja privātajā sektorā lēmuma pieņemšana notiek daudz ātrāk un vienkāršāk,
tad publiskā sektorā tas notiek daudz lēnāk
un smagnējāk. Tieši šī iemesla dēļ pārāk
novēloti izteicu priekšlikumu par pagalmu
sakārtošanas programmas ieviešanu jau
2014. gadā. No savas pieredzes un kļūdām
ir jāmācās, tāpēc 2014. gadā jau laikus
strādāju pie tā, lai programma tiktu ieviesta
2015. gadā. Jelgavas pilsētā tiek realizēti
dažādi projekti, kuri palīdz sakārtot pilsētas infrastruktūru, taču novārtā palikuši
daudzdzīvokļu namu pagalmi, kuri ir ļoti
sliktā stāvoklī.
2014. gadā esmu piedalījies vairāku svarīgu lēmumu pieņemšanā. Ar piedalīšanos
saprotu – aktīva diskusija gan komiteju
sēdēs, gan ārpus tām, lai lēmumi un pašvaldības saistošie noteikumi būtu kvalitatīvāki.
Piemēram, ir izdevies izstrādāt kvalitatīvākus saistošos noteikumus par pirmsskolas
izglītības nodrošināšanu Jelgavā. Protams,
tos vēl varētu uzlabot, jo uzskatu, ka valsts
naudai jāseko bērnam neatkarīgi no tā, vai
viņš apmeklē pašvaldības vai privāto bērnudārzu. Ar domes lēmumu pieņemšanu

vēl nekas nebeidzas, jo tos nepieciešams
skaidrot iedzīvotājiem, ko arī sistemātiski
daru.
Deputāta darbā ir redzamā un neredzamā
daļa. Neredzamā daļa – tiešā komunikācija
ar iedzīvotājiem, viņu ikdienas problēmu
risināšana un domes lēmumu skaidrošana.
Šajā gadā esmu risinājis vairāku iedzīvotāju
problēmjautājumus un ņēmis vērā dažādus
priekšlikumus.
Cilvēku domām ir liels spēks. Pozitīvas
domas pievelk pozitīvas lietas, negatīvas
domas pievelk negatīvas lietas, tāpēc 2015.
gadā novēlu jums domāt pozitīvi, un viss
jums izdosies!»

Andris Tomašūns, domē ievēlēts no
«Vienotības»:
«2014. gadā Jelgavas domes darbs vērtējams kā iepriekšējos gados iesākto darbu
labs turpinājums, bez asumiem, strīdiem
vai skandāliem. Pilsētas infrastruktūras
sakārtošanas projekti, investīciju piesaiste,
nodokļu ieņēmumu palielināšanas plāni,
aktīvas sabiedriskās dzīves mudināšana.
No malas skatoties, var šķist, ka rutīna,
bet pārmaiņas jelgavnieku un pilsētas
viesu vērtējumā ir uztvertas pozitīvi.
Jelgava ar katru gadu kļūst skaistāka, un
neērtības lielo būvdarbu un remontu dēļ
tiek pieciestas.
Jau vairākus gadus cenšos pārliecināt
Jelgavas domes deputātus un izpildvaras darbiniekus par to, ka, sagatavojot
būvprojektus jeb dodot atļaujas rakšanas
darbiem pilsētā, vajag pievērst uzmanību
Jelgavas vēstures zināšanām, lai nepieļautu
pagātnes liecību iznīcināšanu vecpilsētas

Dace Olte, domē ievēlēta no Zaļo un
zemnieku savienības:
«Ar gandarījumu jāatzīmē, ka tieši šogad Jelgava ieguva titulu «Eiropas Gada
pašvaldība 2014», kas ir visu jelgavnieku
kopīga darba rezultāts daudzu gadu
garumā.
Kā šogad svarīgākie darbi jāpiemin Pasta salas labiekārtošanas darbu nobeigums
un Jāņa kolektora izbūve. Protams, ka jebkuri remontdarbi rada neērtības un prasa
lielu pacietību, taču, manuprāt, ne vienmēr
darbu veicēji padomāja par to jelgavnieku
drošību, kuriem ikdienā bija jādodas uz
darbu, mācībām un tamlīdzīgi. Man bieži
jādomā, ka traģiskā lielveikala «Maxima»

nelaime ir jau aizmirsusies un valda ikdienas vieglprātība un bezatbildība.
Strādāju domes Sociālo lietu, veselības
aizsardzības un kultūras komitejā, un esam
izskatījuši daudzu jelgavnieku iesniegumus,
cenšoties atrast individuālu risinājumu
katrai problēmai un mēģinot panākt arī
paša iesniedzēja ieinteresētību mainīt savu
attieksmi pret darbu un pilsoņa pienākumiem. Manuprāt, ir labi, ka šīs komitejas
deputāti, lai gan pieder pie dažādiem politiskajiem uzskatiem, izskatot sociālos
jautājumus, ir vienoti vēlmē palīdzēt un
atrast pareizāko un taisnīgāko atbildi. Taču
ir būtiska problēma – daudzi darbspējīgie
vēlas tikai izmantot normatīvajos aktos

noteikto pabalstu sistēmu, bet nevēlas ne
mācīties, ne strādāt, ne apgūt jaunas darba prasmes, un komitejai vairāk jācenšas
pabalstu pieprasītājus motivēt pašiem būt
atbildīgiem par sevi un savu ģimeni.
Manuprāt, jelgavnieki ir kļuvuši daudz
patriotiskāki un lepnāki par savu pilsētu
– tas bija labi redzams plaši apmeklētajā un
emocionālajā Lāpu gājienā 11. novembrī,
kopīgajā priekā par 4. vidusskolas bērnu
kora uzvaru Pasaules koru olimpiādē un
citos pašlepnumu apliecinošos piemēros. No
maziem un lieliem sasniegumiem, no labo
emociju mirkļiem mēs visi kopā veidojam
Jelgavas un visas Latvijas tēlu. Lai kļūtu par
savas pilsētas patriotu, nemaz nav vajadzīgs

ieguldīja un turpina ieguldīt savu izdomu,
radošumu, centību.
Lai piedod tie, kuru veikto neminēju, un
atvaino tie, kuriem kāds darbs šķita slikti
darīts, – domas mums ir nodarbinātas ar
pilsētas vides un sniegto pakalpojumu
uzlabošanas pasākumiem.
2015. gads būs ļoti atraktīvs gads, jo
mūsu pilsēta svinēs nopietnu jubileju
– 750 – un to darīs visa gada garumā – jau
no uguņošanas, sagaidot jauno gadu, līdz
pat decembra beigām. Pasākumu plāns ir
veidots bagāts ar dažādām aktivitātēm,
kur ikkatrs atradīs kaut ko savai gaumei.
Jelgava vispār ir bagāta ar ļoti dažādiem
notikumiem, turklāt daudzi notikuši
pirmoreiz Latvijā un ne tikai, piemēram,
pirms 200 gadiem Jelgavā tika dibināta
pirmā zinātniskā biedrība Baltijā – Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība
(1815. gada 23. novembrī Pētera akadēmijas telpās tika parakstīts dibināšanas
akts). Savukārt saimnieciskie darbi turpināsies – tiks pabeigti gan abi bērnudārzi,
gan «termināļa» projekts, kas noslēgsies
jūnijā, gan dūņu laukumu izbūve ar
noslēgtu uzglabāšanas angāru, tāpat ir

ieplānoti jauni projekti siltumapgādes
uzlabošanas sistēmā, tiek gatavots jauns
pieteikums ūdensvada IV kārtai, tuvojas
noslēgumam jaunu rūpnīcu būvniecība
gan Rubeņu ceļā, gan Aviācijas ielā, arī
LLU būvēs jaunas Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes telpas...
Izaicinājumu ir daudz, un es ceru, ka
katrs jelgavnieks, pieliekot savas pūles,
veidos dzīvi mūsu pilsētā arvien jaukāku
un patīkamāku. Lai izdodas Jubilejas
gads! Veiksmi, veselību un viedumu 2015.
gadā!»

Šis gads – iepriekšējo darbu labs turpinājums

teritorijā. Jau tā tik maz kas saglabājies no
vecās Jelgavas pēc karu un padomju laiku
nodarītajiem postījumiem. Ir nepieciešams
vienmēr nodrošināt arī vēsturnieku – ar-

heologu – klātbūtni pilsētā zemes rakšanas
darbos, jo pieredze rāda, ka zem zemes
glabājas veco ēku pamati, pagrabi, veci apbedījumi, pat bijušo muižu atstātie kultūrslāņi. Jāmācās no jauna Jelgavas vēsture,
jāzīmē Jelgavas vēsturiskās apbūves kartes.
Jāsaudzē palikušās vēstures liecības darbos,
jo vārdos jau katru gadu mēs skaļi paužam,
ka mīlam savu pilsētu, kas nākamgad svinēs 750. gadadienu.
Ceru, ka pilsētas jubilejā jelgavnieki saņems mazu dāvanu – grāmatu par Jelgavas
vēsturi, kuras tapšanā pagājuši vairāki gadu
desmiti. Jelgava ir bijušas mājas daudziem
slaveniem cilvēkiem, un esmu ierosinājis
domei padomāt par Jelgavas Goda pilsoņa
statusa atjaunošanu, rosinot šo godu piešķirt šobrīd pasaulē slavenākajam jelgavniekam šķēpmetējam Jānim Lūsim.
Novēlu jelgavniekiem jaunajā gadā atrast
labāko veidu, kā darbos godināt savas pilsētas 750. gadadienu!»

«Deputāti, izskatot sociālos jautājumus, ir vienoti vēlmē palīdzēt un atrast taisnīgāko atbildi»
veikt kaut ko pārcilvēcīgu. Arī katra atbildīgs ikdienas darbs un pozitīvā attieksme ir
liels spēks un kopējai lietai noderīgs.
Man personīgi 2014. gads nebija viegls,
jo guvu pleca traumu un nācās diezgan ilgi
ārstēties, taču tā bija arī jauna pieredze
– kā dzīvot, ja darbojas tikai viena roka.
Kopumā sabiedrība ir ļoti atsaucīga, un ikdienā bieži saņēmu atbalstu no pilnīgi svešiem cilvēkiem, lai gan tieši Jelgavā kāds
students pie bankomāta mani pamācīja: ja
ir tikai viena roka, tad vajag sēdēt mājās,
nevis maisīties pa kājām veselajiem...
Tāpēc saku paldies visiem par atbalstu
un novēlu jaunajā gadā veselību, izturību
un spēku darīt labus darbus!»

Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

deputāti

5

Jelgavā – garākais Pilsētas svētku gājiens Latvijā
Mintauts Buškevics, domē ievēlēts no
Zaļo un zemnieku savienības:
«Ar katru gadu mūsu pilsēta kļūst pievilcīgāka: realizēti infrastruktūras projekti,
un pilsēta ieguvusi jaunus pilsētvides vaibstus. Manas darbības sfēra un prioritātes,
par kurām iestājos, ir kultūras, tūrisma,
sporta un izglītības joma. Šogad iegūtais
tituls «Eiropas Gada pašvaldība 2014» ir kā
apliecinājums pareizam pašvaldības darba
virzienam, vērtēšanas komisijai uzteicot, ka
Jelgavā ikviens, tostarp cilvēki ar īpašām
vajadzībām, var saņemt daudzpusīgu un
kvalitatīvu izglītību un ikvienam ir iespēja
būt radošam. Pilsētā darbojas 152 interešu izglītības un mākslinieciskie kolektīvi

Samazinājām «legālo narkotiku»
izplatību
Sergejs Stoļarovs, domē ievēlēts no
«Saskaņas centra»:
«2014. gads iezīmējās ar to, ka, sadarbojoties ar policijas darbiniekiem, aktīvi
cīnījos pret tā saucamo «legālo narkotiku»
izplatību mūsu pilsētā, organizējot reidus
un skaidrojot pie tirdzniecības vietām
satiktajiem jauniešiem par šo vielu kaitīgumu. Visbeidzot šī jauno cilvēku «inde» tika
aizliegta arī valstiskā līmenī, taču darbs ar
jauniešiem tik un tā jāturpina, vairāk pievēršot viņus veselīgam dzīvesveidam. Tajā
savu artavu devusi arī pašvaldība, nodrošinot pilsētā dzīvojošos bērnus ar bezmaksas
interešu izglītību un dažādām kvalitatīvām
brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Esmu gandarīts arī par to, ka pašvaldībā
pieņemts lēmums par pabalsta rehabilitācijai izmaksāšanu Černobiļas AES avārijas
seku likvidatoriem, kuru veselība diemžēl
ir slikta un arī iztikšana – sarežģīta, tādēļ
ikviena palīdzība viņiem lieti noder.
Ja runājam par nākamo gadu, tad kā
vienu no paveicamajiem darbiem vēlos
minēt brīvdabas slidotavas pie Mītavas
tilta attīstīšanu. Proti, šai slidotavai būtu
nepieciešams jumts, lai bērni un pieaugušie

ar 5043 iesaistītajiem dalībniekiem, kas
ir gandrīz astoņi procenti no iedzīvotāju
skaita. Pašdarbības kustības attīstībai pašvaldība kolektīvus nodrošina ar bezmaksas
mēģinājumu telpām un apmaksā minimālo
algu māksliniecisko kolektīvu vadītājiem,
repetitoriem, koncertmeistariem un citiem
– kopumā 51 personai.
Prieks, ka kļūstam vienotāki – aizvien
vairāk pilsētnieku piedalās pasākumos.
2014. gada Pilsētas svētku gājienā ar devīzi «Ieraugi Jelgavu krāsās!» piedalījās 17
tūkstoši cilvēku, tā kopgarums bija trīs kilometri un 242 metri, tas ilga pusotru stundu,
kļūstot par pirmo oficiāli izmērīto un arī
garāko Pilsētas svētku gājienu Latvijā.

taļa», un izveidotas divas jaunas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes, izbūvējot
divus modernus peldbaseinus un sporta
zāli, kas dos iespēju palielināt to bērnu
loku, kuriem būs obligātā peldētapmācība,
turklāt mazāko klašu audzēkņiem šeit būs
piemērotāka un modernāka bāze. Tāpat
šogad pievērsu pastiprinātu uzmanību, lai
jaunatklātās Pasta salas būvniecības procesā tiktu ņemti vērā tehniskie risinājumi
un funkcionalitāte, lai šis komplekss būtu
maksimāli pielāgots aktīvai atpūtai un veidotos kā unikāla mākslas un kultūras telpa,
kur organizēt liela mēroga starptautiskus
festivālus un citus pasākumus.
Lai radošs mums visiem 2015. gads!»

Pilsēta ir nodrošināta ar
kvalitatīvu dzeramo ūdeni

Vilis Ļevčenoks, domē ievēlēts no Zaļo
un zemnieku savienības:
«Strādājot Tautsaimniecības attīstības
un pilsētvides komitejā un Finanšu komitejā, mans uzdevums ir panākt, lai savlaicīgi
tiktu realizēti uz pilsētas attīstību vērsti
projekti. Kopumā pilsētā 2014. gadā ar
projektu realizāciju ir veicies labi. Uzskatu,
ka viens no galvenajiem šogad paveiktajiem
darbiem ir dzeramā ūdens sagatavošanas
stacijas nodošana ekspluatācijā – tas nozīmē, ka no maija pilsēta ir nodrošināta
ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Vēl šogad
uzsākām un līdz nākamā gada vidum
atpūtu uz slidām varētu baudīt jebkuros lai- nodosim ekspluatācijā ielas un infrastrukka apstākļos no vēla rudens līdz pavasarim. tūru ap dzelzceļa staciju. Tas radīs iespēju
Pozitīvi, ka Pasta salā ir izveidota slidotava, apvienot staciju ar autoostu, perspektīvā
taču šobrīd tās izmantošana atkarīga no
laika apstākļiem – ja līst lietus, tad tajā
praktiski slidot nav iespējams, jo virs ledus
izveidojas peļķes.
Noslēgumā gribu visiem jelgavniekiem
novēlēt veiksmīgu un laimīgu jauno gadu,
lai apkārt vienmēr ir labi un gaiši cilvēki un
lai ikviens lepojas ar savu pilsētu – Jelgavu,
kura 2015. gadā svinēs 750. jubileju!»

izveidojot vienotu satiksmes termināli, kā
arī izbūvēt modernu pilsētas tirgus teritoriju. Šim projektam nepieciešama investoru
piesaiste, un tas būs viens no mūsu 2015.
gada lielākajiem uzdevumiem.
Gribu uzsvērt, ka visi pilsētā realizētie
projekti ir vērsti uz pilsētas attīstību un
infrastruktūras uzlabošanu, lai piesaistītu
jaunus ražošanas uzņēmumus un palielinātu darbavietu skaitu.
Sākoties jaunajam ES plānošanas periodam, 2015. gadā strādāsim pie tādu projektu izstrādes, kas mūsu pilsētu padarītu
vēl sakārtotāku, draudzīgāku ģimenēm un
ērtāku dzīvošanai.
2015. gadā visiem jelgavniekiem novēlu
optimismu, veiksmi, laimi un spēju nekad

nekrist izmisumā neveiksmju priekšā!
Godam sagaidīsim mūsu mīļotās pilsētas
750. gadadienu!
Prieku visā, kas mainās, laimi visā, ko
spējat paturēt! Gaišus Ziemassvētkus un
radošu jauno gadu!»

Jāturpina darboties sabiedrības interesēs

Pašvaldībai ir jābūt visu redzošai

Ivars Jakovels, domē ievēlēts no «Saskaņas centra»:
«Šajā deputātu sasaukumā kā nozīmīgāko projektu uzskatu bērnudārza «Kāpēcīši»
Ganību ielā projekta mērķtiecīgu virzīšanu.
To jau nākamgad varēs apmeklēt 280
mazie jelgavnieki. Uzmanību esmu veltījis
arī Pasta salas attīstības projekta sekmīgai
realizācijai, lai jaunais Mītavas gājēju tilts
nekurienes vietā vestu uz sakārtotu un

Šogad veikti Jelgavas 750 gadu jubilejas
pasākumu plānošanas un organizatoriskie
darbi, tajā skaitā sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru veikti darbi,
lai 2015. gadā pilsētā notiktu tādi valsts
nozīmes pasākumi kā VIII Vidējās paaudzes
dejotāju svētki un 120. gade IV Vispārējiem
latviešu Dziesmu un mūzikas svētkiem
Jelgavā. Spilgts notikums 2015. gadā būs
grupas «Prāta vētra» koncerts 25. jūlijā!
2014. gadā ieguldītas investīcijas kultūras
un izglītības infrastruktūrā. Piemēram,
Jelgavas kultūras nama energoefektivitātes
paaugstināšanas darbu pirmā kārta, kuras
ietvaros pilnībā nomainīts jumts un nosiltināti bēniņi. Būtiska pārbūve veikta PII «Ro-

labiekārtotu teritoriju pašā pilsētas sirdī.
Savukārt pēc Speciālās pamatskolas apvienošanas ar 2. internātpamatskolu Filozofu
ielā raugos, lai tiktu realizēti visi skolēnu vecākiem dotie solījumi, uzceļot un iekārtojot
jaunu sporta zāli ar rehabilitācijas telpām,
kā arī sakārtojot skolai piegulošo Filozofu
ielas posmu.
Sociāldemokrātisko partiju «Saskaņa»
pārstāvošie deputāti konsekventi ir iestājušies un arī turpmāk iestāsies pret jaunu
azartspēļu vietu licenču izsniegšanu, tā
cīnoties pret cilvēku azartspēļu atkarības
postu un ģimeņu sagraušanu.
Visbeidzot – nozīmīgu savu darba daļu
veltu iedzīvotāju uzklausīšanai un problēmu risināšanai. Diemžēl joprojām ir gadījumi, kad iedzīvotāju balsij nākas sastapties
ar atsevišķu ierēdņu aklumu, kurlumu un
neiejūtību. Šādās reizēs lieti noder domes
deputāta ieinteresētība un likumdošanas
aktu pārzināšana. Pašvaldībai ir jābūt iejūtīgai, visu redzošai un dzirdošai, jo attīstīties
un augt kā pilsēta mēs varam tikai visi kopā.
Tā ir mana pārliecība!
Visiem jelgavniekiem novēlu priecīgus
Ziemassvētkus, kā arī veselīgu un panākumiem bagātu jauno gadu!

Valentīns Grigorjevs, domē ievēlēts no
«Saskaņas centra»:
«Pozitīvi vērtēju to, ka 2014. gadā saskaņā ar ekonomisko situāciju valstī un pilsētā
palielinājās un tika grozīts budžets, pārdalot
līdzekļus izglītībai, veselībai, kultūrai un
sociālajai jomai, tādējādi cenšoties palīdzēt
grūtībās nonākušajiem. Ir izdevies panākt,
lai arī šogad netiktu slēgta neviena pilsētas
skola, un cerams, ka arī nākamgad tās visas
varēs saglabāt un bērni turpinās mācības
ierastajā vidē. Tāpat atzinīgi jāvērtē fakts,
ka turpinājušies pilsētas labiekārtošanas,
dažu pašvaldībai piederošu ēku restaurācijas darbi, dzīvojamo māju siltināšana un
bērnudārzu rekonstrukcija. Noteikti vēlos
pieminēt to, ka netika palielināts, bet pat

samazināts darbinieku skaits domē un
pašvaldības iestādēs. Pozitīvi, ka, veicot
budžeta grozījumus, tika atrasti līdzekļi, lai
nodrošinātu dažādus atvieglojumus pensionāriem un maznodrošinātajiem.
Tajā paša laikā jāpiemin, ka nav sadzirdēti pilsētas iedzīvotāju lūgumi ieviest kārtību
un caurskatāmību komunālo pakalpojumu
un pasažieru pārvadāšanas pakalpojumu
sniedzēju darbā, piemēram, SIA «Fortum»
un SIA «Jelgavas autobusu parks».
Arī nākamajā gadā jāturpina konstruktīvs dialogs un pilnvērtīgi jāpilda savs
pamatpienākums – darboties sabiedrības
interesēs.
Visiem novēlu priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu jauno – 2015. – gadu!»

«Vēlos, lai ikviens jelgavnieks var lepoties
ar pilsētu, kurā dzīvo!»
Saulvedis Šalājevs, domē ievēlēts no
«Reģionu alianses»:
«2014. gads ir bijis spraigs un notikumiem bagāts – Eiropas Parlamenta un
Saeimas vēlēšanas, pilsētā realizēti nozīmīgi projekti. Būdams Jelgavas domes
deputāts, vienmēr esmu atbalstījis lēmumprojektus, kas veicina mūsu pilsētas attīstību un iedzīvotāju labklājību, un nākamajā
gadā savu nostāju nemainīšu, jo vēlos, lai
ikviens jelgavnieks var lepoties ar pilsētu,
kurā dzīvo. Es pārliecinoši atbalstīšu un
sekmēšu tādu lēmumu pieņemšanu, kas
veicinātu tādas svarīgas jomas Jelgavas
pilsētā kā izglītība, sports, kultūra un
sakārtota infrastruktūra kvalitatīviem

dzīves apstākļiem.
Turpmāk nopietna uzmanība jāpievērš
jaunu darba vietu radīšanai. Jelgavas
pilsētai jākļūst par pievilcīgu un sakārtotu
pilsētvidi, kas motivētu jauniešus to izvēlēties par savu potenciālo dzīvesvietu.
Prieks, protams, arī par pilsētas sasniegumiem sportā – futbola kluba «Jelgava»
izcīnītā trešā vieta Latvijas čempionātā,
basketbola kluba «Jelgava» restarts LBL,
hokeja kluba attīstība un individuālo sporta veidu sasniegumi. Ir svarīgi, ka sporta
dzīve pilsētā attīstās un ir arī panākumi.
Tas vairo jauniešu interesi par saprātīgu
un interesantu laika pavadīšanu.
zaudēt sasniegto, atrast meklēto un piepilGada nogalē vēlu labu veselību, nepa- dīt iecerēto! Laimīgu 2015. gadu!»

Sakārtota pilsētas un LLU infrastruktūra «Plāni ir lieli, bet sasniedzami!»
Andrejs Garančs, domē ievēlēts no
Zaļo un zemnieku savienības:
«2014. gadā turpinājušies pilsētas
labiekārtošanas darbi, un kā nozīmīgākos gribu izcelt ielu pie dzelzceļa
stacijas sakārtošanu, kur perspektīvā
būs arī autoosta; darbus Pasta salā, kur
būs pilsētniekiem un pilsētas viesiem
lieliska atpūtas vieta. Tāpat izbūvēts
gājēju celiņš gar Pilssalas ielu no tilta
līdz pilij, kas nodrošinās drošāku gājēju
kustību LLU darbiniekiem un augstskolas viesiem. Nodots ekspluatācijā
bērnudārzs Ganību ielā, vēl tiks nodots
ekspluatācijā arī peldbaseins, un ieguvēji
būs mazie jelgavnieki. Šogad arī pabeigti
LLU 8. dienesta viesnīcas būvdarbi, kur izbūvētas 116 labiekārtotas istabiņas un
nodrošināta iekļūšana ēkā cilvēkiem ar kustību traucējumiem.»

Jānis Bacāns, domē ievēlēts no «Reģionu alianses»:
«Savulaik kā uzņēmējs atbalstīju sporta
pasākumu organizēšanu Jelgavas pilsētā.
Tagad man ir dota iespēja gūt jaunu pieredzi, risinot jautājumus, kas saistīti ar katra
jelgavnieka labklājības līmeņa celšanu.
Piedaloties pirmajā Finanšu komitejas
sēdē, iepazinos ar cita veida kārtību un
noteikumiem, kas atšķiras no uzņēmējdarbības vides. Vairs nevar šauri koncentrēties
uz vienas problēmas risināšanu, bet daudzi
jautājumi jāskata kopsakarībās. Vienmēr
esmu vēlējies, lai lēmumi, kurus pieņem
pašvaldība, ir caurspīdīgi un saprotami
visiem pilsētas iedzīvotājiem. Arī turpmāk
sekošu līdzi lietderīgam naudas līdzekļu
izlietojumam, lai pilsēta neieslīgtu parādos

kādas nerentablas būves celtniecības dēļ.
Manas galvenās prioritātes ir daudzbērnu ģimeņu labklājības celšana, komunālo
maksājumu nesamērīgi augsto cenu samazinājums un veco ļaužu pansionāta celtniecība. Plāni ir lieli, bet sasniedzami. Jelgavas
pilsēta ir uzņēmējiem atvērta, draudzīga
un attīstīta vide. Šeit ir viena no straujāk
augošajām rūpniecības zonām valstī. Katrs
jauns uzņēmējs dod jaunas darba vietas,
maksā nodokļus, tādējādi veicina pilsētas
budžeta ieņēmumu sadaļu.
Nākamajā gadā Jelgava svinēs 750. dzimšanas dienu, un es vēlos, lai jelgavnieki patiesi lepojas ar piederību savai pilsētai! Šeit
vienmēr ir bijuši uzņēmīgi iedzīvotāji, kuri
ar saviem sasniegumiem kultūrā, mākslā,
sportā un uzņēmējdarbībā nesuši Jelgavas

vārdu pasaulē.
Novēlu Jelgavas iedzīvotājiem gaišus
Ziemassvētkus! Lai visu sirdis silda šis
jaukais laiks, kuru gaida katra ģimene, bet
īpaši – bērni!»
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 22. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1937.sērija.
9.35 «Mūmamma un Vārna». Animācijas filma. (ar subt.).
11.00 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 15.sērija.
12.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.15 «Ziemassvētku rotājums». ASV melodrāma. (ar subt.).
13.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Zili brīnumi!»*
14.40 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1937.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 16.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Aizliegtais paņēmiens».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bufalo. Girgensons». Dok.filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība». Seriāls. 17. un 18.sērija.
1.30 «Itālija, mana mīla». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 535.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 6.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
11.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 6.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 536.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
20.30 «Varenā Misisipi ar seru Trevoru Makdonaldu».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija.
21.20 «Ķerot lielos viļņus». ASV drāma. 2012.g.
23.25 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
1.00 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «Brauciens uz skolu». ASV komēdija. 1996.g.
9.00 «Dzīvīte».
9.20 «Televeikala skatlogs».
9.35 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 7. un 8.sērija.
11.50 «Runā Rīga! 3».
12.25 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
13.20 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 111.sērija.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 133.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 67. un 68.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.10 «Dombura studija».
23.05 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 6.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Brauciens uz skolu». ASV komēdija. 1996.g.
2.55 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
3.35 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Medikopters 7». Seriāls. 1.sērija.
5.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.15 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bārbija un viņas māsas pasakā par
poniju». ASV animācijas filma. 2013.g.
9.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
9.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs».
11.25 «Gatavo 3».
12.00 «Ūsainā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 20.sērija.
15.25 «Mazulis». ASV un Austrālijas ģimenes komēdija.
17.20 TV PIRMIZRĀDE. «Īstais Santa Klauss». Romantiska komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 21.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 19.sērija.
22.00 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
23.00 «Ģēnijs uzvalkā». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
0.00 «Transformeri 3». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
2.40 «Nekā personīga».
3.30 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 5.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 23. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».

8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1938.sērija.
9.35 TV PIRMIZRĀDE. «Petsons un Finduss. Aizmirstprasme».
Animācijas filma.
10.55 «Bailes no Ziemassvētkiem». Austrijas drāma.
12.30 «Avārijas brigāde. Ziemassvētki».
12.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.00 «Melu laboratorija».*
14.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
14.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1938.sērija.
16.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 17.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.42 «Ceturtā studija». 19.07 Sporta ziņas. 19.12 Laika ziņas.
19.15 «Personība. 100 g kultūras». Priesteris Andrejs Mediņš.
20.00 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas Gada balva sportā 2014».
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.15 «Kā nozagt sievu». Lietuvas komēdija. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
6.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 536.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 7.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
12.30 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.25 «Vai Rīga jau gatava?»*
14.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
15.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 7.sērija.
16.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 537.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
20.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
20.45 «Rūpēties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
21.45 «Tavs auto».
22.15 «Autosporta programma nr.1».
22.45 «Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC»».*
1.00 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 15.sērija.
2.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 133.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Astrozēns». Honkongas, ASV un Japānas animācijas filma.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Sagaidot un pavadot». Kanādas romantiska komēdija.
11.50 «Karamba!» Humora raidījums.
12.20 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
13.20 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 112.sērija.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 134.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 69. un 70.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Leo un Marija: Mīlestība Ziemassvētkos».
Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.10 «Nikita 4». ASV seriāls. 2.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.40 «Dombura studija».
2.15 «Astrozēns». Honkongas, ASV un Japānas animācijas filma.
3.45 «Precamies!?!» Latvijas iepazīšanās šovs.
4.30 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Medikopters 7». Seriāls. 2.sērija.
5.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.15 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Mariposa un feju princese». ASV animācijas filma. 2013.g.
9.25 «Brīnuma kundze». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
11.30 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
12.00 «Ūsainā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
13.05 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.35 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
14.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 21.sērija.
15.05 «Mazulis pilsētā». ASV ģimenes komēdija.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dejosim!» ASV romantiska komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 22.sērija.
21.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
22.00 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.00 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
0.00 ««Calendar Live»». Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
0.55 «Brīnuma kundze». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
2.35 «Medikopters 7». Seriāls. 1.sērija.
3.25 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 6.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 24. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es skaistu vietu zinu».* Ziemassvētku koncerts.
7.05 «Avārijas brigāde. Torte».
7.13 «Avārijas brigāde. Ziemassvētki».
7.20 «Petsons un Finduss. Aizmirstprasme». Animācijas filma.
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1939.sērija.
9.35 TV PIRMIZRĀDE. «Niko un ceļš uz zvaigznēm». Animācijas filma.
11.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 16.sērija.
12.05 «Kas var būt labāks par šo?»
12.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.20 «Latvija var!»*
13.35 «Magorija kunga brīnumu veikals». ASV ģimenes komēdija.
15.20 «Vēstules Ziemassvētku vecītim». Romantiska komēdija. (ar subt.).
17.30 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

tv programma
18.15 «Ziemassvētku dievkalpojums».
19.50 «Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Ziemassvētkos».
20.10 «Priecīgus Ziemassvētkus!» Koncerts.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētku koncerts».
23.00 TIEŠRAIDE. «Ganu sv. Mise». Pārraide no Vatikāna.
1.10 «Ziemassvētku dziesmas dzied «Lauku muzikanti»».*
2.00 ««Vīnes filharmoniķu» koncerts Sarajevā, 2014».
3.35 «Es skaistu vietu zinu».* Ziemassvētku koncerts.
4.35 «Bīstamā robeža. Ziemassvētku salūts». VUGD dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Londonas olimpisko spēļu atklāšanas koncerts».*
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 537.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 8.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
12.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 8.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 538.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
19.30 «Mūzika Ziemassvētkos».*
20.30 «Ziemassvētki... bez manis, mīļais!» Vācijas komēdija.
22.10 «Lielais pārgājiens».
23.00 JAUNUMS. «Eiropas vainags. Ziemassvētku mūzikas
pasaules pirmatskaņojumi».
0.45 «Rūpēties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
1.40 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
2.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 134.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.25 «Karamba!» Humora raidījums.
7.15 «Sagaidot un pavadot». Kanādas romantiska komēdija.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Leo un Marija: Mīlestība Ziemassvētkos». Vācijas melodrāma.
11.40 «Puisis uz Ziemassvētkiem». ASV romantiska komēdija.
13.40 «Nomoda sapnis». ASV un Kanādas melodrāma.
15.35 «Asteks un Obeliks Kleopatras uzdevumā».
Francijas un Vācijas komēdija. 2002.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Tev tuvumā». Skaistākās latviešu komponistu
Ziemassvētku dziesmas.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Brīvdienas». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
23.20 «Mīlestība atnāk Ziemassvētkos». Vācijas drāma. 2010.g.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Asteks un Obeliks Kleopatras uzdevumā». Francijas un
Vācijas komēdija. 2002.g.
3.15 «Nomoda sapnis». ASV un Kanādas melodrāma.
4.35 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Medikopters 7». Seriāls. 3.sērija.
5.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.15 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.40 «Varenais Zirnekļcilvēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Bārbija rozā kurpēs». ASV animācijas filma. 2013.g.
9.20 «Sofija pirmā: stāsts par princesi». ASV animācijas filma.
10.25 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.20 «Brīnuma kundze 2». Kanādas komēdija. 2010.g.
13.10 «12 Ziemassvētku randiņi». ASV romantiska komēdija.
15.00 «Īstais Santa Klauss». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
16.30 «Aizbēgsim no Ziemassvētkiem!» ASV komēdija. 2004.g.
18.40 «Ledus laikmets. Mamuta Ziemassvētki». ASV animācijas filma.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Laura Reinika Ziemassvētki». Koncerts. 2012.g.
23.20 «Instrumenti. «Mēs tiksimies gaisā»».
1.05 «Brīnuma kundze 2». Kanādas komēdija. 2010.g.
2.45 «Medikopters 7». Seriāls. 2.sērija.
3.30 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 25. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Sirsnīgie Ziemassvētki».* Jauniešu kora «Balsis» koncerts.
7.05 «Avārijas brigāde. Kinostudija».
7.10 «Niko un ceļš uz zvaigznēm». Animācijas filma.
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1940.sērija.
9.35 «Ceļojums uz Ziemassvētku zvaigzni». Pasaku filma.
11.00 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 17.sērija.
12.00 «Bīstamā robeža. Ziemassvētku salūts». VUGD dok.filma.
12.25 «Province».* (ar subt.).
13.00 ««Urbi et Orbi»». Romas pāvesta uzruna Ziemassvētkos.
Pārraide no Vatikāna.
13.35 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.10 «Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī».*
15.15 «Ziemassvētki Brīnumskapī».*
Koncertizrāde bērniem un ģimenei.
16.15 «Mazā lēdija Fauntleroja». Ģimenes filma. 2012.g. (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.35 «Momentuzņēmums».*
18.50 «Palīdze svētkos». ASV ģimenes filma. 2012.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dona koncerts «Varanasi»».
22.55 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.45 «Ziemas skaņas».* Lindas Leen koncerts.
3.15 «Pieci tenori Ziemassvētkos».*
4.10 «Bīstamā robeža. Ziemassvētku salūts». VUGD dok.filma.
4.30 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.30 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Radio «SWH» 20 gadu jubilejas koncerts».*
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 538.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 9.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
12.50 «Ziemassvētki... bez manis, mīļais!» Vācijas komēdija.
14.25 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
15.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 9.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 539.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
19.30 «1000 jūdzes Persijā». 5. un 6.sērija.
20.35 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma. 4.sērija. (franču val.).
21.35 «Ātruma cilts».
22.05 «Uz meža takas».
22.35 «Lielais cirks 10». 3.daļa.
0.20 «Andrim Ērglim – 30. Jubilejas koncerttūre».*
2.05 «1000 jūdzes Persijā». 7.–10.sērija.
4.00 «Autosporta programma nr.1».
4.30 «Tavs auto».*
5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.25 «Karamba!» Humora raidījums.
7.10 «Mīlestība atnāk Ziemassvētkos». Vācijas drāma. 2010.g.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Tādi ir Ziemassvētki». Vācijas komēdija. 2009.g.
11.40 «Trakie Ginesa rekordi».
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Brīvdienas». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
15.25 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru».
Francijas, Vācijas un Itālijas komēdija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Jukas Ziemassvētkos».
Vācijas romantiska komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Inese Galante un draugi». Koncerts.
22.40 «Ziemassvētku brīnums Dubaijā». Vācijas komēdija. 2010.g.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru».
Francijas, Vācijas un Itālijas komēdija.
2.45 «Tādi ir Ziemassvētki». Vācijas komēdija. 2009.g.
4.15 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
4.35 «Karamba!»

TV3
5.00 «Medikopters 7». Seriāls. 4.sērija.
5.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.15 «Spēka reindžeri: megaspēks». Animācijas seriāls.
8.00 «Sofija pirmā: stāsts par princesi». ASV animācijas filma.
9.00 «Ziemassvētki ar Holliju». ASV un Kanādas ģimenes filma.
11.15 «Rēzijas Kalniņas un Ulda Marhileviča Ziemassvētku
koncerts «Mana roka tavējā…»».
13.15 «Liktenīgie Ziemassvētki». ASV un Kanādas komēdija.
15.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētki pilī». ASV ģimenes filma.
16.55 «Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus». Ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Popera kunga pingvīni». ASV ģimenes komēdija.
22.20 «Ziemassvētku vēlēšanās». Filma visai ģimenei. 2008.g.
0.10 «Kinomānija 6».
0.40 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.40 «Dejosim!» ASV romantiska komēdija. 2012.g.
3.10 «Medikopters 7». Seriāls. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 26. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī».*
7.05 «Avārijas brigāde. Lidosta».
7.10 «Ceļojums uz Ziemassvētku zvaigzni». Pasaku filma.
8.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 11.sērija.
9.30 TV PIRMIZRĀDE. «Sniega karaliene».
Krievijas animācijas filma. 2012.g. (ar subt.).
11.05 «Magorija kunga brīnumu veikals». ASV ģimenes komēdija.
12.50 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 3.sērija.
13.40 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.45 «Brīnumskapja skola».*
15.15 «Kraukšķītis». Animācijas filma.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 18.sērija.
17.05 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.40 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
19.10 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Vella kalpi. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
0.55 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 3.sērija.
1.45 «Tilts 2». Dānijas un Zviedrijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.45 «Aculiecinieks».*
3.00 «Ziemassvētki Maltā».* Ciemos pie Kļaviņu-Lozdu ģimenes.
3.30 «Folkloras programma «Klēts»».*
3.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.00 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
4.10 «Province».* (ar subt.).
4.40 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Ķīnā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Mazā lēdija Fauntleroja». Vācijas ģimenes filma. 2012.g.
8.40 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 539.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 10.sērija.
10.30 «Šefpavārs līdzņemšanai». Kulinārijas šovs.
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
11.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
11.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
12.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
12.50 «Lielais cirks 10». 3.daļa.
14.30 «Latvijas sporta varoņi».* Dukuru mezgls.

15.05 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 10.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 540.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Šefpavārs līdzņemšanai 2». Kulinārijas šovs.
20.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.30 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
21.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
22.00 «Citu dzīves». Vācijas drāma. 2006.g.
0.30 «Lielais pārgājiens».*
1.20 «Manas tautas dziesmas».*
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Spots».*

LNT
5.00 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.30 «Karamba!»
7.10 «Jukas Ziemassvētkos». Vācijas romantiska komēdija.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tev tuvumā». Skaistākās latviešu komponistu
Ziemassvētku dziesmas.
12.05 «Dīvainie Ginesa rekordi».
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma. 2006.g.
15.20 «Asterikss Olimpiskajās spēlēs». Piedzīvojumu komēdija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kāda liktenīga satikšanās». ASV melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 TV PIRMIZRĀDE. «Tas būs ziņās!» ASV ģimenes filma.
22.30 «Elizabete. Zelta laikmets». Biogrāfiska drāma.
0.45 «Dzīvīte».
1.05 «Asterikss Olimpiskajās spēlēs». Piedzīvojumu komēdija.
3.00 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma. 2006.g.
4.15 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Medikopters 7». Seriāls. 5.sērija.
5.55 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.15 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Elfs – bērnu draugs». Animācijas filma.
8.40 «Ledus laikmets. Mamuta Ziemassvētki». ASV animācijas filma.
9.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
9.30 TV PIRMIZRĀDE. ««Mistle-Tones»». ASV ģimenes komēdija.
11.20 «Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus». Ģimenes komēdija.
13.25 «Izmisīgi meklējot Ziemassvētku vecīti». Kanādas komēdija.
15.10 «Flaberis». ASV komēdija. 1997.g.
17.05 «Santa Klauss 3: Glābiņa nosacījums». ASV ģimenes filma.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 TIEŠRAIDE. «Latvijas lepnums 2014». Godināšanas ceremonija.
22.20 «Pamesti sniegos». ASV piedzīvojumu filma. 2006.g.
0.40 ««Mistle-Tones»». ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
2.15 «Medikopters 7». Seriāls. 4. un 5.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 27. decembris
LTV1
5.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāls seriāls.
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.30 «Sniegavīrs». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Palīdze svētkos». ASV ģimenes filma. 2012.g. (ar subt.).
12.35 ««Teātris.zip» iesaka... «Fricis Bārda. Dzeja. Ambients»».
Jaunā Rīgas teātra izrāde.
13.35 «Man visu šo dzīvi nāk eņģelis līdz».* Ziemassvētku koncerts.
14.10 «Sniega karaliene». Krievijas animācijas filma. (ar subt.).
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Spiegs delfīnu barā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». «Nometņu iela». 3.stāsts.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «A.Volodins. «Pieci vakari»». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
0.10 «Inspektors Džordžs Džentlijs 2».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.55 ««Čikāgas piecīšu» sadziedāšanās koncerts «Rīgai – 810»
lielkoncertā».*
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.25 «Vella kalpi. Filmas arheoloģija». Dokumentāla filma (ar subt.).
4.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Sporta studija».
11.45 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Būt kopā – un viss». Francijas romantiska drāma. 2007.g.
14.45 «Lielais pārgājiens».*
15.35 «Dakteris Rafto». Dokumentāla filma. 4.sērija. (franču val.).
16.30 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
17.00 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – «Almaz».
19.25 «Lučāno Pavaroti». Dokumentāla filma.
20.35 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.25 «Tads Blinda. Leģendas sākums». Vēsturiska piedzīvojumu filma.
0.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 38.sērija.
1.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
2.10 «Citu dzīves». Vācijas drāma. 2006.g.
4.30 «Tavs auto».*
5.00 «Ātruma cilts».*

Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

LNT
5.00 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
5.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
7.00 «Puisis uz Ziemassvētkiem». ASV romantiska komēdija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Tas būs ziņās!» ASV ģimenes filma. 2013.g.
13.15 «Elizabete. Zelta laikmets». Biogrāfiska drāma.
15.30 «Asteriks un Obeliks: Dievs, sargi Britāniju!» Francijas, Spānijas, Itālijas un Ungārijas piedzīvojumu komēdija. 2012.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
22.10 «Pāri Visumam». ASV muzikāla drāma. 2007.g.
0.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.25 «LNT brokastis».
3.55 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
4.35 «Karamba!»

TV3
5.00 «Medikopters 7». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Luī 2». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
6.55 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.25 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
9.15 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Latvijas lepnums 2014».
12.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.20 «Ziemassvētki nekurienes vidū». ASV ģimenes komēdija.
15.10 «Popera kunga pingvīni». ASV ģimenes komēdija.
17.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētku konsultants». Komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».

19.35 «Trīs spēkavīri tālajā krastā». Krievijas animācijas filma.
21.00 «Laipni lūgta ģimenītē». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
23.05 TV PIRMIZRĀDE. «D’Artanjans un trīs musketieri». Francijas,
Kanādas, Lielbritānijas un Čehijas piedzīvojumu filma.
2.40 «Medikopters 7». Seriāls. 6.sērija.
3.30 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
4.15 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 28. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «2020». Dokumentāls seriāls.
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.30 «Sniegavīrs un sniega suns». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
103. un 104.sērija (ar subt.).
11.00 «Itālija, mana mīla». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Melu laboratorija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Nāc līdzās Ziemassvētkos!» Labdarības koncerts.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Likteņdzirnas». Latvijas melodrāma. 1997.g.
23.10 «Spiegs delfīnu barā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.10 «Aktieru balle uz Čaka ielas».* 1. un 2.daļa. R.Paula
dziesmu koncerts Dailes teātrī.

TV programma
2.10 «Mūžīgais pērļu zvejnieks Jānis Poruks». LTV videofilma.
3.05 ««Zvaigžņu kari» LTV».*
4.15 «Bīstamā robeža. Ziemassvētku salūts». VUGD dok.filma.
4.35 «Personība. 100 g kultūras».* Priesteris Andrejs Mediņš.
5.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.30 «Autosporta programma nr.1».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.50 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Ziemassvētku vēlēšanās». ģimenes filma.
13.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.05 «Būt kopā – un viss». Francijas romantiska drāma.
15.45 «VTB vienotās līgas spēle». «Bisons» – «VEF Rīga».
18.05 TV PIRMIZRĀDE. «Uz ziemeļiem no Saules». Dok.filma.
19.00 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
19.30 «Mežonīgās sirdis 8». Seriāls. 1. un 2.sērija.
21.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
22.00 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 16.sērija.
23.10 «Lučāno Pavaroti». Dokumentāla filma.
0.15 «Raimonds Pauls. «Dueti» –
Veronika Plotņikova un Marts Kristiāns Kalniņš».*
2.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tads Blinda. Leģendas sākums».
Lietuvas vēsturiska piedzīvojumu filma. 2011.g.
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
5.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.00 «Karamba!»
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6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «Kāda liktenīga satikšanās». ASV melodrāma. 2013.g.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
11.00 «Ražots Eiropā 2».
11.30 «Pāri Visumam». ASV muzikāla drāma. 2007.g.
14.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.15 «Dzintara dziesmas 3».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 4. un 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 9. un 10.sērija.
22.15 «Karalis Artūrs». Vēsturiska piedzīvojumu filma.
0.45 «Ziemassvētku brīnums Dubaijā». Vācijas komēdija. 2010.g.
2.20 «LNT brokastis».
3.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
3.50 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Medikopters 7». Seriāls. 7.sērija.
5.55 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
6.20 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.35 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Kinomānija 6».
9.00 «Māmiņu klubs».
9.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
12.10 «Ziemassvētki pilī». ASV ģimenes filma. 2011.g.
14.00 «Laipni lūgta ģimenītē». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
16.05 «Veiksmīgie Ziemassvētki». ASV un Kanādas ģimenes filma.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Burvja māceklis». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
22.05 «12 Ziemassvētku vīrieši». ASV romantiska komēdija.
23.55 «Veiksmīgie Ziemassvētki». ASV un Kanādas ģimenes filma.
1.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
2.00 «Betija Vaita un vecie ērmi». Humora raidījums.
2.25 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
3.10 «Medikopters 7». Seriāls. 7.sērija.
4.00 «Tētuka meitiņas». Seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.

Zemnieki un amatnieki piedāvās dāvanas jūsu
mīļajiem un lauku gardumus jūsu svētku galdam!

PROJEKTU «ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS
PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA»
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS –
SIA «JELGAVAS ŪDENS». PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU
NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola aicina
darbā psihologu uz pilnu darba slodzi.
Skolotāju iela 8, Jelgava.
Tālrunis 63021897, e-pasts
vvsk@izglitiba.jelgava.lv; www.jvmv.lv.
Salons «Harmonija» meklē atbildīgu
frizieri. «Slīdošs» grafiks.
Tālrunis 26736365 (Jūlija).
SIA «KULK» piedāvā darbu pieredzējušam(-i)
autoatslēdzniekam(-cei). Pieteikties pa
tālruni 29235486 vai sūtot CV
pa e-pastu personals@kulk.lv.

Meklē darbu
Auklīte. Tālrunis 28236557.
Masieris meklē darbu.
Tālrunis 29649375.
Santehniķis.
Tālrunis 28861525 (Jānis).
Meklēju darbu telpu uzkopšanā,
varu palīdzēt mājas darbos.
T.25398586.
Mūrnieks, apmetējs, varu
veikt dzīvokļu kosmētisko remontu.
T.26963198.

Pārdod

Ozola briketes – 160 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Malka, šāļi, zāģmateriāli,
granulas, kokskaidu briketes.
T.26488881

SIA «JELGAVAS ŪDENS» ir pabeigusi
projekta «Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta»,
Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006, īstenošanu.

Pēc projekta realizācijas ūdensapgādes tīklā padotā
dzeramā ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu
prasībām (Fe – <0,2mg/l; sulfātu joni – <250mg/l) un
95% Jelgavas pilsētas ūdens apkalpošanas zonas iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos
pie ūdensapgādes sistēmas, kā arī 88% Jelgavas pilsētas
aglomerācijas iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie kanalizācijas sistēmas.

SIA «EK Auce» sakarā ar ražošanas
apjoma palielināšanos pieņem darbā
kvalificētas(-us) šuvējas(-us) darbam
Jelgavā. Tālrunis 29226133.

Bērza kantainās skaidu briketes,
ar piegādi 150 EUR/t.
T.27029553

21., 22., 23. decembrī no plkst.10 līdz 18
t/c «RAF centrs» Jelgavā, Rīgas ielā 48.

Galvenās projekta II kārtas aktivitātes:
• ūdensgūtnes «Tetele» rekonstrukcija (9 jauni urbumi, 16
veco urbumu tamponēšana un 3 urbumu rekonstrukcija);
• maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija (20,3 km);
• jaunas dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas (atdzelžošana, attīrīšana no sulfātiem) un otrā pacēluma sūkņu
stacijas būvniecība;
• ūdens rezervuāru rekonstrukcija;
• ūdens tīklu rekonstrukcija un paplašināšana (15,3 km);
• kanalizācijas tīklu paplašināšana (13,8 km);
• 5 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Piedāvā darbu

Jauni, mazlietoti televizori, veļas mašīnas,
ledusskapji, gāzes plītis, mikroviļņu krāsnis,
mūzikas centri, pastiprinātāji, tumbiņas
u.c. lietas. Lēti. Garantija. Līzings.
Uzvaras 12. T.29141057.

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ

Projekta kopējās izmaksas – 26,2 milj. EUR (ar PVN), t.sk.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 17,8 milj. EUR.
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Māju, lēti mēbeles. T.26743846

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
aicina darbā kārtībniekus(-ces).
Piedāvājam:
• interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
• stabilu atalgojumu, sākot no 320 EUR,
un uzturdevas kompensāciju 71,14 EUR apmērā;
• sākotnējo apmācību;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• karjeras izaugsmes iespējas.
Amata pienākumi:
• veikt sabiedriskās kārtības un drošības
uzraudzību objektā un tā teritorijā;
• administratīvo pārkāpumu profilakse,
novēršana un atklāšana;
• administratīvās lietvedības dokumentu sagatavošana
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Prasības pretendentiem:
• likuma «Par policiju» 21. pants;
• teicamas latviešu valodas prasmes – saskaņā ar Latvijas
Republikas likumu «Valsts valodas likums» un 07.07.2009.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.733 «Noteikumi par valsts
valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai,
pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņemšanai un Eiropas
Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts
nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi» nepieciešama
C līmeņa 1. pakāpe;
• laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veselības
stāvoklis veicamajam darbam.
Pieteikties personīgi Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas Personāla vadības un uzskaites grupā
Mazajā ceļā 3, Jelgavā.
Papildu informācija pa tālruni 63022251.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija»
pārdod izsolē kustamo mantu.
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:
transportlīdzeklis «VW Golf», izlaiduma gads – 1990., nosacītā cena – 455,00 EUR (četri simti piecdesmit pieci euro
un 00 centi), Mazais ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
Jelgavā, Mazajā ceļā 3, 34. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14, pusdienu pārtraukums no plkst.12 līdz 13, vai elektroniski Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas mājas lapā www.policija.jelgava.lv, sadaļā «Publiskie iepirkumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Jelgavā, Mazajā ceļā 3, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Juri Baškevicu,
tālrunis 29641393.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
Jelgavā, Mazajā ceļā 3, 34. kabinetā, līdz 2015. gada 6. janvāra plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (par transportlīdzekli «VW Golf» – 45,50
EUR (četrdesmit pieci euro un 50 centi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu
kontu Nr.LV09UNLA0008010130566, saņēmējs – pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija», AS «SEB
banka», kods UNLALV2X, ar norādi «Izsolāmās mantas «VW Golf» nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2015. gada 6. janvārī plkst.10 Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Jelgavā, Mazajā ceļā
3, 1. stāva zālē.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Izīrē
Istabu ar virtuvi. T.29736210

Pērk
Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Senlaiku gleznas, porcelāna izstrādājumus.
T.27166669.
Juvelieru darbnīca pērk
visu veidu dzintara izstrādājumus
T.20323336
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
Labas cenas. Ir transports. Asteru 7.
T.29718434
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Dažādi
Bez skaistām sievietēm
Nav dzīvot vērts!
Veselību, optimismu 2015. gadā!
Esošās un bijušās vingrotājas sveic Mārīte
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro; maksātnespējas lietas.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Sadzīves tehnikas veikals Filozofu ielā 2
piedāvā Ziemassvētku atlaides visām gāzes
plītīm 10%. T.20097001
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
MAKRINA ŠUMAJEVA (1931. g.)
BRIGITA JANSONE (1933. g.)
ANTOŅINA ROGAĻEVA (1922. g.)
OĻEGS KELDANOVIČS (1966. g.)
ČESLAVS ČERŅEVIČS (1942. g.)
EGONS ĀBELĪTS (1952. g.)
JURIS RIPA (1957. g.)
JURIS KLEIMANIS (1947. g.)
ĒRIKS BANGE (1931. g.)
JURIS DEIČMANIS (1936. g.).
Izvadīšana 19.12. plkst.11 Baložu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sestdien Jelgavas
kultūras namā –
Ziemassvētku jampadracis
 Ritma Gaidamoviča

Īsi pirms Ziemassvētkiem,
20. decembrī, mazākie jelgavnieki aicināti uz radošu un aktivitātēm bagātu
pasākumu «Ziemassvētku
jampadracis» Jelgavas kultūras namā. Pulksten 11
paredzēta leļļu izrāde, bet
no pulksten 12 pasākuma
dalībnieki varēs apgleznot
piparkūkas, veidot apsveikumu kartītes, svētku dekorus
un piedalīties Jelgavas Jaunā
teātra rūķu sagatavotajās
atrakcijās. Aktīvākajiem balvā – saldumi.
Pašvaldības iestādes «Kultūra»
kultūras darba speciāliste Santa Sīle
stāsta, ka pulksten 11 kultūras namā
bērni ar vecākiem aicināti uz leļļu
izrādi «Sunītis un kaķenīte svin Ziemassvētkus», ko piedāvās apvienība

notikumi

Jaungada naktī
būs balles
ar un bez
maskām

«Teātris un Es». Jāpiebilst, ka šī izrāde
būs par maksu – divi eiro.
Bet no pulksten 12 līdz 15 kultūras
namā bez maksas varēs darboties dažādās radošajās darbnīcās. Piemēram,
apgleznot Jelgavas Amatu vidusskolas
audzēkņu ceptās lielās piparkūkas, Jelgavas Tautas gleznošanas studija aicinās veidot svētku apsveikumu kartītes,
bet tautas lietišķās mākslas studijas
«Dardedze» rokdarbnieces – svētku
dekorus. Paralēli radošajām darbnīcām
izkustēties varēs Jelgavas Jaunā teātra
rūķu sagatavotajās aktivitātēs kultūras
nama foajē. Aktīvākie dalībnieki balvās
varēs nopelnīt saldumus. Tāpat plānots, ka ciemos atnāks Ziemassvētku
vecītis, lai uzklausītu bērnu darbus un
nedarbus, kā arī viņu vēlmes par to,
ko vēlas sagaidīt svētkos. Pulksten 14
lielajā zālē bērni un vecāki aicināti uz
 Ritma Gaidamoviča
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra bērnu
studijas uzvedumu «Sprunguļmuiža».
Līdz 31. decembrim vēl ir mazPiedalīšanās radošajās darbnīcās un
liet laika, lai izvēlētos, kā sašajā izrādē – bez maksas.

Pasākumi pilsētā
 18. decembrī pulksten 18 – «Jundas» ģitāristu koncerts «Ziemas dziesmas Ziemassvētku noskaņās». Ieeja – bez maksas («Jundas» zālē Pasta ielā 32).
 18. decembrī pulksten 19 – pasaules skaistākās melodijas koncertā «Ceļojums uz
Ziemassvētkiem». Piedalās operdziedātāja I.Bagele, LNSO mūziķi A.Ābelīte (balss, trompete, blokflauta) un E.Mediņš (sitamie instrumenti), komponists un aranžētājs A.Palkevičs
(taustiņinstrumenti, ģitāra), kā arī jaunās solistes K.P.Dīringa un M.Kovaļova. Biļešu cena
– € 15 – 7 (kultūras namā).
 19. decembrī pulksten 19.30 – jauniešu grupa «Migla» ielūdz uz koncertuzvedumu
«Ziemassvētku siltumā». Ieeja – bez maksas (Jelgavas katoļu baznīcā Katoļu ielā 11).
 20. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku koncerts «Pieskaries brīnumam». Piedalās
E.Aleksandra un D.Skutelis. Biļešu cena – € 8 (Sv.Annas baznīcā).
 20. decembrī pulksten 17 – BJDK «Vēja zirdziņš» koncerta «Labo domu Ziemassvētki»
ģenerālmēģinājums. Mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Režisore L.Truksne. Biļešu cena
– € 2; 1 (kultūras namā). Biļetes uz 21. decembra koncertu pārdotas.
 21. decembrī no pulksten 12 – radošās darbnīcas bērniem «Ziemassvētku brīnumzeme». Varēs veidot Ziemassvētku kartītes, darināt eglīšu rotājumus, svečturus un puzurus.
Ieeja – bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 21. decembrī pulksten 14 – Ziemassvētku pasākums ar Salavecīti un radošo darbnīcu.
Dziedās bērnu ansamblis «Rotiņa». Ieeja – bez maksas (bērnu izklaižu centrā «Bossiks»
Pulkveža Brieža ielā 4).
 22. decembrī pulksten 17 – X bērnu starptautiskais baleta pasaku festivāls «Ziemas
pasakas». Bērnu baleta izrāde pēc H.K.Andersena pasakas «Sniega karaliene». Piedalās
Sanktpēterburgas Jakobsona baleta un teātra skola, vadītājs V.Kuramšins. Biļešu cena
– € 7 – 3 (kultūras namā).
 23. decembrī pulksten 15 – «Tirkizband» Ziemassvētku ieskaņas koncerts
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 23. decembrī pulksten 19 – Jelgavas kamerorķestra, Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu orķestra un jauktā kora koncerts. Mākslinieciskais vadītājs A.Meri
(Sv.Annas baznīcā).
 25. decembrī pulksten 15 – baroka mūzikas un 20. gadsimta komponistu skaņdarbu
koncerts. Piedalās A.Pelēka-Martina (soprāns), A.Bubinduss (klavieres), S.Bubindusa (vijole)
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 25. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku koncerts «Tavas pēdas sniegā». Piedalās
E.Zālīte un A.Ērglis. Biļešu cena – € 7 (Sv.Annas baznīcā).
 26. decembrī pulksten 17 – Nacionālā teātra viesizrāde: «Gadumijas koncerts». Režisore I.Roga, muzikālais vadītājs R.Petrausks. Biļešu cena – € 15 – 8 (kultūras namā).
 27. decembrī pulksten 12 – koncertizrāde ģimenēm «Ziemassvētku stunda Brīnumskapja skolā». Biļešu cena – € 12 – 7. Bērniem biļetes jāiegādājas no četru gadu vecuma
(kultūras namā).
 28. decembrī pulksten 13 – muzikālās studijas un popgrupas «Lai skan» Ziemassvētku
koncerts «Klau, dzirdiet…». Ieeja – par ziedojumiem baznīcai (Sv.Jāņa baznīcā).
 28. decembrī pulksten 19 – «Tev tuvumā»: latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmas. Piedalās A.Andrejeva, A.Skrastiņš, M.K.Kalniņš un grupa «Putnu balle». Biļešu cena
– € 9 (Sv.Annas baznīcā).
 28. decembrī pulksten 14 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 28. decembrī pulksten 19 – koncerts «Mielavs un pārcēlāji starp Ziemassvētkiem un
Jauno gadu». Biļešu cena – € 25 – 12 (kultūras namā).
 30. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku koncerts «Mana roka tavējā». Piedalās
R.Kalniņa un U.Marhilēvičs. Biļešu cena – € 10 (Sv.Annas baznīcā).
 31. decembrī no pulksten 21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku piedāvā grupa
«Tirkizband». Karaoke, atrakcijas un pārsteigumi. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā līdz 27.
decembrim. Biļešu cena – € 20 (kultūras namā).
 7. janvārī pulksten 15 un 18 – KINO. Filma «Izlaiduma gads» (2014). Režisors A.Gauja.
Biļešu cena – € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras namā).
 9. janvārī pulksten 19 – «Muzikālais skudrupūznis 2015». Jau astoto gadu Baltijā
zināmā grupa «Keksi» aicina uz jautru Jaungada ieskandināšanu rock’n’roll un rock’a’billy
ritmos, atzīmējot grupas līdera Aleksandra Sircova jeb Muraveja dzimšanas dienu. Koncerta īpašais viesis – Ufo. Biļešu cena – € 12 – 7 (kultūras namā).
 11. janvārī pulksten 14 – Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts. Koncertā piedalās Rīgas
Visu svēto pareizticīgo baznīcas ansamblis, koris «Zvonņica», Sv.Simeona un Sv.Annas
pareizticīgo katedrāles Svētdienas skolas bērni, solisti – E.S.Veinberga un A.Orlova, R.Zariņš
(ksilofons), M.Murņikova (čells), Sofija un Jeļizaveta Grisjuško (klavieres), koncertmeistari Z.Rubesa, N.Romanova un J.Kaspers. Režisore L.Truksne. Koncerta mākslinieciskā
vadītāja J.Vavilova. Scenogrāfe A.Ziemele. Biļešu cena – € 1. Biļetes iepriekšpārdošanā
nopērkamas Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4, pasākuma dienā – kultūras
namā (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2014. gada 18. decembris

gaidīt jauno – 2015. – gadu.
Vairākus piedāvājumus sniedz
Jelgavas kultūras un izklaides
vietas, aicinot savu izvēli izdarīt pēc iespējas ātrāk, iepriekš
iegādājoties ieejas kartes vai
rezervējot vietu. Pilsētā Jaungada naktī piedāvājumā balle
kultūras namā, masku balle
«Tonusā» un «Klondaikā», bet
«Jelgavas kreklos» 2015. gadu
sagaidīt aicina kopā ar «Bermudu divstūri». Šajās vietās
jau sākusies biļešu pārdošana
un vietu rezervācija.

Pašvaldības iestāde «Kultūra» 31. decembrī no pulksten 21 līdz 3 ielūdz uz Jaungada
balli Jelgavas kultūras namā. Ieejas kartes
uz balli jau pašlaik var iegādāties Jelgavas
kultūras nama kasē. Jāpiebilst, ka tās būs
pieejamas tikai iepriekšpārdošanā – līdz 27.
decembrim. Vietu skaits gan ir ierobežots,
tāpēc «Kultūra» aicina ar izvēli nekavēties.
Par biļešu pieejamību var interesēties
kultūras nama kasē, zvanot pa tālruni
63084679. Biļešu cena – 20 eiro. Iestādes
kultūras darba speciāliste Santa Sīle stāsta,
ka par deju mūziku Jaungada naktī gādās

Foto: Raitis Supe
jelgavnieku grupa «Tirkizband». Pusnaktī
visi balles viesi tiks cienāti ar šampanieti,
vakara gaitā gaidāma arī karaoke, atrakcijas un dažādi pārsteigumi. Līdzi jāņem
groziņš, «Kultūra» nodrošinās glāzes. Ieeja
– svinīgos tērpos.
Savukārt «Jelgavas kreklos» jauno gadu
aicina sagaidīt kopā ar grupu «Bermudu
divstūris» un dīdžeju Andri Ozolu. Ieeja
– no pulksten 23. Ieejas kartes iepriekšpārdošanā nopērkamas kafejnīcā «TamiTami» par 6 eiro, bet pasākuma vakarā
ieeja maksās 8 eiro. Tāpat kafejnīcā iespējams rezervēt galdiņu. «Jelgavas kreklu»
vadītājs Mārtiņš Namnieks stāsta, ka
pusnaktī «Jelgavas krekli» viesiem uzsauks
šampanieša piramīdu, kā arī uz lielā ekrāna
varēs noskatīties valstsvīru uzrunas, bet
ap pulksten 1 jau 2015. gadā uz skatuves
kāps «Bermudu divstūris». Ieeja – svinīgos
tērpos.
Jau tradicionāli masku balle notiks
naktsklubā «Tonuss». Sākums – pulksten
22. Kluba pārstāvji informē, ka šajā vakarā
svinības norisināsies visās trīs kluba zālēs
– katrā būs sava atmosfēra un dīdžejs.
Nakts laikā varēs baudīt Jelgavas Jaunā
teātra Salatētu atrakcijas, go-go dejotājus,
deju šoviņus, burvju mākslinieka priekšnesumus, kā arī konfeti un citus specefektus.
Gadu mijā «Tonuss» uzsauks arī šampanieti. «Tonuss» informē, ka apmeklētājiem, kuri par tērpu būs padomājuši īpaši

un būs ģērbušies pilna auguma kostīmos,
ieeja būs bez maksas. Pārējiem masku
balles viesiem līdz pusnaktij – 3 eiro, pēc
pusnakts – 5 eiro. Iepriekš iespējams rezervēt galdiņu – galdiņš līdz sešām personām
maksā 10 eiro. Galdiņu rezervēt, kā arī par
uzkodām interesēties pa e-pastu info@
tonuss.lv vai tālruni 29900999. Galdiņu
plānu iespējams apskatīt kluba mājas lapā
www.tonuss.lv.
Pilsētā šajā naktī gaidāma vēl viena masku balle. Jautri 2015. gadu aicina sagaidīt
arī izklaides un atpūtas centrs «Klondaika».
Organizatori ziņo, ka apmeklētāji gaidīti no
pulksten 22. Pusnaktī «Klondaika» saviem
viesiem uzsauks šampanieša piramīdu, kā
arī gaidāms «zelta salūts». Tāpat vakara
gaitā būs arī nelielas dāvaniņas no bārmeņiem un dažādas atrakcijas. Galdiņus
iespējams rezervēt pa tālruni 63028045.
Ieeja pasākumā – bez maksas, un Jaunā
gada svinības šeit notiks līdz pat pulksten
9 pirmajā jaunā gada dienā.
Jelgavniekus 31. decembrī no pulksten
21 gaidīs arī jaunais atpūtas centrs «Dianda» Akadēmijas ielā 21. Centra vadītāja
Ilveta Ločmele informē, ka šajā vakarā par
deju mūziku rūpēsies dīdžejs, kā arī, gaidot
jauno gadu, varēs uzspēlēt boulingu, bet
pusnaktī būs salūts. Tiem, kuri iepriekš
būs rezervējuši galdiņu, centrs uzsauks
šampanieti un augļus. Galdiņu iespējams
rezervēt pa tālruni 28652348.

Ziemassvētku un Jaungada laika dievkalpojumi Jelgavas dievnamos
Jelgavas Sv.Annas baznīca
(Lielā iela 22a)

 24. decembrī pulksten 16 un 18
– Ziemassvētku dievkalpojums.
 25. decembrī pulksten 10 – Pirmo
Ziemassvētku dievkalpojums. Piedalās
jauktais koris «Mītava» un bērnu ansamblis «Rotiņa».
 26. decembrī pulksten 12 – dievkalpojums ar dievmaizīti vecajiem ļaudīm.
 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada
dievkalpojums.

Jelgavas Romas katoļu
katedrāle (Katoļu iela 11)

vu valodā). Pēc katras Sv.Mises – svētība
ģimenēm.
 31. decembrī – Vecgada vakars. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11
– Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise Vissvētā
Sakramenta uzstādīšana. Pateicības himna
«Dievs, mēs tevi slavējam», adorācija; pulksten 23 – Sv.Mise gadu mijā.
 1. janvārī – Dieva Mātes svētki un Vispasaules miera diena, Jaunais gads. Pulksten
9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 un
18 – Sv.Mise.

Ziemassvētku dievkalpojums.
 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada
dievkalpojums.
 1. janvārī pulksten 12 – Jaunā gada
dievkalpojums.

Jelgavas Baptistu baznīca
(Mātera iela 54)

 21. decembrī pulksten 11 – ceturtās
adventes dievkalpojums ar mācītāju Olafu
Brūveru. Piedalās senioru koris «Gaisma».
 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku dievkalpojums ar mācītāju Pēteri
Jelgavas Sv.Sīmaņa un Sv.Annas Eisānu. Dziedās Juris Vizbulis.
pareizticīgo baznīca (Raiņa iela 5)  28. decembrī pulksten 11 – bērnu un
 1. janvārī pulksten 9 – Jaungada diev- jauniešu dievkalpojums ar Ziemassvētku
kalpojums.
programmu. Piedalās Ainars Baštiks.
 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada
Jelgavas Sv.Jāņa baznīca
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pie(Jāņa iela 1)
dalās Jelgavas Baptistu draudzes mācītājs
 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvēt- Viesturs Gerhards.
ku vakara dievkalpojums.
 1. janvārī pulksten 12 – Jaungada
 25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Zie- dievkalpojums ar mācītāju Māri Vītolu.
massvētku dievkalpojums; pulksten 12.15
– Ziemassvētku dievkalpojums bērniem.
Jelgavas kristiešu draudze
 28. decembrī pulksten 10 – Svētdienas
«Godība» (Dambja iela 26b)
pēc Ziemassvētkiem dievkalpojums.
 24. decembrī pulksten 18 – Ziemas 4. janvārī pulksten 10 – Otrās svētdienas svētku vakara dievkalpojums.
pēc Ziemassvētkiem dievkalpojums; pulk-  4. janvārī pulksten 10.30 – Jaunā gada
sten 12.15 – dievkalpojums bērniem.
pirmais dievkalpojums.
 6. janvārī pulksten 18 – Zvaigznes diena
Jelgavas Apvienotās metodistu
– mūsu Kunga Epifānija.

 24. decembrī – Kristus dzimšanas
svētku vigīlija. Pulksten 7.30 – Sv.Mise;
pulksten 15 – bērnu Ziemassvētku uzvedums; pulksten 16 – Sv.Mise bērniem;
pulksten 18 – Ganiņu Sv.Mise; pulksten
23 – svinīgā pusnakts Sv.Mise jauniešiem
un pieaugušajiem.
 25. decembrī – Kristus dzimšanas
svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā);
pulksten 11 – Sv.Mise; no pulksten 12 līdz
16 – atvērta «Dzīvā Betlēme» katedrāles
dārzā; pulksten 18 – Sv.Mise.
 26. decembrī – Otrie Ziemassvētki,
Sv.Stefana svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu
valodā); pulksten 11 un 18 – Sv.Mise.
 27. decembrī – Sv.Apustuļa Jāņa svētki.
Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten
11 – Sv.Mise; pulksten 16 – Sv.Mise. Pēc MiJelgavas Vasarsvētku draudze
ses – tikšanās laulātajiem kūrijas telpās. Pēc
(Jāņa Asara iela 8)
katras Sv.Mises – vīna pasvētīšana.

24.
decembrī
pulksten 18 – Ziemassvēt 28. decembrī – Ģimenes svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten ku vakara dievkalpojums.
11 – Sv.Mise, pulksten 18 – Sv.Mise (krie-  25. decembrī pulksten 12 – Pirmo

baznīcas Jelgavas draudze
(Zemgales prospekts 3)

 24. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku dievkalpojums.
 1. janvārī pulksten 17 – Jaunā gada
dievkalpojums.

