Cienījamie jelgavnieki!
Ziemassvētki ir gaišu domu laiks, kad varam apstāties, atskatīties uz padarīto un pateikties viens otram.
Pateicība vairo saticību, mīlestību un laimi, kas ir stipras
ģimenes, pilsētas un valsts pamats. No sirds pateicos
jelgavniekiem par aktīvu līdzdalību mūsu pilsētas dzīvē!

Svētkos novēlu visiem izjust pateicības
gandarījumu, kopā būšanas prieku
un mieru ģimenēs!
Priecīgus un gaišus Jums Ziemassvētkus!
Jelgavas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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2. janvārī sāksies bērnu
reģistrēšana 1. klasē; to
varēs izdarīt arī elektroniski

Vēlam saticīgus
un gaišus
Ziemassvētkus!

 Sintija Čepanone

2017. gada 2. janvārī
pulksten 8 sāksies bērnu reģistrācija izglītības
uzsākšanai 2017./2018.
mācību gadā 1. klasē
Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs.

Spīdolas ģimnāzijas audzēknis uzvar biznesa
ideju konkursā un iegūst starta kapitālu
 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā pagājušajā nedēļā
notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotā
biznesa ideju konkursa «Biznesa ekspresis»
Zemgales fināls. Tajā
pieci finālisti prezentēja savu biznesa ideju.
Par labāko atzīta Spīdolas ģimnāzijas 12.
klases audzēkņa Ralfa
Rogaļeva ideja par kuba
lampām.
«Ideja par šādas lampas izveidi
man radās, jo apnika statiskais apgaismojums istabā. Tas bija pirms
sešiem gadiem,» saka R.Rogaļevs.
Lai īstenotu savu ideju, viņš kopā
ar diviem klasesbiedriem un savu
bijušo robotikas skolotāju izveidoja skolēnu mācību uzņēmumu
(SMU) «Lights-Up» un izstrādāja
lampas prototipu no koka. «Ir
pamatne, uz kuras katrs var no
kubiem būvēt tāda izmēra un formas lampu, kādu vēlas. Šobrīd tā ir
liekama uz galda vai citas virsmas,
bet nākotnē plānojam piedāvāt arī
sienas un griestu lampas. Tāpat

eksperimentēsim ar materiālu,
lai varētu produktu piedāvāt par
zemāku cenu. Ja tā ir gatavota
no koka, pamatnes un viena kuba
cena ir 25 eiro,» ar ideju iepazīstina
uzņēmīgais jaunietis. Kā plusu
viņš min to, ka lampā izmantota
LED diode, kura neizdeg un nav
jāmaina kā spuldzīte – tā darbojas,
kamēr lampa ir pieslēgta elektrībai
–, turklāt ir ekonomiska. Vēl tā ir
triecienizturīga, bet, pats galvenais, – dizaina priekšmets. «Ir arī
doma lampā iebūvēt bateriju, lai
tā būtu pārnēsājama un izmantojama arī, piemēram, jūrmalā, bet
tad tās degšanas ilgums varētu būt
divas trīs stundas, kā arī piedāvāt
lampu vadību ar mobilā tālruņa
palīdzību,» stāsta R.Rogaļevs.
Lai saprastu, vai cilvēkiem būtu
interese par šādu produktu, jaunieši 10. decembrī piedalījās biznesa izglītības biedrības «Junior
Achievement Latvija» un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
projekta «Inovāciju motivācijas
programma» gaitā rīkotajā SMU
Ziemassvētku gadatirgū tirdzniecības centrā «Domina» Rīgā, kur
uzvarēja nominācijas «Uz zināšanām balstīts SMU produkts»
vidusskolu grupā, kā arī ieguva
vairākas simpātiju balvas: no LU
studentu biznesa inkubatora,

Rīgas Biznesa skolas un Patentu
valdes. «Secinājām, ka atsaucība
ir ļoti liela, bet cena atturētu
mūsu lampu iegādāties. Tomēr,
mūsuprāt, tā nav pārāk liela, jo
skatāmies arī uz mērķauditoriju
ārpus Latvijas,» norāda topošais
uzņēmējs. Komanda – Ralfs, Toms
Sutris, Elgars Rihards un Ivars
Bahmanis – aprēķinājusi, ka ražošanas uzsākšanai nepieciešami
3200 eiro iekārtu iegādei. Uzvarot
biznesa ideju konkursa reģionālajā finālā, R.Rogaļevs ieguva balvu
5000 eiro. «Pārējo izmantosim
pirmo simts kubu izgatavošanai,»
viņš nosaka, uzsverot, ka pēc
skolas absolvēšanas vēlētos pievērsties uzņēmējdarbībai.

Jāpiebilst, ka R.Rogaļevs jau
11. klasē bija izveidojis SMU, kas
piedāvāja tūrisma produktu –
ceļojumu kastītē. «Tā bija laba
skola, lai saprastu, kā veidot
uzņēmumu un komandu. Skatoties uz lielo biznesu, SMU ir
laba starta platforma,» spriež
jaunietis, sakot paldies Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas ekonomikas
skolotājai Intai Jorniņai.
«Biznesa ekspresis» notiek
otro gadu. Šogad pavisam tika
iesniegtas 313 idejas. Idejas
vērtē trīs kārtās. Finālā katra
reģiona pieci labākie iesniedza
biznesa plānu un žūrijai piecu
cilvēku sastāvā prezentēja savu
ideju.
Foto: Austris Auziņš

Uzvarot biznesa
ideju konkursa reģionālajā
finālā, Ralfs
Rogaļevs iegūto
balvu 5000 eiro
plāno tērēt sava
biznesa uzsākšanai.

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

63048800

Nākamnedēļ domes sēdē tiks
izskatīts lēmumprojekts noteikumiem «Par bērnu reģistrēšanu 1.
klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādēs». Tie nosaka kārtību
bērnu reģistrēšanai un 1. klašu
komplektēšanai izglītības iestādēs nākamajam mācību gadam.
2017./2018. mācību gadā pilsētā
plānots uzņemt 710 pirmklasniekus.
Lai pieteiktu bērnu 1. klasē, no
2. janvāra vienā izvēlētajā skolā
vecākiem jāiesniedz iesniegums,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas
apliecību, un iesniegumā jānorāda
vēlamā pamatizglītības programma. Jāuzsver, ka visām vispārējās
izglītības iestādēm iesnieguma
veidlapas būs vienotas un tiks
apstiprinātas domes sēdē.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Tija Milgrāve
skaidro, ka bērnu reģistrēt mācībām 1. klasē var gan klātienē
izglītības iestādē, gan elektroniski.
Iesniegumu iesniedzot elektroniski, bērna likumiskais pārstāvis uz
izglītības iestādes e-pastu nosūta
iesniegumu ar drošu elektronisko
parakstu un laika zīmogu, pievienojot bērna dzimšanas apliecības kopiju. Savukārt izglītības
iestāde bērna vecākus vienas
dienas laikā elektroniski informē
par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu. «Visi saņemtie
iesniegumi konkrētā skolā tiek

reģistrēti hronoloģiskā secībā,
ievērojot iesniegšanas datumu un
laiku,» tā viņa.
Atbilstoši noteikumiem 1. klašu komplektēšanu nākamajam
mācību gadam izglītības iestāde
veiks pēc 1. marta un iesniegumi
tiks izskatīti prioritārā secībā. Kā
pirmie konkrētā izglītības iestādē
tiek uzņemti topošie pirmklasnieki, ja šajā skolā jau mācās māsa
vai brālis; bērni, kuru dzīvesvieta
deklarēta Jelgavas administratīvajā teritorijā; ja konkrētajā iestādē
bērns apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu vai ja bērna
vecāks vai likumiskais pārstāvis
strādā šajā iestādē. Pārējie bērni
tiek uzņemti iesniegumu reģistrēšanas secībā. Taču iesniegumu
izskatīšana prioritārā secībā neattiecas uz pamatizglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika
un sports) izglītības programmu,
ko mūsu pilsētā īsteno Jelgavas 4.
vidusskola, – šajā pamatizglītības
programmā izglītojamie 1. klasē
tiek uzņemti atbilstoši skolas
izstrādātajai uzņemšanas kārtībai.
Nākamgad mācības 1. klasē
jāuzsāk bērniem, kuriem 2017.
gadā aprit septiņi gadi. 2017./2018.
mācību gadā izglītības iestāžu
1. klasēs plānots uzņemt 710
bērnus: 3. sākumskolā – 140, 4.
sākumskolā – 168, 2. pamatskolā
– 78, Tehnoloģiju vidusskolā – 84,
4. vidusskolā – 120, 5. vidusskolā
un 6. vidusskolā – katrā pa 60
skolēniem.
Noteikumus «Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs»
plānots apstiprināt domes sēdē
29. decembrī. Pēc apstiprināšanas
tie tiks publicēti Izglītības pārvaldes mājaslapā www.jip.jelgava.
lv un katras izglītības iestādes
mājaslapā.

Skolu e-pasta adreses,
iesniegumu iesniedzot elektroniski
Izglītības
iestāde

Adrese,
tālrunis

E-pasts

Jelgavas
3. sākumskola
Jelgavas
4. sākumskola

Uzvaras iela 10;
63021073
Pulkveža
O.Kalpaka iela 34;
63022236
Sarmas iela 2;
63013197
Meiju ceļš 9;
63045548

pieteikums.3ssk@izglitiba.jelgava.lv

Akmeņu iela 1;
63029555
Aspazijas iela 20;
63026073
Loka maģistrāle
29; 63027467
Institūta iela 4;
63029514

pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
2. pamatskola
Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskola
Jelgavas
4. vidusskola
Jelgavas
5. vidusskola
Jelgavas
6. vidusskola
Jelgavas
1. internātpamatskola
Jelgavas
2. internātpamatskola

pieteikums.4ssk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.2psk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.6vsk@izglitiba.jelgava.lv
pieteikums.1intpsk@izglitiba.jelgava.lv

Filozofu iela 50; pieteikums.2intpsk@izglitiba.jelgava.lv
63021773

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pilsēta – vērtība, kas mūs vieno
brauktuves segumu, trotuārus, mums plāno nodrošināt 400 darba
ierīkos apgaismojumu.
vietas, no kurām 100 būtu inženieriem. Tātad mums ir jāsaprot,
Vēl viens pašvaldības un ka pilsētai jāspēj ne vien attīstīt
privātā investora sadarbības uzņēmējdarbības vidi, bet arī dot
projekts ir topošais satiksmes konkurētspējīgu izglītību mūsu
terminālis un jaunais tirgus jauniešiem. Tāpēc viens no mūsu
pie stacijas. Vai arī šajā pro- pamatuzdevumiem joprojām ir
jektā nākamgad paredzami izglītības sistēmas sakārtošana
reāli būvdarbi?
pilsētā.
Jā, tiem vajadzētu sākties nākamā pusgada laikā. Patlaban
Kas ir tuvākie darbi izglīinvestors strādā pie tirgus koncep- tības sistēmas pilnveidošanā
cijas izveides – tapušas plānojuma pilsētā?
skices, pašvaldība jau ir iepazīstiSava veida inventarizāciju iznāta, kur atradīsies jaunā tirgus glītības sistēmā jau esam veikuši,
teritorija, kur – termināla ēka, nosakot prioritāri attīstāmās spestāvlaukumi, autobusu stāvvietas. cialitātes. Mūsu mērķis ir panākt,
Ir skaidrs, ka šajā vietā būs ne tikai lai pilna cikla izglītību jaunietis vavienotais autobusu un pasažieru rētu iegūt mūsu pilsētā un pēc tam
dzelzceļa mezgls un tirgus, bet šeit arī atrast savu nākamo darba
arī jaunas tirdzniecības vietas un vietu. Jau šokinoteātris.
brīd to secīgi ir
iespējams īsteKinoteātris ir viens no tiem not, piemēram,
objektiem, ko jelgavnieki kokapstrādē,
gaida jau gadiem. Vai tiešām kur koordinēti
varam teikt, ka beidzot tas darbojas Jelgapilsētā ienāks?
vas tehnikums
Investora sniegtā informācija ar galdnieku
šobrīd to apstiprina – ir noslēgts a p m ā c ī b u
vienošanās līgums ar «Forum Ci- programmām,
nemas», kas ir gatavs ienākt mūsu Meža un kokpilsētā, tiklīdz vienotais satiksmes snes produktu
terminālis būs uzbūvēts. Tā ir pētniecības un
tāda kā ķēdes reakcija – jebkura attīstības instisakārtota vide perspektīvā rada tūts un LLU
uzņēmēju interesi. To jūtam arī Meža fakultāte,
Stacijas ielas apkārtnē – pašval- bet kokapstrādība sakārtoja infrastruktūru, des inženieru
viens liels investors ir gatavs vakances šobrīd
ieguldīt savus līdzekļus, un arī citi piedāvā, piemēuzņēmēji sāk just, ka šī teritorija ram, jaunais
attīstās. Jau šobrīd ir pirmie sig- koka paneļu māju ražotājs. Tāpat
nāli par to, ka stacijas apkārtnē Jelgavas Amatu vidusskola ar
sākas darījumi ar nekustamajiem pavāru un konditoru specialitātēm
īpašumiem, kuri līdz šim varbūt un LLU Pārtikas tehnoloģijas fanevienu neinteresēja.
kultāte, arī IT specialitāti sekmīgi
var apgūt Jelgavas tehnikumā un
Kāds ir kopējais pilsētas pēc tam pilnveidot LLU Informāuzņēmēju noskaņojums?
cijas tehnoloģiju fakultātē. Līdzīgi
Nesen, tiekoties ar Igaunijas ir ar metālapstrādi. Šie ir galvenie
iekšlietu ministru, viņam jautāju, virzieni, kurus turpināsim attīstīt.
kā Igaunijai izdodas nodokļos iekaNākamajā gadā būtiskākās pārsēt tik daudz naudas – tā ir mazāka maiņas gaida Amatu vidusskolu
valsts par Latviju, uzņēmēju arī – tur secīgi tiks atjaunota mācību
ir proporcionāli mazāk, bet no- materiālā bāze, lai audzēkņi savas
dokļu ieņēmumi – lielāki. Ziniet, zināšanas turpinātu apgūt tikai ar
ko atbildēja ministrs? «Mēs ar jaunākās paaudzes iekārtām. Tehuzņēmējiem strādājam, mēs viņus noloģijas strauji attīstās, tāpēc arī
konsultējam, uzņēmējs nebaidās izglītības sistēmā mums ir jāspēj
no Valsts ieņēmumu dienesta – nodrošināt nepārtrauktu tehnoviņi ir sadarbības partneri.» Kas loģiju uzlabošanu, kas savukārt
notiek mūsu valstī? Šobrīd visi ļauj paaugstināt mūsu izglītojamo
apspriež mikrouzņēmumus, bet kvalifikāciju.
vai jūs zināt, ka tikai viena trešdaļa
Vēl viens nozīmīgs darbs
no visiem reģistrētajiem mikrouz nākamgad būs jauna stadioņēmumiem maksā nodokļus? na un sporta zāles būvniecība,
Valsts ieņēmumu dienests nevis kas perspektīvā kalpos Jelgavas
konsultē, bet soda. Un, manuprāt, tehnikuma un 4. sākumskolas
tas mūsu valstī pirmām kārtām ir vajadzībām.
jāmaina, lai mainītos arī uzņēmēju
Tāpat no pašvaldības budžeta
noskaņojums, viņu vēlme strādāt ievērojamus papildu līdzekļus nāun attīstīties mūsu zemē.
kamgad prasīs tas, lai bērnudārza
Kamēr valsts vēl nav tam ga- skolotājiem varētu nodrošināt litava, mēs Jelgavā esam spēruši kumā noteikto algu palielinājumu
pirmos soļus. Pašvaldībai kopā – tie būs ap 1,5 miljoni eiro –, kā
ar Valsts ieņēmumu dienesta arī sabalansētu likumā noteikto
Jelgavas nodaļas vadītāju izdevās finansējumu privātajiem bērnuatrast veidu, kā dienesta speciālisti dārziem un skolu tehniskajam
regulāri varētu sniegt bezmaksas personālam.
konsultācijas mūsu uzņēmējiem
– tie ir konsultatīvi semināri par
Viens no pēdējā laika sakonkrētām jomām reizi mēnesī biedrības apspriestākajiem
Zemgales reģiona Kompetenču plānotajiem objektiem pilsētā
attīstības centrā. Ir notikuši jau ir veikala «Depo» celtniecība.
trīs semināri, un zāle vienmēr
Manuprāt, mēs par daudz
bijusi uzņēmēju pilna – tātad mūsu uzmanības šobrīd pievēršam
pirmie soļi ir pareizi.
vienam veikalam, kas tikai graArī signāli no potenciāliem sās nomāt telpas Jelgavā, bet
darba devējiem, kas būtu gatavi aizmirstam par galveno – ēku, ko
ienākt Jelgavā, mums joprojām ir. viens investors vēlas būvēt uz sev
Šobrīd Jelgavu kā savu iespējamo piederošas zemes. Veikals pilsētā
atrašanās vietu izvērtē kāds ļoti šodien var ienākt, bet jau pēc gada
augstas klases metālapstrādes – aiziet, taču uzceltā ēka paliks
uzņēmums no Vācijas, kura gal- pilsētā. Šobrīd tur ir veikals, bet
venais kritērijs ir iespēja piesaistīt jau rīt var būt baseins. Tieši tāpēc
kvalificētu darbaspēku. Uzņē- pašvaldība skatās plašāk – mēs

esam izmantojuši visas iespējas,
lai panāktu, ka investors Cukura
ielā 2 neuzceļ tipveida lielveikalu.
Tas ir nebijis gadījums Latvijā,
kad pašvaldībai izdodas panākt,
ka šāda līmeņa uzņēmums ir gatavs atteikties no tipveida būves
un maina ēkas arhitektonisko
risinājumu. Tiek rīkots konkurss,
kurā iesaistās pazīstami Latvijas
arhitekti, viņu darbus vērtē Latvijas Arhitektu savienība un izvēlas
labāko – ja arhitektu konsilijam
nebija pretenziju pret ēkas vizuālo
izskatu, tas taču kaut ko nozīmē!
Tāpat tiem, kuri uztraucas tikai
par veikala «Depo» ienākšanu
pilsētā, būtu svarīgi aizdomāties
par to, ka tās perspektīvā ir 120
jaunas darba vietas ar vidējo
algu vismaz 690 eiro pēc nodokļu
nomaksas, kā
arī pašvaldībai
samaksāti nodokļi pusmiljona eiro apmērā
gadā.

«Izstrādājam projektu
interaktīvam vides objektam «Laika rats».
Tajā 14 metru rādiusā
metālā būtu attēloti 10
cilvēku silueti reālā augumā, kur katrs simbolizētu desmit mūsu valsts
gadus, un pie katra silueta būtu lasāmi desmitgades nozīmīgākie
notikumi Latvijā.»

«Tā ir ķēdes reakcija – jebkura sakārtota vide perspektīvā rada uzņēmēju interesi. To jūtam arī Stacijas
ielas apkārtnē – pašvaldība sakārtoja infrastruktūru, viens liels investors ir gatavs ieguldīt savus līdzekļus, un arī citi uzņēmēji sāk just, ka šī teritorija attīstās. Jau šobrīd ir pirmie signāli par to, ka stacijas
apkārtnē sākas darījumi ar nekustamajiem īpašumiem, kuri līdz šim varbūt nevienu neinteresēja,»
saka Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
 Kristīne Langenfelde

«Mums, jelgavniekiem,
pilsēta ir daudz kas vairāk nekā vieta telpā, tā ir
vide, kurā dzīvojam un
strādājam, laižam skolā
savus bērnus, atpūšamies un spējam sajust
šo neatkārtojamo un
īpašo mājas izjūtu, kuru
veidojam mēs visi kopā.
Šogad esam radījuši vēl
kādu nozīmīgu un paliekošu vērtību pilsētai,
kas līdzīgi kā karogs vai
himna mūs vieno, dara
stiprākus un vairo kopības izjūtu, – Jelgavas
lielo ģerboni. Tas pagājušajā nedēļā iekļauts
Ģerboņu reģistrā, un
tagad mūsu valstī tikai
Rīgai un Jelgavai oficiāli
ir savs lielais ģerbonis,»
uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
«Šajā gadā jelgavnieki varbūt
mazāk pilsētā varēja redzēt jaunu
objektu būvniecību vai vērienīgus
rekonstrukcijas darbus. Lai sāktu
būvēt vai rekonstruēt, ir jāiegulda
pamatīgs darbs projektu izstrādē,
finansējuma piesaistē, un tieši tas
šogad ir bijis apjomīgākais uzdevums, ko esam paveikuši. Taču tas

mums jau nākamgad ļaus redzēt
reālus būvdarbus, sakārtojot
bijušā būvmateriālu kombināta
teritoriju un apkārtnes ielas depo
mikrorajonā, rekonstruējot Loka
maģistrāli no Aviācijas ielas krustojuma līdz pilsētas robežai, tāpat
nākamgad sāks būvēt satiksmes
termināli un jauno tirgu. Un tie
ir tikai lielākie no paredzamajiem darbiem,» uzsver A.Rāviņš.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
skaidro, ka šajā
laikā ļoti būtiski mainījusies
Eiropas fondu
finansējuma
izlietošanas
metodika – pašvaldību vajadzības ir ieliktas
ļoti striktos
rāmjos, un šajā
plānošanas periodā atbalstu
primāri var iegūt degradēto
pašvaldības teritoriju sakārtošanai. «Tas
vēl nav viss – pašvaldībai ir jāspēj
katram no saviem projektiem
piesaistīt uzņēmēju, kurš būtu
gatavs pēc sakārtošanas noteikto
teritoriju attīstīt kā uzņēmējdarbības vidi, ieguldot savus līdzekļus.
Tas ir divtik grūts uzdevums, taču
pirmie sadarbības projekti mums

jau veiksmīgi sāk īstenoties,»
skaidro A.Rāviņš.
Jūs domājat bijušā būvmateriālu kombināta teritoriju?
Tieši tā. Tā ir 20 hektārus plaša
teritorija, kur ir gatavs ienākt
loģistikas uzņēmums, kas vēlas
nodrošināt kravu pārvadājumus
pa Lielupi no Jelgavas līdz Rīgai.
Šī vieta piedzīvos pamatīgas pārmaiņas. Jau šobrīd apzināmies,
ka perspektīvā
šis loģistikas uzņēmums varētu
nebūt vienīgais,
kuram pēc sakārtošanas būtu
interese par šo
teritoriju. Tāpēc mērķtiecīgi
strādājam, lai tā
kļūtu pievilcīga
arī citiem investoriem. Jau
esam atraduši
kopīgu valodu
ar uzņēmumu
«Sadales tīkls»,
lai palielinātu
maksimālo elektrības jaudu šajā
teritorijā, kas uzņēmējdarbībā ir
būtiski. Pēc projekta īstenošanas
ne tikai būs sakārtota konkrētā
uzņēmējdarbības vide un radītas
jaunas darba vietas, bet arī rekonstruētas līdzās esošās ielas – Prohorova un Upes iela, kur atjaunos

«Arī signāli no potenciāliem darba devējiem, kas būtu gatavi
ienākt Jelgavā, mums
joprojām ir. Šobrīd Jelgavu kā savu iespējamo
atrašanās vietu izvērtē
kāds ļoti augstas klases
metālapstrādes uzņēmums no Vācijas.»

Vēl viens
projekts, par
kuru pilsētā vēl pirms
laika runāts
ne mazāk, ir
Ziemeļu šķērsojums. Vai tā
īstenošana ir
atlikta uz nenoteiktu laiku?
Tā noteikti nav. Šobrīd
notiek Ziemeļu
šķērsojuma ietekmes uz vidi
novērtēšana, ko saņemsim tikai
nākamgad. Šādu lielu projektu
attīstības process ir ļoti garš un
laikietilpīgs.
Tas neapšaubāmi ir arī finansiāli ārkārtīgi dārgs projekts pilsētai, tāpēc šobrīd turpinām meklēt
veidus, kā to perspektīvā īstenot.
Viens no variantiem varētu būt
Ziemeļu šķērsojuma realizācija
līdz ar Jelgavas lidlauka teritorijas attīstīšanu un privātā investora piesaisti. Pagaidām zināmu
interesi par lidlauka teritoriju ir
izrādījusi Ķīnas loģistikas kompānija – sarunas gan ir sākuma
stadijā, tāpēc plašāk par to runāt
būtu pāragri. Taču pašvaldība
turpina darbu šajā virzienā.
Vēl tikai gads, un Latvija
sāks svinēt savu simtgadi.
Mēs jau dzirdam, kā Latvija
2018. gadā izskanēs pasaulē,
bet par to, kas notiks pašu
mājās, pagaidām zināms ļoti
maz. Vai Jelgavai jau ir savs
plāns Latvijas simtgades svinībām?
Protams, arī Jelgava gatavojas
Latvijas simtgades svinībām, un
top svētku programma. Tas, ko
šobrīd kopumā valstī jūtam līdz
ar šiem svētkiem, ir tāds zināms
haoss – teju katru pasākumu
kāds ir gatavs pārvērst par simtgades svinībām. Mums Jelgavā
gribētos, lai šie svētki nekļūtu
sadrumstaloti, tāpēc vēlamies
radīt vismaz vienu centrālu un
paliekošu vērtību, kas arī pēc
laika mums atgādinātu par savas
valsts 100 gadiem. Šobrīd tiek
izstrādāts projekts interaktīvam
vides objektam «Laika rats». Tajā
14 metru rādiusā metālā būtu attēloti desmit cilvēku silueti reālā
augumā, kur katrs simbolizētu
desmit mūsu valsts gadus, un pie
katra silueta lasāmi desmitgades
nozīmīgākie notikumi Latvijā. Tā
būtu skaista un paliekoša vērtība,
ko mēs visi kopā varētu pasniegt
savai valstij svētkos.
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Par 10 centiem
augs atkritumu
apsaimniekošanas tarifs
 Sintija Čepanone

No nākamā gada Latvijā vairāk nekā divas
reizes – no 12 uz 25
eiro par tonnu – paaugstināts dabas resursu
nodoklis nešķirotiem
atkritumiem, un šo valdības lēmumu izjutīs arī
jelgavnieki. «Ikmēneša
maksājums par atkritumu apsaimniekošanu
iedzīvotājiem palielināsies par 10 centiem,» to,
kā jelgavnieku ikdienu
ietekmēs Saeimas nupat pieņemtie grozījumi
Dabas resursu nodokļa
likumā, komentē SIA
«Jelgavas komunālie
pakalpojumi» valdes
loceklis Alvils Grīnfelds.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» aprēķini liecina, ka
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
maksa par atkritumu apsaimniekošanu no nākamā gada palielināsies no 2,25 līdz 2,35 eiro mēnesī,
un 10 centu sadārdzinājums, visticamāk, tiks iekļauts februārī
izrakstītajā rēķinā par janvāri.
Tiesa, pirms tam decembra domes sēdē deputātiem jāapstiprina
izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifā Jelgavas pilsētā.
«Ja atbilstoši šobrīd spēkā esošajam tarifam dabas resursu
nodoklis par viena kubikmetra
nešķirotu atkritumu apglabāšanu

poligonā «Brakšķi» ir 58 centi, tad
līdz ar nodokļa kāpumu 2017. gadā
dabas resursu nodoklis par tādu
pašu apjomu sasniegs 1,21 eiro,»
skaidro A.Grīnfelds, atgādinot,
ka atkritumu apsaimniekošanas
maksu veido trīs komponentes
– atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un dalītās vākšanas
izmaksas; nešķiroto sadzīves
atkritumu apglabāšana poligonā
un dabas resursu nodoklis. Dabas
resursu nodoklis tiek piemērots
tikai nešķirotiem atkritumiem,
kas tiek apglabāti poligonā, līdz ar
to sadārdzinājums daudzdzīvokļu
mājas vienam iedzīvotājam būs
10 centi mēnesī. Privātmājās 140
litru ietilpības konteinera izvešana
sadārdzināsies par 10 centiem,
bet 240 litru konteinera izvešana – attiecīgi par 18 centiem jeb
izmaksas būs 76 centi par vienu
kubikmetru.
A.Grīnfelds norāda, ka arī turpmāko gadu laikā pakāpeniski
tiks paaugstinātas dabas resursu
nodokļa likmes par atkritumu
apglabāšanu: ja šobrīd dabas
resursu nodoklis par tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu ir 12
eiro, tad nākamgad tas būs jau 25
eiro, 2018. gadā – 35 eiro, 2019. un
2020. gadā – attiecīgi 43 un 50 eiro.
Jāpiebilst, ka poligonā «Brakšķi» šobrīd tiek apglabāti vidēji 28
procenti no visiem ievestajiem
sadzīves atkritumiem – pārējie
pirms tam tiek atšķiroti šķirošanas
stacijā un nodoti tālākai pārstrādei
citiem uzņēmumiem.

Jelgavā vairs nebūs vienotās
autobusu un vilcienu biļetes
 Sintija Čepanone

No 1. janvāra AS «Pasažieru vilciens» kasēs
tiks pārtraukta vienoto piecu dienu abonementa biļešu, kas
paredzēja iespēju ar
atlaidi izmantot pilsētas autobusus un Rīgas
vilcienus, tirdzniecība
un šis pakalpojums
vairs nebūs pieejams.
Šobrīd tiek meklēts
risinājums, lai ar laiku pasažieriem varētu
piedāvāt alternatīvu
jeb pilnveidotu un
modernizētu vienoto
biļešu iegādes sistēmu.
SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) valdes loceklis
Gints Burks lēš, ka pilsētas autobusu un vilcienu vienoto piecu
dienu abonementa biļeti līdz šim
regulāri izmantojuši apmēram
80 pasažieri. «Vidēji mēnesī tiek
realizētas 320 vienotās biļetes.
Pieņemot, ka vienam pasažierim,
kurš strādā Rīgā un nokļūšanai
uz darbu izmanto gan JAP, gan
«Pasažieru vilciena» pakalpojumus, mēnesī jāiegādājas četras
šādas biļetes, tad šis pakalpojums

ir aktuāls apmēram 80 cilvēkiem,» tā G.Burks.
Viņš skaidro, ka lēmums pārtraukt vienoto piecu dienu abonementa biļešu tirdzniecību
galvenokārt saistīts ar to, ka šādā
veidā, līdzīgi kā tas bija ar JAP
mēnešbiļetēm papīra formātā,
nav iespējams nodrošināt pasažieru uzskaiti, ko pasažieru pārvadātājiem kā obligātu paredz
Ministru kabineta noteikumi.
Tieši tādēļ šobrīd JAP sadarbībā
ar «Pasažieru vilcienu» meklē
risinājumu, lai ar laiku varētu
piedāvāt jaunu pakalpojumu,
pasažieriem, kuri pilsētas autobusus un vilcienu izmanto
regulāri, saglabājot izdevīgākus
nosacījumus. G.Burks pieļauj,
ka šis jautājums varētu tikt atrisināts vēl nākamā gada pirmajā
pusē.
Jāuzsver, ka, no 1. janvāra
pārtraucot vienoto piecu dienu
abonementa biļešu apriti, gan
JAP, gan «Pasažieru vilciens»
saglabā citas priekšrocības biļešu
iegādei pasažieriem, kuri sabiedrisko transportu izmanto regulāri. «Gan abonementa biļete jeb
JAP e-karte pilsētas autobusos,
gan zonu biļetes braucienam ar
vilcienu būs spēkā arī turpmāk,»
piebilst G.Burks.
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būs iespēja laimēt biļetes
uz Ziemassvētku koncertprogrammu «Debess dārzos»
ar Ievas Kerēvicas un Sergeja Jēgera piedalīšanos,
kas 29. decembrī pulksten 21 notiks Svētās Annas baznīcā.
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Jāņa ielā 2 ierīkots
rotaļu laukums
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Īsi
 Izglītības un zinātnes ministrijā
aizvadīts seminārs «Eiropas virtuālā
platforma pieaugušo izglītībai – EPALE», kurā par nozīmīgu ieguldījumu
izglītības jomā godināja labākos pieaugušo izglītības realizētājus. Atzinības
rakstu par nozīmīgu ieguldījumu,
nodrošinot pieaugušo neformālās
izglītības attīstību Zemgales reģiona
iedzīvotājiem, saņēma Zemgales
reģiona kompetenču attīstības
centra direktore Sarmīte Vīksna.
«Centrs Jelgavā veiksmīgi darbojas jau
20 gadus. Lai arī mainījušies izglītības
iestādes nosaukumi, centra attīstības
stratēģija vienmēr definēta atbilstoši
pilsētas un reģiona attīstības plānošanas dokumentiem, izstrādājot aktuālus
izglītības piedāvājumus dažādu sociālo
grupu atbalstam,» saņemot Atzinības
rakstu, norādīja S.Vīksna.
 Svētdien un pirmdien, 25. un 26.
decembrī, kā arī 1. janvārī Jelgavas
pilsētas autobusi kursēs pēc svētdienas kustības saraksta, informē SIA
«Jelgavas autobusu parks».

Foto: Austris Auziņš
 Ģirts Pommers

15. decembrī pabeigti galvenie rotaļu laukuma ierīkošanas darbi pagalmā Jāņa ielā 2. Labiekārtošanas darbi
– bruģēto celiņu gar atpūtas soliņiem izbūve, zāliena
sēšana un citi nelieli darbi – tiks pabeigti pavasarī, kad
būs tiem atbilstoši laika apstākļi. Rotaļu laukuma izbūvi
ar mājas iedzīvotāju atbalstu veica SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» sava sociālās atbildības projekta
«Jelgavas pagalms» gaitā.
Decembrī Jelgavas pagalmā
Jāņa ielā 2 tika demontēta daļa
novecojušā un saplaisājušā asfalta, tā vietā izbūvējot rotaļu
laukumu ar šūpolēm dažāda vecuma bērniem, zirdziņa šūpolēm uz
atsperes, smilšu kasti ar pārsegu,
slīdkalniņu, jaunām atkritumu

urnām un soliņiem atpūtai.
Iepriekš šo aktivitāti bija vēlme
īstenot rudenī, taču laika apstākļi – lietavas augustā un agrais
sniegs novembrī, kas ietekmēja
būvniecības apstākļus un lika
uzņēmumam maksimāli mobilizēties pasūtītāju projektiem, – ie-

kavēja sociālās atbildības projekta
turpināšanu.
Kā informē uzņēmuma sabiedrisko attiecību un mārketinga
vadītājs Jānis Stundiņš, «Igate»
šā gada projektam, pateicoties
iedzīvotāju interesei un vēlmei
līdzdarboties, izvēlējās mājas
Jāņa ielā 2 pagalmu. Jaunu
projektu pieteikšanu «Igate»
šogad neorganizēja un aktivitātes īstenošanai izvēlējās vienu
no iepriekš pieteiktajiem pagalmiem. Uzņēmums sociālās
atbildības projektu «Jelgavas
pagalms» aizsāka 2013. gadā, tā
mērķis – sakārtot Jelgavas pilsētas pagalmus un uzlabot pilsētas
infrastruktūru.

Sumināti rudens mēnešu labākie sportisti
20. decembrī Jelgavas domē
Foto: Austris Auziņš
sveikti rudens mēnešu – oktobra un novembra – veiksmīgākie sportisti. Šajā laika posmā
augstvērtīgākos sasniegumus
guvuši dažādu cīņas sporta veidu
pārstāvji: karatists Kristiāns Platais (attēlā no kreisās) un bokseris
Artūrs Ivanovs, kā arī džudisti
Milēna Rinkeviča un Andrejs Reb
rovs. Karatē kluba «Vitus» pārstāvis K.Platais 15. oktobrī izcīnīja 2.
vietu starptautiskās sacensībās
«Tallinn Open 2016», savukārt 19.
novembrī jelgavnieks spēja iegūt
zelta medaļu sacensībās «Riga
Open 2016». Abas godalgas izcīnītas kumitē kategorijā 14 – 15 gadus vecu sportistu grupā. Trenera Gunta Malēja audzēknis A.Reb
rovs 2. oktobrī notikušajā Eiropas kausā džudo svara kategorijā līdz 90 kilogramiem izcīnīja 6. vietu.
Atzinību par novembra sākumā Lietuvā notikušajā Vitālija Karpučauska boksa turnīrā izcīnīto 1. vietu
svara kategorijā līdz 52 kilogramiem saņēma Jelgavas Cīņas sporta veidu centra bokseris A.Ivanovs, bet
trenera Kima Usačeva audzēkne M.Rinkeviča – par uzvaru 12. un 13. novembrī notikušajās starptautiskajās džudo sacensībās «Riga Open 2016». Jelgavniece triumfēja svara kategorijā līdz 63 kilogramiem.

Bibliotēkās ziemas brīvlaiks tiks aizvadīts radoši
 Jana Bahmane

Skolēnu ziemas brīvlaikā – no 27. līdz 29.
decembrim – pilsētas
bibliotēkās notiks radošas aktivitātes bērniem un jauniešiem.
To laikā varēs darināt
svētku dekorus, skatīties filmas un kopīgi lasīt grāmatas. Brīvlaika
aktivitātes apmeklēt
aicina Jelgavas pilsētas
bibliotēka, Pārlielupes
bibliotēka un bērnu
bibliotēka «Zinītis».
«Bērni varēs mācīties izgatavot Ziemassvētku eglīti. Būs
pieejamas sagataves no papīra,
kuras varēs rotāt ar virtenēm

un konfektēm, kā arī bibliotēkas
apmeklētājiem būs iespēja zīmēt,
mācīties darināt apsveikuma
kartītes un citus interesantus
rokdarbus svētkiem,» stāsta
Pārlielupes bibliotēkas vadītāja
Veneranda Godmane. Visi nepieciešamie materiāli rokdarbiem
tiks nodrošināti. Interesenti uz
Pārlielupes bibliotēku 27., 28.
un 29. decembrī aicināti nākt no
pulksten 11.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
lasītāji varēs kopīgi aizvadīt trīs
jautras brīvlaika pēcpusdienas
zīmējot, krāsojot, skatoties filmas
un kopīgi lasot grāmatas – aktivitātes pilsētas bibliotēkā sāksies
pulksten 13. Savukārt bērnu bibliotēkā «Zinītis» aicina uz filmu
pēcpusdienām, kas 27., 28. un
29. decembrī notiks pulksten 15.

 Saistībā ar gada nogales svētkiem
ieviestas izmaiņas Jelgavas tirgus darba
laikā. SIA «Jelgavas tirgus» administrācija informē, ka tirgus būs slēgts 25. un
26. decembrī, kā arī 1. un 2. janvārī.
 Decembrī SIA «Fortum Jelgava»
siltumenerģijas tarifs Jelgavā, salīdzinot ar novembri, nedaudz palielinājies
un ir 50,48 EUR/MWh bez PVN.
Uzņēmumā skaidro, ka tarifs pieaudzis gāzes cenu kāpuma ietekmē. Par
faktiski piemēroto siltumenerģijas cenu
uzņēmums katru mēnesi informē savā
mājaslapā www.fortum.lv.

Kļūdas labojums

15. decembra laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» publikācijā «Iespēju
atkritumus nodot bez maksas
izmanto arvien biežāk» ieviesusies
kļūda statistikā par apsaimniekotajiem atkritumiem Jelgavas dalīto
atkritumu vākšanas laukumos.
Pareizi jābūt:
Statistika par apsaimniekotajiem
atkritumiem Jelgavas
DAV laukumos

Metāls

Stikls

Plastmasa

Papīrs un
kartons

Elektrisko
un
elektronisko
iekārtu
atkritumi

2013.

10,63 t

2014.

19,95 t

2015.

13,74 t

2013.

403 t

2014.

497,38 t

2015.

328,86 t

2013.

193,06 t

2014.

166,51 t

2015.

194,48 t

2013.

818,24 t

2014.

777,7 t

2015.

816,91 t

2013.

43,13 t

2014.

58,622 t

2015.

61,589 t

Iepriekšēja pieteikšanās brīv«Jelgavas Vēstnesis» atvainojas par
laika aktivitāšu apmeklējumam radušos kļūdu.
nav nepieciešama.
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Nr. 000703171
laikā nenodotās grāmatas varēs
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
nodot bez kavējuma maksas.
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www.jelgavasvestnesis.lv
atvērta no pulksten 10 līdz 17, «Zemgales INFO» birojs
Miezītes bibliotēka, «Zinītis» tālr./fakss: 63048800,
un Pārlielupes bibliotēka – no e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
pulksten 10 līdz 16. Savukārt Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
Ziemassvētkos, no 24. decembra
līdz 26. decembrim, kā arī no © Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
30. decembra līdz 1. janvārim uz
Par sludinājumu un paziņojumu
pilsētas bibliotēkas būs slēgtas.
saturu atbild to iesniedzējs.
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Gada nogalē tradicionāli «Jelgavas Vēstnesis» mūsu pilsētas deputātiem lūdz izvērtēt aizejošā gada veiksmes un neveiksmes. Šis
gads ir īpašs, jo noslēgumam tuvojas domes sasaukuma četrgades
cikls – jau nākamā gada 3. jūnijā līdzšinējo deputātu ieguldījumu
ar savu balsojumu jelgavnieki novērtēs pašvaldību vēlēšanās.

DEPUTĀTI

«Atbalstu saņēmuši vairāk nekā
1000 daudzbērnu ģimeņu bērnu»

Rita Vectirāne, ZZS:
«Šogad sociālajā jomā lielāko uzsvaru
esam likuši uz pašvaldības sniegto pakalpojumu klāsta paplašināšanu. Esam
atvēruši Dienas centru pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem,
ir palielināts pensijas apmērs līdz 261 eiro
atsevišķi dzīvojošam pensionāram, no kura
var saņemt pašvaldības sociālo atbalstu,
turpinām atbalstīt daudzbērnu ģimenes,
un šī gada laikā to izmantojušas teju par
30 procentiem vairāk ģimeņu nekā pirms
gada. Kopumā pašvaldības atbalstu saņēmuši vairāk nekā 1000 bērnu no daudz
bērnu ģimenēm.
Esam papildinājuši saistošos noteikumus, kas ļauj iegūt pašvaldības dzīvokli
kvalificētiem speciālistiem – pedagogiem,
mediķiem un citiem. Seši dzīvokļi jau izīrēti, vēl seši speciālisti ir uzņemti rindā. Tas
būs nozīmīgs atbalsts speciālistu piesaistei.
jāmin arī Jelgavas Amatu vidusskolas Lai paplašinātu pašvaldības dzīvojamo fonrekonstrukcija un iecerētā stadiona būvniecība pie 4. sākumskolas. Šogad uzsākti
projektēšanas darbi, kas saistīti ar bērnu
un jauniešu centra «Junda» pārcelšanos
Jurijs Strods, «Visu Latvijai! – TB/
uz jaunām telpām bijušās speciālās skolas
LNNK»:
vietā Zemgales prospektā, un tas ļaus vēl
«Ir sajūta, ka 2016. gads aizskrēja vēja
vairāk attīstīt jaunradi un nodrošināt
spārniem – tikko taču bija janvāris… Tas
noderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas
norāda, ka gads bija darbīgs, notikumiem
mazākiem un lielākiem jelgavniekiem.
piepildīts. No grandiozākajām būvēm, kas
Turklāt līdz ar «Jundu» jaunajās telpās
atstās vislielāko iespaidu uz nākotni, ir
iekārtosies arī bērnu bibliotēka.
pirmā zema patēriņa ēka pie 2. internātNākamais gads noteikti iepriecinās
skolas – sporta halle ar enerģijas patēriņu
sporta, īpaši futbola, cienītājus, jo ar «Vieapmēram 14 kwh/m² gadā. Daudziem atnotības» Saeimas deputātu un Futbola
miņā paliks pirmās jauniešu galvaspilsētas
federācijas atbalstu Jelgavā tiks izveidots
aktivitātes, dažs atcerēsies, ka šis bija gads,
futbola laukums, kas stiprinās arī Jelgavas
kad Jelgava izcīnīja Zaļās izcilības balvu,
futbola akadēmijas attīstību.
vai brīvprātīgo aktivitātes, arī labdarības
Sagaidot ziemas saulgriežus, ikvienam
akciju, daudzbērnu ģimenei palīdzot tikt
gribu vēlēt ticību saviem spēkiem un iepie mājas jumta renovācijas, vai jaunu
spējām. Ticība ir spēks, kas nes uz priekšu.
atbalstu politiski represētajiem, vai prieku
Šaubas ir spēks, kas velk atpakaļ. Ja būsim
par vēl kādu sakārtotu stūrīti pilsētā.
stipri savās domās un iecerēs, tad viss izdoPašvaldība daudz laika un resursu
sies! Lai ģimeniski Ziemassvētki un cerību
tērēja, lai sagatavotu dažādus projektu
piepildīšanās jaunajā gadā!»
pieteikumus Latvijas–Lietuvas pārrobežu
projektiem vai izskatītu iespēju, kā attīstīt
pilsētā centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju tur, kur šobrīd tās nav. Tomēr
kumus, manuprāt, vajadzētu vienkāršot. Ir visjaukākie, manuprāt, bija jelgavnieki ar
izveidoti vairāki bērnu un sporta laukumi. savu aktivitāti, radošumu, darbīgumu. Jo
Politiski represētām personām piešķirtas
lielākas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Uz valsts svētkiem izveidotas latviskas
vides instalācijas. Risināti dažādi iedzīvotāju individuālie jautājumi, problēmas.
Šajā sasaukumā esmu sapratis, ka Jelgavā vara ir ļoti centralizēta un deputāti
bieži vien lemj par jautājumiem, kurus
normatīvie akti jau nosaka. Domāju, ka
deputātiem būtu jādod iespēja vairāk lemt
par saimnieciskiem jautājumiem, piemēram, iepirkumiem, jo īpaši pašvaldības
kapitālsabiedrībās.
Ikdienā esmu nodarbināts pamatdarbā privātajā sektorā, kur nopelnu savus
galvenos ienākumus. Uz deputāta amatu
neskatos kā uz ienākumu avotu, bet vairāk uztveru to kā iespēju, kur ar savām
zināšanām un spējām varu dot Jelgavai
un sabiedrībai kopumā. Paralēli tam nodarbojos vēl ar divām lietām, kuras saucu
Andris Tomašūns, «Vienotība»:
par hobijiem, – brīvdabas kino Jelgavā un
«Jelgavas lielākā vērtība ir tās iedzīvobasketbols, ko cenšos arī popularizēt.
tāji, kas visi kopā piedalās Jelgavas dzīves
Novēlu Jums siltus un gaišus Ziemas- pilnveidošanā un uzlabošanā. Pilsētā jau
svētkus! Un atceramies, ka Ziemassvētki gadiem notiek lielas infrastruktūras izmaiir došanas laiks, kad mums jādod ne tikai ņas. Pamazām pilsētas centrs pārvietojas
saviem tuviniekiem, bet jādod, jāziedo vai uz dzelzceļa stacijas pusi. Priekšā ir tirgus,
ar saviem darbiem jādod sabiedrības daļai, autoostas pārvietošana, kas jāveic, makkurai kaut kā trūkst.»
simāli izvairoties no blēdībām. Investoru

«Izdevies īstenot solīto –
izveidot bāzi šorttreka apmācībai»
Aigars Rublis, «Vienotība»:
«Aizejošais gads, manuprāt, bijis dinamisks un panākumiem bagāts. Apliecinājums tam ir sportiskie sasniegumi,
piemēram, mūsu invalīdu sporta un
rehabilitācijas kluba «Cerība» sportista
Edgara Berga paralimpiskajās spēlēs iegūtā bronzas medaļa, kā arī FK «Jelgava»
izcīnītais Latvijas kauss futbolā un iegūtā
otrā vieta Latvijas Virslīgas čempionātā.
Ceru, ka Jelgavā interesi par sportu vairos
šogad uzbūvētā sporta zāle pie 2. internātpamatskolas, turklāt man izdevies īstenot
solīto – izveidot bāzi šorttreka apmācībai,
kas noteikti palielinās aktīvā sporta veida
piekritēju skaitu. Pie jauna un droša laukuma ar «Vienotības» atbalstu tikuši arī
Jelgavas un tuvākās apkārtnes skeitotāji.
Šis gads ir nesis kaut nelielu, bet kāpumu pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu algām, līdz 700
eiro palielinot samaksu par vienu likmi
skolu pedagogiem, bet pirmsskolā – līdz
620 eiro. Šajā jomā aktīvu darbu kā domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un
sporta programmā turpināšu arī nākamajā
gadā, īpaši iestājoties par pirmsskolas pedagogu atalgojuma palielināšanu, jo līdz šim
bērnudārza audzinātājām bija viszemākā
alga izglītības sistēmā. Vēl viens nepieciešams darbs saistībā ar izglītības jomu, ko
šogad ar domes deputātu atbalstu izdevās
paveikt, – līdz 170 eiro palielināt pašvaldības līdzfinansējumu par katru bērnu, kurš
apmeklē privāto bērnudārzu.
Nākamā gada prioritātes būs Eiropas
struktūrfondu apguves jautājumi. Šogad
aizsākta un nākamgad turpināsies Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcija ar plānoto
sporta laukuma izbūvi pie tās. Noteikti

du, esam uzsākuši darbu pie pašvaldības
īres nama Stacijas ielā 13 pārbūves, kur
iecerēts izbūvēt pilnvērtīgus dzīvokļus.
Ar manu iniciatīvu domē ir apstiprināta
Veselības veicināšanas programma, kurā
plānotas konkrētas aktivitātes jelgavniekiem līdz pat 2020. gadam. Programma

Sergejs Stoļarovs, «Saskaņa»:
«2016. gads pagāja ļoti ātri – daudzie projekti veiksmīgi pabeigti, iesākti arī jaunie.
No visiem gada notikumiem, manuprāt, nozīmīgākais bija Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta zāles nodošana ekspluatācijā.
Skolas audzēkņu vecākiem solītais izpildīts,
un, apvienojot divas mācību iestādes,
ieguva visi: bērni un viņu vecāki saņēma
internātpamatskolu ar mūsdienīgu lielisku
remontu, bet pilsēta – daudzfunkcionālu
kompleksu ar augstu energoefektivitāti un
mūsdienīgām tehnoloģijām divu iepriekšējo
skolu, kas bieži vien prasīja remontus un
nebija pietiekami noslogotas, vietā.»

Vilis Ļevčenoks, ZZS:
«Šogad ar lielu atbildību turpinām strādāt pie jaunu projektu sagatavošanas, lai
izmantotu ES plānošanas periodā pieejamo
finansējumu pilsētas infrastruktūras sakārtošanai. Esam pabeiguši Jelgavas Valsts
ģimnāzijas un Loka maģistrāles tehnisko
projektu izstrādi. Šobrīd notiek uzņēmēju
iesniegto piedāvājumu izskatīšana Valsts
ģimnāzijas ēkas būvdarbu veikšanai, lai pavasarī varētu uzsākt renovāciju. Pavasarī
turpināsies arī ūdensvada un kanalizācijas
tīklu paplašināšana pilsētas mikrorajonos,
kas dos iespēju šiem tīkliem pieslēgt privātmājas vairākās nomales ielās, un šo māju
iedzīvotājiem dzīvot kļūs ērtāk.
Esmu gandarīts, ka Jelgavas 2. internātpamatskolas audzēkņi šajā mācību gadā
varēja sākt izmantot jauno sporta zāli, kur
atrodas arī rehabilitācijas telpas. Tas ir ļoti
svarīgi šīs skolas bērniem ar nopietnām
veselības problēmām. Sporta zāles projekts bija izaicinājums arī pašvaldībai un
būvniekiem – tā ir Jelgavā pirmā no jauna
Small smart city jeb viedo pilsētu. Taču
uzbūvētā ēka ar zemu enerģijas patēriņu.
apzināmies, ka darāmā vēl daudz.
Ceru, ka jaunajā gadā būvdarbi sāksies
Nākamgad sāksim Rūpniecības un Atmodas ielas rekonstrukciju, ķersimies pie
Loka maģistrāles pārbūves no Aviācijas ielas līdz pilsētas robežai, atjaunosim Valsts
ģimnāziju, uzsāksim gandrīz 40 kilometru
kanalizācijas tīklu un 20 kilometru ūdensvada būvniecību, kā arī izbūvēsim jumtu
Pasta salas estrādei un publiskajai slidotavai un veiksim daudzus citus mazākus,
Jānis Bacāns, «Reģionu alianse»:
bet ne mazsvarīgākus darbus.
«Ar katru gadu Jelgava kļūst arApmeklējot Ukrainu, radās cits priekš- vien skaistāka. Ar katru gadu kļūst
stats par to, cik tuvu notiek dažādas arvien patīkamāk dzīvot un strādāt
lietas, kas ietekmē ikviena ikdienu, cik šajā pilsētā. Arī 2016. gads Jelgavā
mēs visi esam saistīti un dzīvojam vienā bija piepildīts ar kultūras, sporta un
pasaulē. Un arī veidojam to ar savu rīcību mākslas pasākumiem, kuros esam
ikdienā. Tāpēc katram jādomā, kā ar savu piedalījušies paši un uzņēmuši daudz
rīcību veicināt toleranci un sapratni, ka izcilu viesu. Tādējādi Jelgavas vārds
dzīvojam vienā pasaulē un ka jādara viss izskanējis ne tikai Latvijā, bet arī
iespējamais, lai patiktu Jelgavā dzīvot ārpus tās robežām. Tomēr man kā
saskaņā ar mūsu tautas tradīcijām un uzņēmējam vislielākais prieks ir par
vērtībām un bērni izvēlētos Jelgavu par darbīgo ikdienu Jelgavā – jaunām
savu pilsētu.
uzņēmējdarbības aktivitātēm, jauLai visiem jaunais gads ir veselības pilns, nām darba vietām, jaunām atpūtas
radošs un panākumiem bagāts!»
iespējām ģimenēm. Ir tik patīkami
iegriezties jaunās kafejnīcās, veikalos un ražotnēs, redzēt, ka pilsētas
infrastruktūras sakārtošana attīsta
uzņēmējdarbību.

piesaiste nedrīkst notikt «par katru cenu»,
lai neatkārtojas neveiksmes, piemēram,
kā ar Krievijas varas politizēto darbošanos
«Amo Plant» un vagonrūpnīcas gadījumā,
neļaujot realizēt iesākumā domātas labas
ekonomiskās sadarbības ieceres.
Šogad patīkami bija vismaz divas reizes
redzēt jelgavnieku pilsoniskās sabiedrības
apziņas demonstrējumu. Pirmoreiz, kad
viņi izteica savu viedokli un argumentus,
vērtējot plānus par Ziemeļu tilta būvniecību, kas apdraud vienu no lielākajām pilsētas vērtībām – dabas liegumu. Otro reizi
– aktīvi iestājoties pret lielveikala «Depo»
būvi Lielupes promenādes un Jelgavas
pils tuvumā. Domāju, ka pilsētā jāpārskata
pilsētas attīstības plāns, teritoriju zonējumi, lai no ārpuses nākoši peļņas tīkotāji

arī teritorijā pie dzelzceļa stacijas. Pašvaldība jau ir sakārtojusi ielas ap staciju, SIA
«Jelgavas tirgus» ir piesaistīts privātais
investors un sākusies tehniskā projekta
izstrāde visām mūsdienu prasībām atbilstošam tirgum, tirdzniecības centram ar
kinoteātri un satiksmes terminālim.
Ir svarīgi, lai mēs turpinātu iesākto
darbu un Jelgava kļūtu ar katru gadu
skaistāka. Lai tā būtu tāda pilsēta, kurā
mums visiem būtu iespēja strādāt un patiktu dzīvot! Lai mums visiem veiksmīgs
2017. gads!»
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«Veiksme ir mūsu cilvēku sasniegumi»

Mintauts Buškevics, ZZS:
«Atkal ir pienācis laiks, kad atskatāmies uz aizejošā gada notikumiem
un paveikto. Šī gada veiksme noteikti
ir mūsu pašu cilvēku, jelgavnieku,
sasniegumi – 2016. gads iezīmējas ar
māksliniecisko pašdarbības kolektīvu un
sportistu iegūtajām godalgām pasaules
konkursos un sacensībās, kā arī ar unikāliem jaunuzvedumiem, kas pierāda,
ka mūsu pašu mākslinieki un sportisti
ir visaugstākajā līmenī. Tāpat prieks
par jauniešu iniciatīvām, jo gads dažādās
lielākās vai mazākās aktivitātēs pagājis
Latvijas jauniešu galvaspilsētas zīmē.
Latvijas 100 pasākumu topā «Latvia’s
Top Events 2016» iekļuvuši arī svētki Jelgavā – Ledus un Smilšu skulptūru festivāls, Pilsētas svētki, kā arī Piena, maizes
un medus svētki ar neiztrūkstošo Piena
paku laivu regati, piesaistot tūristus
Jelgavai. Izvērtējot mūsu svētkus un pasākumus, 2016. gadā līdz 30. novembrim
notikuši 237 pasākumi, kurus apmeklējuši vairāk nekā 345 459 interesentu.
Kopumā vidēji mēnesī Jelgavas kultūras
nams pasākumos un mēģinājumos tiek
apmeklēts 17 000 reižu.
Vērienīgākie šī gada ieguldījumi ilgtermiņā noteikti ir Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas sākums. Tāpat šis ir

īpašs gads veselīga dzīvesveida veicināšanas jomā: Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta zāles būvniecība ar medicīnas kabinetu, sensoro istabu, logopēda
kabinetu, trenažieru zāli, ārstnieciskās
vingrošanas un sāls istabas telpu. Kā arī
izbūvēts Jelgavas 1. internātpamatskolas
āra sporta laukums, turklāt būtiski, ka
sporta spēļu laukuma segums, trenažieri
un rotaļu laukums ir pielāgoti cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.
Pasta sala ir viena no pilsētas rekreācijas teritorijām, kas kļūst par labiekārtotu
daudzfunkcionālu atpūtas, kultūras un
sabiedrisko aktivitāšu vietu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.
Šogad ierīkoti pludmales volejbola laukumi un āra trenažieri, kas ir tikai pirmā
kārta no apjomīgā projekta «Sporta
laukuma zonas iekārtošana Pasta salā».
Ieskicējot nākamo gadu – sala piedzīvos
kardinālas pārmaiņas un tiks izbūvēts
slēgta tipa jumts pāri visai estrādei un
slidotavas laukumam.
Kultūras infrastruktūras jomā minams Jelgavas kultūras nama Lielās
zāles remonts un Jelgavas pilsētas
bibliotēkas jumta maiņa. Kā krāšņi
akcenti pirmo reizi pilsētvidē ierīkoti
pieci dizaina dārzi, kurus jelgavnieki
un mūsu pilsētas viesi varēja novērtēt

līdz pat rudenim.
Ja runājam par neveiksmēm, tad vēl
joprojām dažādu ārējo faktoru ietekmē
nerealizējās Jelgavas kultūras nama
iekšējo inženiertīklu rekonstrukcijas
projekts un fasādes renovācija. Atklāts
jautājums paliek par automašīnu stāvlaukuma izveidi aiz kultūras nama un
telpu lielo noslogojumu. Tāpēc es turpināšu iestāties par to, ka nepieciešama
multifunkcionāla Zemgales kultūras un
kultūrizglītības centra izveide, kurā iekļautos koncertzāle, laikmetīgās mākslas
izstāžu zāle, tēlniecības darbnīcas,
multimediju centrs un jauna pilsētas
bibliotēka.
Lai piepildās iecerētais, lai radošs un
priecīgām emocijām bagāts 2017. gads!»

«Infrastruktūras
«Svarīgi, lai cilvēki varētu novecot ar cieņu» «Pilī labi jūtas gan
Arī savā tiešajā darbā es redzu nove- studenti, gan skolēni»
Olte, ZZS:
sakārtošana attīsta Dace
cošanas problēmas sekas. Manuprāt, ir
«Kā šogad svarīgākie darbi jāmin: ir
ļoti svarīgi, lai cilvēki varētu novecot ar
pašvaldības solījums 2. internātuzņēmējdarbību» izpildīts
cieņu, un tas ir attiecināms arī uz aprūpi,
pamatskolas audzēkņu vecākiem – uzcelta

tikai tad, ja daudzi līdzdarbojas, kaut vai
dodas ielās lāpu gājiena laikā, veic citas
aktivitātes, veidojas sajūta, ka pats, ģimene ir pielikusi savu plecu pie paveiktajiem
darbiem, ļaujot Jelgavai tapt par skaistu
pilsētu. Ne velti daudzi to ir pamanījuši
un izteikuši atzinību, tajā skaitā arī
«Finansial Times» mūs ierindojis divās
nominācijās pirmajā desmitniekā starp
visām Eiropas mazajām pilsētām (līdz
100 000 iedzīvotājiem), atzīstot mūs par

«Jelgavas lielākā
vērtība ir tās iedzīvotāji»

«Apvienojot divas skolas, ieguva visi»

«Jaunā sporta zāle bija
izaicinājums pašvaldībai un
būvniekiem»

«Jādara viss, lai Jelgava plauktu un patiktu šeit dzīvot bērniem»

«Ir sasniegts pietiekami daudz»

Roberts Šlegelmilhs, «Visu Latvijai!
– TB/LNNK»:
«Šoreiz gribētu atskatīties ne tikai uz
2016. gadu, bet uz šo sasaukumu kopumā,
jo ir deputāti, kuriem dots mazāk iespēju
izteikties laikrakstā.
Ņemot vērā, ka visu savu profesionālo
karjeru biju darbojies tikai privātajā sektorā
un ka šis ir mans pirmais sasaukums, uzskatu to par izglītošanās laiku, kur apguvu
lietu kārtību valsts, pašvaldības sektorā.
Ja atskatās uz Nacionālās apvienības
priekšvēlēšanu programmu, tad ir sasniegts
pietiekami daudz un atbilstoši politiskajai
ietekmei. Ir ieviesta daudzdzīvokļu pagalmu sakārtošanas programma, kuras notei-

paredz veicināt veselīgu dzīvesveidu, sākot
no ēdināšanas izglītības iestādēs un beidzot
ar sportiskām aktivitātēm visām vecuma
grupām.
Turpinām strādāt pie mūsu pilsētas
radošā kvartāla izveides vecpilsētā. Tuvojas noslēgumam Vecpilsētas ielas 14 un
K.Barona ielas 50 ēku tehniskā projekta
izstrāde, un nākamgad sāksies nozīmīgas
šīs pilsētas vietas pārvērtības.
Šogad Jelgavai bija tas gods nest pirmās
Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu. Ar
vēl lielāku uzmanību strādājam ar jauniešiem, radot labvēlīgus apstākļus viņu dzīves
kvalitātes uzlabošanai un sniedzot iespēju
Jelgavā saņemt ne tikai labu vispārējo, bet
arī kvalitatīvu profesionālo izglītību.
Vēlos pateikties sadarbības partneriem
un ikvienam jelgavniekam, kurš iesaistījās
un palīdzēja ikdienas darbā ar atbalstu,
ierosinājumiem vai objektīvu kritiku, lai
sasniegtu iespējami labāko rezultātu!»

Ceturtdiena, 2016. gada 22. decembris

nevarētu sabojāt jelgavniekiem dzīves vidi.
Jauniem lielveikaliem jābūt ārpus pilsētas
centra, gar lielceļu malām. Gribu pateikties
visiem sociāli atbildīgajiem un aktīvajiem
jelgavniekiem, kuri nav bijuši vienaldzīgi
un centušies ietekmēt pilsētas attīstību, kas
būtu cilvēkiem un dabai draudzīga.
Darba pienākumi kā arheologam aizveda uz Vilces pagastu, Dobeli, Kandavu,
un vienmēr patīkami bija dzirdēt ļaužu
novērtējumu Jelgavai. Grūti atrast Latvijā
cilvēkus, kas vēl nav apmeklējuši Ledus un
Smilšu skulptūru festivālus, Svētās Trīsvienības baznīcas torni. Jelgava ir kļuvusi
par tūrisma galamērķi, un tas – pateicoties
gidiem, tūrisma speciālistiem, pakalpojumu
sniedzējiem. Arheoloģiskajos izrakumos
Pils salā, Vilcē kā brīvprātīgie palīgi piedalījās vairāki desmiti jelgavnieku, kas aktīvi
iesaistās ne vieglajā cīņā par senās vēstures
liecību izzināšanu, neļaujot veikt būvdarbus vecpilsētas teritorijā bez arheoloģiskās
uzraudzības. Cilvēku interese par vēsturi ir
liela – pašvaldības izdotā grāmata «Mana
Jelgava» muzejā vairs nav nopērkama.
Jau ierasta ir lepošanās par Jelgavas
sportistu panākumiem. Hokejistu, futbolistu un citu sporta veidu pārstāvju panākumi
ir ikdienas ziņu klāstā. Jau vairākus gadus
esmu rosinājis domei atjaunot pilsētas
Goda pilsoņa statusu, piešķirot to Jelgavā
dzimušajam slavenākajam Latvijas sportistam šķēpmetējam Jānim Lūsim. Pagaidām
tas nav izdevies. Latvija gatavojas valsts
simtgadei – varbūt šo svētku pasākumu
ietvarā Zemgales Olimpiskajam centram
varam piešķirt J.Lūša vārdu?
Jaunajā gadā jelgavniekiem novēlu
sekmīgu savu dzīves plānu tālāku piepildīšanos Jelgavā un plašajā pasaulē ap to, jo
katra personīgie panākumi ir Jelgavas un
Latvijas uzplaukuma pamats.»

«Izdevies saglabāt
un pat palielināt
atvieglojumus»

Valentīns Grigorjevs, «Saskaņa»:
«2016. gadā pozitīvi vērtēju to, ka saskaņā ar ekonomisko situāciju valstī un pilsētā
palielinājās un tika grozīts budžets, pārdalot līdzekļus izglītībai, veselībai, kultūrai un
sociālajai jomai, tādējādi cenšoties palīdzēt
grūtībās nonākušajiem. Ir izdevies panākt,
lai arī šogad netiktu slēgta neviena pilsētas
skola. Cerams, ka arī nākamgad tās visas
varēs saglabāt un bērni turpinās mācības
ierastajā vidē.
Noteikti vēlos pieminēt, ka netika palielināts darbinieku skaits domē un pašvaldības
iestādēs. Pozitīvi, ka, veicot budžeta grozījumus, tika atrasti līdzekļi, lai saglabātu
un pat palielinātu pensionāriem, represētajiem, maznodrošinātajiem dažādus
atvieglojumus. Tajā pašā laikā jāpiemin, ka
nav sadzirdēti pilsētas iedzīvotāju lūgumi
ieviest kārtību un caurskatāmību komunālo pakalpojumu un pasažieru pārvadāšanas
pakalpojumu sniedzēju darbā.
Arī nākamajā gadā jāturpina konstruktīvs dialogs un pilnvērtīgi pildīt savu
pamatpienākumu – darboties sabiedrības
interesēs.»

moderna sporta zāle, kā arī labiekārtota
teritorija; uzsākts Valsts ģimnāzijas
apjomīgās renovācijas process; Jelgavas
Amatniecības centra veidošanas darbu
sākums.
Strādāju domes Veselības aizsardzības
un sociālo jautājumu komitejā, un esam
izskatījuši daudzu jelgavnieku iesniegumus, cenšoties atrast individuālu
risinājumu katrai problēmai un mēģinot
panākt arī paša iesniedzēja ieinteresētību
mainīt savu attieksmi. Šogad pašvaldībā
ir nodrošināti visi sociālo pabalstu un
pakalpojumu veidi, kā arī ieviests jauns
pabalsts politiski represētajām personām
un atvērts ilgi gaidītais Dienas centrs pilngadīgajām personām ar smagām veselības
problēmām. Līdz ar pensiju indeksāciju
pašvaldība proporcionāli palielinājusi
ienākumu slieksni, no kura var pretendēt

uz pašvaldības palīdzību, taču palielinājumam būtu jābūt lielākam.
Nākamgad arī būtu jāpilnveido transporta atvieglojumu sistēma senioriem
pilsētas autobusos – iedzīvotāju karšu
ieviešana naudas līdzekļu uzskaiti ir padarījusi pārskatāmāku, un gan senioru, gan
represēto organizācijas aktualizē daudzveidīgāku atvieglojumu piešķiršanu.

īpaši uz medicīnas pakalpojumiem, tāpēc
nākamgad domei būtu vairāk jādarbojas
gan veselības veicināšanas, gan informēšanas, gan arī jaunu medicīnas un aprūpes
speciālistu piesaistīšanas jomā.
Nobeigumā vēlos sevišķi izcelt, ka pašvaldībai ir izdevies noturēt un piesaistīt
daudzus krietnus sava darba profesionāļus. 2016. gadā atzinību valsts mērogā par
augstu profesionalitāti ieguva Jelgavas
Bāriņtiesas darbinieki, kuru darbs ir nozīmīgs un emocionāli ļoti grūts. Vienmēr
esmu apbrīnojusi un par piemēru turējusi
Jelgavas Bāriņtiesas priekšsēdētājas Irisas Guntras Turčinskas stāju, inteliģenci
un korektumu.
Paldies visiem par atbalstu, labiem
vārdiem, arī kritiskiem vērtējumiem, un
novēlu jaunajā gadā veselību, izturību un
spēku darīt labus darbus!»

«Sperts plats solis pretim
mūsdienīga tirgus izveidei»

Pilsētas uzplaukums nekad nevar
būt viena cilvēka, vienas organizācijas vai vienas partijas nopelns. Tajā
piedalās visi tās iedzīvotāji, visi tās
patrioti – katrs ar savām idejām un
savu varēšanu. Tādēļ jelgavniekiem
ir iemesls priecāties, sagaidot 2017.
gadu, jo katrs ir pielicis roku pilsētas
atdzimšanai ar saviem talantiem,
savām spējām un savu darbu.
Lai svētībām pilns jaunais gads,
lai augam gudrībā, labklājībā un
turībā!»

Ivars Jakovels, «Saskaņa»:
«2016. gadu vērtēju kā ražīga darba
gadu. Pirmkārt, esam spējuši piesaistīt
investoru Jelgavas jaunā tirgus izbūvei, ko
pavadīja gana vētrainas debates un visiem
pieņemams risinājums. Ar šo lēmumu
esam spēruši platu soli pretim mūsdienīga tirgus izveidei un dzelzceļa stacijas
apkārtnes sakārtošanai tuvāko trīs gadu
laikā. Otrkārt, pildot bērnu vecākiem doto
solījumu, ekspluatācijā esam nodevuši
Jelgavas 2. internātpamatskolas jauno
sporta zāli, kas piemērota bērniem ar
īpašām vajadzībām un ir pirmā publiskā
pasīvā ēka pilsētā. Turklāt esam veikuši
visus priekšdarbus, lai Jelgavas Valsts
ģimnāzijā sāktos vērienīgi rekonstrukcijas
darbi. Uzskatu, ka nākamajā deputātu
sasaukumā soli pa solim jārealizē arī citu
izglītības iestāžu telpu rekonstrukcijas
projekti. Treškārt, beidzot esam apstiprinājuši jaunu un pārdomātu pilsētas au-

tobusu mēnešbiļešu sistēmu, kas ir īpaši
izdevīga ikdienā uz darbu braucošajiem.
Runājot par deputāta individuālo
darbu, pirmkārt, vēlētos atzīmēt gandarījumu, ka izdevās pārliecināt Jelgavas
jaunos uzņēmējus Inesi un Robertu
Lukšus piedalīties konkursā un iznomāt
kafejnīcas telpas Pasta salā, kur šobrīd
jelgavniekiem un pilsētas viesiem pieejams viņu garabērns «Pilsētas elpa»,
nosaukumā atspoguļojot tās būtību un
kopā ar kaimiņos esošajām sabiedriskās
ēdināšanas vietām radot jaunu pilsētas
centru. Otrkārt, prieks par kopā ar producentu Niku Volmāru un pašvaldības
iestādi «Kultūra» realizēto projektu,
nodrošinot jelgavniekiem iespēju izbaudīt tradicionālo Līgo svētku brīvdabas
teātra izrādi «Skroderdienas Silmačos»
Pasta salas jaunajā estrādē ar tautā iemīļotu aktieru piedalīšanos. Jau šobrīd
strādāju, lai jelgavniekiem nodrošinātu

jaunas teātra izrādes un filmu dienas
nākamgad. Visbeidzot, treškārt, vēlos
pateikties jelgavniekiem, ar kuriem kopā
un sadarbībā ar pašvaldības atbildīgajiem dienestiem panācām gan nelegālu
atkritumu izgāztuvju likvidēšanu, gan
zāles pļaušanu un citu uzturēšanas darbu
veikšanu, uzlabojot mūsu pilsētas izskatu.
Tuvojoties svētkiem, novēlu ikvienam
jelgavniekam laimi, veselību un saskaņu
ģimenē, kā arī ticību mūsu kopīgiem
spēkiem!»

«Jelgava – sestā labākā Eiropā gudro pilsētu kategorijā»
Saulvedis Šalājevs, «Reģionu alianse»:
«Ir pagājis vēl viens notikumiem bagāts
gads. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka tieši
šogad Jelgava kļuva par sesto labāko Eiropā gudro pilsētu kategorijā, kas ir darba
rezultāts daudzu gadu garumā.
Būdams Jelgavas domes deputāts, vienmēr esmu atbalstījis lēmumprojektus, kas
veicina mūsu pilsētas attīstību un iedzīvotāju labklājību. Strādājot Sociālo lietu, veselības aizsardzības un kultūras komitejā,
esam izskatījuši daudzus lēmumprojektus

un jelgavnieku iesniegumus, cenšoties
atrast risinājumu katrai problēmai. Šīs
komitejas deputāti, lai gan pieder pie dažādiem politiskiem uzskatiem, ir vienoti
atrast pareizāko un taisnīgāko risinājumu.
Arī šogad 11. novembra lāpu gājiens
bija plaši apmeklēts, kas norāda uz mūsu
lepnumu par savu valsti un pilsētu.
Ceru, ka nākamajā gadā izdosies restartēt
neizdevušos projektus vai tos pārprofilēt uz
cita veida uzņēmējdarbību, kas veicinātu
pilsētā jaunu darba vietu radīšanu. Nepie-

ciešams pašvaldības aktīvs un mērķtiecīgs
darbs jaunu investoru piesaistei, izvairoties
no pieļautām kļūdām.
Pilsētā realizēti nozīmīgi projekti – 2. internātpamatskolas sporta zāles un papildu
telpu izbūve, kas skolai bija vitāli svarīgi,
nodrošinot pilnvērtīgu mācību procesu,
ielu infrastruktūras uzlabošanas, ūdens
apgādes un citi projekti.
Liels lepnums par FK «Jelgava» Latvijas
kausa iegūšanu un Virslīgas sudraba medaļām, kas apliecina šī sporta veida fanātiķu

un atbalstītāju mērķtiecīgu darbu un sevis
ziedošanu mērķu sasniegšanai, kā arī HK
«Zemgale» stabilitāti un jaunu mērķu
sasniegšanu, individuālo sporta veidu
sasniegumiem. Ceru, ka nākamajā gadā
pilsēta atbalstīs sporta veidus ar tradīcijām
un jaunu censoņu esamību katrā no sporta
veidiem, bet ne mākslīgi radītiem.
Jelgavniekiem novēlu prieku visā, kas
mainās, laimi visā, ko spējat paturēt! Gaišus
Ziemassvētkus un piepildīt iecerēto 2017.
gadā!»

Andrejs Garančs, ZZS:
«Šis gads Jelgavas domei ir bijis būvdarbiem bagāts. Uzbūvēta sporta zāle ar
rehabilitācijas iespējām Jelgavas 2. internātpamatskolā. Viens no svarīgākajiem
jautājumiem ir Jelgavas Valsts ģimnāzijas
būvprojekta realizācija. Valsts ģimnāzijas
mācību process ir pārvietots uz Jelgavas
pili, pirms tam veicot virkni pasākumu
skolēnu mācību procesa nodrošināšanai.
Uzbūvēti gājēju celiņi, izgatavoti velosipēdu turētāji, izremontētas telpas, līdz
ar to skolēni var izjust studentu dzīvi un
varbūt pēc tam arī turpināt studiju gaitas
LLU. Šobrīd pilī labi jūtas gan studenti,
gan skolēni.
Ir uzsākts Jelgavas pils energoefektivitātes paaugstināšanas un fasādes atjaunošanas projekts. Šajā projektā tiks mainīti
pils logi un ārējās durvis, uzbūvēta ventilācijas sistēma un atjaunota pils fasāde.
LLU veic būvprojektu izstrādi trīs
dienesta viesnīcu, Veterinārmedicīnas
fakultātes (VMF) A korpusa, Tehniskās
fakultātes jaunā korpusa energoefektivitātes paaugstināšanai. Būvprojektu
izstrāde notiek arī zinātnes infrastruktūras modernizēšanai: Valdekā – darbnīcu
rekonstrukcija modernu laboratoriju
izvietošanai, VMF – C korpusa, Paula
Lejiņa ielas 2, pils aulas un foajē telpu
remontam.
Novēlu Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem
gaišus un priecīgus Ziemassvētkus un
sekmēm bagātu jauno – 2017. – gadu!»
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī».*
7.05 «Ziemassvētku dziesmas dzied Rīgas Doma skolas zēnu koris».*
7.25 TV PIRMIZRĀDE. «Semija piedzīvojumi 2». Animācijas filma.
9.10 TV PIRMIZRĀDE. «Sniega karaliene».
Krievijas animācijas filma. 2012.g.
10.40 «Ručs un Norie». Dokumentāla filma.
11.55 «Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā»».*
13.30 «Ķepa uz sirds».*
14.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Vispera». Animācijas seriāls.
14.55 «Jāņa Streiča dzimšanas dienas lielkoncerts».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Priecīgus Ziemassvētkus!»* Koncerts.
18.45 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.25 TV PIRMIZRĀDE. «Vīnes filharmoniķu koncerts Tokijā, 2016».
0.10 «Festivāls «Latvijas pērles». U.Marhilēviča autorvakars. Dziesmas».*
1.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Lai dzīvo bērni! 4». Dokumentāla filma.
7.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.20 «Baltā čūska». Vācijas pasaku filma. 2015.g.
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 4.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 667.sērija.
11.55 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
13.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.00 «Latvijas hokeja zvaigžņu spēle».
17.10 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 668.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.20 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 15.sērija.
19.50 «Tūrists manā ciltī. Madagaskara». Dokumentāls seriāls.
20.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 76.sērija.
21.45 ««The European Border Breakers 2016» apbalvošanas ceremonija».
23.00 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls. 3.sērija.
0.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Karamba!» Humora raidījums.
6.20 «Galileo 3».
7.05 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 65.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
9.05 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 66.sērija.
10.00 «Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki». Kulinārijas raidījums.
10.30 «Viss, ko vēlos Ziemassvētkos». ASV melodrāma. 2007.g.
12.20 «Princis uz Ziemassvētkiem». ASV melodrāma. 2015.g.
14.05 «Lengstona Ziemassvētki». ASV muzikāla drāma. 2014.g.
15.55 «Mazuļa pirmie Ziemassvētki». ASV melodrāma. 2012.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 67.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Laika ceļotāja sieva». ASV fantāzijas filma. 2009.g.
23.20 «Kāda liktenīga satikšanās». ASV melodrāma. 2013.g.
1.05 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «LNT ziņu «Top 10»».
2.35 «Attīstības kods 2».
3.00 «Šaubu ēnā».
3.45 «Degpunktā 6».
4.10 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.10 «Salavecīša aizvietotājs». ASV ģimenes filma. 2013.g.
7.50 TV PIRMIZRĀDE. «Negadījums ar Ziemassvētku vecīti».
ASV komēdija. 2010.g.
9.35 ««Bez tabu» speciālizlaidums «Īstais Ziemassvētku vecītis»».
11.05 «Bēthovena Ziemassvētku piedzīvojums». ASV komēdija. 2011.g.
12.55 «Dejosim!» ASV romantiska komēdija. 2012.g.
14.40 «Karaliskie Ziemassvētki». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
16.35 «Santa Klauss 3: glābiņa nosacījums». ASV ģimenes filma. 2006.g.
18.30 «Šreka Ziemassvētki». ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Latvijas lepnums 2016». Svinīgā apbalvošanas ceremonija.
22.50 «Noķert Ziemassvētku zvaigzni». ASV ģimenes filma. 2013.g.
0.40 «Džeks – milžu bende». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
2.35 «Sveika, Rīga!»
3.05 «Iespējams tikai Krievijā 6».
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Otrdiena, 27. decembris
LTV1
5.00 «Folkloras programma «Klēts». Danču muzikanti».*
5.30 «Ekvadora».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2353.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 76.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Semija piedzīvojumi 2». Animācijas filma.
12.35 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums».
Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 6.sērija.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 5.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 75.sērija.

17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2353.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». Ralfs Eilands.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Šokolāde – jaunais melnais zelts».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Solījums zem āmuļiem». Kanādas melodrāma. 2016.g.
1.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012». Dižkoncerts».*
8.30 «Balss pavēlnieks».*
10.05 TV PIRMIZRĀDE. «Septiņi piedzīvojumi Garkalnē».
Dokumentāla filma.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 668.sērija.
11.55 «Pazust Latgalē». Dokumentāla filma.
12.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 ««UEFA Euro 2016». Fināls».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 76.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 669.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Ekstrēmie kadri 2. Saldā maģija». Dokumentāls seriāls.
20.05 «Pa haskiju pēdām». Dokumentāla filma.
21.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 77.sērija.
21.55 «Tēvs Brauns 4». Seriāls. 8.sērija.
22.45 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 32.sērija.
23.45 «Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī».*
0.45 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.20 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Galileo 3».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 16.sērija.
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.05 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 102.sērija.
11.20 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 54. un 55.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 13.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 104.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 68.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Cepumi uz Ziemassvētkiem».
Kanādas romantiska komēdija. 2014.g.
23.05 «Apmierini mani 2». ASV seriāls. 4.sērija.
0.00 «Šaubu ēnā».
1.45 «Gonula». Seriāls. 11.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 12.sērija.
5.45 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 1.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.45 «Santa Klauss 3: glābiņa nosacījums». ASV ģimenes filma. 2006.g.
10.35 «Māmiņu klubs».
11.10 ««Gatavo 3» 5».
11.45 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.15 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 2.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 66. un 67.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 22.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 80. un 81.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 67.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6». Seriāls. 4.sērija.
22.00 «Zibsnis». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.00 «Bulta 3». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.00 «Bruklinas taksis». Seriāls. 1.sērija.
1.00 «Sarkano aproču klubs». Seriāls. 1.sērija.
1.50 «Vikingi 2». Seriāls. 10.sērija.
2.40 «Iespējams tikai Krievijā 6».
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 67.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 28. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ekvadora».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2354.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 77.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Sniega karaliene». Animācijas filma.
12.50 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Miega rūķi». Animācijas filma.
13.35 «Skudrulauva». Animācijas filma.
13.50 «Molangs un Piu Piu. Ziemassvētki». Animācijas seriāls.

TV PROGRAMMA
13.57 «Bings». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 6.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 76.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2354.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.00 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Aculiecinieks».*
7.45 «Atgriezies!»* Lirisko dziesmu koncerts.
8.30 «Balss pavēlnieks».*
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 5.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 669.sērija.
12.00 «Sapnis par pili. Hercogs Imants». LTV videofilma.
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 77.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 670.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 78.sērija.
22.00 «Latviešu jaunie režisori. Dāvis Dreimanis. Rebeka». Īsfilma.
22.25 «Latviešu jaunie režisori. Rinalds Zelts.
Lielās spodrības gaismā». Īsfilma.
22.50 «Ekstrēmie kadri 2. Saldā maģija». Dokumentāls seriāls.
23.20 «Tūrists manā ciltī. Madagaskara». Dokumentāls seriāls.
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
0.45 «Personība. 100 g kultūras».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 17.sērija.
9.15 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 103.sērija.
11.50 «Cepumi uz Ziemassvētkiem». Romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 14.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 105.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 69.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 3». ASV seriāls. 5.sērija.
22.10 «Van Helsings». ASV un Čehijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
0.45 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
1.40 «Košākai dzīvei 3».
2.05 «Šaubu ēnā».
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 13.sērija.
5.45 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 2.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.45 «Bella Ziemassvētkos». ASV ģimenes filma. 2014.g.
10.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.15 «Zibsnis». Seriāls. 2.sērija.
12.15 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 3.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 67. un 68.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 23.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 82. un 83.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 68.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 16». Realitātes šovs (ar subt.).
22.35 «Gatava pārvērtībām». 4.sērija.
23.20 «Apokalipses vēstneši 2». Seriāls. 14.sērija.
0.20 «Sarkano aproču klubs». Seriāls. 2.sērija.
1.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 22.sērija.
2.00 «Vikingi 2». Seriāls. 11.sērija.
2.45 «Iespējams tikai Krievijā 6».
3.05 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 68.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 29. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ekvadora».*

Ceturtdiena, 2016. gada 22. decembris
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2355.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 78.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Labākais no Latgales. Populāru Latgales muzikantu
koncerts Riebiņos».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Zebra».*
13.35 «Abi gali balti, viducis zaļš». Animācijas filma.
13.50 «Molangs un Piu Piu. Ziemassvētki». Animācijas seriāls.
13.57 «Bings». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 7.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 77.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2355.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Mans draugs – Jānis Streičs». LTV dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Grupas «Tumsa» 25 gadu jubilejas koncerts».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.15 «Šokolāde – jaunais melnais zelts». Dokumentāla filma.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
8.30 «Balss pavēlnieks».*
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 6.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 670.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
13.05 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
15.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 78.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 671.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 79.sērija.
21.45 «Personība. 100 g kultūras».*
22.45 «Vecīši nāk!»* Visu laiku populārākās Ziemassvētku
dziesmas Latvijas populārāko mūziķu – Ziemassvētku
vecīšu – korī kopā ar «Mirage Jazz Orchestra».
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 1
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 18.sērija.
9.15 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 104.sērija.
11.45 «Mazuļa pirmie Ziemassvētki». ASV melodrāma. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 15.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 106.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Latvijas šovs. 70.sērija.
18.55 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 9.sērija.
22.10 «Varas spēles». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
23.10 «Problēmas ar metienu». ASV sporta drāma. 2012.g.
1.20 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
2.05 «Šaubu ēnā».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 14.sērija.
5.45 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 3.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.45 «Mazulis». ASV un Austrālijas ģimenes komēdija. 1995.g.
10.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.15 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6». Seriāls. 4.sērija.
12.15 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 4.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 68. un 69.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 24.sērija.
17.55 «Meitenes 4». Seriāls (ar subt.). 84. un 85.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 69.sērija.
21.00 «Kāsla metode 6». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
22.00 «Gūsteknes». ASV spriedzes filma. 2013.g.
1.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 23.sērija.
1.50 «Vikingi 2». Seriāls. 12.sērija.
2.40 «Iespējams tikai Krievijā 6».
3.10 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 69.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 30. decembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ekvadora».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 9.sērija.
9.35 «Plosītās sirdis». Meksikas seriāls. 2012.g. 79.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 7.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Meža sargi». Animācijas filma.
13.50 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 8.sērija.
16.05 «Plosītās sirdis». Seriāls. 78.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 5». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Nāve paradīzē 5». Detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!»».*
1.25 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 7.sērija.
2.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.50 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
4.50 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».

LTV7
5.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Dzimis Eiropā».*
8.00 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
8.30 «Balss pavēlnieks».*
10.05 «Mana mamma – zvēru daktere 4». Seriāls. 7.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 671.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.35 «Personība. 100 g kultūras».*
14.35 «Septiņi piedzīvojumi Garkalnē». Dokumentāla filma.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 79.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 672.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Debesu saderinātie». Dokumentāla filma.
21.10 «Leģendārie albumi. «Black Sabbath»». Dok.filma.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Pārsteigums».
Nīderlandes romantiska komēdija. 2015.g.
0.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Latviešu jaunie režisori. Dāvis Dreimanis. Rebeka». Īsfilma.
1.25 «Latviešu jaunie režisori. Rinalds Zelts.
Lielās spodrības gaismā». Īsfilma.
1.50 «Krodziņā pie Paula».*
4.35 «Anekdošu šovs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 19.sērija.
9.10 «Atpazīsti mani, ja vari». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 105.sērija.
11.50 «Brīnumainais mirklis». ASV komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Bērni un vecāki 2». ASV seriāls. 2010.g. 16.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 107.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gonula». Turcijas seriāls. 2015.g. 14. un 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 7.–9.sērija.
23.00 «Nosvērtie 2». Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
1.05 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.40 «Degpunktā 6».
3.00 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 10.–12.sērija.
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 15.sērija.
5.45 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 4.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
7.55 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.45 «Mazulis pilsētā». ASV ģimenes komēdija. 1998.g.
10.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.15 «Kāsla metode 6». Seriāls. 15.sērija.
12.15 «Drošības aģenti VAIROGS 2». Seriāls. 5.sērija.
13.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.45 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.15 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 69. un 70.sērija.
16.55 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Šķiršanās formula». Latvijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 16». Latvijas seriāls. 2016.g. 70.sērija.
21.00 «Viens pats mājās 5». Ģimenes komēdija. 2012.g.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Laipni lūgti džungļos». ASV komēdija. 2013.g.
0.45 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3». Seriāls. 24.sērija.
1.35 «Vikingi 2». Seriāls. 13.sērija.
2.30 «Iespējams tikai Krievijā 6».

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 22. decembris
3.15 «UgunsGrēks 16». Seriāls. 70.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 31. decembris
LTV1
5.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Vispera». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.35 ««Teātris.zip» bērniem».
10.45 TV PIRMIZRĀDE. «Sudraba slidas». Nacionālā teātra izrāde.
13.10 «Labdarības koncerts «Nāc līdzās Ziemassvētkos!»».*
15.20 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Venēcijas divas sejas». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Gada notikumu apskats 2016».
19.25 «Latvijas sirdsdziesma». Vecgada vakara koncerts.
20.30 «Panorāma». 20.48 Sporta ziņas. 20.55 Laika ziņas.
21.00 «Latvijas Loto izlozes».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Vecgada koncerts «Laimīgu Jauno gadu!»».
23.49 «Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna gadumijā». (ar subt.).
23.55 «Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna
gadumijā». (ar subt.).
0.00 «Latvijas himna un gadumijas svētku uguņošana».
0.10 TV PIRMIZRĀDE. «Maģiskā horoskopu nakts».
1.10 «Grupas «DaGamba» koncerts «Bach goes to Iran»».*
2.45 «Vecgada koncerts ar maestro Raimondu Paulu
«Laimīgu Jauno gadu!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts».*
8.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.10 «Leģendārie albumi. Fils Kolinss». Dokumentāla filma.
12.05 «Leģendārie albumi. Džons Lenons». Dokumentāla filma.
13.05 «Debesu saderinātie». Dokumentāla filma.
14.10 «Bez aizvainojuma».* Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).
14.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
15.45 «Pasaules meistarsacīkstes moto frīstailā».*
Latvijas «Grand Prix» posms.
19.00 «Gada notikumu apskats». (krievu val., ar subt.).
20.00 «Leģendārie albumi. Jay-Z». (angļu val., ar subt.).
21.05 «Teātris». Rīgas kinostudijas komiska melodrāma (ar
subt.). 1978.g. 1. un 2.sērija.
23.49 «Ministru prezidenta Māra Kučinska
uzruna gadumijā». (ar subt.).

23.55 «Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna
gadumijā». (ar subt.).
0.05 «Dāvana vientuļai sievietei». Detektīvfilma (ar subt.). 1973.g.
1.25 ««Melo M» Vecgada balle».*
2.40 «Nāve paradīzē 5». Detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
5.50 «Brīnumainais mirklis». ASV komēdija. 2013.g.
7.15 «Meitene ar Indijas smaragdu». Piedzīvojumu filma. 1.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 67. un 68.sērija.
11.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
12.10 «Lieliskā kompānija». ASV traģikomēdija. 2004.g.
14.20 «Eglītes 3». Krievijas komēdija (ar subt. latv. val.). 2013.g.
16.15 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
18.00 «Bridžitas Džounsas dienasgrāmata». Romantiska komēdija. 2001.g.
20.00 «LNT ziņu gada apskats».
21.30 ««MicRec» jubilejas lielkoncerts «20 gadi latviešu mūzikā»». 2016.g.
23.50 «Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna gadumijā».
23.55 «Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna gadumijā».
0.00 «Jaunā gada svētku uguņošana 11.Novembra krastmalā».
1.20 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža».
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2004.g.
2.55 «Mistera Bīna brīvdienas». Komēdija. 2007.g.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 16.sērija.
5.50 «Sarkano aproču klubs». Seriāls. 3.sērija.
6.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.15 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6». Animācijas seriāls.
9.10 «Auniņš Šons un lamas». ASV animācijas filma. 2015.g.
9.40 «Sveika, Rīga!»
10.15 «Gatava pārvērtībām». 4.sērija.
11.00 «Sofijas Greisas un Rozijas karaliskais piedzīvojums».
ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2014.g.
12.25 «Viens pats mājās 5». Ģimenes komēdija. 2012.g.
14.20 «Vienmēr jā». ASV komēdija. 2008.g.
16.20 «Brīvdienas». ASV komēdija. 2006.g.
19.00 «TV3 ziņas un «Nekā personīga» piedāvā: Apskats 2016».
20.00 ««Bez tabu» Vecgada raidījums».
21.00 «Vecgada dziesmu koncertspēle «Es šonakt būšu laimīgs!»».
23.50 «Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna gadumijā».
23.55 «Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna gadumijā».
0.00 «Jaunā gada svētku uguņošana 11.Novembra krastmalā».
0.10 «TV3 pilngadības kabarē».
1.45 «Kristapa Rasima muzikālais monologs «Personības dalīšanās»».
3.20 «Vienmēr jā». ASV komēdija. 2008.g.

Svētdiena, 1. janvāris
LTV1
5.05 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gadu laikā bez
maksas «Jauniešu garantijas» profesionālās izglītības programmās, saņemot stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī.

KVALIFIKĀCIJA
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē (MAG)
Atslēdznieks
Frēzētājs
Virpotājs
Konditors
Pavārs
Šuvējs
Frizieris
Vizāžists

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases

Pusotrgadīgā profesionālā izglītības
programma tiek īstenota
no 2017. gada 9. janvāra
KVALIFIKĀCIJA
Viesmīlis
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes
darbgaldu iestatītājs
Apģērbu modelēšanas un
konstruēšanas speciālists
Grāmatvedis
Konditors
Pavārs
Šuvējs
Frizieris
Vizāžists

6.02 «Personība. 100 g kultūras».*
7.00 «Jakari 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Molangs un Piu Piu». Animācijas seriāls.
8.40 «Bings». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zīmē, līmē, dari pats!» Raidījums bērniem.
9.45 «Popstudijas «Jūras akmentiņi» koncertizrāde «Mēs»».*
11.00 «Dievkalpojums».
12.00 «Kā Lupatiņi būvēja māju». Animācijas filma.
12.05 «Kā Lupatiņi slēpās». Animācijas filma.
12.15 TIEŠRAIDE. «Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts, 2017».
14.50 «Gada notikumu apskats 2016».*
15.50 «Ķepa uz sirds».*
16.20 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.50 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
17.05 «Tēvs Brauns 4». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Latvijas kods. Lai smuki!» Dokumentāla filma.
18.50 «Dievišķā dzirksts». Vācijas drāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Džimlai Rūdi Rallallā!» Latvijas traģikomēdija (ar subt.). 2014.g.
23.15 «Venēcijas divas sejas». Dokumentāla filma.
0.15 «Latvijas Gada balva sportā 2016».*
2.50 «Pārsteigums». Nīderlandes romantiska komēdija. 2015.g.
4.30 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
8.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.40 «Grupas «Tumsa» 25 gadu jubilejas koncerts».*
10.20 «Leģendārie albumi. Fils Kolinss». Dokumentāla filma.
11.15 «Leģendārie albumi. Džons Lenons». Dokumentāla filma.
12.10 «Gada notikumu apskats».* (krievu val., ar subt.).
13.10 «Sniega karaliene». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
14.45 «Ziemassvētku jampadracis». Latvijas ģimenes filma. 1993.g.
16.15 «Starptautiskais 35. sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016»».*
18.10 «Personība. 100 g kultūras».*

19.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
19.55 «Pasaules mērotāji». Vācijas drāma. 2012.g.
22.05 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 33.sērija.
23.00 «Dziesmas – leģendas jeb Viss kā pirmoreiz».*
1.40 «Deju lieluzvedums «Gredzenus mijot»».*
3.30 «Leģendārie albumi. «Black Sabbath»». Dok.filma.
4.30 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*

LNT
5.00 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
5.20 «Mūža loma». ASV ģimenes filma. 2013.g.
6.40 «Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju».
7.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
7.20 «Meitene ar Indijas smaragdu».
Vācijas piedzīvojumu filma. 2013.g. 2.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «LNT ziņas».
11.30 «Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā». Šovs. 69. un 70.sērija.
13.15 «Mammas 3». Krievijas komēdija (ar subt. latv. val.). 2014.g.
14.55 «Tomasa Krauna afēra». ASV kriminālkomēdija. 1999.g.
16.55 «Lauku sēta 3». Latvijas realitātes šovs. 2016.g. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža».
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2004.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Lieliskais gadsimts». Turcijas seriāls. 56. un 57.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Tautas princese Mērija».
Austrālijas biogrāfiska filma. 2015.g.
0.10 «Tomasa Krauna afēra». ASV kriminālkomēdija. 1999.g.
2.00 ««Labvēlīgā tipa» koncerts «Brīvības nianses»». 2015.g.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Vikingi 2». Seriāls. 17.sērija.
5.50 «Sarkano aproču klubs». Seriāls. 4.sērija.
6.50 «Transformeri: Tālākā cīņa 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Sofijas Greisas un Rozijas karaliskais piedzīvojums».
ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2014.g.
9.25 ««Gatavo 3» 5».
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10.00 «Superbingo».
11.00 «Impērija 2». Seriāls. 10.sērija.
11.50 ««Bez tabu» Vecgada raidījums».
12.45 «Kristapa Rasima muzikālais monologs
«Personības dalīšanās»».
14.40 «Ašais braucējs». Spraiga sižeta filma. 2008.g.
17.15 TV PIRMIZRĀDE. «Brīnišķais Bērts Vanderstouns».
ASV komēdija. 2013.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 ««Bez tabu» Gada balva 2016».
20.40 «Gulivera ceļojumi». Komiska piedzīvojumu filma. 2010.g.
22.15 «Pludmale». Piedzīvojumu drāma. 2000.g.
0.30 «Brīnišķais Bērts Vanderstouns». ASV komēdija. 2013.g.
2.05 «Iespējams tikai Krievijā 6».
3.20 «Vikingi 2». Seriāls. 17.sērija.
4.05 «Šķiršanās formula». Latvijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.

Piedāvā darbu
Piedāvā darbu kosmetoloģei(-gam),
manikīra meistarei(-am) un frizierei(-im)
centrā. T.26886616 (Ludmila Ruža).
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
(reģ.Nr.43603022128) piedāvā darbu palīgstrādniekiem(-cēm) šķirotājiem(-ām).
Darbs iekštelpās. Darba vieta: poligons
un šķirošanas stacija «Brakšķi», Līvbērzes
pag., Jelgavas novads. T.26356403.
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703)
piedāvā darbu galdniekam(-cei).
T.29537176.
SIA «Kurzemes sēklas» (reģ.
Nr.40003103279) piedāvā darbu
pārdevējai(-am) firmas veikalā Jelgavā.
Vēlamās prasības: precizitāte, atbildības
un kārtības izjūta, labas komunikācijas
spējas. Izglītība, zināšanas un pieredze
dārzkopībā tiks uzskatīta par priekšrocību. CV sūtīt pa e-pastu ks@seed.lv līdz 4.
janvārim.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). Izdevīgi nosacījumi. T.29607937.

Pārdod
Malku maisos. T.26775112.
3 m garu malku. Skaldītu malku ar piegādi.
T.29341651.
Veļasmašīnas, ledusskapjus – jaunus un
lietotus (no 45 līdz 150 EUR). Gāzes un
elektro plītis (no 40 līdz 70 EUR). Televizorus, dekoderus u.c. Garantija. Uzvaras
12, Tonuss. T.29141057.
Bērza malku, sausu priedes malku maisos
(3,00 eiro). T.26729023.
Bērza skaidu briketes. T.27029553

UZŅEMŠANA JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLĀ

Viengadīgā profesionālā izglītības
programma tiek īstenota
no 2017. gada 20. februāra

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 9. klases
(no 17 gadu vecuma)
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases
Projekts līdzfinansēts
jaunatnes nodarbinātības
iniciatības ietvaros

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
pārdod atklātā rakstiskā izsolē automašīnu «Mazda 6».
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta: transportlīdzeklis «Mazda
6», sedans (2,0 benzīns, TA līdz 28.06.2017.), izlaiduma gads – 2007. (automašīnas pirmreizējā reģistrācija –
19.12.2007., nobraukums – 87 000 km), nosacītā cena – EUR 800,00 (astoņi simti euro un 00 centi), atrodas
Pasta ielā 47, Jelgavā.
Automašīnai konstatēti šādi tehniskie defekti:
- nepieciešams automātiskās ātrumkārbas remonts;
- jāmaina lamda zonde;
- nepieciešama drošības spilvena vadības bloka maiņa.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādē «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā, darba dienās: pirmdienās no plkst.8 līdz 18, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 15.30, pusdienu pārtraukums – no plkst.12
līdz 13, vai elektroniski mājaslapā www.jelgavasvestnesis.lv, sadaļā «Pakalpojumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Pasta iela 47, Jelgava, iepriekš sazinoties pa tālruni 63048800.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Zemgales INFO» Jelgavā, Pasta ielā 47 – 214, līdz 2017. gada 5. janvāra plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (EUR 80,00 (astoņdesmit euro un 00
centi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu kontu AS «SEB banka», konta
Nr.LV72UNLA0050009984541, saņēmējs – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO», reģistrācijas
Nr.90002314238, ar norādi «Izsolāmās mantas «Mazda 6» nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2017. gada 5. janvārī plkst.10 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Zemgales INFO»
Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 00 centi).
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins septiņu dienu laikā pēc pirkuma līguma parakstīšanas.

SIA «Latvijas logi» – durvis, logus, žalūzijas. T.20877777
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434

Dažādi
Koku, krūmu izzāģēšana. T.25994203.
Juridiskie pakalpojumi: konsultācijas un
prasības par uzturlīdzekļiem, paternitāti,
laulības šķiršanu, maksātnespēju. Rīgas
iela 53a. T.26406466.
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz
atrisināt strīdus un problēmas; iesniegt
prasību tiesā; noslēgt līgumu; nodibināt
uzņēmumu. Raiņa 14. T.29179847
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.
Dzīvnieku morgs, kremācijas pakalpojumi.
T.27020432.

Aizsaulē aizgājuši
ŅINA MELENČUKA (1931. g.)
JĀNIS ATMANIS (1941. g.)
ČESLAVS KEINO (1953. g.)
FEOFANIJA PETKUNA (1922. g.)
VIKTORS JANCEVIČS (1948. g.)
GUNTIS ŠVĀNS (1963. g.)
JĀZEPS SPRŪŽS (1937. g.)
ZIGRĪDA BULDINSKA (1927. g.).
Izvadīšana 22.12. plkst.13 Zanderu kapsētā.
ASTRĪDA ŠEVČENKO (1948. g.).
Izvadīšana 22.12. plkst.11 Zanderu kapsētā.
NILA IVANOVA (1940. g.).
Izvadīšana 23.12. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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Pasākumi pilsētā
22. decembrī pulksten 18 – «Brīnumskapja dziesmubildes Ziemassvētkos»:
koncertizrāde ģimenēm. Bērniem biļetes jāiegādājas no četru gadu vecuma. Biļešu
cena – € 10 – 15 (kultūras namā).
22. decembrī pulksten 19.30 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts «Kristus vēsts».
Muzicē Tukuma pilsētas kultūras nama jauktais koris «Gavile», iestādes «Kultūra» kamerkoris «Tik un tā», Jelgavas un Ozolnieku novada jauktais koris «Svīri», mecosoprāns
Solvita Bukšāne, ērģelnieks Aigars Reinis. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
23. decembrī pulksten 14 – Rūķu ciema individuālā grupa: aktīva un jautra darbošanās ar Salapapuku un rūķiem Ziemassvētku piedzīvojumā «Lediņos». Pieteikšanās
un apmaksa – BJC «Junda» Pasta ielā 32. Vietu skaits ierobežots. Dalības maksa –
€ 8,50 («Lediņos» Lediņu ceļā 1).
23. decembrī pulksten 18 – Jelgavas kamerorķestra un Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu orķestra koncerts. Solisti: K.Paturskis, A.Altmanis, L.Grecka. Diriģents – Aigars
Meri (Sv.Annas baznīcā).
25. decembrī pulksten 14 – koncerts «Lai debess, zeme dzied». Muzikālās studijas
un popgrupas «Lai skan» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Jāņa
evaņģēliski luteriskajā baznīcā).
26. decembrī pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Brēmenes muzikanti» pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem (latviešu valodā). Režisors A.Bolmanis.
Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
26. decembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika»
izrāde «Princese uz zirņa» pēc H.K.Andersena pasakas motīviem (krievu valodā).
Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
26. decembrī pulksten 16 – koncerts «Tev tuvumā». Muzicē Aija Andrejeva, Marts
Kristians Kalniņš, Vilis Daudziņš, «Putnu balle», Agate Ozoliņa, Jānis Miltiņš, Valters
Sprūdžs, Kaspars Kurdeko. Biļešu cena – € 10 (Sv.Annas baznīcā).
28. decembrī pulksten 19 – Vecgada dziesmu koncertspēle «Es šonakt būšu
laimīgs!». Ielūdz Baiba, Marhils un Jakušonoks. Piedalās: Latvijas Nacionālā, Dailes,
Liepājas un Valmieras teātra aktieri, dziedātāji Viktors Lapčenoks, Olga Rajecka, Māra
Upmane-Holšteine, Samanta Tīna, Mārtiņš Ruskis, Suitu sievas, grupa «Pērkons».
Gaidāmi arī citi muzikāli pārsteigumi. Biļešu cena – € 10 – 50 (ZOC).
29. decembrī pulksten 19 un 21 – Vecgada koncerts «Debess dārzos». Sergeja
Jēgera un Ievas Kerēvicas koncertprogramma. Muzicē arī Romāns Vendiņš, Norberts
Skraucis, Andrejs Jevsjukovs. Biļešu cena – € 10 (Sv.Annas baznīcā).
29. decembrī pulksten 19 – labdarības koncerts, muzicē Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrāles koris. Ieeja – par ziedojumiem (Jelgavas Romas katoļu katedrālē).
31. decembrī pulksten 23 – Jaunā gada sagaidīšana Pasta salā. Gada noslēguma
salūts pēc Jelgavas laika plkst.00.25. Piedalās I.Krauja ar grupu un DJ JAX (Pasta salā).
3. janvārī pulksten 17.30 – «Baltais lācis – superzvaigzne!». Piedāvā apvienība «Teātris un es». Režisors A.Ekštets. Lomās: A.Ekštets, G.Dinsberga/I.Bankoviča. Palīdzēsim
Baltajam lācim kļūt par superzvaigzni! Jautra komēdija pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
5. janvārī pulksten 10 – konference «Ziemassvētku kaujām 100 gadi. Toreiz un
tagad – kultūrvēsturiskais mantojums». Konference ļaus ielūkoties pētījumos par
Ziemassvētku kaujām un Jelgavu Pirmā pasaules kara laikā. Dalība – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
6. janvārī pulksten 16 – labdarības koncerts. Bērnu un jauniešu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» deju izrāde «Īkstīte». Mūzikas autors – J.Lūsēns. Libreta autore un
izrādes režisore – D.Micāne-Zālīte. Horeogrāfes – L.Jansone un G.Trukšāne. Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja – A.Skrastiņa. Ieeja – ar ielūgumiem (kultūras namā).
7. janvārī pulksten 13 – Ziemassvētku kauju simtgades atceres piemiņas dievkalpojums. Kalpo Jelgavas Sv.Annas draudzes mācītājs K.Kovaļovs, E.Lagzdiņa (soprāns),
J.Kurševs (tenors), M.Ansonska (ērģeles), Jaunsvirlaukas un Salgales pagasta jauktais
koris «Svīri», LLU vīru koris «Ozols», diriģenti – F.Stade un G.Galiņš (Sv.Annas baznīcā).
12. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas bērnu
un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
12. janvārī pulksten 18 – lekcija «Latviskie godi – kūmības». Lektore – folkloras
kopas «Dimzēni» vadītāja Velta Leja. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
14. janvārī pulksten 14 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Biļetes iepriekšpārdošanā – Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4), koncerta dienā – kultūras
namā. Biļešu cena – € 1 (kultūras namā).
15. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
19. janvārī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
20. janvārī pulksten 16 – Atvērto durvju vakariņš: nāc apskaties, kur radošums
mīt – pulciņu dažādība, radošo darbu izstādes, prezentācijas. Iespēja ielūkoties ikkatrās
durvīs. Dalība – bez maksas («Jundā» Skolas ielā 2).
20. janvārī pulksten 19 un 21. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
PIRMIZRĀDE: M.Kamoleti «Pidžama sešiem». Aktieri izspēlēs asprātīgu, negaidītu un
smieklīgu notikumu pilnu vakaru kādā franču ģimenē. Režisore D.Vilne. Biļešu cena
– € 3 – 5 (kultūras namā).

Izstādes
Līdz 30. decembrim – mākslas studijas «Mansards» izstāde (pilsētas bibliotēkā).
Līdz 31. decembrim – Valērija un Olgas Sudakovu izstāde «Ziemas poēzija» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 31. decembrim – E.Šmēdiņas leļļu izstāde «Svinēsim dzīvi kā leļļu teātri»
(pilsētas bibliotēkas nozaru literatūras abonementā).
Līdz 4. janvārim – «Es redzu tā\Tumsa krāsās». Izstādes darbu autori – cilvēki ar
pilnībā vai daļēji liegtu redzi. Izstādi organizē Latvijas Neredzīgo biedrības Jelgavas
teritoriālā organizācija sadarbībā ar biedrību «Kultūras un mākslas centrs «Nātre»»
(kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 9. j anvārim – fotokonkursa «Mana Jelgava» 2. posma dalībnieku darbu
izstāde (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 10. janvārim – T.Krivenkovas darbu izstāde «Sarkanā līnija» (Mākslas skolā
Mazajā ceļā 2).
Līdz 11. janvārim – V.Mercas gleznu izstāde «Rudens, pavasaris, vasara»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 12. janvārim – E.Rjabikina gleznu izstāde «Romantika un dzīve» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 15. janvārim – izstāde «Latvijas Sarkanajam Krustam 95» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. janvārim – izstāde «Lietuvas un Latvijas neatkarīgo valstu izveidotāji –
Jelgavas vīriešu ģimnāzijas audzēkņi» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. janvārim – izstāde «Alvis Pīzelis. Gleznas» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
No 5. janvāra – izstāde «Pirmā pasaules kara liecības». Izstādē eksponēti Pirmā
pasaules kara laikā lietotie ieroči (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 10. janvāra – fotomākslinieka Māra Ločmeļa izstāde «Mehiko nomodā».
Izstādes atklāšana – 13. janvārī pulksten 14. Īpašie viesi – Havjers Garsija un mariači
muzikanti (kultūras nama 1. stāva foajē).
No 11. janvāra – Jelgavas sadraudzības pilsētas Belostokas foto izstāde (kultūras
nama 2. stāva galerijā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 22. decembris

Apciemo Bētlemi!

Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, no pulksten 12 līdz 16 Jelgavas Romas katoļu katedrāles dārzā ikviens varēs iejusties
vidē, kāda valdīja kūtiņā Bētlemē Kristus dzimšanas brīdī. «Kā ierasts, mūsu «Dzīvajā Bētlemītē» būs dzīvnieciņi, taču tās
izkārtojumu galvenokārt noteiks laikapstākļi – ja ārā būs auksti, dzīvnieciņu nebūs daudz. Katedrāles dārzā varēs baudīt
siltu tēju un piparkūkas, kā arī ikviens aicināts līdzi ņemt burkānus, lai pabarotu dzīvniekus,» stāsta katedrāles pārstāve
Marija Ruščaka. «Bētlemīte» tradicionāli būs iekārtota arī katedrālē pie altāra, kur pēc Bībeles rakstiem būs atveidota Kristus
piedzimšanas aina, – tā tiks atklāta 24. decembrī, kad katedrālē notiks arī bērnu Ziemassvētku uzvedums un Svētās Mises.
Foto: no JV arhīva
«Bētlemīte» Jelgavas Romas katoļu katedrālē būs apskatāma līdz 2. februārim.

Annas baznīcā akadēmiskā mūzika savīsies ar džezu
 Jana Bahmane

temperamentu – mākslinieki izpildīs
gan populāras, gan arī mazāk paGada izskaņā, 29. decemzīstamas latviešu komponistu Jāņa
brī, Jelgavas Svētās Annas
Lūsēna, Riharda Dubras un Madara
baznīcā ar Ziemassvētku
Kalniņa melodijas. Taču par īpaši
koncertprogrammu «Deemocionālu mirkli koncertprogrambess dārzos» viesosies divi
mā solās kļūt pašas I.Kerēvicas savokālās mākslas meistakomponētā dziesma ar Kārļa Skalbes
ri – džeza vokāliste Ieva
vārdiem «Ziemassvētku roze», kas
Kerēvica un kontrtenors
kļuvusi par vadmotīvu šai ZiemasSergejs Jēgers. «Koncertos
svētku programmai, stāsta koncerta
radīsim siltu un intīmu atorganizatori komunikācijas aģentūra
mosfēru, mūsu uzstāšanos
«IamVolume».
padarot vienkāršu un reizē
«Mūsu sadarbību atvieglo tas, ka
izsmalcinātu. Noskaņu
mans partneris – dziedātājs Sergejs
uzburs sveču gaisma, bet
Jēgers – ir cilvēks, kurš zina, ko vēlas
par acu, ausu un dvēseles
un kā to panākt, taču, neskatoties
labsajūtu gādās mūsu rauz to, viņš ir atvērts arī kaut kam
dītā mūzika,» uz koncerjaunam, ļaujot sev iziet no komforta
tiem Svētās Annas baznīcā
zonas. Manuprāt, mūsu sadarbība
pulksten 19 un 21 aicina
ir ļoti veiksmīga, un mūsu balss
mākslinieki.
tembri lieliski sader kopā,» savu
pirmo radošo sadarbību ar S.Jēgeru
Koncerta programmā akadēmiskā raksturo dziedātāja I.Kerēvica. Vokāmūzika savīsies ar džeza mūzikas listu sniegumu akustiski papildinās

pianists Romāns Vendiņš, Norberts
Skraucis (kontrabass) un ģitārists
Andrejs Jevsjukovs.
Savukārt par mākslinieku vizuālo
tēlu un labsajūtu gādās latviešu apģērbu zīmoli «Amoralle» un «Cinnamon Concept». Dziedātāja I.Kerēvica
dziedās zīmola «Amoralle» īpaši viņai
darinātajā kleitā, bet abiem māksliniekiem latviešu zīmola «Cinnamon
Concept» dizainere Antra Hanna
Pujēna radījusi oriģinālus trikotāžas adījumus. «Ir svarīgi, lai, ziemā
dziedot baznīcās, māksliniekiem
nebūtu auksti, tāpēc domājām, kāds
vizuālais tēls būtu piemērots un bagātinātu mūsu koncertprogrammas
vēstījumu, turklāt vēlējāmies, lai tas
ir latviešu dizaineru radīts apģērbs.
Vecgada koncerts «Debess dārzos»
29. decembrī pulksten 19 ar papildkoncertu pulksten 21 notiks Jelgavas
Svētās Annas baznīcā. Biļetes var
iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs,
cena – 10 – 18 eiro.

DIEVKALPOJUMI JELGAVAS DIEVNAMOS ZIEMASSVĒTKU UN JAUNGADA LAIKĀ
Jelgavas Sv.Annas baznīca

(Lielajā ielā 22a)
• 24. decembrī pulksten 16 un 18 – Kristus
piedzimšanas svētvakara dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 10 – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums, kura laikā
gaidāms Svētdienas skolas bērnu muzikāli
tematisks uzvedums.
• 26. decembrī pulksten 12 – Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums draudzes
senioriem.
• 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada vakara
dievkalpojums.
1. janvārī pulksten 10 – Jaungada dievkalpojums.

Jelgavas Romas
katoļu katedrāle

(Katoļu ielā 11)
• 24. decembrī – Kristus dzimšanas svētku
vigīlija. Pulksten 7.30 – Sv.Mise; pulksten
15 – bērnu Ziemassvētku uzvedums; pulksten
16 – Sv.Mise bērniem; pulksten 18 – Ganiņu
Sv.Mise; pulksten 23 – svinīgā pusnakts Sv.Mise jauniešiem un pieaugušajiem.
• 25. decembrī – Kristus dzimšanas svētki.
Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten
11 – Sv.Mise; no pulksten 12 līdz 16 – atvērta
«Dzīvā 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 (Akadēmijas ielā 14);
pulksten 18 – Sv.Mise.
• 27. decembrī – Sv.Apustuļa Jāņa svētki.
Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten
11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise.

30. decembrī – Svētās ģimenes svētki. Pulksten
10 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise.
• 31. decembrī – Vecgada vakars. 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 – Jaunais gads, Dieva Mātes
svētki un Vispasaules miera diena. Pulksten 9
– Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise;
pulksten 18 – Sv.Mise.

Jelgavas Sv.Simeona un Sv.Annas
pareizticīgo katedrāle

(Raiņa ielā 5)
• 1. janvārī pulksten 8.30 – liturģija.
• 6. janvārī pulksten 24 – agrā liturģija.
• 7. janvārī pulksten 8.30 – vēlā liturģija.

Jelgavas Sv.Jāņa baznīca

(Jāņa ielā 1)
• 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
• 1. janvārī pulksten 10 – dievkalpojums.

Jelgavas Vasarsvētku draudze

(Jāņa Asara ielā 8)
• 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku
dievkalpojums.

Jelgavas Baptistu baznīca

(Mātera ielā 54)
• 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku
dievkalpojums «Kristus – visām paaudzēm».

Svētruna – Ainārs Ginters, muzicē draudzes
koris, A.Lānso (čells) un R.Barkāne (vijole).
• 25. decembrī pulksten 11 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums. Svētruna – Ainārs
Ginters, muzicē draudzes koris un viesmūziķi.
• 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada
vakara dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētruna – Viesturs Gerhards, muzicē draudzes koris un mūziķi.

Jelgavas kristiešu draudze
«Godība» (Dambja ielā 26b)

• 25. decembrī pulksten 10.30 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
• 1. janvārī pulksten 13 – Jaunā gada pirmais
dievkalpojums.

Latvijas Apvienotās metodistu
baznīcas Jelgavas draudze

(Zemgales prospektā 3)
• 24. decembrī pulksten 17 – Svētvakara
dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku
dievkalpojums.
• 1. janvārī pulksten 15 – Jaunā gada dievkalpojums.

«Pestīšanas armija» (Dobeles ielā 42)
• 25. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku
dievkalpojums.
Jelgavas draudze «Pestīšana»

(Tirgoņu ielā 11)
• 23. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku
sagaidīšana.
• 25. decembrī pulksten 11 – muzikāls
dievkalpojums.
• 26. decembrī pulksten 16 – dievkalpojums
bērniem.

