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Jelgavas vēsture ir bagāta ar notikumiem, bet šodienas vēstures lappusi rakstām mēs paši – jelgavnieki. Ar
savām domām, zināšanām un darbiem mēs veidojam
Jelgavu labāku un saprotamu ikvienam pilsētas iedzīvotājam un viesim. Jelgava ir strauja un dinamiska savā attīstībā, caur
tradīcijām nostalģiski vienmērīgi plūstoša, bet vienmēr tā ir pilsēta,
kas atvērta ikvienam ceļā uz individuālo izaugsmi un kolektīvo darbu
Jelgavai un jelgavniekiem.
Jelgava atrodas 45 kilometru attālumā no Rīgas un ir viena no
zaļākajām Latvijas pilsētām. Jelgavas izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās
vieta – vairāku transporta ceļu krustpunktā – un pilsētas ekonomiskā
un sociālā infrastruktūra ir pamats ilgtspējīgai attīstībai. Jelgavas īpašā
loma Zemgalē ir izglītības, kultūras, veselības, sporta, zinātnes un
inovāciju centrs kā nozīmīgs reģiona attīstības virzītājspēks, orientēts
uz visas Latvijas tautsaimniecības attīstību.
Jelgavas vārds Latvijā un pasaulē izskan ne tikai ledus, smilšu
skulptūru, Jelgavas Pilsētas svētku laikā, kad Jelgavā viesojas tūristi
no citām Latvijas pilsētām un reģioniem, kā arī ārzemju viesi, bet arī
ikdienā. Jelgavas pils, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejs («Academia Petrina»), piemineklis Jānim Čakstem (2003),
atjaunotais Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis (2010),
Zemgales Olimpiskais centrs (2010), Mītavas tilts (2012), Kārļa Īles
veidotā piemiņas zīme Norai Bumbierei (2012) un skulptūra «Jelgavas
students» (2013), labiekārtotā Pasta sala (2015) – šīs ir tikai dažas no
pilsētas pērlēm un apskates vietām, kuras ir vērts redzēt.
Jelgava ir pilsēta, kas nepārtraukti mainās un aug. Pilsēta, kas lepojas ar saviem cilvēkiem – tiem, kas izglītojas, strādā savai un Jelgavas
izaugsmei, ar visiem, kas izjūt piederību savai pilsētai un valstij.

Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

4. janvārī sāksies topošo
pirmklasnieku reģistrācija
 Sintija Čepanone

Šonedēļ – Ceturtā advente, nākamnedēļ – Ziemassvētki, vēl pēc nedēļas – Jaunais gads. Laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» kolektīvs saviem lasītājiem vēl nesteidzīgus un ģimeniskus ziemas saulgriežus, bet gadumija lai atnāk ar jauniem izaicinājumiem un
mērķiem, kuru sasniegšanai netrūkst spēka, gribas un iespēju!
Tiekamies 2016. gadā! Nākamais laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» numurs jūsu pastkastītēs būs jau 7. janvārī. Svētku nedēļās
aktualitātēm mūsu pilsētā aicinām sekot līdzi portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
Foto: Raitis Supe

Atmodas ielā un Kalnciema Pašvaldība privātmāju
ceļā atļautais braukšanas
īpašniekiem nodrošina
ātrums – 50 kilometri stundā smilti ietvju kaisīšanai
 Sintija Čepanone

Tuvākajās dienās Atmodas ielā un Kalnciema
ceļā tiks demontētas ceļa
zīmes, kas pārvietoties
atļāva ar ātrumu 70 kilometri stundā, tādējādi
atļautais maksimālais
braukšanas ātrums, kā
jau apdzīvotā vietā, tur
būs 50 kilometri stundā.
Satiksmes kustības drošības
komisijas sēdē 9. decembrī tika
nolemts Atmodas ielas posmā no
Dobeles šosejas līdz Bebru ceļam
un Kalnciema ceļa posmā no Loka
maģistrāles līdz Kļavu ceļam noteikt atļauto maksimālo braukšanas ātrumu līdz 50 kilometriem
stundā, stāsta komisijas sekretāre
un pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas
plānotāja Dzidra Staša. «Šie jautājumi izskatīšanai tika virzīti, pamatojoties uz saņemtajiem iedzīvotāju
iesniegumiem,» tā viņa.
Dz.Staša skaidro, ka pašreiz
Atmodas ielas posmā no Dobeles
šosejas līdz Bebru ceļam atļautais
braukšanas ātrums ir 70 kilometri
stundā, taču saņemts iesniegums
no Asteru ielas 16. nama dzīvokļu
īpašniekiem, kuri ātrumu lūdz
samazināt Atmodas ielas posmā

no Dobeles šosejas līdz Asteru ielas
krustojumam. «Jāņem vērā, ka
asfalta segums ir nolietojies visā
ielas posmā, turklāt Atmodas iela
ir tranzītiela, pa kuru pārvietojas
arī smagais autotransports, tādēļ
pieņemts lēmums noteikt atļauto
braukšanas ātrumu līdz 50 kilometriem stundā visā apmēram
kilometru garajā posmā, lai ik pa
500 metriem nemainītu atļauto
braukšanas ātrumu,» tā Dz.Staša.
Blīva apbūve un gājēju drošība,
pārvietojoties pa Kalnciema ceļa
nomali, ir galvenie iemesli, kādēļ,
pamatojoties uz iedzīvotāju iesniegumu, Satiksmes kustības drošības
komisijā pieņemts lēmums arī par
atļautā braukšanas ātruma ierobežošanu līdz 50 kilometriem stundā
Kalnciema ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz Kļavu ceļam. «Tālāk,
Kalnciema ceļa posmā no Kļavu līdz
Klijēnu ceļam, arī turpmāk drīkstēs
braukt ar ātrumu 70 kilometri
stundā,» piebilst Dz.Staša.
Kaut arī saskaņā ar komisijas
lēmumu ceļa zīmes jādemontē līdz
šī gada beigām, to plānots izdarīt jau
tuvākajās dienās. Autovadītāji aicināti ievērot satiksmes noteikumus
un pilsētas teritorijā, ja vien nav citu
atbilstošu ceļa zīmju, pārvietoties ar
ceļu satiksmes noteikumos atļauto
braukšanas ātrumu apdzīvotās
vietās 50 kilometri stundā.

 Ilze Knusle-Jankevica

Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» privātmāju
iedzīvotājiem bez maksas nodrošina pretslīdes
maisījumu – smilti ietvju
kaisīšanai.
Smilti ietvju kaisīšanai (apmēram
25 kilogramu iepakojumu) bez maksas var saņemt, iepriekš piesakoties
pa bezmaksas tālruni 8787 vai sūtot
savu kontaktinformāciju (vārds,
uzvārds, adrese, telefona numurs)
pa e-pastu pilsetsaimnieciba@
pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
Pirms ziemai raksturīgo laikapstākļu iestāšanās Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija atgādina: «Lai
pilsētas iedzīvotājiem nodrošinātu
drošu pārvietošanos, privātmāju
īpašniekiem sniegs no īpašumam
piegulošajām ietvēm jānotīra un teritorija jānokaisa līdz pulksten 7.30,
savukārt ietves gar daudzdzīvokļu
mājām jānotīra līdz pulksten 9.»
Ja snieg, sniegs nav jātīra nepārtraukti: Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-15
nosaka, ka dienas laikā sasnigušais
sniegs īpašumam piegulošajā teritorijā jānotīra līdz pulksten 22.
Pašvaldības policijas sabiedrisko

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

attiecību speciāliste Sandra Reksce
skaidro, ka piegulošā teritorija ir
īpašumam blakus esošā publiskā
lietošanā esoša ietve (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu),
grāvis, caurteka vai zāliens līdz
brauktuves malai, bet ne vairāk
kā pieci metri no fiziskas personas
vai desmit metri no juridiskas personas zemesgabala robežas. Tas
pats attiecas arī uz daudzdzīvokļu
māju piebraucamajiem ceļiem un
ietvēm.
Veicot ietvju un gājēju celiņu
tīrīšanu, nedrīkst bojāt to seguma
virsmu. Ja pēc ielu un ietvju mehanizētās sniega tīrīšanas pie piebraucamā ceļa veidojas sniega valnis, kas
augstāks par 20 centimetriem, tā
attīrīšanu nodrošina mehanizētās
tīrīšanas veicējs. Notīrītais sniegs
jānovieto vietās, kur tas netraucē
gājēju un transporta kustību un
piekļuvi ugunsdzēsības hidrantiem.
Ja ietves un celiņi ir apledojuši, tie
jākaisa ar speciāli tam paredzētiem
pretslīdes materiāliem.
Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu tiek izteikts brīdinājums
vai piemērots naudas sods – fiziskām
personām līdz 350 eiro, juridiskām
personām līdz 1400 eiro. Pagājušajā
gadā sastādīti 27 administratīvā
pārkāpuma protokoli, bet vēl 58 gadījumos ar atbildīgajām personām
veiktas preventīvas pārrunas.
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2016. gada 4. janvārī
pulksten 8 sāksies bērnu reģistrācija izglītības
uzsākšanai 2016./2017.
mācību gadā 1. klasē
Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs.
Kopumā septiņās pilsētas skolās nākamajā
mācību gadā plānots
uzņemt ap 750 pirmklasnieku.
Nākamajā gadā mācības 1.
klasē jāuzsāk bērniem, kuriem
2016. gadā būs septiņi gadi. Reģistrācija izglītības uzsākšanai
sāksies pirmdien, 4. janvārī,
tādējādi vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir jāpieņem
lēmums, kurā skolā pēc obligātās
pirmsskolas izglītības apguves
bērns uzsāks mācības. Topošo
pirmklasnieku var pieteikt mācībām Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas 4. vidusskolā,
Jelgavas 5. vidusskolā, Jelgavas
6. vidusskolā, Jelgavas 2. pamatskolā, Jelgavas 3. sākumskolā un
Jelgavas 4. sākumskolā.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza atgādina, ka ar skolu
īstenotajām izglītības program-

mām var iepazīties izglītības iestādēs vai katras skolas mājas lapā
(mājas lapu adreses var uzzināt
Izglītības pārvaldes mājas lapā
www.jip.jelgava.lv, sadaļā «Izglītības iestādes»). Jāuzsver, ka topošo
pirmklasnieku reģistrācija visās
pilsētas skolās sāksies vienlaicīgi
– pulksten 8.
Bērna reģistrācijai nepieciešamie dokumenti: vecāka (aizbildņa)
personu apliecinošs dokuments;
vecāka (aizbildņa) iesniegums
(uz skolas izveidotas veidlapas);
bērna dzimšanas apliecības kopija. «Vecāki vai bērna likumiskie
pārstāvji reģistrēt bērnu skolai,
sākot no 4. janvāra, varēs katru
darba dienu, dokumentus iesniedzot izvēlētajā izglītības iestādē,»
skaidro G.Auza, piebilstot, ka pavasarī, pēc obligātās pirmsskolas
izglītības programmas apguves,
papildus būs jāiesniedz arī bērna
medicīniskā karte.
Saskaņā ar Izglītības pārvaldes
informāciju 2016./2017. mācību
gadā skolas gaitas 1. klasē jāuzsāk
752 bērniem: Tehnoloģiju vidusskolā – 60, 4. vidusskolā – 120, 5.
vidusskolā, 6. vidusskolā un 2. pamatskolā – katrā pa 84, 3. sākumskolā – 140, 4. sākumskolā – 180.
Uzņemamo skolēnu skaits šodien
vēl jāapstiprina deputātiem.

Cienījamie jelgavnieki!
Šī gada garumā mēs visi kopā Jelgavu esam
padarījuši īpašu – spilgtu, krāsainu, radošu,
skaistām emocijām piepildītu. Lai krāsas un
dzīvesprieks ikdienā saglabājas arī nākamajā
gadā! Esiet tikpat aktīvi, drosmīgi, ar jaunu
sparu turpiniet uzsāktos darbus un ar azartu
ķerieties pie jauniem!

Priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu jauno gadu!
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Ziemeļu tilts nav pašmērķis,
bet viens no pilsētas turpmākās
attīstības priekšnoteikumiem»
 Jānis Kovaļevskis

«750. jubilejas gads
mūsu pilsētai ir bijis īpašs
– ar lielu rosību un spilgtām emocijām piepildīts.
Pilsētas svētku gājienā devās vairāk nekā
20 tūkstoši jelgavnieku
jeb katrs trešais pilsētas iedzīvotājs, un tas ir
apliecinājums, ka mēs
jūtamies piederīgi savai
pilsētai. Arī citi svētku un
ikdienas pasākumi ļāva
izjust, ka Jelgava savu
jubilejas gadu aizvadījusi
godam,» uzsver Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Sarunā par aizejošo un nākamo
gadu domes priekšsēdētājs iezīmē
lielākos pilsētas attīstības projektus
un to, kādus ieguvumus jelgavniekiem dos plānotais Ziemeļu tilts.
Valsts budžets pieņemts,
taču valdība ir demisionējusi.
Ko tas nozīmē pašvaldībai?
Valdības mainās, bet pašvaldībām
ir jāstrādā. Labi, ka tas notika pēc
budžeta pieņemšanas Saeimā, jo
šobrīd mums vismaz ir skaidrība
par finansēm. Esam sākuši darbu
pie pilsētas budžeta, kas nākamgad
būs lielāks, tomēr papildu ieņēmumi galvenokārt būs jānovirza
privāto pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, kā
arī papildu izdevumiem saistībā ar
pedagogu algu reformu. Kopējos
skaitļos pilsētas budžets kopā ar
valsts mērķdotācijām pedagogu
algām varētu būt ap 65 miljoni eiro.
Aptuveni šāda summa, tikai latos,
pilsētas kasē ienāca 2008. gadā. Līdz
ar to pavisam droši varam teikt,
ka pašvaldību
līmenī krīzes sekas joprojām nav
pārvarētas.

«Savā ziņā varam justies droši, ka pilsētas ekonomika balstās uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs neesam atkarīgi no
viena vai dažiem lieliem uzņēmumiem, kuru biznesa neveiksmes var sašūpot visu pilsētas ekonomiku,» uzsver Jelgavas pilsētas
Foto: Raitis Supe
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
uz uzņēmējdarbības attīstību un
investīciju piesaisti. Viens no tiem
paredz Lielupē veidot baržu piestātni, lai pa upi vestu graudus uz Rīgas
ostu. Līdz šim veiktā izpēte liecina,
ka baržas ar kravnesību līdz 1000
tonnām pa Lielupi var kuģot. Minētais projekts atdzīvinās arī depo
mikrorajonu – būs iespēja sakārtot
apkārtējo infrastruktūru. Tomēr
lielāko uzsvaru
turpmākajos
gados liksim uz
Ziemeļu tilta projektu, kam no ES
fondiem rezervēti
10 miljoni eiro.
Pašmērķis nav
uzcelt tiltu, bet
gan savienot pilsētas apvedceļu,
sakārtojot Loka
maģistrāli, Satiksmes un Meiju
ceļa mikrorajonu apkārtējo teritoriju. Pēc šī projekta realizācijas
daudz pievilcīgāka attīstībai kļūs
arī Jelgavas lidlauka teritorija, kas
aizņem 350 hektārus jeb sešus procentus no pilsētas kopējās platības.
Jāapzinās, ka mēs sīvi konkurējam
ar citām Latvijas un Baltijas reģiona
pilsētām, starp kurām notiek cīņa
par investīcijām un darbavietām.
Neizmantot šo iespēju būtu bezatbildīgi. Citas pašvaldības «stāv rindā», lai pārdalītu Jelgavas Ziemeļu
tiltam paredzētos līdzekļus.

«Salīdzinot ar 2008.
gadu, kad no kopējā
pilsētā saražotās produkcijas apjoma uzņēmumi eksportēja tikai
35 procentus, šobrīd tie
ir ap 60 procentu.»

Kā tas sasaucas ar pilsētas
attīstības plāniem?
Strādājam, lai
iedzīvotāji krīzes
sekas izjustu pēc
iespējas mazāk.
Attīstības jautājumos lielu uzsvaru liekam uz ES
finansēto projektu realizāciju, tās ir
investīcijas pilsētas infrastruktūrā
un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pilsētas attīstībai būtiski
ir turpināt Jelgavai nozīmīgu projektu realizāciju, kuru ieviešanas
laika grafiks atkarīgs no valdības
darbu dienaskārtības. Esam sakārtojuši pilsētas galvenās ielas,
mums ir lieliskas atpūtas vietas
– Pasta sala, Lielupes un Čakstes
bulvāra promenādes. Šobrīd ir
sācies jaunais ES budžeta plānošanas periods, kurā nozīmīga sadaļa
paredzēta arī Jelgavas attīstībai.

Kādi ir pašvaldības attīstības
plāni tuvākajiem gadiem? Kuri
būs nozīmīgākie projekti?
Jau nākamgad uzsāksim Valsts
ģimnāzijas rekonstrukciju. Šo
skolu vēlamies redzēt kā modernu
izglītības centru ar visām mūsdienu
piedāvātajām iespējām. Aptuveni
divus gadus, kamēr notiks celtniecības darbi, skola tiks izvietota
Jelgavas pilī.
Vairāki projekti būs orientēti

Kādiem nosacījumiem jāpiepildās, lai Jelgavā tiktu
uzbūvēts Ziemeļu tilts?
Vismaz gadu turpināsies darbs
pie vides jautājumu novērtējuma. Ja Eiropas Komisija piekritīs
iecerei par tilta būvniecību, tad
varēsim virzīties uz priekšu ar
projekta tehniskās dokumentācijas
izstrādi. Katram projekta posmam
paredzēta sabiedriskā apspriešana,
un visiem būs iespēja izteikt savu
viedokli par šo pilsētai nozīmīgo
projektu.

Ir pieņemts lēmums par
Pašvaldības operatīvās informācijas centra atdalīšanu no
iestādes «Pilsētsaimniecība»
– kādi no tā būs ieguvumi?
No nākamā gada Pašvaldības
operatīvās informācijas centrs strādās kā atsevišķa iestāde. Šāda iecere
bija, jau veidojot šo struktūrvienību,
kas apkopo visu aktuālo informāciju par to, kas notiek pilsētā. Arī
iedzīvotāji arvien biežāk izmanto
bezmaksas tālruņa numuru 8787,
lai ziņotu par problēmsituācijām
pilsētā. Līdz ar iestādes statusu
centra funkciju loks paplašināsies,
vēlamies, lai tas veidotu ciešāku
sadarbību ar pilsētas komunālajiem
dienestiem. Arī civilās aizsardzības
jautājumi ir šīs iestādes atbildībā.
Pasaule šodien ir nemierīga, un
drošības jautājumi kļuvuši būtiski
arī Latvijā. Sabiedrību uztrauc arī
bēgļu uzņemšana, par ko gan vēl
ir pietiekami daudz neskaidrību.
Šobrīd mēs nezinām, vai šie cilvēki
nokļūs līdz Jelgavai, jo atbilstoši
valsts izstrādātajam plānam katram patvēruma meklētājam, kurš
būs ieguvis bēgļa vai alternatīvo
statusu, tiks nozīmēts valsts apmaksāts mentors, kurš palīdzēs
ar darbavietas un mājokļa meklējumiem. Ja potenciālā darbavieta
tiks atrasta Jelgavā, tad tas būs
veids, kā viņš nokļūs mūsu pilsētā.
Pieļauju, ka lielākais smagums
attiecībā uz bēgļu uzņemšanu būs
jāiznes Rīgai.

ēku izsolē ir iegādājusies valsts
finanšu institūcija «Altum», kura
piedāvās šo objektu tirgū. Tādēļ
ražošana te noteikti atgriezīsies. Arī holandiešu autobusu
ražošanas kompānija «VDL» nav
zaudējusi interesi par ražotnes
izveidi Jelgavā. Tāpat ideja par
ražošanas attīstību bijušās cukurfabrikas teritorijā joprojām ir
dzīva. Ražošanas korpusu izbūvē
ir veiktas lielas investīcijas, kuras
no Jelgavas neviens fiziski nevar
vienkārši paņemt un aizvest. Abi
šie objekti varētu būt interesanti
potenciālajiem investoriem, īpaši
tiem, kuri nevēlas savu projektu
sākt «no nulles».

Kā pilsētā kopumā ir ar
ražošanu?
Salīdzinot ar 2008. gadu, kad no
kopējā pilsētā saražotās produkcijas apjoma uzņēmumi eksportēja
tikai 35 procentus, šobrīd tie ir
ap 60 procentu. Labi pieauguma
tempi ir kokapstrādē. Arī «Latvijas
piens» aktīvi strādā, lai ieietu Ķīnas tirgū. Šogad «NP Properties»
biznesa parkā darbu uzsācis koka
paneļu ražotājs «Cross Tymber
Systems», Langervaldes ielā savu
ražotni uzbūvēja «SFM Latvia»,
kas strādā metālapstrādes jomā,
kā arī vairāki citi uzņēmumi. Savā
ziņā varam justies droši, ka pilsētas
ekonomika balstās uz maziem un
vidējiem uzņēmumiem, mēs neesam atkarīgi no viena vai dažiem
lieliem uzņēmumiem, kuru biznesa
Kādi risinājumi varētu būt neveiksmes var sašūpot visu pilsēsaistībā ar maksātnespējīgās tas ekonomiku.
«Amo Plant» rūpnīcas ēkām un
nepabeigto «UralVagonZavod»
Ūdenssaimniecības un kanaražošanas kompleksu?
lizācijas tīklu paplašināšanā ir
Uzņēmējdarbība vienmēr sais- ieguldīti ievērojami līdzekļi,
tīta ar riskiem, un, mainoties tomēr iedzīvotāji nesteidzas
ģeopolitiskajai situācijai pasaulē, izmantot šo infrastruktūru, jo
pret Krievijas uzņēmumiem tika atbilstoši jaunajam Būvniecīpiemērotas sankcijas. Tas atstāja bas likuma regulējumam katrs
iespaidu arī uz šiem uzņēmumiem. individuālais pieslēgums ir
«Amo Plant» ir maksātnespējas atsevišķs būvniecības projekts
procesā, un galveno tā ražošanas un izmaksā vairāk nekā 1000

eiro. Vai šai situācijai ir kāds
racionāls risinājums?
Tas ir apliecinājums tam, ka
ministrijas nav izdarījušas savu
mājas darbu ES fondu apgūšanā.
«Jelgavas ūdens» šajā gadījumā
var strādāt tikai pēc tiem nosacījumiem, kādi ir paredzēti, un individuālos pieslēgumus par projekta
līdzekļiem viņi nav tiesīgi izbūvēt.
Meklēsim risinājumu, kā šo pieslēgšanos izbūvētajām komunikācijām
cilvēkiem padarīt lētāku.
Šogad pirmo reizi pašvaldība piedāvāja līdzfinansējumu
tiem daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem, kuri vēlējās sakārtot
savus pagalmus. Kā vērtējat šo
programmu?
Lai veicinātu daudzdzīvokļu
māju kvartālu sakārtošanas procesu, nācām ar iniciatīvu par pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50
procentiem no darbu izmaksām.
Šogad tika realizēti pieci dažādi
projekti. Tie nebija vērienīgi darbi,
tomēr solis pagalmu sakārtošanas
virzienā sperts. Tā ir iespēja cilvēkiem sanākt kopā un saprast, ko
viņi paši ir gatavi darīt, lai sakārtotu savu īpašumu – ēkām piegulošo
teritoriju. Šo programmu noteikti
tupināsim.
Ko jūs jelgavniekiem vēlat
jaunajā gadā?
Lai sasniegtu savus mērķus,
mums jābūt aktīviem un drosmīgiem. Ik uz soļa tiek piedāvātas
jaunas iespējas. Jautājums ir tikai
par to, kā spējam tās izmantot.
Talantu akadēmija skolēniem,
uzņēmējdarbības atbalsta nodarbības topošajiem un esošajiem
uzņēmējiem, plašas interešu izglītības iespējas, radošās un veselības
uzlabošanas nodarbības senioriem,
plaša kultūras programma – tās ir
tikai dažas no iespējām, ko piedāvā
pašvaldība. Tādēļ aicinu visus būt
aktīviem un vēl vairāk iesaistīties
pilsētas sabiedriskajā dzīvē!

Pilsētnieks vērtē

Kāds jums ir
bijis šis gads?
Alvils Cedriņš, mūziķis:
– Man šis
gads palicis
atmiņā ar dažādiem muzikāliem notikumiem. Pašam
bijušas daudzas uzstāšanās
Jelgavā un citviet Latvijā. Izceļot notikumus, kas šajā gadā
man ir bijuši īpaši tieši saistībā
ar Jelgavu, noteikti jāatzīmē
mūzikla «Mana skaistā lēdija»
iestudējums. Kopā ar ciemiņiem apmeklējām tā pirmizrādi – Jelgavai šis mūzikls bija
super!
Vija, bibliotekāre:
– Šis gads
bijis notikumiem bagāts. Mazbērnu pulkam pievienojās vēl viens, un
nu man ir seši mazdēli un viena
mazmeitiņa. Paldies Dievam,
visiem bērniem ir darbs! Ar
skumjām noraugos, kā citas
mātes atvadās no saviem bērniem, kuri spiesti doties peļņā
uz ārzemēm, jo Latvijā nevar
atrast labi atalgotu darbu. Arī
pašai darbiņš vēl ir, ceru, ka
šajā ziņā nekas nemainīsies līdz
pat pensijas vecumam.
Laura, skolniece:
– Beidzot
esmu īstenojusi savu
mazo sapnīti
– jau kopš 15
gadiem ļoti vēlējos trenēties
boksā, bet vecāki iebilda. Nu
esmu pilngadīga, tādēļ vecāki
man to vairs nevar aizliegt.
Boksa nodarbības man sagādā
prieku, turklāt tās noderēs
nākotnē, jo vēlos kļūt par
policisti.
Inese,
kosmētikas
izplatītāja:
– Interesants.
Aizvadītā
gada nogalē
pēc ilgiem
meklējumiem atradu darbiņu,
kurā veiksmīgi strādāju vēl
šodien. Uzdrīkstējos noticēt
savām spējām. Gada laikā esmu
ļoti daudz iemācījusies un mācos arī tagad. Turpinu mācīties
komunicēt ar cilvēkiem, kas
man agrāk sagādāja grūtības,
jo nebija pārliecības par sevi.
Leonīds,
pensionārs:
– Gads man
iesākās ar
ļoti pozitīvu
notikumu –
janvārī sagaidīju pasaulē nākam savu pirmo
mazdēliņu Mārtiņu. Prieks, ka
ģimenē visi esam veseli.
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Jelgavniecei ar retu slimību
nepieciešama palīdzība
 Egija Grošteine
Deviņgadīgā jelgavniece Lauma ir
aktīva un sirsnīga meitene, kura aizrautīgi nodarbojas ar daiļslidošanu Jelgavas
Ledus sporta skolā. Novembris viņas ģimenē nāca ar negaidītu un traģisku vēsti:
Laumai ārsti konstatēja retu slimību
– kaulu vēzi jeb Jūinga sarkomu. Šobrīd
ļaundabīgais audzējs vēl ir tādā stadijā,
kad iespējama sekmīga cīņa ar to, tādēļ
vecāki vēlas tuvāko mēnešu laikā meitiņai
veikt operāciju ārzemēs, kam nepieciešami vairāk nekā 50 000 eiro.
Konts ziedojumiem (ar norādi «Laumas ārstēšanai»): biedrība «Labdarības lapa Snowflake», reģ.Nr.40008234435, AS
«Swedbank», konts LV08HABA0551039748727; PayPal:
snowflakechildren@gmail.com; ziedojumu tālrunis 90006180
(maksa par zvanu – 1,42 eiro).
Atbalstīt Laumu aicina arī HK «Zemgale», kas 23. decembrī
pulksten 19.30 Jelgavas Ledus hallē organizē labdarības spēli. Tajā
mūsu komanda tiksies ar Kazahstānas klubu «Astana». Ieeja uz
spēli – par ziedojumiem Laumas ārstēšanai.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Noskaidrots Jelgavas
zaļākais uzņēmums

8. decembris pēdējā
darba diena bija Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam Haraldam Laidiņam. Viņš devies izdienas pensijā.
Pulkvedis H.Laidiņš policijā
nostrādājis 26 gadus. Zemgales
reģiona pārvaldi viņš sāka vadīt
līdz ar tās izveidošanu 2009. gada
1. septembrī. Viņš uzskata, ka
būtiskākie paveiktie darbi pa šiem
gadiem ir trīs: tranzīta naftas vada
uzraudzība, būtiski samazinot
gadu desmitiem ilgušas nelegālā
biznesa iespējas; patruļpolicijas un
ceļu policijas apvienošana, padarot
policistus mobilākus un palielinot
uz karstām pēdām atklāto noziegumu skaitu; korupcijas apkarošana,
tostarp iztīrot arī Valsts policijas
rindas (Zemgales reģiona pārvaldē
pa šiem gadiem no darba atbrīvoti
17 negodīgi policisti). «Šīs ir lietas,
par kurām arī esam saņēmuši atzinīgus vārdus un apbalvojumus,
tomēr pats svarīgākais ir tas, kā
mūsu darbu vērtē sabiedrība. Arī
šajā ziņā daudz kas ir paveikts,
sākot ar to, ka uzdevu pašiem
policijas darbiniekiem mainīt
attieksmi pret sabiedrību, piemēram, izanalizējot sarunu ierakstus

un izskaužot rupjības, arī futbola
spēlēšanu neatzīstu, kad cilvēkam
netiek sniegta palīdzība, bet tā
vietā viņš tiek sūtīts no viena pie
otra,» norāda H.Laidiņš.
Viņš atzīst, ka pa šiem gadiem
bijuši arī grūti pārbaudījumi.
Vissmagākais bija spēļu zāles laupīšana Jēkabpilī 2011. gadā, kur
bruņotā laupīšanā viens policists
gāja bojā un divi tika ievainoti,
bet vēlāk atklājās, ka arī starp
laupītājiem bijuši policisti. Jelgavā, viņaprāt, viens no lielākajiem
pārbaudījumiem policijai bija tā
sauktā točku lieta 2013. gadā, kad
ar nelegālo alkoholu saindējās deviņi cilvēki, no kuriem seši nomira.
Policijai izdevās diennakts laikā
aizturēt iespējamos vainīgos (apsūdzība uzrādīta sešām personām)
un izvākt no ielām jau nopirkto
bīstamo vielu.
Šobrīd vēl nav zināms, kas
būs nākamais Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieks. «Es ceru,
ka tas būs kāds no maniem vietniekiem – šādu viedokli paudu
arī Valsts policijas priekšniekam,»
saka H.Laidiņš. Šobrīd par reģiona
pārvaldes priekšnieka pienākumu
izpildītāju apstiprināts līdzšinējais
Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja priekšnieks
Andris Zellis. Jaunais pārvaldes
priekšnieks varētu tikt paziņots
pēc Jaunā gada.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
18. decembrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu no
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām – lietussargu,
krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

SIA «JELGAVAS ŪDENS» ir pabeigusi projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Jelgavā, IV kārta» (Nr.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/005) īstenošanu.
Projekta kopējās izmaksas – 1,54 milj. EUR (ar PVN), t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 1,03 milj. EUR.
Projekta IV kārtas aktivitātes:
• ūdens tīklu paplašināšana – 1,9 km (ar pievadiem 2,7 km);
• kanalizācijas tīklu paplašināšana – 3,3 km (ar pievadiem 4,4 km);
• kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija Platones ielā 28A.
Pēc projekta realizācijas 96,1% Jelgavas pilsētas ūdens apkalpošanas zonas iedzīvotāju ir nodrošināti
ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie ūdensapgādes sistēmas un 91,4% Jelgavas pilsētas aglomerācijas iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie kanalizācijas sistēmas.
PROJEKTU «ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ,
IV KĀRTA» LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA «JELGAVAS ŪDENS». PROJEKTA
ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES
AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Īsi
 No 21. decembra līdz 1. janvārim Pasta salas publiskās slidotavas laukumu rotās egle. Šajā
laikā nenotiks slidošanas seansi ar
hokeja nūjām – to vietā tiks organizēti publiskie slidojumi (darba
dienās no pulksten 20 līdz 21 un
brīvdienās no pulksten 17 līdz 18).
Par tuvākajiem slidojumiem var uzzināt pa tālruni 20367677. Atceltie
slidojumi tiek izziņoti arī tviterkontā
@ZemgalesOC.
 Sestdien, 19. decembrī, no
pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības centra «Valdeka» notiks
zemnieku, amatnieku Brāļu tirgus,
informē Ilze Mauriņa.

Zemgales policijas priekšnieks
devies izdienas pensijā
 Ilze Knusle-Jankevica
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Pirmais no Jelgavas, kas saņēmis Zaļās izcilības balvu, ir vilcienu apkopes servisa uzņēmums
«EuroMaint Rail». To uzņēmuma bijušajam vadītājam Jānim Mūrniekam pasniedza Valsts vides
dienesta ģenerāldirektore Inga Koļegova.
Foto: no Valsts vides dienesta arhīva
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai uzteiktu zaļos uzņēmumus, kam rūpes par
vidi nav tikai reklāmas
instruments, un mudinātu arī pārējos atbildīgāk izturēties pret vidi,
Valsts vides dienests
pirmo reizi pasniedza
Zaļās izcilības balvu. To
saņēma 20 Latvijas uzņēmumi, tostarp Jelgavas
uzņēmums «EuroMaint
Rail», kas nodarbojas ar
vilcienu ritošo sastāvu
remontu.
Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis stāsta, ka visa gada garumā pārvaldes
darbinieki izvērtēja uzņēmumus,
kuri klasificēti kā A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji.
Reģionālās vides pārvaldes redzeslokā tādu ir vairāk nekā 200, tomēr
konkursa kritērijiem atbilda tikai
viens – «EuroMaint Rail», kurš
saņēma 11 no 14 maksimālajiem
punktiem.
«Mūsu uzņēmumā ir skaidri definēti vides mērķi, identificēti, analizēti vides riski, izveidoti ārkārtas

plāni, apmācīts personāls vides
jautājumos ar mērķi samazināt uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi
(materiālu otrreizēja izmantošana,
enerģijas un ķīmisko vielu patēriņš
utt.),» norāda bijušais uzņēmuma
vadītājs Jānis Mūrnieks, kurš, novērtējot viņa ieguldījumu, bija pilnvarots saņemt balvu. Uzņēmums
«EuroMaint Rail» nodrošina pakalpojumus dzelzceļa transporta
nozares uzņēmumiem ritošā sastāva tehniskajā apkopē un modernizēšanā. Viens no lielākajiem vides
piesārņošanas veidiem uzņēmumā
ir netīrais ūdens, kas rodas produktu mazgāšanas procesā. Galvenais
piesārņojuma novēršanas veids ir
ievērot uzņēmumā ieviestos atkritumu apsaimniekošanas procesus,
kas nosaka, ka ražošanā radušies
atkritumi tiek nodoti atkritumu
apsaimniekotājiem, kas nodrošina
to pārstrādi vai utilizāciju, stāsta
J.Mūrnieks. Viņš neslēpj: ir īpašs
prieks būt vienam no pirmajiem,
kas iegūst šādu apbalvojumu, un
gandarījums, ka uzņēmuma ieviestos un praktizētos standartus
ir novērtējušas valsts atbildīgās
institūcijas.
H.Verbelis norāda, ka pretendenti balvai bija vairāki, tomēr tie

neatbilda kādam no kritērijiem.
«Konkursa kritēriji ir diezgan
stingri un skrupulozi, bet tādi tie
veidoti, lai kalpotu kā motivācija
uzņēmumiem uzlabot savu darbību – ja balvu varētu saņemt
katrs, tai nebūtu jēgas,» saka
viņš. Piemēram, viens no kritērijiem paredz, ka tiek ievēroti
visi termiņi, taču ir uzņēmumi,
kas visas normatīvo aktu prasības ir izpildījuši, tomēr kādu
termiņu nokavējuši. Tāpat tika
ņemts vērā, vai par uzņēmumu
ir saņemtas sūdzības, vai tas
izmanto e-pakalpojumus, vai tam
ir nepieciešamie sertifikāti, un citi
nosacījumi.
Latvijas vides kvalitāte un ilgtspēja ir tieši atkarīga no atbildīgas
vides politikas īstenošanas uzņēmumos. Lai novērtētu uzņēmumu
darbu vides jomā, Valsts vides
dienests ieviesa konkursu «Zaļās
izcilības balva» un 2015. gadā
novērtēja ap 2500 piesārņojošo
darbību veicējus valstī. Pateicību
saņēma 20 uzņēmumi, kas izpildījuši kritērijus vismaz 80 procentu
apmērā, norāda Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste
Jūlija Ņikitina, piebilstot, ka Vides
dienests tradīciju plāno turpināt.

Pasta salā pieturēs Ziemassvētku karavāna
 Egija Grošteine

olimpiskās komandas pārstāvjus
Inetu Radeviču un Mārtiņu Pļa22. decembrī pulksten
viņu, kuri pastāstīs par saviem
11 Pasta salā viesosies
sportiskajiem panākumiem, kā
un ģimenes ar bērniem
arī labprāt fotografēsies kopā
gaidīs Ziemassvētku
ar bērniem un sniegs savus aukaravāna, ko jau traditogrāfus. Vēl pasākuma apmekcionāli ik gadu Latvijā
lētājus priecēs Ziemassvētku
organizē «Coca-Cola»,
vecītis un rūķīši, kas aicinās iet
ar labdarības kamparotaļās un uzburs Ziemassvētku
ņu sniedzot atbalstu
atmosfēru, informē «Coca-Cola
bērniem.
HBC Latvia» sabiedrisko attiecību vadītāja Dace Dricka.
Pasta salā varēs satikt Latvijas
Pasākuma noslēgumā «Coca-

Cola HBC Latvia» un Latvijas
Olimpiskā komiteja Jelgavas
skolām – 4. vidusskolai, 1. internātpamatskolai, 2. pamatskolai
un 5. vidusskolai – dāvinās
sporta inventāru, lai tādējādi
radītu bērniem labākus apstākļus sportošanai izglītības
iestādēs. Jāpiebilst, ka labdarības kampaņas norises laikā arī
ikviens sabiedrības pārstāvis ir
aicināts ziedot skolām sporta
inventāru, piemēram, bumbas,
lecamauklas, nūjas, riņķus.

 SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis informē, ka saistībā ar gada nogales
svētkiem ieviestas izmaiņas sabiedrisko tualešu, dalīto atkritumu
savākšanas laukumu un poligona
«Brakšķi» darba laikā. Pilsētas
sabiedriskās tualetes, kuras apsaimnieko SIA «Zemgales Eko», 24., 25.,
26. un 31. decembrī būs atvērtas no
pulksten 8 līdz 17, bet nākamā gada
1. janvārī – slēgtas. Dalīto atkritumu
savākšanas laukumi Paula Lejiņa ielā
6 un Salnas ielā 20 24. un 31. decembrī strādās no pulksten 9 līdz 17, bet
Pirmajos un Otrajos Ziemassvētkos,
25. un 26. decembrī, kā arī 1. janvārī nestrādās. Savukārt atkritumu
poligons «Brakšķi» nestrādās ne 24.,
25., 26. un 31. decembrī, ne arī 1.
un 2. janvārī.
 20. decembrī no pulksten 10
līdz 16 tirdzniecības centra «RAF
centrs» stāvlaukumā Rīgas ielā
48 notiks biedrības «Pārtikas
amatnieki» rīkots Ziemassvētku
tirdziņš. Tajā būs iespēja iegādāties piparkūkas, pelēkos zirņus,
saldumus, žāvējumus, kāpostus,
sieru, medus produktus, lauku maizi,
ābolus un citus gardumus no zemnieku sētām, kā arī dažādas dāvanas
Ziemassvētkiem.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) informē, ka saistībā ar svētkiem ieviestas izmaiņas pilsētas un
starppilsētu autobusu maršrutos.
24., 25., 31. decembrī un 2016. gada
1. janvārī Jelgavas pilsētas maršrutu
tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
sabiedriskais transports kursēs pēc
svētdienas kustības saraksta, bet 1.
janvārī vairākos maršrutos nekursēs
agrākie reisi. Reģionālie starppilsētu
nozīmes maršrutu reisi, kurus apkalpo JAP, 24., 25. un 31. decembrī un
nākamā gada 1. janvārī kursēs ar
izmaiņām. Visas izmaiņas pieejamas
mājas lapā www.jap.lv.
 Jelgavas tirgus 25. decembrī,
1. un 2. janvārī būs slēgts, informē
SIA «Jelgavas tirgus» administrācija.
Savukārt tirdzniecības centrs «Rosme» pirmssvētku laikā būs atvērts arī
pirmdienās – tas strādās gan 21.,
gan 28. decembrī.

Sintija Čepanone

Pateicības
Pateicamies visiem, visiem labajiem cilvēkiem, kas atnāca atvadīties no mūsu
dēla Armanda Kolča, kurš bija, ir un būs
kopā ar mums.
Vecāki, ģimene, māsa
Izsaku pateicību par līdzjūtību, sirsnību
un atbalstu man un manai ģimenei
grūtajā brīdī.
Agita Lundberga

Darbu pārtrauc pediatre Marga Malbārde
 Sintija Čepanone

No nākamā gada 1.
janvāra darbu SIA «Ilgas
Lācītes privātprakse»
beidz primārās veselības aprūpes pediatre
Marga Malbārde.
Viņas pacientu vecāki vai likumīgie pārstāvji aicināti piereģistrēties pie cita pediatra – speciālistus,
kuriem ir nepilnas ārstu prakses
un pie kuriem ir iespējams piere-

ģistrēties, var uzzināt Nacionālā
veselības dienesta (NVD) mājas
lapā www.vmnvd.gov.lv.
I.Lācītes privātprakse atrodas
Asteru ielā 5, un saskaņā ar NVD
informāciju M.Malbārdes pacientu sarakstā reģistrēti vairāk nekā
220 bērnu. Kā norāda privātpraksē, dakterei Malbārdei ir jau 82
gadi, tādēļ viņa nolēmusi doties
pelnītajā atpūtā.
NVD informē, ka pie primārās veselības aprūpes pediatres
M.Malbārdes reģistrētie pacienti

tiek atreģistrēti. Vienoties par reģistrāciju var ar jebkuru ģimenes
ārstu, kuram ir līgums ar valsti
par primārās veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu un apmaksu. Ģimenes ārstu saraksts,
tostarp informācija par prakses
vietu, pamatdarbības teritoriju,
reģistrēto pacientu skaitu, pieejams NVD mājas lapā www.
vmnvd.gov.lv, sadaļā «Veselības
aprūpes pakalpojumi», «Ģimenes
ārsti», «Ģimenes ārsti atbilstoši
teritorijām».

«Pacienti, kuri līdz 2016. gada
1. jūlijam nebūs izvēlējušies sev
ģimenes ārstu, tiks reģistrēti
I.Lācītes pacientu sarakstā,»
informē NVD. Šobrīd I.Lācītes
pacientu sarakstā reģistrēti ap
2300 pacientu.
Sīkāku informāciju var uzzināt,
zvanot SIA «Ilgas Lācītes privātprakse» pa tālruni 63020642. Jautājumu gadījumā var sazināties arī
ar NVD Zemgales nodaļu (tālrunis
63027249, 63007086; e-pasts
zemgale@vmnvd.gov.lv.)
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Kāds bijis Jelgavas 750. jubilejas
Kas paveikts 2015. gadā un ko iecerēts īstenot nākamajā – to «Jelgavas Vēstnesis» gada izskaņā tradicionāli jautā Jelgavas pilsētas
domes deputātiem. Deputāti tika aicināti izvērtēt būtiskākos darbus, kas paveikti pilsētā, akcentējot gan savu kā domes deputāta,
gan savu personisko ieguldījumu jelgavnieku dzīves kvalitātes
uzlabošanā, kā arī iezīmēt nākamā gada prioritātes.

«Iepriekšējā ES plānošanas periodā
pieejamo finansējumu esam
izmantojuši ar lielu atbildību»
Vilis Ļevčenoks, Zaļo un zemnieku
savienība:
«Jelgava ar daudziem pasākumiem šogad
atzīmēja savu 750. dzimšanas dienu. Tajos
piedalījās daudz jelgavnieku, kā arī mūsu
pilsēta uzņēma ciemiņus gan no citām
Latvijas vietām, gan no mūsu sadraudzības
pilsētām. Patīkami, ka dzirdēju atzinīgus
vārdus par skaisto un sakārtoto Jelgavu
un jelgavnieku viesmīlību.
Uzskatu, ka mēs ar lielu atbildību esam
izmantojuši iepriekšējā ES plānošanas
periodā pieejamo finansējumu, ieguldot
līdzekļus pilsētas infrastruktūras sakārtošanā un uzlabošanā. Domāju, ka, piemēram, vairs nevaram iedomāties pilsētu bez
Čakstes bulvāra un Driksas promenādes,
bez Mītavas tilta un Pasta salas – šie objekti
organiski iekļāvušies pilsētas panorāmā, tos
izmantojam ikdienā un ar lepnumu rādām
saviem viesiem. Arī 2015. gadā pabeidzām
lielu projektu – ielu rekonstrukciju ap
dzelzceļa staciju, kas paver iespēju pārcelt
autoostu blakus stacijai. Domāju, ka tuvāko
gadu laikā to arī paveiksim. Šobrīd notiek
Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta
zāles – zema enerģijas patēriņa ēkas – būv-

niecība, kas tiks pabeigta 2016. gadā. Vēl
šogad uzsākām projektēšanas darbus, lai
sakārtotu vairākus nozīmīgus objektus – tā
ir Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija
un Loka maģistrāles rekonstrukcija. Esam
uzsākuši nepieciešamās sagatavošanas
procedūras Ziemeļu tilta izbūvei.
Ir svarīgi, lai mēs turpinātu iesākto darbu
un Jelgava kļūtu ar katru gadu skaistāka.
Lai Jelgava būtu tāda pilsēta, kurā mums
visiem būtu iespēja strādāt un patiktu
dzīvot. Lai mums visiem veiksmīgs 2016.
gads!»

«2016. gads būs ļoti darbīgs»
Jurijs Strods, «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»:
«Aizvadīts mūsu Jelgavas 750. jubilejas
gads. Redzamākais no paveiktā pilsētas iedzīvotājiem saistās ar jubilejas pasākumiem,
no kuriem Pilsētas svētki bija grandiozākais
notikums vairāku dienu un nakšu garumā
ar vienreizējo iespēju Latvijā redzēt multimediju šovu uz ūdens, kā arī daudzi citi
pasākumi gada garumā. Paralēli bagātīgajai
kultūras programmai notika daudzi saimnieciski darbi: pabeigta divu bērnudārzu
– «Zīļuks» un «Kāpēcīši» – būvniecība, kas
ļauj pilnīgāk pašvaldībai veikt bērnu peldētapmācību, pabeigta satiksmes termināla
projekta 1. kārta pie dzelzceļa stacijas ar
daudzajiem labiekārtošanas darbiem un lielu stāvlaukumu netālu no stacijas, pabeigts
dūņu uzglabāšanas laukumu ierīcības
projekts, kas samazina smaku daudzumu,
pabeigta ūdensvada un kanalizācijas tīklu
paplašināšanas IV kārta, nomainīti vairāk
nekā 100 siltummezglu daudzdzīvokļu
mājās, uzsākta pagalmu līdzfinansēšanas
programma, atbalstot dzīvokļu īpašnieku
vēlmi sakārtot apkārtējo vidi, pabeigti gan
Jelgavas tehnikuma rekonstrukcijas, gan
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes mācību korpusa būvniecības darbi. Darbu pilsētā
uzsākušas vairākas jaunas ražotnes, kā arī
sākta ilgi gaidītā sporta halles celtniecība pie
2. internātpamatskolas – turklāt tā plānota
kā ēka ar zemu enerģijas patēriņu (zem 20
kWh/m2) – un veikti daudzi citi darbi.
Savukārt 2016. gads plānojas būt ļoti

«Mūsu pašu mākslinieki un
kolektīvi ir visaugstākajā līmenī»
Mintauts Buškevics, Zaļo un zemnieku savienība:
«Ar katru gadu pilsēta kļūst arvien
pievilcīgāka: realizēti infrastruktūras
attīstības projekti, un pilsēta ieguvusi
jaunus pilsētvides vaibstus, sakārtotus
ceļu posmus. Manas darbības joma un
prioritātes ir kultūra, tūrisms, sports
un izglītība.
Šis gads ir aizvadīts Jelgavas 750 gadu
jubilejas zīmē. Prieks par jelgavnieku
iesaistīšanos svētku veidošanā, jo kopā
mēs parādījām, ka mūsu pašu mākslinieki un kolektīvi ir visaugstākajā līmenī.
Apliecinot savu saliedētību un mīlestību,
Pilsētas svētku gājienā piedalījās vairāk
nekā 20,5 tūkstoši jelgavnieku. Tāpat jāpiemin vairāki valsts nozīmes pasākumi
– VIII Vidējās paaudzes dejotāju svētki
un 120 gadi kopš IV Vispārējiem latviešu
dziesmu un mūzikas svētkiem Jelgavā.
Lielais tūristu un jelgavnieku pasākumu apmeklējums 2015. gadā liek neat-

slābt un turpināt pilnveidot kultūras dzīvi
pilsētā. Tāpēc arī turpmāk par prioritāti
izvirzu infrastruktūras, kultūras, tūrisma, sporta, izglītības attīstību, finansējuma piesaisti jauniem pasākumiem, sporta
klubu pieejamību, attīstīt brīvdabas trenažieru kustību, līdzdalību un radošumu,
Amatu mājas izveidi Jelgavas vecpilsētā.
Šogad izveidotas divas jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, atklātas Jelgavas tehnikuma rekonstruētās un
jaunuzbūvētās ēkas, kas var lepoties kā
Zemgales reģionā modernākā izglītības
iestāde. Atklātas satiksmes termināla
apkalpošanai nepieciešamās ielas.
Ar pasākumiem tika pārbaudīta jaunizveidotās Pasta salas funkcionalitāte,
kā rezultātā atklājās, ka nepieciešami
vairāki tehniskie uzlabojumi, kas tika
veikti, lai šis komplekss būtu maksimāli pielāgots liela mēroga pasākumu
organizēšanai.
Kā personīgo sasniegumu 2015. gadā

varu minēt jau otro reizi Jelgavas komandai iegūtu 1. vietu pasaules čempionātā XXIX Starptautiskajā Ledus un
XX Sniega skulptūru festivālā Harbinā
(Ķīnā), tādā veidā popularizējot pilsētas
vārdu starptautiski.
Veidojot pilsētu, veidosim paši sevi
– pozitīvus un uz attīstību vērstus! Ieguldīsim katrs savu darbu, savu pienesumu
tās attīstībā! Visiem jelgavniekiem,
kultūras darbiniekiem – priecīgus Ziemassvētkus, veselību un panākumiem
bagātu jauno gadu!»

«Jāuzlabo sporta zāļu infrastruktūra un inventārs»
Jānis Bacāns, «Reģionu alianse»:
«Gads pagāja «Jelgava 750» jubilejas
zīmē. Tas bija liels izaicinājums pilsētai
– godpilni aizvadīt šo gadu, lai katrs
iedzīvotājs justos piederīgs vienai no
kultūrvēsturiski bagātākajām pilsētām
Latvijā. Es domāju, ka svētki bija izdevušies, jo tik daudz kultūras, sporta un
mākslas pasākumu, kuros izskanēja
Jelgavas vārds, nav bijis nevienā citā
gadā.
Būdams opozīcijas deputāts, domē
pildu sava veida sirdsapziņas funkciju,
lai pārbaudītu un izvērtētu, vai visi
pozīcijas ierosinājumi ir produktīvi.
Man kā uzņēmējam ir svarīga uzņēmējdarbības vides attīstība Jelgavā, bet
kā bērnu vecākam – droša vide un kvalitatīva izglītība. Jelgava ir ļoti daudz
ieguldījusi infrastruktūras attīstībā, lai

jauni uzņēmēji šeit varētu attīstīt savu
uzņēmējdarbību. Mūsu skolas ir labāko
skolu topa priekšgalā, mūsu skolotāji
– erudītāko un valstī atzītāko profesionāļu vidē, bērni – olimpiāžu, konkursu
un sacensību laureāti un uzvarētāji.

«Pilnvērtīgi jāturpina darboties
pilsētnieku interesēs»
darbīgs – valsts, iespējams, beidzot akceptēs
MK noteikumus un uzsāks struktūrfondu
«uzsaukšanas» aktivitātes, un mums vajadzēs ātri reaģēt un pieteikties daudzām
programmām, kam jau gatavojam gan tehniskos projektus, gan apspriežam iespējas
ar potenciālajiem sadarbības partneriem.
Piemēram, jau šogad uzsākām projektēt
Loka maģistrāles rekonstrukciju, izstrādāt
Valsts ģimnāzijas renovācijas projektu, veikt
ietekmes uz vidi novērtējumu Ziemeļu tiltam, sāksim vairāku izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas projektus,
arī airēšanas bāzi un vēl citas ieceres (Neretas, Prohorova ielas posmi, Rubeņu ceļa
posms) plānojam uzsākt jaunajā gadā.
Izaicinājumu būs ļoti daudz. Tāpēc novēlu, lai katrs ir zinošs, radošs un aktīvs, lai
ir daudz jaunu ideju un pietiek uzņēmības
tās realizēt! Daudz laimes, panākumus un
veselību jaunajā – 2016. – gadā!»

Valentīns Grigorjevs, «Saskaņas
centrs»:
«2015. gadu pilsētā vērtēju kā ekonomiski stabilu, 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. 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 renovācijas darbi,
dzīvojamo māju siltināšana un bērnudārzu
rekonstrukcija. Noteikti vēlos pieminēt, ka
netika palielināts darbinieku skaits domē
un pašvaldības iestādēs. Pozitīvi, ka, veicot
budžeta grozījumus, tika atrasti līdzekļi, lai
saglabātu pensionāriem un maznodrošinātiem dažādus atvieglojumus.
Tajā pašā laikā jāpiemin, ka nav sadzirdēti pilsētas iedzīvotāju lūgumi ieviest
kārtību un caurskatāmību komunālo

ja jelgavniekiem ir bijuši kādi darbiņi arī
man. Pilsētas jubilejas gadā ir bijusi liela
interese par Jelgavas vēsturi, bieži tiku
aicināts pie skolēniem ar lekcijām. Paldies
arī tiem, kuri aicināja mani būt par gidu
ekskursijās mūsu pilsētas un apkārtējo
novadu vēsturē. Esmu pateicīgs visiem,
kas šī gada laikā palīdzēja dienasgaismu
ieraudzīt divām grāmatām – «Mana
Jelgava» un «Jelgava 1941. gada vasara.
Holokausts».
Arī šogad ir bijusi laba sadarbība ar
jaunajiem gidiem un cilvēkiem, kas mācījās arheologu vadītos kursos, lai nāktu
Andris Tomašūns, «Vienotība»:
palīgā atrast, sargāt, pētīt zem zemes
«2015. gads pagājis raiti. Deputāts ir esošo Jelgavas vēsturi. Liels notikums bija
«tautas kalps», un man vienmēr bijis prieks, arheoloģiskie izrakumi Pils salā, atklājot

laika gaitā piemirstus 17. un 19. gadsimta
vēstures notikumus. 750 gadi Jelgavai nav
tikai svētku salūts un cipari puķudobē uz
Pasta salas.
Gada beigās aktualizējās publiskās
debates par iespējamo dabas apdraudējumu Pils salā un Lielupes krastos, kur
ar jelgavnieku atbalstu pirms pārdesmit
gadiem tika panākts dabas lieguma statuss
palieņu pļavām ar retiem augiem, putnu
ligzdošanas vietām. Pēdējos gados esam
pieraduši arī pie skaistajiem savvaļas zirgiem – tūrisma vizītkartes – Pils salā. Šis
dabas stūris ir savā ziņā unikāls, jo daudzi
Eiropas pilsētu iedzīvotāji var apskaust,
ka mums ir saglabāts tas, ko citur glābj
vai cer atjaunot, tērējot lielus līdzekļus.

pakalpojumu sniedzēju darbā.
Arī nākamajā gadā jāturpina konstruktīvs dialogs ar iedzīvotājiem un visiem
domniekiem un izpildvarai pilnvērtīgi
jāpilda savs pamatpienākums – darboties
pilsētnieku interesēs.
Visiem pilsētniekiem novēlu priecīgus
Ziemassvētkus un laimīgu jauno – 2016.
– gadu!»

«Vienmēr prieks, ja jelgavniekiem bijuši kādi darbiņi arī man»
Domājot par nākamajām paaudzēm, esmu
paudis noliedzošu attieksmi pret ieceri
pāri šim dabas liegumam būvēt tiltu. Ceru
nākamgad no oponentiem dzirdēt tādus
tilta celšanas argumentus, kā nesapostīt
mūsu lielāko bagātību – dabu.
Man personīgi pagājušajā gadā nozīmīgi
bijuši trīs notikumi: Jelgavas Spīdolas skolas 25 gadu jubileja un skolēnu salidojums,
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pieci
gadi un manas mātes Ērikas Tomašūnas
80 gadu jubilejas svinības radu pulkā.
Vēlu jaunajā gadā visiem jelgavniekiem labas domas par sevi, sadarboties
ar draugiem un kaimiņiem savas dzīves
uzlabošanā un priecāties, ja ir panākumi
pašiem un Jelgavai!»

Ko gribētos nākotnē attīstīt – sporta
industriju un veselīga dzīvesveida
popularizēšanas aktivitātes. Jelgavā
ir Zemgales Olimpiskais centrs, bet
nepieciešams uzlabot citu sporta zāļu
infrastruktūru un inventāru. Nākamajā gadā īpašu uzmanību pievērsīšu
sporta aktivitāšu atbalstam.
Skatoties uz notikumiem pasaulē,
arvien vairāk jādomā par iedzīvotāju
drošību, līdz ar to nākamajā gadā
pievērsīšu uzmanību drošības sistēmu
uzlabošanai un kārtības uzturēšanai.
Jelgava vienmēr ir bijusi uz attīstību
un jauniem sasniegumiem orientēta
pilsēta. Es novēlu neapstāties, bet
izvirzīt jaunus un drosmīgus mērķus
un tos sasniegt!
Lai svētīgs jaunais gads, lai augam
gudrībā, labklājībā un turībā!»

«Valsts ģimnāzijas
audzēkņi –
potenciālie LLU
studenti»
Andrejs Garančs, Zaļo un zemnieku
savienība:
«Šogad ir pabeigts vēl viens ielu sakārtošanas posms – Zemgales prospekts un
Pasta iela. Notiek sporta zāles būvniecība
2. internātpamatskolā, un darbi jāpabeidz
nākamā gada aprīlī. Arī LLU šogad ir
uzbūvēta Agronomisko analīžu zinātniskā
laboratorija Strazdu ielā 1 un Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes ēka Rīgas ielā 22.
Uzbūvēta laboratorijas ēka Veterinārmedicīnas fakultātei.
Nākamajā gadā tiks veikta Jelgavas
Valsts ģimnāzijas ēkas renovācija. Šajā
laikā ģimnāzijas mācību process notiks
Jelgavas pilī. Šeit būs jāveic liels darbs, lai
izglītojamie un LLU studenti, strādājošie
varētu sekmīgi strādāt. No šīs kopīgās sadarbības būs atkarīgs, cik daudz ģimnāzijas
absolventu turpinās studijas LLU.
Protams, gribētos, lai arī valstī izglītības
un sociālie jautājumi tiktu risināti daudz
sekmīgāk.
Novēlu jelgavniekiem gaišus Ziemassvētkus un sekmīgu jauno – 2016. – gadu!»

Ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris
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gads – vērtē domes deputāti
«Deputāti ir vienoti vēlmē palīdzēt
jelgavniekiem»
Dace Olte, Zaļo un zemnieku savienība:
«Gandarījums, ka Jelgava šogad kā pirmā valstī ieguva titulu «Latvijas jauniešu
galvaspilsēta 2016», kas ir kopīga darba
rezultāts gadu garumā, jo tieši pie mums ir
Latvijas Labākā Universitāte, pasaulē atzīti
skolu kori, aktīvi brīvprātīgie un darboties
griboši jaunieši.
Strādājot domes Veselības aizsardzības
un sociālo jautājumu komitejā, esam izskatījuši daudzu jelgavnieku iesniegumus,
cenšoties rast individuālu risinājumu
katrai problēmai un mēģinot panākt arī
paša iesniedzēja ieinteresētību mainīt savu
attieksmi pret dzīvi. Šogad pašvaldībā ir
ieviesti divi jauni sociālo pabalstu un pakalpojumu veidi: Černobiļas AES avārijas
seku likvidētājiem, kā arī dzīvokļa pabalsts
bāreņiem, kuri neizvēlas pašvaldības
piedāvāto dzīvokli, bet to īrē. Manuprāt,
ir labi, ka komitejas deputāti, piederot pie
dažādiem politiskajiem uzskatiem, izskatot
sociālos jautājumus, ir vienoti vēlmē atrast
taisnīgāko risinājumu.
Vairāki valdības lēmumi paredz jaunus
pienākumus pašvaldību sociālās palīdzības
dienestiem, kā galveno prioritāti izvirzot
darbu ar ģimenēm, taču neparedzot līdzfinansējumu, tāpēc nepieciešams stiprināt šo
dienestu kapacitāti, veicināt personāla apmācību, piesaistīt jaunu, radošu personālu.
Pašlaik pašvaldības Sociālo lietu pārvaldē
ir jau sešas vakances, kas gaida izglītotus
un centīgus jelgavniekus, kuri nebaidās no
nervoza, atbildīga, bet ļoti vajadzīga darba.
Kā man teica viena aktīva seniore, sociālais
darbs ir nepateicīgs, bet svētīgs darbs.
Domāju, ka nākamgad būtu jāpilnveido

transporta atvieglojumu sistēma senioriem
pilsētas autobusu izmantošanā, jo iedzīvotāju karšu ieviešana ir padarījusi naudas
līdzekļu uzskaiti daudz pārskatāmāku, un
gan senioru, gan represēto organizācijas aktualizē plašāku atvieglojumu piešķiršanu.
Jelgavnieki ir kļuvuši daudz patriotiskāki
– tas bija labi redzams emocionālajā lāpu
gājienā, kopīgajā priekā par 4. vidusskolas
kora uzvarām, pilsētas 750 gadu jubilejas
pasākumos un citos pašlepnumu apliecinošos piemēros. No labo emociju mirkļiem
mēs visi kopā veidojam Jelgavas un visas
Latvijas tēlu. Lai kļūtu par savas pilsētas
patriotu, nemaz nav vajadzīgs veikt kaut ko
pārcilvēcisku. Arī katra atbildīgs ikdienas
darbs un pozitīvā attieksme ir liels spēks!
Vēlos pateikt paldies daudzajiem kultūras
darbiniekiem, pašdarbniekiem un brīvprātīgajiem, kuri organizēja Jelgavas jubilejas
svētkus. Nupat saskaitīju, ka Trīsvienības
baznīcas tornī šogad esmu kāpusi 11 reizes,
lai ciemiņiem rādītu Jelgavu.
Paldies visiem par atbalstu, labiem vārdiem, arī par kritiskiem vērtējumiem, un
jaunajā gadā novēlu veselību, izturību un
spēku darīt labus darbus!»

«Jāizvairās no pieļautajām kļūdām»
Saulvedis Šalājevs, «Reģionu alianse»:
«Ar katru gadu mūsu pilsēta kļūst pievilcīgāka ar realizētiem infrastruktūras projektiem, iegūstot jaunus pilsētas vaibstus.
Manuprāt, jelgavnieki ir kļuvuši daudz
patriotiskāki un lepnāki par savu pilsētu
– tas bija redzams pilsētas 750 gadu jubilejas
svētku organizētajos pasākumos, Pilsētas
svētku gājienā, lāpu gājienā 11. novembrī,
kur ar katru gadu jelgavnieku līdzdalība
tikai pieaug, kas liecina par lepnumu un
piederību savai pilsētai.
Būdams Jelgavas domes deputāts, vienmēr esmu atbalstījis lēmumprojektus, kas
veicina mūsu pilsētas attīstību un iedzīvotāju labklājību. Strādājot domes Sociālo lietu,
veselības aizsardzības un kultūras komitejā,
esam izskatījuši daudzus lēmumprojektus
un jelgavnieku iesniegumus, cenšoties
atrast individuālu risinājumu katrai problēmai, mēģinot palīdzēt katrā konkrētajā
situācijā.
Atkārtošos, bet turpmāk nopietna
uzmanība jāpievērš jaunu darba vietu
radīšanai. Ir pozitīvi piemēri, bet negatīvie
aizēno sasniegto (vagonu rūpnīca, autobusu

ražotne). Nepieciešams pašvaldības aktīvs
un mērķtiecīgs darbs jaunu investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, izvairoties
no pieļautām kļūdām.
Prieks par pilsētas sasniegumiem sportā,
futbola kluba «Jelgava» Latvijas kausa
atkārtotu iegūšanu un sakārtoto kluba
sistēmu, basketbola kluba «Jelgava»
veiksmīgo restartu LBL, hokeja kluba
«Zemgale» stabilitāti un individuālo sporta
veidu sasniegumiem.
Jelgavniekiem novēlu gaišus Ziemassvētkus un piepildīt iecerēto 2016. gadā!»

«Turēti dotie solījumi!»
Aigars Rublis, «Vienotība»:
«Šis gads katram no mums bija saistīts ar
pilsētas 750 gadu jubileju, un tas atspoguļojās kultūras pasākumu plašajā piedāvājumā.
Mūs priecēja gan krāšņi Pilsētas svētki, gan
«Prāta vētras» koncerts, gan VIII vidējās
paaudzes deju lielkoncerts, gan IV Vispārējo
latviešu dziesmu un mūzikas svētku 120
gadu jubileja un citas aktivitātes.
Man kā atbildīgajam par izglītību, sportu
un bibliotēkas darbību šis gads bija īpašs ar
to, ka izpildīts solījums par jaunas sporta
zāles būvniecību Jelgavas 2. internātpamatskolai, kas nākamajā gadā dos iespēju
nodrošināt sporta nodarbības bērniem ar
īpašām vajadzībām. Tāpat šogad tika nodotas ekspluatācijā renovētas un nosiltinātas
Jelgavas 1. internātpamatskolas internāta
un atpūtas telpas.
Uzsākot darbu diviem jauniem paš-

Sergejs Stoļarovs, «Saskaņas
centrs»:
«Šis gads bija pirmais, kad pilnvērtīgi
varējām izmantot rekonstruēto Pasta salu,
kas ir atzinīgi novērtēta ne tikai pilsētas, bet
arī Latvijas mērogā. Īpašs prieks, ka Pasta
salā darbojas slidotava, taču noteikti jāatrod

reti kurš uzņēmums.
Ziemassvētki ir ģimenes svētki, un katram jelgavniekam vēlu sajust mīlestību un
sapratni. Lai vēlme paveikt ko īpašu savas
pilsētas un valsts labā ikvienam ir dzinulis
jaunajā gadā! Lai netrūkst veiksmes un
izaicinājumu un vienmēr pietiek apņēmības
sasniegt izvirzītos mērķus! Lai daudz jaunu
ideju un pietiek drosmes tās realizēt!»

«Vēlamies atgriezt amatnieku rosību vecpilsētā»
Rita Vectirāne, Zaļo un zemnieku
savienība:
«Šo gadu aizvadījām pilsētas 750 gadu jubilejas zīmē. Svētki nav tikai svinēšana, tā ir
iespēja būt kopā un izjust piederību pilsētai,
un lielā mērā tas mums izdevās. Jelgava bija
pamanāma, sākot ar īpašo Ledus skulptūru
festivālu rekonstruētajā Pasta salā, turpinot
ar krāšņajiem Pilsētas svētku pasākumiem,
valsts svētku emocionālajiem brīžiem un
daudziem citiem spilgtiem notikumiem.
Gads bija īpašs arī ar to, ka pilsētā atklājām divus jaunus bērnudārzus – «Kāpēcīši»
Ganību ielā un «Zīļuku» Skautu ielā –,
laukumus Raiņa parkā, Ozolskvērā un
kuros nu mācās vairāk nekā 400 bērnu.
Daudz tika darīts arī veselības veicināša- pie Vakara (maiņu) vidusskolas, un tie ir
nas jomā. Esam izveidojuši ārā trenažieru pieejami ikvienam. Savukārt oktobris bija

Veselības mēnesis, kad vairāk nekā 60 pasākumos iesaistījās teju 2000 jelgavnieku. Šo
tradīciju noteikti turpināsim, un nākamgad
Veselības mēneša aktivitātes organizēsim
jau aprīlī, lai labi iesāktais turpinātos visas
vasaras garumā.
Jelgavai nav savas vecpilsētas tās tradicionālajā izpratnē, bet mums ir Vecpilsētas
iela, kur koncentrētā veidā saglabājusies
daļa no vecās Jelgavas apbūves. Lai šajā vidē
atjaunotu vēsturisko elpu, esam iecerējuši
rekonstruēt divas ēkas – Vecpilsētas ielā
2 un 14 –, kur tiks izvietotas amatnieku
darbnīcas un restaurācijas centrs. Vecpilsētu vēlamies redzēt ne tikai kā pievilcīgu
tūrisma objektu, bet arī kā jauku pastaigu
vietu jelgavniekiem.»

«Pašvaldības atbalstu varēs saņemt vēl vairāki
simti jelgavnieku ģimeņu»
Ivars Jakovels, «Saskaņas centrs»:
«Vēlētos akcentēt mūsu darbu sociālā
atbalsta jomā pilsētniekiem. Pirmkārt,
deputātu kopīgā balsojumā izdevās samazināt biļetes cenu pilsētas autobusos
no 1 līdz 0,85 eiro tiem pasažieriem,
kuri norēķināsies ar bankas karti.
Otrkārt, pilnveidojot sociālās palīdzības noteikumus, sākot ar janvāri,
virkni pabalstu varēs saņemt ne tikai
trūcīgas, bet arī mazturīgas ģimenes,
palielinot pabalstu saņēmēju skaitu
par vairākiem simtiem jelgavnieku
ģimeņu. Visbeidzot – izdevās dubultot
pašvaldības piemaksu Jelgavas pedagogu algām no 15 līdz 30 eiro.
Individuālā līmenī rīkoju Zviedrijas
dienas Jelgavā šā gada pavasarī, organizējot kaimiņvalsts vēstnieka pirmo
vizīti mūsu pilsētā. Janvārī palīdzēju
Garozas ielas 36. nama iekšpagalma
kanalizācijas tīkla pieslēgšanai pilsētas
kolektoram, novēršot turpmāku ēkas
pagrabstāva applūšanu. Martā pēc
iedzīvotāju lūguma tika pabeigta āt-

«Jāuzsāk bērnudārzu virtuvju renovācijas programma»
līdzekļi, lai nākamā gada laikā tai uzliktu
jumtu, nodrošinot iespēju slidot jebkuros
laikapstākļos. Kā viens no nozīmīgākajiem
darbiem jāmin satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve dzelzceļa stacijas apkārtnē,
kā arī uzsāktais saskaņošanas process, lai
nākotnē Jelgavā varētu īstenot ideju par
Ziemeļu šķērsojuma izbūvi. Tilts Jelgavai
ir vitāli nepieciešams gan no satiksmes
drošības un organizācijas, gan no investoru
piesaistes viedokļa. Prieks, ka arī šajā gadā
esam spējuši rast finansējumu pedagogu
atbalstam, līdz 30 eiro palielinot piemaksas
apmēru, ka esam atklājuši divus jaunus
bērnudārzus, ka jelgavniekos nostiprinās
saimnieka apziņa par savu daudzdzīvokļu
māju un tās apkārtni, ko veicinājis pašvaldības līdzfinansējums iedzīvotāju iniciētajiem
pagalmu labiekārtošanas projektiem, ko
plānots turpināt arī nākamajā gadā.

valdības bērnudārziem, radusies iespēja
paplašināt peldētapmācības programmas
piedāvājumu ne tikai 1., bet arī 2. klašu
audzēkņiem. Lai visiem Jelgavā dzīvojošajiem mazuļiem nodrošinātu pirmsskolas
izglītības programmu, turpināsim piešķirt
pašvaldības līdzfinansējumu tiem bērniem,
kuri izglītojas pilsētas privātajos bērnudārzos.
Vēlos paust prieku par partijas «Vienotība» Saeimas deputātu finansiālu atbalstu
šorttreka inventāra iegādei, lai Jelgavas
Ledus sporta skolā attīstītu šo sporta veidu,
kurš guvis atsaucību bērnu vidū.
Liels panākums ir Jelgavas tehnikuma
rekonstrukcijas pabeigšana, kas dod ieguldījumu profesionālās izglītības kvalitātes
celšanai, turklāt audzēkņiem ir nodrošināta
iespēja apgūt profesionālās iemaņas uz
modernām iekārtām, ar kādām var lepoties

Līdztekus jau šogad iesāktajiem darbiem
gribu akcentēt ideju par nepieciešamību uzsākt pirmsskolas izglītības iestāžu virtuvju
renovācijas programmu. Mūsu pilsētā ir
virkne bērnudārzu, kuri ir nosiltināti, kuros ir patīkama un bērniem draudzīga vide,
taču diemžēl virtuves telpas un aprīkojums
ir saglabājies teju vēl no padomju laikiem.
Gribētos, lai pakāpeniski mēs spētu tās
savest kārtībā, renovējot kaut pa vienai
bērnudārza virtuvei gadā.
Protams, tas, vai visas labās ieceres
izdosies, atkarīgs no apstiprinātā budžeta,
turklāt ļoti ceru, ka zināmu atbildību
uzņemsies arī valsts, visus izdevumus
neatstājot uz pašvaldības pleciem.
Visiem jelgavniekiem novēlu priecīgus
Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!
Lai nākamajā gadā viss, kas iecerēts,
izdodas! Lai ir laba veselība un labi
cilvēki apkārt!»

rumvaļņu un ātrumu ierobežojošo ceļa
zīmju uzstādīšana privātmāju rajonā
Vecajā un Bērzu ceļā. Jūlijā iesaistījos
autostāvvietu marķējumu Pasta ielā
sakārtošanā, bet oktobrī – autostāvlaukuma rekonstrukcijā Sudrabu Edžus
un Katoļu ielas krustojumā. Savukārt
Jelgavas muzejā pēc manas iniciatīvas
tika atvesta un atklāta Zemgales un
Kurzemes reģionam veltīta heraldikas
izstāde.
Kā nākamā gada nozīmīgākos plānus vēlos minēt jaunā Ziemeļu tilta Dobeles šosejas līdz Filozofu ielai, kā
projekta turpmāku attīstību, Atmodas arī Loka maģistrāles rekonstrukcijas
un Rūpniecības ielas rekonstrukciju no tehniskā projekta izstrādi.»

«Jau šogad politiski represētie
varēja maksāt mazāku NĪN»
Roberts Šlegelmilhs, «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»:
«2015. gads pavadīts svētku zīmē ar
daudziem kultūras pasākumiem, kuri
priecēja jelgavniekus. Paralēli svētkiem
domes sēdēs tika pieņemti virkne svarīgu lēmumu.
Viena no iniciatīvām, ko izdevās
realizēt, ir palielināt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus politiski
represētajām personām no 50 līdz 70
procentiem. Jau šajā gadā politiski
represētās personas varēja maksāt
mazāku nodokli.
Man personīgi liels prieks, ka beidzot
Jelgavā izdevās ieviest daudzdzīvokļu
namu pagalmu sakārtošanas programmu, kas paredz pašvaldības līdzfinansējumu un kam šogad tika atvēlēti 25 000
eiro. Šajā programmā labiekārtoti pieci
pagalmi, tajā skaitā izveidots bērnu
rotaļu laukums, veikts iebraucamā ceļa
remonts, izveidots automašīnu stāvlaukums un veikti citi labiekārtošanas
darbi. Tas pierāda, ka programma ir
pieprasīta un to nepieciešams turpināt,
tāpēc nākamajos gados turpināšu cīnī-

ties par programmas saglabāšanu un
attīstīšanu. Aicinu jebkuru jelgavnieku
iepazīties ar programmas noteikumiem
un pieteikties līdzfinansējumam nākamajā gadā!
Vienmēr esmu atvērts diskusijai un
gatavs uzklausīt iedzīvotājus, un iespēju
robežās palīdzēt rast risinājumu.
Visiem jelgavniekiem novēlu būt aktīviem un nestāvēt malā sev un valstij
svarīgos procesos, jo mēs katrs veidojam
savu pagalmu, savu pilsētu, savu valsti!
Neviens to mūsu vietā neveidos!»

Sagatavoja Sintija Čepanone, foto Raitis Supe

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 21. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2143.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 83.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Bailes no Ziemassvētkiem». Austrijas drāma (ar subt.).
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 6.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 82.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2143.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
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 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
0.15 ««De facto»».*
0.45 «Noslēpumainie ezeri». Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
8.25 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 5.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.45 «Rozamunde Pilčere. Veca mīlestība nerūs».
Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
13.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens vīriešiem. Sezonas 1.posms Altenbergā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens vīriešiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 12.sērija.
20.00 «Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols». Dok.filma. 3.sērija.
20.55 «Lielais cirks 8». 2.daļa.
22.40 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 24.sērija.
23.30 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 42.sērija.
11.05 «Karamba!» Humora raidījums.
11.15 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 29.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 73.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 74.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi». Realitātes šovs.
22.20 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 13.sērija.
23.25 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.20 «Attīstības kods».
1.40 «LNT ziņu «Top 10»».
2.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 4.sērija.
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 9.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 10.sērija.
6.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
7.25 «Hobits: Smoga posta zeme». Fantāzijas piedzīvojumu filma.
10.50 «Māmiņu klubs 8».
11.25 «Ēdiena daba».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 11.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.10 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.00 «Īkstīši». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1997.g.
17.00 «Ziemassvētki ar Holliju». Ģimenes filma. 2012.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Pasaules spožākie talanti».
21.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
23.15 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.15 «Nekā personīga».
1.15 «Ziemassvētki ar Holliju». Ģimenes filma. 2012.g.
2.55 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
3.15 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 22. decembris
LTV1
5.00 «Ekvadora».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2144.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 84.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Emirāti». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 7.sērija.

16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 83.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2144.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Andris Vasiļevskis.
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Neprātīgā mīla. Putins un krievi».
Dokumentāla filma (ar subt.).
Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.25 «Dievišķā dzirksts». Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.

LTV7
5.00 «Spots».*
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
8.25 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 6.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 12.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens divniekiem. Sezonas 1.posms Altenbergā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 5.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 13.sērija.
20.00 «Aļaskas savvaļā». Dokumentāla filma.
21.00 «Labdarības akcija «Dod pieci!»».
22.05 «Poldarks». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.15 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 43.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi». Realitātes šovs.
12.00 «Labākais vecums». Romantiska komēdija. 2012.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 75.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 76.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mazuļa pirmie Ziemassvētki».
ASV melodrāma. 2012.g.
23.10 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
1.20 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.40 «Dalasa 2». ASV seriāls. 1.sērija.
2.20 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 43.sērija.
3.10 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 10.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 11.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
8.25 «Pasaules spožākie talanti».
8.55 «Īkstīši». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1997.g.
11.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
12.05 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 12.sērija.
13.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.45 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.15 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.35 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.20 «Sarežģītais bērns». ASV komēdija. 1990.g.
17.05 «Ziemassvētki pilī». ASV ģimenes filma. 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Pasaules spožākie talanti».
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
22.05 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.10 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
0.05 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
1.00 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
1.55 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
2.40 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
3.15 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 10.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 23. decembris
LTV1
5.00 «Ekvadora».
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2145.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 85.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Neprātīgā mīla. Putins un krievi». Dok.filma (ar subt.).
11.50 «Maskēties, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
12.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.05 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.35 «Kas te? Es te!»*
14.05 «Folkloras programma «Klēts»».
Ziemassvētki ar folkloras kopu «Budēļi».
14.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.50 «Aculiecinieks».*
15.10 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 84.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2145.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Melu laboratorija».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 TIEŠRAIDE. «Latvijas Gada balva sportā 2015».
23.40 «Nakts ziņas». 23.49 Sporta ziņas. 23.51 Laika ziņas.
23.55 «Zebra».
0.10 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 1.sērija.

tv programma
LTV7
5.00 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 6.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
8.25 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 7.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 13.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.00 «Kultūrzīme. «Akmens modinātājs».»* Tēlnieks Laimonis Blumbergs.
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.00 «Bailes no Ziemassvētkiem». Austrijas drāma (ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Sniegs». Dokumentāla filma (ar subt.).
19.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 14.sērija.
20.10 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.10 «Ērģeļbūvnieks no Ugāles». Dokumentāla filma.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Astra Zoldnere. Trauslā sirds». Īsfilma.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Rinalds Zelts. Lielās spodrības gaismā». Īsfilma.
22.55 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 5.sērija.
23.25 «Ekstrēmā ekspedīcija: Dienvidpols». Dok.filma. 3.sērija.
0.15 «Vecīši nāk!» Visu laiku populārākās Ziemassvētku dziesmas
Latvijas populārāko mūziķu – Ziemassvētku vecīšu – korī
kopā ar «Mirage Jazz Orchestra».
1.55 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 44.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Mazuļa pirmie Ziemassvētki». ASV melodrāma. 2012.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 77.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 78.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
22.15 «Arbitrāža». ASV trilleris. 2012.g.
0.30 «Dzīvīte».
1.00 «Nikita 2». ASV seriāls. 45.sērija.
1.40 «Dalasa 2». ASV seriāls. 2.sērija.
2.20 «Nemelo man!» (ar subt.).
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 11.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 12.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
8.25 «Pasaules spožākie talanti».
8.55 «Sarežģītais bērns». ASV komēdija. 1990.g.
10.35 «Ekstrasensi kā detektīvi».
11.50 «Rozenheimas detektīvi 10». Seriāls. 13.sērija.
12.50 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
13.20 «Puika pret kaķi 2». Animācijas seriāls.
13.55 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.15 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
15.05 «Sarežģītais bērns 2». ASV komēdija. 1991.g.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Noķert Ziemassvētku zvaigzni».
ASV ģimenes filma. 2013.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Pasaules spožākie talanti».
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 3». ASV seriāls. 2015.g. 27.sērija.
23.40 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
0.40 «Sarežģītais bērns 2». ASV komēdija. 1991.g.
2.20 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
2.40 ««Ievas» pārvērtības 5». Latvijas stila raidījums.
3.15 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 11.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 24. decembris
LTV1
5.00 «Ekvadora».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es skaistu vietu zinu». Ziemassvētku koncerts.
7.05 «Ziemassvētku stunda Brīnumskapja skolā».
8.15 «Lote un Mēnessakmens noslēpums». Animācijas filma.
9.40 «Sniegbaltīte». Vācijas pasaku filma.
10.50 «Ķēniņš Strazdubārda». Vācijas pasaku filma.
12.00 «Dona koncerts «Varanasi»».*
13.45 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
14.15 «LTV piedāvā... Mūzika Ziemassvētkos».*
15.15 TV PIRMIZRĀDE. «Rīgas Centrāltirgus». Dokumentāla filma.
16.15 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētku dāvanā – mīlestība».
Vācijas melodrāma. 2010.g.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.25 TIEŠRAIDE. «Ziemassvētku dievkalpojums».
20.05 «Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Ziemassvētkos».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētku koncerts
«Kad mīlestība dzimst»».
23.00 TIEŠRAIDE. «Ganu sv. Mise». Pārraide no Vatikāna.
1.05 «Koncerts «Rīgas Ziemassvētki»».*
2.30 «Sirsnīgie Ziemassvētki».* Jauniešu kora «Balsis» koncerts.
3.25 «Personība. 100 g kultūras».*
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 7.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
8.25 «Sirds likums». Kanādas daudzsēriju filma. 8.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 14.sērija.
10.05 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.
11.05 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.35 «Latvija var!»*

Ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris
11.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.25 «Ērģeļbūvnieks no Ugāles». Dokumentāla filma.
13.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.14 «Lieliskais Baks Hovards». ASV komēdija (ar subt.).
15.55 «Momentuzņēmums».*
16.10 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.40 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
17.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.20 TV PIRMIZRĀDE. «Zvaigžņotie Ziemassvētki».
ASV melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
20.25 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
21.30 «LTV piedāvā... Mūzika Ziemassvētkos».*
22.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.15 «Sporta studija».
1.00 «Zebra».* (ar subt.).
1.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.35 «Dzīvnieku prāta noslēpumi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
3.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
3.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.35 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Galileo 3».
6.30 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.40 «Mazais Gobijs». Ķīnas animācijas filma. 2010.g.
8.15 «Televeikala skatlogs».
8.30 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Jukas Ziemassvētkos». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Uz redzēšanos, Kringla kungs!» ASV melodrāma. 2010.g.
13.55 «Televeikala skatlogs».
14.10 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma. 2006.g.
16.00 «Dāvana Ziemassvētkos». ASV romantiska drāma. 2010.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 TV PIRMIZRĀDE. «Te, augšā, snieg». Vācijas melodrāma. 2012.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Brīvdienas». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
23.25 «Mīlestība atnāk Ziemassvētkos». Vācijas drāma. 2010.g.
1.15 «Dzīvīte».
1.35 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma. 2006.g.
3.00 «Mazais Gobijs». Ķīnas animācijas filma. 2010.g.
4.20 «Galileo 3».

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 12.sērija.
5.40 «Ekstrasensi kā detektīvi».
6.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.15 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.40 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
8.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
8.30 «Pasaules spožākie talanti».
9.00 ««Mistle-Tones»». ASV ģimenes komēdija. 2012.g.
10.50 TV PIRMIZRĀDE. «Bēthovena Ziemassvētku piedzīvojums».
ASV komēdija. 2011.g.
12.40 TV PIRMIZRĀDE. «Salavecīša aizvietotājs».
ASV ģimenes filma. 2013.g.
14.30 «Polārais ekspresis». ASV animācijas filma. 2004.g.
16.30 «Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus». Ģimenes komēdija.
18.40 «Šreka Ziemassvētki». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 ««UgunsGrēks» svin Ziemassvētkus».
22.20 «Laura Reinika Ziemassvētki». Koncerts. 2012.g.
1.10 «Kinomānija 6».
1.40 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
3.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 12.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 25. decembris
LTV1
5.00 «Folkloras programma «Klēts»».
Ziemassvētki ar folkloras kopu «Budēļi».
5.30 «Saknes debesīs». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju apsveikums Ziemassvētkos».*
6.20 «Koncerts «Rīgas Ziemassvētki»».
7.45 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
8.15 TV PIRMIZRĀDE. «Alfa un Omega». ASV animācijas filma. 2010.g.
9.55 TV PIRMIZRĀDE. «Stella un Austrumu zvaigzne».
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2008.g.
11.30 ««Teātris.zip»».
11.40 TV PIRMIZRĀDE. «Blēņas un pasakas». «Dirty Deal Teatro» izrāde.
13.00 ««Urbi et Orbi»». Romas pāvesta uzruna Ziemassvētkos.
Pārraide no Vatikāna.
13.35 «Magorija kunga brīnumu veikals». Ģimenes komēdija.
15.20 «Dabas pils». Dokumentāla filma.
16.20 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā»».
18.00 «Dienas ziņas».
18.25 «Ziemassvētku kalendārs».*
18.27 «Ziemassvētku kalendārs».*
18.30 «Province».
19.00 «Ziemassvētku kalendārs».*
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Broukenvuda». Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Badija Ziemassvētki».
Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
0.40 «Es skaistu vietu zinu». Ziemassvētku koncerts.
1.45 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
2.40 «Rīgas Centrāltirgus». Dokumentāla filma.
3.35 «Folkloras programma «Klēts»».*
3.50 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 1.sērija.

LTV7
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
8.25 «Daži stāsti no tūkstošiem». Dokumentāla filma.
9.15 «Kūku kari».*
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «Melu laboratorija».*
14.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tomasa Kinkeida Ziemassvētku namiņš».
ASV biogrāfiska drāma. 2008.g.
15.55 «Momentuzņēmums».*
16.10 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.40 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
17.05 «Detektīvaģentūra «Bīgls»». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.20 «Ziemassvētku koncerts «Kad mīlestība dzimst»».*
20.05 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
20.35 «Momentuzņēmums».*
20.50 «Aculiecinieks».*
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Toska».
Dokumentālu filmu cikls.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētki ar Eliju».
Vācijas romantiska drāma. 2014.g. (ar subt.).

23.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.40 «Latviešu jaunie režisori. Astra Zoldnere. Trauslā sirds». Īsfilma.
1.00 «Latviešu jaunie režisori. Rinalds Zelts.
Lielās spodrības gaismā». Īsfilma.
1.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.10 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix»».*
4.30 «Spots».*

LNT
5.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 44.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.25 «Galileo 2».
6.45 «Dāvana Ziemassvētkos». ASV romantiska drāma. 2010.g.
8.15 «Televeikala skatlogs».
8.30 «Dzīvīte».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Tev tuvumā». Skaistākās latviešu komponistu
Ziemassvētku dziesmas. 2014.g.
11.05 «Ūdens ziloņiem». ASV romantiska drāma. 2011.g.
13.20 «Brīvdienas». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
16.00 «Karaliskie Ziemassvētki». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Tādi ir Ziemassvētki». Vācijas komēdija. 2009.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Zigfrīds Muktupāvels, Raimonds Pauls.
Ziemassvētku koncerts».
21.50 «Vislabākā eksotiskā viesnīca «Kliņģerīte»». Komiska drāma.
0.15 «Uz redzēšanos, Kringla kungs!» ASV melodrāma. 2010.g.
1.40 «Dzīvīte».
2.00 «Tādi ir Ziemassvētki». Vācijas komēdija. 2009.g.
3.30 «Mīlestība atnāk Ziemassvētkos». Vācijas drāma. 2010.g.

TV3
5.00 «Ģēnijs uzvalkā». Seriāls. 13.sērija.
5.40 «Ekstrasensi kā detektīvi».
6.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.10 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
8.55 «Elfs – bērnu draugs». ASV animācijas filma. 2011.g.
9.15 «Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus».
ASV un Vācijas ģimenes komēdija. 2000.g.
11.25 «Noķert Ziemassvētku zvaigzni». ASV ģimenes filma. 2013.g.
13.15 TV PIRMIZRĀDE. «Kā tu šogad uzvedies?» ASV drāma. 2012.g.
15.10 «Niko 2: meklējot mazo brāli». Animācijas filma. 2012.g.
16.40 TV PIRMIZRĀDE. «Viens pats mājās 5».
ASV un Kanādas ģimenes komēdija. 2012.g.
18.40 TV PIRMIZRĀDE. «Kungfu pandas svētku diena».
ASV animācijas filma. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «Ledus sirds». ASV animācijas filma. 2013.g.
22.25 «Dons. Ceļojums». Koncerts. 2015.g.
0.35 «Ziemassvētki viesnīcā». Lielbritānijas komēdija. 2007.g.
2.15 «Niko 2: meklējot mazo brāli».
3.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 26. decembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti». (ar subt.).
6.35 «100 līdz 100».*
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Karstena un Petras brīnišķīgie Ziemassvētki».
Norvēģijas filma bērniem. 2014.g. (ar subt.).
11.55 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
12.50 «Ziemassvētku koncerts «Kad mīlestība dzimst»».*
14.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Noslēpumainie ezeri». Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 TV PIRMIZRĀDE. «Nāc līdzās Ziemassvētkos!»
Labdarības koncerts (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Mākoņains, iespējams, skaidrosies».
Valmieras teātra izrāde.
23.50 «Ziemassvētki ar Eliju». Vācijas romantiska drāma. 2014.g.
1.35 «Ziemassvētku dāvanā – mīlestība». Vācijas melodrāma. 2010.g.
3.10 «Badija Ziemassvētki». Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
4.40 «Priecīgus Ziemassvētkus!» Koncerts.
5.05 «Mūžīgais pērļu zvejnieks Jānis Poruks». LTV videofilma.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Dzimis Eiropā».*
6.35 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
6.45 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.25 «Zvaigžņotie Ziemassvētki». ASV melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
10.05 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
10.35 «Province».* (ar subt.).
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.50 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
13.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
14.00 «Latvijas hokeja virslīgas zvaigžņu spēle».
17.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
17.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
18.40 «Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā»».*
20.15 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 25.sērija.
21.10 «Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015»».
22.10 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.50 «Broukenvuda 2». Jaunzēlandes seriāls. 2.sērija.
1.30 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
2.00 «Izsalcis trusis uzbrūk». Lielbritānijas trilleris. 2011.g.
3.50 «Tautas balss barikādēs». Dokumentāla filma.
4.59 «Dzimis Eiropā».*

LNT
5.00 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.35 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
7.30 «Galileo 2».
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Karamba!» Humora raidījums.
10.10 «Karaliskie Ziemassvētki». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
12.05 «Te, augšā, snieg». Vācijas melodrāma. 2012.g.
14.05 «Reiz Romā». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
16.00 TV PIRMIZRĀDE. «Četri Ziemassvētki: Visur labāk nekā mājās».
ASV un Vācijas komēdija. 2008.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Leo un Marija: Mīlestība Ziemassvētkos». Melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris
20.40 «Dzintara dziesmas 5».
21.40 «Līgava Ziemassvētkiem». ASV romantiska komēdija.
23.30 «Jukas Ziemassvētkos». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
1.20 «Ūdens ziloņiem». ASV romantiska drāma. 2011.g.
3.05 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 1.sērija.
5.40 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 12.sērija.
6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.15 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.45 «Savedējs». ASV komēdija. 2012.g.
13.20 «Īstais Santa Klauss». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
15.05 «Ziemassvētki pilī». ASV ģimenes filma. 2011.g.
17.00 «Ledus sirds». ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.40 «Ziemassvētki Madagaskarā». ASV animācijas filma. 2009.g.
20.00 «Latvijas lepnums 2015». Svinīga apbalvošanas ceremonija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Pī dzīve». ASV piedzīvojumu drāma. 2012.g.
1.05 «Savedējs». ASV komēdija. 2012.g.
2.30 «Polārais ekspresis». ASV animācijas filma. 2004.g.
4.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 27. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti». (ar subt.).
6.35 «100 līdz 100».*
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
10.55 TV PIRMIZRĀDE. «Antarktīda: Gads uz ledus».
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!»».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
16.50 «Poldarks». ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 TIEŠRAIDE. «Labdarības akcija «Nepaej garām!»».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «Labdarības akcija «Nepaej garām!»».
23.00 «Dzīve bez apstājas». Igo koncerts.
1.15 «Personība. 100 g kultūras».*
2.10 «Reiz Rīgā... Ballīte Eiropas galvaspilsētā».*
5.05 «Dabas pils». Dokumentāla filma.

LTV7

TV3

5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Dzimis Eiropā».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.50 «Kūku kari».*
11.50 «Karstena un Petras brīnišķīgie Ziemassvētki».
Norvēģijas filma bērniem. 2014.g. (ar subt.).
13.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.00 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
14.30 «Ziemassvētku dāvanā – mīlestība».
Vācijas melodrāma. 2010.g. (ar subt.).
16.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.15 «Modele». Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
18.25 «Tās tik ir operas! Toska». Dokumentālu filmu cikls.
19.20 «Lielais cirks 8». 3.daļa.
21.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
21.55 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.45 «Tomasa Kinkeida Ziemassvētku namiņš».
ASV biogrāfiska drāma. 2008.g.
1.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.25 «Sporta studija».
3.10 «Izsalcis trusis uzbrūk». Lielbritānijas trilleris. 2011.g.
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 2.sērija.
5.40 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 13.sērija.
6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.10 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
8.35 «Māmiņu klubs».
9.05 «Elfs – bērnu draugs». ASV animācijas filma. 2011.g.
9.40 «Kungfu pandas svētku diena».
ASV animācijas filma. 2010.g.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Latvijas lepnums 2015».
Svinīgā apbalvošanas ceremonija.

LNT
5.00 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 3.sērija.
12.30 «Vislabākā eksotiskā viesnīca «Kliņģerīte»». Komiska drāma.
15.00 «Enijas Klausas brīvdienas». ASV filma visai ģimenei. 2011.g.
16.50 «Dzintara dziesmas 5».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Komisārs Reksis 15». Itālijas seriāls. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Diāna». Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2013.g.
22.25 «Kalendāra meitenes». Komiska drāma. 2003.g.
0.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 11». Seriāls. 3.sērija.
2.10 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
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13.30 «Pī dzīve». ASV piedzīvojumu drāma. 2012.g.
16.05 «Ziemassvētki Madagaskarā». ASV
animācijas filma. 2009.g.
16.35 «Šreka Ziemassvētki». ASV animācijas filma. 2007.g.
17.05 ««UgunsGrēks» svin Ziemassvētkus».
19.00 «Nekā personīga. Gada apskats 2015».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Varenais no Oza zemes».
ASV piedzīvojumu filma. 2012.g.
22.45 «Lepnums un aizspriedumi».
Francijas un Lielbritānijas romantiska drāma. 2005.g.
1.10 «Kā tu šogad uzvedies?» ASV drāma. 2012.g.
2.45 «Viens pats mājās 5».
ASV un Kanādas ģimenes komēdija. 2012.g.
4.10 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3».
ASV detektīvseriāls. 2.sērija.

7

Meklē darbu
Celtnieks meklē darbu. Visu veidu iekšdarbi.
Tālrunis 25384484.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija,
95. kods, traktortehnikas B, C, E, F vadītāja
apliecība. Tālrunis 29682212.

Piedāvā darbu
SIA «RE Parks» (reģ.Nr.43603056054)
piedāvā darbu dežurantam(-ei) maksas
auto stāvlaukumā. Nepieciešamas prasmes
strādāt ar kases aparātu, kā arī vēlamas
datorprasmes. Atalgojums – 175 EUR.
Zvanīt pa tālruni 24979913.
SIA «KULK« (reģ.Nr.41703007150) – darba
aizsardzības speciālistam(-ei) ar atbilstošu
darba pieredzi. CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv. Tālrunis 63007719.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola (reģ.
Nr.90000074738) aicina darbā informātikas
skolotāju (4 stundas) un datorlaborantu(-i)
(0,5 slodzes). Tālrunis 63021897.
SIA «Dārzs» (reģ.Nr.41703005910)
piedāvā darbu floristam(-ei).
Tālrunis 29645584.

Pārdod
1-ist. dzīvokli. T.29558600
Zemi Garozā. T.29155876
Skaldītu malku ar piegādi. T.29800103
Ozola skaidu briketes 145 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553.
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
turpina uzņemt bērnus no 1,6 līdz 3 gadu vecumam
bez vecāku līdzfinansējuma.

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

Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

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

Pērk

Riekstiņu formas. T.25852628
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336
Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas,
porcelānu, dzintaru un citas senlietas.
Tel.22999000; www.livonija.lv.
Gleznas, monētas, ordeņus, dzintara krelles un brošas. Raiņa iela 23, t.26652388.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
Transporta pārvadājumi. T.28262407
Attīru teritorijas no krūmiem. Zaru smalcināšana. T.25994203
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Remonta darbi mājoklim un birojam.
Labs meistars un draudzīgas cenas.
T.26881773.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro;
noslēgt līgumu. Raiņa 14, t.29179847
SIA «Kreatīvs» ziemas atlaides pieminekļiem. T.29537176
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
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

S K AISTUMA S K O LA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības decembrī un janvārī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

01.12., 15.12., 05.01.
16.12., 23.12., 06.01.
04.12., 18.12., 15.01.
21.12., 04.01., 18.01.
21.12., 04.01., 18.01.
09.12., 23.12., 06.01.
09.12., 23.12., 06.01.
21. – 22.12., 18. – 19.01.
07.12., 11.01., 08.02.
14.12., 28.12., 25.01.
10.12., 07.01., 21.01.

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

Līdzjūtība
Viņš aiziet atvieglots un brīvs,
Kur viņu gaida mūža mājas.
Šeit brīdi atdusas kā dzīvs
Zem ziedu segas smaržu šūpās.
/V.Brutāne/
Izsakām līdzjūtību mūsu kolēģei
Margaritai Mistjukevičai sakarā ar tēva nāvi.
Veselības inspekcijas
Zemgales kontroles nodaļa

Aizsaulē aizgājuši
ARMANDS KOLČS (1975. g.)
AIVARS VALDMANIS (1927. g.)
MARIJA SIZOVA (1931. g.)
VILIS BREZINSKIS (1926. g.)
ZINAIDA TERPAČKO (1924. g.)
ILGA PLOTA (1931. g.)
VITĀLIJS JURČIKS (1976. g.)
PĒTERIS MILEIKA (1931. g.)
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 19. decembrī pulksten 14 un 18 – BJDK «Vēja zirdziņš» Ziemassvētku koncerts «Iesim, bērni, čigānos». Mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras
namā).
 19. decembrī pulksten 19 – koncerts «Kad mīlestība dzimst» ar A.Krauzi, Z.Muktupāvelu
un J.Lūsēna Ziemassvētku orķestri. Biļešu cena – € 12 (Svētās Annas baznīcā).
 20. decembrī pulksten 11 – apvienības «Teātris un es» komēdija bērniem un vecākiem
«Baltā lāča Ziemassvētki». Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku jampadracis kopā ar Kašeru un viņa
stilīgajiem rūķiem. Ziemassvētku vecītis, dziedošais rūķis, atrakcijas, radošās darbnīcas:
masku izgatavošana, eglīšu rotājumu izgatavošana no makaroniem, TLMS «Dardedze»
radošā darbnīca un Amatu vidusskolas rūķu Piparkūku darbnīca. Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 15 – Valda Indrišonoka koncerts «Klusas sarunas ar Tevi»
(Svētā Jāņa baznīcā).
 20. decembrī pulksten 16 – muzikālās Kanceviču ģimenes koncerts (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 20. decembrī pulksten 16 – sarunu vakars ar Jelgavas Svētās Annas baznīcas mācītāju
Kasparu Kovaļovu (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. decembrī pulksten 17 – XI Bērnu starptautiskais baleta pasaku festivāls: Sanktpēterburgas Vladislava Kuramšina baleta un teātra skolas audzēkņu baleta izrāde pēc
H.K.Andersena pasakas «Sniega karaliene». Biļešu cena – € 3 – 7 (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 17 – koncerts «Ziemassvētki mūsmājās». Piedalās JPPI «Kultūra»
kamerkoris «Mītava», bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa», Spīdolas ģimnāzijas jauktais
koris, Pauls Eglītis (perkusijas), Gundega Dūda-Dzene, Ilva Rudusa, Laura Tabunova
(blokflautas), Alise Bētiņa (flauta), Artūrs Ābele (ģitāra), Madara Murņikova (čells), Māra
Ansonska (ērģeles), Jānis Sustrups un Elīna Koptaļeva (solisti). Koncertmeistars – Māris
Trejs, vokālā pedagoģe – Laura Teivāna, mākslinieciskā vadītāja – Agija Pizika, diriģents
– Jānis Almanis. Programmā – tradicionālās Ziemassvētku dziesmas dažādu komponistu
aranžijās, kā arī ar džezisku nokrāsu apvītās melodijās (Svētās Annas baznīcā).
 22. decembrī pulksten 12 – Arnolda Burova animācijas filmu izlase bērniem. Biļešu
cena – € 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem – € 1.
 22. decembrī pulksten 15, 18, 20.30 – pilnmetrāžas dokumentālā filma «Prāta vētra:
starp krastiem». Vecuma ierobežojums: 12+. Biļešu cena – € 3; skolēniem, studentiem,
pensionāriem – € 2 (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 19 – uzstājas koris «Zemgale» (Svētā Jāņa baznīcā).
 27. decembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama deju zālē).
 27. decembrī pulksten 18 – «Tev tuvumā»: latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmas. Piedalās A.Andrejeva, A.Skrastiņš, M.K.Kalniņš un grupa «Putnu balle». Biļešu cena
– € 10 (Svētās Annas baznīcā).
 28. decembrī pulksten 12 – Arnolda Burova animācijas filmu izlase bērniem. Biļešu
cena – € 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem – € 1.
 28. decembrī pulksten 15 – dokumentālā piedzīvojumu filma «Pazust Latgalē»
(2014). Filmas veidotājs – Kaspars Kursišs. Biļešu cena – € 3; skolēniem, studentiem,
pensionāriem – € 2 (kultūras namā).
 28. decembrī pulksten 18 – spēlfilma «Romeo n’ Džuljeta» (2015). Režisors: Māris
Martinsons. Vecuma ierobežojums: 12+. Filma latviešu un krievu valodā ar subtitriem
latviešu un krievu valodā. Biļešu cena – € 3; skolēniem, studentiem, pensionāriem –
€ 2 (kultūras namā).
 31. decembrī no pulksten 23 līdz 1.30 – Jelgavas 750. jubilejas gada noslēguma
salūts pēc Jelgavas laika pulksten 0.25 un Jaunā gada sagaidīšana. Piedalās Ivo Fomins,
DJ Erminass (Pasta salā).

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

• 24. decembrī pulksten 16 un 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums. Piedalās bīskaps Pāvils
Brūvers.
• 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada dievkalpojums.

Jelgavas Romas katoļu katedrālē
(Katoļu iela 11)

• 24. decembrī – Kristus dzimšanas svētku vigīlija. 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 pulksten 9 – Kristus dzimšanas svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā),
pulksten 11 – Sv.Mise; no pulksten 12 līdz
16 – atvērta «Dzīvā Bētleme» katedrāles dārzā;
pulksten 18 – Sv.Mise.
• 26. decembrī – Otrie Ziemassvētki, Sv.Stefana
svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise, pulksten 13 – Svētdienas
skolas un draudzes bērnu Ziemassvētku eglīte;
pulksten 16 – Sv.Mise.
• 27. decembrī – Svētās ģimenes svētki.
Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten
11 – Baltijas nuncija Sv.Mise, laulības solījuma
atjaunošana un svētība laulātajiem; pulksten
18 – Sv.Mise (krievu valodā).
• 31. decembrī pulksten 7.30 – Sv.Mise;
pulksten 18 – Sv.Mise ar Vissvētā Sakramenta
uzstādīšanu. Pateicības himna «Dievs, mēs Tevi
slavējam», adorācija; pulksten 23 – Sv.Mise
gadumijā.
• 1. janvārī – Dieva Mātes svētki un Vispasaules
miera diena, Jaunais gads. Pulksten 9 – Sv.Mise
(poļu valodā); pulksten 11 un 18 – Sv.Mise.

Jelgavas Sv.Sīmaņa un Sv.Annas
pareizticīgo baznīcā (Raiņa iela 5)

• 6. janvārī pulksten 17 – vakara dievkalpojums;
pusnaktī – agrā liturģija.
• 7. janvārī pulksten 8.30 – vēlā liturģija.
• 18. janvārī pulksten 7.30 – Tā Kunga kristību
svētku priekšvakars, lielā ūdens iesvētīšana,
liturģija.
• 19. janvārī pulksten 8.30 – Dieva parādīšanās
svētki. Mūsu kunga Dieva un pestītāja Jēzus Kristus kristīšana, liturģija, lielā ūdens svētīšana.

Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā
(Jāņa iela 1)

• 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums; pulksten 12.15 – dievkalpojums bērniem; pulksten 15 – Ziemassvētku
koncerts ar popgrupu «Lai skan».
• 27. decembrī pulksten 10 – svētdienas pēc
Ziemassvētkiem dievkalpojums.
• 3. janvārī pulksten 10 – otrās svētdienas pēc
Ziemassvētkiem dievkalpojums; pulksten 12.15
– bērnu dievkalpojums.

Jelgavas Vasarsvētku draudzē
(Jāņa Asara iela 8)

• 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 11 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
• 30. decembrī pulksten 19 – dievkalpojums.
• 1. janvārī pulksten 12 – Jaunā gada dievkalpojums.

Jelgavas Baptistu baznīcā
(Mātera iela 54)

• 23. decembrī pulksten 19 – dievkalpojums ar
zvanu ansambļa «Accelerando» piedalīšanos.
• 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku
dievkalpojums «Ir uzaususi gaisma». Piedalās
draudzes koris un mūziķi. Svētruna – sludinātājs
Ainārs Ginters.
• 25. decembrī pulksten 13 – Pirmie Ziemassvētki ar Svētdienas skolas programmu.
• 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada vakara
dievkalpojums.

Jelgavas kristiešu draudzē
«Godība» (Dambja iela 26b)

• 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.

Latvijas Apvienotās metodistu
baznīcas Jelgavas draudzē
(Zemgales prospekts 3)

• 24. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.
• 27. decembrī pulksten 11 – svētdienas rīta
pēc Ziemassvētkiem dievkalpojums.
• 30. decembrī pulksten 17.30 – Vecgada
noslēguma dievkalpojums.
• 3. janvārī pulksten 11 – Jaunā gada dievkalpojums.

Ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris

Ar krāšņām svinībām noslēgs
Jelgavas jubilejas gadu

Pilsētā ir jauna tradīcija – ar kopā būšanu un salūtu svinēt ne tikai
valsts svētkus, bet arī Jauno gadu. Jau otro gadu jelgavnieki sagaidīt
gadumiju aicināti kopā Pasta salā.
 Egija Grošteine

Jelgavnieki jauno – 2016. –
gadu ar grandiozām svinībām
varēs sākt gaidīt jau 29. decembrī, kad Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) norisināsies TV3
koncertšovs «Mirklis pirms
pusnakts». Tajā ar muzikāliem
priekšnesumiem uzstāsies daudzi Latvijā populāri mūziķi,
bet par smiekliem un jautrību
gādās stand-up aktieris Jānis
Skutelis. Savukārt Jaungada
naktī iedzīvotāji aicināti tikties
Pasta salā, kur uzstāsies Ivo
Fomins un dīdžejs Erminass. 31.
decembrī līksmi sagaidīt Jauno
gadu piedāvās arī vairākas izklaides vietas mūsu pilsētā.
29. decembrī pulksten 19 ZOC ikviens aicināts apmeklēt TV3 koncertšovu «Mirklis
pirms pusnakts», kas, pēc pilsētas domes
priekšsēdētāja Andra Rāviņa vārdiem, būs
skaists Jelgavas pilsētas 750. jubilejas gada
noslēgums – vēl viena dāvana jelgavniekiem un visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem gadumijā. Krāšņajās svinībās būs gan
sarkanais paklājs, gan dzirkstošais šampanietis, gan smiekli, gan dziesmas, gan dejas.
Vakara gaitā par muzikālo programmu
gādās «Astro’n’out», «Ne(X)t move» saksofonu kvartets, «Mākoņstūmēji», «bet, bet»,
«Opus Pro», «DaGamba», «Colt», «Tirkizband», «PER», «Keksi», Antra Stafecka, Ivo
Fomins, Jānis Stībelis, Normunds Rutulis,
Laimis Rācenājs un daudzi citi mākslinieki.
Savukārt populārais stand-up aktieris
J.Skutelis priekšnesumu starplaikos uz

skečiem un nelielām sarunām aicinās
dažādas populāras Latvijas personības,
tostarp Elitu Patmalnieci un Raimondu
Bergmani. Dreskods – tumšs uzvalks.
Biļetes var iegādāties «Biļešu paradīzes»
kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.
Pieejamo biļešu cena – no 8 līdz 30 eiro.
Savukārt 31. decembrī no pulksten 23
līdz 1.30 Jelgavas pašvaldība aicina uz
Jaungada sagaidīšanu Pasta salā, kur
uzstāsies I.Fomins ar grupu un dīdžejs
Erminass. Tiem, kuri ik gadu pieraduši
noskatīties un noklausīties valsts augstāko
amatpersonu uzrunas, šāda iespēja tiks
nodrošināta arī Pasta salā, kur paredzēta
tiešraides translācija uz lielajiem ekrāniem. Pasākuma dalībniekiem video būs
iespēja atskatīties uz aizejošo Jelgavas
750. jubilejas gadu, būs arī Jelgavas domes
priekšsēdētāja A.Rāviņa apsveikums. Svētku kulminācija paredzēta pulksten 0.25,
kad pēc Jelgavas laika ar salūtu noslēgsim
pilsētas jubilejas gadu un atzīmēsim 2016.
gada iestāšanos.
Tāpat par jautru gadumiju gādās pilsētas
izklaides vietas. Tā «Jelgavas kreklos» 31.
decembrī plānota Baltā mērkaķa sagaidīšanas ballīte – dīdžejs Ozols iesildīs kluba
viesus ar populārākajiem aizejošā gada
hitiem, uz lielā ekrāna translēs valsts amatpersonu uzrunas, sagaidot Jauno gadu, un
no tradicionālās šampanieša piramīdas
katram viesim – glāze dzirkstošā dzēriena
par brīvu. Pasākuma apmeklētāji aicināti
ģērbties svinīgi, īpaši izceļot baltu apģērbu
un aksesuārus, informē organizatori. Ieeja
klubā – no pulksten 23. Ieejas maksa – 4
eiro, studentiem – 2 eiro.
Kopā sagaidīt Jauno gadu aicina arī
naktsklubs «Tonuss». Ieeja – no pulksten

Foto: Raitis Supe

23. Kluba pārstāvji informē, ka svinības
norisināsies visās trīs kluba zālēs. Par
mūziku gādās grupa «Reaching Spain»
un dīdžeji A.F.Busino un Kalniņš, vakaru
vadīs Jelgavas Jaunā teātra aktieri. Būs
loterijas un citas aktivitātes, bet pusnaktī
klubs katram apmeklētājam uzsauks
šampanieti. Tiem, kuri Facebook.com ir
dalījušies ar pasākuma ierakstu, kā arī
tiem, kuri draugiem.lv ir pievienojušies
šī pasākuma apmeklētāju pulkam, ieeja
līdz pusnaktij būs bez maksas, vēlāk
– trīs eiro. Pārējiem līdz pusnaktij ieeja
būs viens eiro, bet vēlāk – pieci eiro.
Iepriekš iespējams rezervēt galdiņu (līdz
sešām personām), kas ar cenā iekļautu
pudeli šampanieša un augļu-siera plati,
ja maksājumu veic līdz 25. decembrim,
izmaksās desmit eiro. Ja maksājumu
veic vēlāk – 20 eiro. Galdiņu rezervēt, kā
arī par uzkodām interesēties pa tālruni
29900999. Galdiņu plānu var apskatīt
kluba mājas lapā www.tonuss.lv.
Jelgavas «Klondaika» 31. decembrī
aicina uz ballīti mafijas stilā. Organizatori
stāsta, ka pusnaktī «Klondaika» saviem
apmeklētājiem uzsauks šampanieša piramīdu un mafinu, kā arī priecēs ar konfeti
salūtu. No pulksten 3 līdz 8 par mūziku
gādās dīdžejs Skein un Chazy, savukārt
pēc tam līdz pat pēdējam dejotājam – dīdžejs Decibel. Galdiņu iespējams rezervēt
pa tālruni 63028045. Ieeja pasākumā
– bez maksas.
Jelgavniekus 31. decembrī uz Jaungada
svinībām gaidīs arī «Hotel Dianda» Atmodas ielā 9. Sākums – pulksten 21. Vakara
gaitā būs dažādas aktivitātes, par mūziku
gādās dīdžejs Mazais. Galdiņu rezervācija
– pa tālruni 63082979.

Svētās Annas baznīcā mūziķi un
aktieri atgādinās par patiesām vērtībām
 Egija Grošteine

Gada gaišākajos un sirsnīgākajos svētkos Svētās Annas
baznīcā izskanēs divi koncerti – «Meklētāja roze» un «Ar
sirdi eņģeļa plaukstā».
25. decembrī pulksten 16 baznīcā būs
aktrises un režisores Rēzijas Kalniņas
un viņas draugu veidotā Ziemassvētku programma «Meklētāja roze» ar
Imanta Kalniņa mūziku, kas aicinās
uz mirkli izrauties no ikdienas steigas
un veltīt laiku sev. Koncertā piedalīsies
grupas «The Sound Poets» solists Jānis Aišpurs, diriģents Ainārs Rubiķis,
dziedātāja Ilze Dzenīte, Dailes teātra
aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa, kā arī
citi mūziķi. Skanēs skaistākās dziesmas
ar dzejnieku Veltas Tomas, Paulīnas
Bārdas, Valdas Moras, Zinaīdas Lazdas,

Kārļa Skalbes un Jāņa Poruka vārdiem.
Par koncerta ideju R.Kalniņa saka: «Arī
mums tāpat kā Austrumu gudrajiem
ir svarīgi, sekojot Bētlemes zvaigznei,
atrast kūtiņu, kurā guļ bezpalīdzīgs un
no cilvēces atkarīgs Dievs, kurš cilvēces
dēļ sevi piesita krustā aiz mīlestības
pret tiem, kuri krustā piesit Mīlestību.
Tikai tam, kurš klauvē, tiks atvērts,
tam, kurš meklē, tiks atklāts. Var iet
pa ceļiem vai neceļiem, bet galvenais ir
meklēt šo Kristus rozi zem sava cilvēcīguma sniega, kurā Dvēsele kā līgava
gaida savu līgavaini – Pestītāju –, kurš,
izlejot savas asinis, mūs katru ietver
savā mīlestības spārnu vēdā un paceļ
no sava ego dubļiem.»
Savukārt Otrajos Ziemassvētkos
pulksten 15 liriskās balss īpašniece
Endija Aleksandra (Rezgale), romantiskais tenors Dainis Skutelis, Dailes
teātra aktieris Ģirts Ķesteris un 11

gadus vecā dziedātāja Melisa Kovaļova
klausītājus priecēs koncertuzvedumā
«Ar sirdi eņģeļa plaukstā», ko caurvīs
tēlojumi, miniatūras un dzeja un kur
būs dzirdamas skaistākās dziesmas no
latviešu un pasaulslaveno izpildītāju
repertuāra (taustiņi – Juris Kristons,
ģitāra – Māris Kupčs). «Ar šo programmu vēlamies klausītājiem atdot atpakaļ
pašlaik mazāk novērtēto ģimenes
aspektu. Tieši ģimenes vērtības pauž
svētku laika dziļāko jēgu un garīgo
nozīmi. Ģ.Ķesteris ir unikāls aktieris,
kas suģestē ar savu dzejas skatījumu,
un tas nešaubīgi skatītājiem ļaus sadzirdēt jaunu un dziļāku nozīmi izcilo
dzejnieku Kārļa Skalbes, Friča Bārdas
un Jāņa Poruka darbos,» tā koncerta
režisors Valdis Pavlovskis.
Uz abiem koncertiem biļetes var iegādāties www.bilesuparadize.lv, kā arī
Jelgavas kultūras namā kasē.

