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Torņa pulkstenis jelgavniekus
pirmo reizi sveiks gadu mijā

Aicina nolasīt ūdens
skaitītāju rādījumus
 Sintija Čepanone

Lai veiktu ūdens mērītāju rādījumu salīdzināšanu un nodrošinātu jaunā pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) piemērošanu
no 1. janvāra faktiski
patērētajam ūdenim,
SIA «Jelgavas ūdens»
abonentus aicina 31.
decembrī precīzi nolasīt ūdens skaitītāju
rādījumus un tos līdz
nākamā gada 10. janvārim paziņot Abonentu apkalpošanas
dienestam.
Kā norāda SIA «Jelgavas
ūdens» Abonentu apkalpošanas
dienesta vadītāja Ruta Jēkabsone, ūdens mērītāju rādījumu
salīdzināšana tiek veikta katru
gadu, taču šoreiz tas ir aktuāli
arī tādēļ, ka no 1. janvāra tiek
paaugstināta PVN likme ūdens
piegādei un kanalizācijas pakalpojumiem no 21 līdz 22
procentiem. «Tiesa, šis kāpums
kopējo samaksu sadārdzinās

Foto: Ivars Veiliņš

vien par pāris santīmiem, taču
gan mums, gan iedzīvotājiem ir
būtiski, lai jaunais PVN tiktu
piemērots no 1. janvāra faktiski patērētajam ūdenim,» tā
R.Jēkabsone, skaidrojot, ka abonenti, kuri norēķinās tikai par
ūdeni, sadārdzinājumu izjutīs,
sākot no diviem kubikmetriem
patērētā ūdens – būs jāmaksā
par santīmu vairāk, savukārt
tiem, kas norēķinās gan par
ūdeni, gan kanalizācijas pakalpojumiem, santīms nāks klāt jau
par pirmo patērēto kubikmetru.
Īpaši aktuāli tas ir mājās, kur
ūdens patēriņš ir lielāks.
Jāpiebilst, ka aicinājums 31.
decembrī precīzi nolasīt ūdens
mērītāju rādījumus attiecas uz
klientiem, kuri tiešā ceļā norēķinās ar «Jelgavas ūdeni», piemēram, privātmāju īpašniekiem.
Skaitītāju rādījumus abonenti
«Jelgavas ūdenim» aicināti
paziņot līdz nākamā gada 10.
janvārim pa tālruni 63022886,
63007697, 63007118, 63007111;
faksu 63007109, 63007100 vai
e-pastu: jelgavas.udens@ju.lv.
Neskaidrību gadījumā var zvanīt pa tālruni 63022886.

Pirmklasnieku
reģistrācija sāksies februārī

Šī gadu mija mūsu pilsētā būs īpaša, jo par jaunā gada iestāšanos jelgavniekiem ziņos Svētās Trīsvienības baznīcas torņa pulkstenis,  Ritma Gaidamoviča
kurš tieši pusnaktī noskanēs divpadsmit reizes. Tūrisma centra Tūrisma informācijas nodaļas vadītāja Vita Kindereviča stāsta, ka
domāts arī par to, lai 2011. gada pirmajā dienā jelgavniekiem radītu īpašo svētku noskaņu, un tieši tāpēc torņa pulkstenis piecas
Bērnu reģistrēšana mācībām
reizes – pulksten 9, 12, 15, 18 un 21 – atskaņos melodiju «Zvaniņš skan», nevis, kā ierasts ikdienā šajā ziemā, «Ak, eglīte».
1. klasē nākamgad sāksies mēnesi vēlāk nekā iepriekšējos
gadus – 1. februārī. Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja
 Sintija Čepanone
nesen uzstādītais ģenerators, Jelgavā, un ir gandarījums, Gunta Auza informē – plānots,
kas elektropiegādes traucē- ka par problēmas risinājumu ka jaunajā mācību gadā pirm«Tik lielā saimniecībā, kāda ir slimnīca, ģenerators nav
jumu gadījumā spēs nodroši- mums nenāksies domāt tad, klasnieka gaitas pilsētas visvienkārši iegriba, bet gan nepieciešamība. Tiesa gan – līdz
nāt nepārtrauktu slimnīcas kad nelaime jau notikusi, jo pārizglītojošajās skolās uzsāks
šim arī valstiskā līmenī par to itin bieži runāts, taču daudarbu. A.Ķipurs kā piemēru pret šādiem ārkārtas gadīju- kopumā 700 bērni, kas ir par
dzu gadu garumā tā arī netika meklēts risinājums tādu
min aizvadītās nedēļas noga- miem esam nodrošinājušies,» dažiem desmitiem vairāk nekā
nodrošināt, tāpēc paldies Jelgavas pašvaldībai, kas radulē piedzīvoto, kad ap 20 000 tā A.Ķipurs, atgādinot, ka šajā mācību gadā.
si iespēju slimnīcai sagādāt autonomu dīzeļģeneratoru,»
mājsaimniecību Latvijā laika slimnīcas kopējā platība ir
2011./2012. mācību gadā skoteic Jelgavas slimnīcas valdes loceklis Andris Ķipurs.
apstākļu dēļ bija palikušas bez 10 000 kvadrātmetru, šeit uz- las gaitas jāuzsāk bērniem, kuri
elektrības. «Par laimi, šoreiz turas vidēji 200 pacientu, un dzimuši 2004. gadā. G.Auza
Jau pašlaik Jelgavas slim- kārtas situācijā iestādes darbs tas neskāra Zemgali, taču šāda tā ir ļoti liela atbildība.
norāda, ka, ņemot vērā pilsētā
nīca var būt droša, ka pat ār- netiks traucēts – to nodrošinās situācija var izveidoties arī
(Turpinājums 3.lpp.)
deklarēto bērnu, kuri dzimuši

Slimnīca bez elektrības nepaliks pat ārkārtas situācijās
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2004. gadā, skaitu, mācības 1.
klasē septembrī būtu jāsāk 700
bērniem. «Tas ir nedaudz vairāk
kā šajā mācību gadā – 2010. gada
1. septembrī skolas gaitas sāka
679 skolēni,» norāda G.Auza.
Pirmklasniekus plānots uzņemt sešās mūsu pilsētas skolās.
G.Auza stāsta, ka šobrīd, sadarbojoties skolu vadībai un Izglītības pārvaldes speciālistiem, jau
izvērtētas visu skolu iespējas,
apzinot, cik daudz skolēnu katra
var uzņemt, un ir sagatavots lēmumprojekts par to, cik skolēnu
tieši katrā skolā tiks uzņemti.
Šis jautājums tiks skatīts 27.
janvāra domes sēdē.
(Turpinājums 3.lpp.)

Jelgavā izveido Trīspusējo konsultatīvo padomi
 Sintija Čepanone

Šonedēļ parakstīts Jelgavas pilsētas Trīspusējās konsultatīvās padomes nolikums, un
tas nozīmē, ka Jelgavas
dome, Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociācija
(JRTA) un Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība
(LBAS) vienojušās par
sadarbību, lai kopīgiem
spēkiem sekmētu mūsu
pilsētas un iedzīvotāju
labklājību.
Līdz šim šāda vienošanās parakstīta Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē
un Jūrmalā, līdz ar to Jelgava ir
piektā pilsēta Latvijā un pirmā

Zemgalē, kurā izveidota Trīspusējā konsultatīvā padome, un tajā
kopīgu mērķu sasniegšanai apvienojušies darba devēji, darba ņēmēji
un pašvaldība. «Šis ir nozīmīgs solis
uz mūsu pilsētas iedzīvotāju, uz
mūsu pilsētas un valsts attīstību,
jo apliecina mūsu vienotību ceļā uz
izaugsmi un labklājību. Lai to panāktu, ir nepieciešama sadarbība.
Sadarbība starp pašvaldību, darba
devējiem un ņēmējiem, lai rastu
mums visiem labāko risinājumu kā
ekonomiskajos, tā sociālajos un citos
jautājumos,» vienošanās aktualitāti
pamato Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. LBAS priekšsēdētājs Pēteris Krīgers, uzteicot
līdzšinējo veiksmīgo sadarbību, kas
izveidojusies ar mūsu pašvaldību,
norāda – ikvienam iedzīvotājam ir

svarīgi apzināties, ka viss nenotiek
tikai valstiskā līmenī, jo «katrs
darbinieks, kas apzinīgi strādā un
veic savus pienākumus, ar savu pienesumu pilda vispirms sava darba
devēja, savas pašvaldības un līdz
ar to arī valsts budžetu». Savukārt
JRTA valdes priekšsēdētājs Imants
Kanašaka, pārstāvot darba devējus,
vērtē, ka jau līdz šim pilsētas uzņēmēji ir izpratuši nepieciešamību
būt vienotiem un mērķtiecīgi strādājuši, lai to īstenotu, taču noslēgtā
vienošanās šo procesu attīstīs jaunā
kvalitātē.
Jāpiebilst, ka Jelgavas domes,
JRTA un LBAS parakstītā vienošanās paredz sadarboties, lai nodrošinātu saskaņotu, Jelgavas pilsētas
interesēm atbilstošu problēmu
risināšanu sociālajos un ekonomis-

kajos jautājumos, kas garantētu
sociālo stabilitāti un labklājības
līmeņa paaugstināšanu, sekmētu
sociālo partneru līdzatbildību par
pieņemtajiem lēmumiem un to
izpildi, kā arī uzņēmējdarbības
attīstību, šim nolūkam izveidojot
Jelgavas pilsētas Trīspusējo konsultatīvo padomi.
«Mēs neapšaubāmi esam ieguvuši vērtīgu instrumentu, lai šodien
panāktu lielāku labklājību nekā tā
bija vakar. Individuāli šo mērķi ir
grūti sasniegt, taču apvienojoties
mēs spējam nodrošināt, lai mūs uzklausa un mūsu viedokli respektē.
Noteicošajām šajā sadarbībā, protams, jābūt iedzīvotāju interesēm,»
tā «Latvenergo» Dienvidu reģiona
arodorganizācijas priekšsēdētājs
Aivars Āboliņš.

Ikkatrs un visi kopā esam ieguldījuši
savu darbu Jelgavas attīstībā, pilsētas izskata un tēla veidošanā.
Tas viss pilsētas labā tiek veikts ar cilvēku prātiem, rokām, drosmi,
ticību un uzticēšanos. Liels paldies visiem par šo veikumu!

Nākamajā gadā novēlu mums kļūt vēl saliedētākiem, viens
otram vairāk ticēt un uzticēties. Lai 2011. gads ir veiksmīgs
un nes uzlabojumus!
Jelgavas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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«Ja jauno gadu sagaida darbā,
darbs būs vismaz vēl gadu»
 Ilze Knusle-Jankevica

Ļoti populāri ir dažādi
ticējumi par to, kāds
būs jaunais gads atkarībā no tā, kas tiek
darīts Vecgada vakarā.
Viens no zināmākajiem
ticējumiem mudina likt
maciņā zvīņas, lai būtu
daudz naudas. Ir vēl
virkne rituālu un izdarību, kuras veicot
nākamais gads solās
būt ražens, pārticīgs un
veiksmīgs. Bet ko dara
tie, kam jauno gadu
nākas sagaidīt darba
vietā? Vai arī viņiem ir
kādi īpaši rituāli?
Vieni no tiem, kam noteikti
jāstrādā svētkos, ir operatīvo
dienestu darbinieki – policisti,
ugunsdzēsēji, mediķi, apsargi,
avārijas dienestos strādājošie.
Šo profesiju pārstāvji atklāj,
ka viņi svētkiem pieiet diezgan
pragmatiski, īpaši neaizraujas
ar svinēšanu un neskumst, ja
nākas atteikties no pasēdēšanas
ar radiem un draugiem. «Manā
darbā visas dienas ir vienādas, un
esmu jau pie tāda grafika pieradis. Tā kā alkoholu nelietoju jau
vairākus gadus, galvenā svētku
sastāvdaļa ir vakariņas un kūka.
Tiesa, ja jāstrādā, neieturu tās
kopā ar ģimeni un draugiem, bet
svinu, kad pārnāku no maiņas,»
stāsta apsargs Juris. Tikpat pašsaprotami strādāšanu Jaungada
naktī uztver arī tie, kam šogad tā
būs pirmā reize. «Darbs ir darbs,
un kādam vienalga būs jāstrādā.
Domāju, ka šī būs mierīga nakts,
jo cilvēki vairāk atpūšas mājās vai
vietā, kur «nobāzējas», un apkārt
nebraukā. Nākamajā dienā gan
varētu būt vairāk iereibušu šoferu,» tā ceļu policists Jānis Bumbieris. Viņš spriež – ja maiņas
laikā gadītos sastapt ziemeļbriedi,
viņš tiesības tam neprasītu un
ļautu turpināt ceļu.

Pašam savs salūts

Lai gan bijušais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Jelgavas brigādes vadītājs Aldis
Feldmanis neatceras, ka tieši
Jaungada naktī būtu piedzīvots
kāds ugunsgrēks, glābējs Agnis
Pūpols vienu Jaungadu sagaidījis
uz pirtiņas jumta kores. «Dzēsu
to, un pārējie jokoja, ka es jau uzlīdis visaugstāk, lai salūtu labāk
redzētu,» atceras ugunsdzēsējs.
Viņš uzskata, ka svētku naktī
mazāk ugunsgrēku ir tāpēc, ka
cilvēki ilgāk ir nomodā – ja izceļas
ugunsgrēks, viņi spēj operatīvāk
reaģēt un ātrāk izsaukt ugunsdzēsējus. Vairāk esot sadzīves
ugunsgrēku – deg atkritumu
urnas, kādam raķete iekritusi
balkonā, piedeg ēdiens...
Ugunsdzēsējiem esot cikls, ka
vienam cilvēkam maiņa Jaun-

Ilustrācija: Ivars Veiliņš
Kaut arī daļai cilvēku Jaungada nakts izvēršas par īstenu darba dienu, viņi par to negaužas
– darbs ir darbs, tāpēc, pat ja gadu mija jāsagaida strādājot, īpaši neskumst.
gada naktī iekrītot reizi četros
gados. Tā kā alkoholu darbā lietot
nedrīkst, savulaik tosts teikts
ar bezalkoholisko dzirkstošo
dzērienu «Mežezers» glāzēs, bet
šogad jau laicīgi ik mēnesi mesta
naudiņa, lai varētu sarīkot svētku
vakariņas ar kliņģeri.

«Ja pirmais zēns,
gads būs ražīgs»

Sarunās ar mediķiem nākas secināt, ka cilvēki svētku laikā īpaši
uz slimnīcu neraujas, protams, ja
vien var pagaidīt. Jelgavas slimnīcas vecākā vecmāte Eva Vingre
stāsta, ka pat topošās māmiņas
svētkos negrib dzemdēt un, ja
iespējams, gadu miju sagaida
mājās. Tomēr, ja gadās šajā laikā
atrasties slimnīcā, personāls arī
tētim ļauj palikt. «Īpaši tēti vēlas
būt kopā ar sievieti, ja gaidāms
pirmais bērns,» stāsta vecmāte.
Paši mediķi svētkos parūpējas par
atbilstošu atmosfēru nodaļā, kāds
varbūt uzvelk galvā rūķa cepuri,
un gadu mijā strādājošie pulcējas
uz kāpnēm un vēro salūtu.
E.Vingre neatceras gadījumu, ka būtu piedzimis bērniņš
tieši pašā gadu mijā. «Ja bērns
piedzimtu minūti pirms vai pēc
pusnakts, varbūt vecāki vēlētos
dzimšanas apliecībā ierakstīt
jauno vai veco gadu, bet, ja ir jau
vismaz piecas minūtes jaunajā
gadā, šādu jautājumu vairs nav,»
tā viņa. Mediķiem ir savi ticējumi
– ja pirmā piedzimst meitenīte,
gads būs mierīgs, bet, ja puika,
gads būšot ražīgs.

Piedzeras un sauc ātros

Mediķi atceras, ka visvairāk
izsaukumu Jaungada naktī bijis
apmēram pirms desmit gadiem,
kad tauta «apguvusi» pirotehniku
un sākusi pašrocīgi šaut salūtus.
Toreiz mediķu palīdzība bija
nepieciešama 28 reizes. Tomēr

bijuši arī dažādi pārpratumi un
dīvaini izsaukumi. «Apmēram
pirms diviem trim gadiem pulksten 23.45 ieradāmies Līvbērzes pagasta Vārpā. Tur kādam
kungam astoņas dienas nebija
izgājis vēders, un viņš mediķus
nolēma izsaukt tieši Jaungada
naktī. Bija krietni sasnidzis, pusnakti sagaidījām, velkot kungu
ar ragavām uz mašīnu. Nodaļā
atgriezāmies tikai pulksten 2,»
stāsta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniece
Rita Dobriņina. Tāpat gadījies,
ka Vecgada vakarā pulksten 23
mediķi dodas izsaukumā, bet
izrādās, ka tas bijis joks. «Cenu
pagastā ir divas mājas «Vilki»
un «Zaķi», no vienas tad arī saņēmām izsaukumu. Taču kartē
atradām tās mājas, kuras mums
nevajadzēja, un četras stundas
maldījāmies, kamēr nonācām
īstajā adresē, bet izrādījās, ka tur
iereibušo kompānija nolēmusi
pajokot,» atceras R.Dobriņina.
Viņas kolēģis stāsta, ka Jaungada
naktī no kluba nācies vienā mašīnā vest divus kaušļus un bijis
nepieciešams policijas eskorts,
kas vīriešus turēja visu ceļu līdz
pat slimnīcai, lai viņi neturpinātu
kautiņu arī ātrajos.

Darbs – «dāvana» svētkos

Šis būs otrais gads pēc kārtas,
kad par īpašu svētku «dāvanu»
tirgotājiem parūpējusies valdība. Tā kā pieņemtas izmaiņas
dažādos nodokļos, kas stājas
spēkā no 1. janvāra, veikalniekiem svētku naktī jāpagūst
nomainīt visas cenas un programmatūra. «Pagājušajā gadā
bija diezgan daudz izmaiņu,
tāpēc sāku strādāt 1. janvārī
pulksten 6. Veikalu vēra vaļā
pulksten 12, un tikai knapi
paspēju visu izdarīt, bet visādi
sīkumi bija jāpielabo un jāno-

vērš visu dienu. Šoreiz gan viss
lielais darbs būs viena procenta
dēļ!» mazliet skumja par sabojātajiem svētkiem ir veikala
«Elvi» vadītāja Silvija Junele.
Viņa norāda, ka jau otro gadu
nevar svētkos braukt ciemos
un pārāk daudz lustēties, jo
jābūt veikalā, turklāt veicamais
darbs ir piņķerīgs.
Tomēr izrādās, ka ne tikai
valdība var sagādāt šādu «dāvanu». «Iepriekšējos gados,
kad nebija tik daudz sniega,
mums bija tā saucamās mājas
dežūras – darbinieki svinēja
mājās un gaidīja izsaukumu,
bet pagājušajā gadā gan bija
ko norauties. Kas to varēja
zināt, ka būs tāda ziema!» teic
ceļu uzturētāja SIA «Kulk»
meistars Jānis Leitāns. Viņš
atceras, ka tehnika strādāja
nepārtraukti un traktoru šoferi
labi ja divreiz izkāpa, lai aizietu
uz labierīcībām.

Dažiem – pļaujas laiks

Citiem, piemēram, izklaides
un tūrisma nozarē strādājošajiem, svētki ir īstākais pļaujas
laiks.
Mūziķis Aivars Konutis atceras Jauno gadu, kad bija jāspēlē
Mālpilī. «Izgāju skatīties salūtu, un viena raķete neveiksmīgi
nokrita un iešāva man kājā.
Uzvalka bikses sadega, kāja
sapampa, bet vēl divas stundas
bija jāspēlē. Pieliku sniegu un
iztiku bez slimnīcas, bet bikses
gan bija jāmet ārā,» tā mūziķis.
Pēdējos piecus gadus viņš Jaungada naktī strādājis, bet šogad,
iespējams, būs brīvs. «Līdz šim
man tādu problēmu nebija, bet
tagad jādomā, ko darīt. Varbūt
ar draugiem aizbrauksim paslēpot.»
Jaungada naktī daudz vairāk
apmeklētāju ir arī klubos. «Lai

gan katru gadu izdomājam ko
īpašu, jau par tradīciju kļuvis
tas, ka Jaungada naktī notiek karnevāls,» stāsta kluba
«Tonuss» pasākumu rīkotājs
Edijs. Šajā naktī klubs strādā
līdz pēdējam apmeklētājam
– vienu gadu tas durvis vēris
tikai 1. janvāra pulksten 9.30.
«Jaunajā gadā darbiniekiem ir
atļauts iedzert šampanieti, jo,
ja mums būs priecīgāks noskaņojums, mēs vairāk pozitīvu
emociju nodosim apmeklētājiem,» tā Edijs, piebilstot, ka,
piemēram, bārmeņi svētkus
izjūt arī maciņā, jo alga esot
vismaz divtik lielāka.
Peļņā Jaungada naktī dodas
arī taksometru vadītāji. Pēteris
jau septiņus gadus paēd svētku
vakariņas, sagaida pusnakti un
dodas uz darbu. «Tā ir diezgan
dīvaina nakts, bet pasažieri
ir jautri. Ir gadījušies tādi,
kas klejo pa pilsētu no kluba
uz klubu, bet ir arī tādi, kas
izdomājuši apciemot draugus
un radus Ventspilī, Liepājā,
Tukumā, Rīgā, Salaspilī. Tāpat
ir nācies vest Ziemassvētku
vecīšus un maskās tērptus cilvēkus,» stāsta Pēteris. Nereti
pasažieri piedāvā šampanieti
vai vienkārši uzdāvina visu
pudeli. Vienu gadu pēc svētkiem Pēterim mašīnā bijuši
septiņi šampji, ko viņš izdāļājis
kaimiņiem par dažādiem pakalpojumiem, piemēram, zāles
pļaušanu.

Brīnumiem netic,
ja nu vienīgi...

Pirotehnikas uzņēmuma
«Jelgavas Lija» vadītājs Jānis
Tauriņš stāsta, ka svētku salūts
Jaunajā gadā šauts vairākās
Latvijas pilsētās, tostarp Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē,
Jūrmalā, Talsos. Viņš novērojis,
ka Eiropā cilvēki Jauno gadu
visbiežāk sagaida ārā ar šampanieša glāzi un pīrāgiem, salūtu
un dejām, bet Latvijā – sēžot pie
galda. «Pirms gadiem pieciem,
kad šāvām salūtu Jelgavā, bija
gandrīz kā Eiropā – cilvēki Hercoga Jēkaba laukumā vēroja salūtu, klausījās mūziku un dzēra
šampanieti, tā pavadot kādas
divas trīs stundas,» atceras
J.Tauriņš. Īpašāks bijis salūts
gadsimtu mijā – naktī no 1999.
uz 2000. gadu. Tad salūts šauts
nevis divpadsmitos, bet vienos
– jau jaunajā gadsimtā, lai tas
būtu gaišs, skaists un labs.
Taču, iztaujājot dažādu profesiju pārstāvjus, kuriem nācies
strādāt Jaungada naktī, nākas
secināt, ka lielākā daļa no viņiem svētkus īpaši nesvin un
pat brīnumiem netic. Šķiet,
vienīgais ticējums, uz ko viņi
paļaujas, ir: ja jāstrādā Jaungada naktī, vismaz gadu vēl
būs darbs. Un tas šobrīd nav
mazsvarīgi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Nedēļas jautājums

Bez kā nav iedomājams jūsu Jaunais gads?
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personu uzrunām

33
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Bez šampanieša

Bez laimes liešanas
vai zvīņām makā

37
Bez kārtējās
apņemšanās sākt
jaunu dzīvi

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs sagaidāt
no jaunā gada?
Santa, studente:
– Gribētu,
lai nākamajā
gadā valdība
būtu ieinteresētāka un
vairāk saprastu mūs, vienkāršos cilvēkus. Samazinātu nodokļus, citādi dzīvot kļūst arvien
grūtāk. Vēl es vēlētos, lai ikviens
cilvēks vairāk aizdomātos par garīgajām vērtībām, nevis vienmēr
priekšplānā izvirzītu materiālās.
Bet pati gribu labi nokārtot sesiju
un tikt budžeta grupā.
Andrejs, strādā Dānijā:
– Es noteikti
sagaidu raženu gadu. Krīze būs, taču
es ceru, ka
jau nākamajā
gadā situācija
Latvijā uzlabosies. Tiesa, man
šobrīd ir labi – jau četrus gadus
strādāju Dānijā un pelnu ļoti labi.
Latvijā atgriezīšos tikai tad, ja
šeit varēšu nodrošināt tādu dzīvi,
pie kādas esmu pieradis, dzīvojot
tur. Par 300 latiem mēnesī jau
neiešu strādāt.
Irina, auklē
bērniņu:
– Šobrīd mājās auklēju
bērniņu, bet
ļoti ceru, ka
nākamajā
gadā man izdosies atrast
labi apmaksātu darbu, lai arī
varu pelnīt ģimenes labklājībai.
Vēl vēlos, lai mūsu bērniņš tiktu
kādā no pilsētas bērnudārziem,
lai es varētu strādāt. Protams,
mēs visi gribam labāk dzīvot.
Dace, stacijas
dežurante:
– Gribu, lai
man izdodas
saglabāt darbu, jo šobrīd
diemžēl dotas
zīmes, ka to
varētu zaudēt. Taču es ļoti ticu un ceru, ka
viss būs labi. Noteikti arī vēlos, lai
manai ģimenei, draugiem, radiem
būtu laba veselība. Ja būs darbs,
būs nauda. Ja būs veselība, varēsim iet uz darbu!
Vladislavs,
topošais pavārs:
– No nākamā
gada sagaidu
daudz labu un
pozitīvu emociju, tusiņus.
Vēl gribu, lai
pensionāriem paaugstina pensijas, tādējādi uzlabojot viņu dzīves
līmeni. Noteikti arī jāvēlas laba veselība, jo pārējo jau var izdarīt un
sasniegt pats saviem spēkiem.
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«Amo Plant»
meklēs jaunu investoru
 Ilze Knusle-Jankevica

Maskavas pilsēta izskata iespēju atteikties no
savām mašīnbūves uzņēmuma «Amo Plant»
akcijām – to uzņēmuma izpilddirektoram
Aleksejam Maslovam
vizītes laikā Krievijā
paziņojis jaunais Maskavas mērs Sergejs
Sobjaņins. Šobrīd gan
Krievijas, gan Latvijas
puse ir jauna akcionāra meklējumos, bet
janvāra beigās Jelgavā
plānota Maskavas valdības amatpersonu vizīte, lai kopīgi izvērtētu
«Amo Plant» stratēģiju
un strādātu pie tālākās
attīstības koncepcijas,
informē uzņēmuma
pārstāvis Igors Graurs.
Kā stāsta A.Maslovs, Maskavas valdība plāno pārskatīt
pilsētas attīstības prioritātes
un savā turpmākajā darbībā
likt lielāku akcentu uz pilsētas
saimniecisko funkciju realizāciju. Pilsētas valdība paredz
pakāpenisku savu ieguldījumu
aizstāšanu ar privāto kapitālu
dažādās biznesa struktūrās, kurās Maskavas pilsēta šobrīd ir akcionārs. «Maskavas valdība plāno
pakāpeniski atteikties no kapitāldaļām uzņēmumos, kas nav
tieši saistīti ar municipalitātes
darbu un galvenajām funkcijām.
Tas attiecas arī uz «Amo Plant»,
kura pamatkapitālā Maskava ir
ieguldījusi aptuveni 30 miljonus
eiro,» norāda «Amo Plant» mārketinga un ārējo sakaru direktors
I.Graurs, piebilstot, ka arī Latvijas puse ir gatava iesaistīties
jauna akcionāra meklējumos.
Turpmākā sadarbības forma ar
Maskavu vēl nav zināma, tomēr
tā apstiprinājusi savu ieinteresētību uzņēmuma saglabāšanā.
Janvāra otrajā pusē Jelgavā plānota Maskavas valdības atbildīgo

amatpersonu vizīte, lai kopīgi izvērtētu uzņēmuma «Amo Plant»
stratēģiju un strādātu pie tālākās
attīstības koncepcijas. Tāpat nav
izslēgts, ka Maskava no akcionāra varētu kļūt par klientu, jo nupat kā pilsētā sāktas vērienīgas
transporta reformas.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš norāda – Maskavas mērs tikšanās
laikā atzina, ka pilsētā tiks
reorganizēta pilsētas transporta sistēma, akcentu liekot uz
pasažieru pārvadājumiem ar
autobusiem un veicot autobusu
parka modernizāciju. «Maskavai ir nepieciešami autobusi, un
«Amo Plant» var piedāvāt savu
koncepciju gan par transporta
plūsmas organizāciju, gan rūpnīcā komplektētos autobusus.
Mēs esam ieinteresēti saglabāt
un attīstīt mašīnbūves nozari
pilsētā, tādēļ nepieciešamības
gadījumā arī pilsēta iesaistīsies
potenciālā investora meklēšanā.
Lai uzņēmums turpinātu veiksmīgi attīstīties, nepieciešamas
investīcijas aptuveni 10 miljonu
eiro apmērā. Jāņem gan vērā,
ka Krievijas puse ir ieinteresēta
piesaistīt investoru no šīs valsts,»
tā A.Rāviņš.
I.Graurs, piebilst, ka pozitīvs
aspekts esot tas, ka Maskavas
transporta speciālisti ir redzējuši
un zina Jelgavā ražotos autobusus. «Maskavas amatpersonas
izrādīja arī lielu interesi par
Jelgavā praktizēto autobusu
parka atjaunošanas modeli, kurš
paredz nevis autobusu iegādi, bet
nomu,» tā A.Maslovs.
Šobrīd galvenais ir saglabāt
uzņēmumu ar jau esošo profilu.
I.Graurs norāda, ka 2011. gadā
plānots saražot simts autobusus
un nemitīgi tiek meklēti jauni
pasūtījumi.
Jāpiebilst, ka Jelgavas domes
priekšsēdētājs A.Rāviņš un citas
Latvijas valsts amatpersonas un
uzņēmēji uz Maskavu devās kopā
ar Latvijas Valsts prezidentu
Valdi Zatleru.

Akcijā palīdzēs
Gabrielai

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļa nākamo vēlas pasludināt par labdarības
gadu, kurā iesaistīties aicina pilsētas uzņēmējus un iedzīvotājus. Pirmā akcijai atsaukusies
ēdnīca «Hercogs», un janvārī no katrām kompleksajām pusdienām desmit santīmi tiks ziedoti
Foto: Ivars Veiliņš
sešgadīgajai Gabrielai Morozai, kurai nepieciešama vēl viena operācija.
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas Sarkanā Krusta
(LSK) Jaunatnes Jelgavas nodaļa sadarbībā
ar ēdnīcu «Hercogs»
jaunajā gadā uzsāks
īpašu labdarības akciju
un cer, ka tajā iesaistīsies arī citi iedzīvotāji
un pilsētas uzņēmēji.
Pirmais kopīgais mērķis
– palīdzēt sešgadīgajai
jelgavniecei Gabrielai
Morozai, savācot naudu tik ļoti nepieciešamajai otrajai kājas
operācijai Krievijā. Šim
mērķim nepieciešami
apmēram 1300 lati.

LSK Jaunatnes Jelgavas nodaļas vadītājs Māris Liscovs stāsta,
ka labdarības akcija tiks uzsākta
ēdnīcā «Hercogs». Proti, janvārī
desmit santīmi no katrām «Hercoga» kompleksajām pusdienām
(No 1.lpp.)
To vēlams izdarīt savlaicīgi, tiks atvēlēti Gabrielas operācijai.
P i r m k l a s n i e k u r e ģ i s t r ē - lai skolas varētu plānot un «Taču mūsu lielais mērķis ir nāšana mācībām 1. klasē visās organizēt iestādes darbu nā- kamo pasludināt par labdarības
gadu, katru mēnesi labdarības
izglītības iestādēs tiks sākta kamajam mācību gadam.
pasākumā iesaistot kādu citu
1. februārī. Lai to izdarītu,
vecākiem, līdzi ņemot personu Plānotais pirmklasnieku skaits pilsētas uzņēmumu. Janvārī
tas būs «Hercogs», bet aicinām
apliecinošu dokumentu un
Jelgavas skolās 2011./2012.
atsaukties arī citus pilsētas uzbērna dzimšanas apliecību, jāmācību gadā
ņēmējus, kuri tiem, kam tas nedodas uz izvēlēto skolu un pie
pieciešams, būtu gatavi palīdzēt
Izglītības
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1.
klase
sekretāres lietvedes jāaizpilda
februārī, martā, aprīlī un citos
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tik ilgi, cik tas nepieciešams, jo
4. pamatskola
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Pulkveža Oskara
ja bērns kādu iemeslu dēļ sko«Iepriekš slimnīcas rīcībā bija ģeKalpaka ielā 34
lu apmeklēs citā pašvaldībā.
nerators, kurš ārkārtas situācijā
elektroenerģiju spēja nodrošināt
vien gaismas ķermeņiem virs
Cienījamie SIA «Jelgavas ūdens» klienti,
operāciju galdiem, saldējamai
lai veiktu ūdens mērītāju rādījumu kārtējo salīdzināšanu, aicinām precīzi
iekārtai Asins sagatavošanas
nolasīt ūdens skaitītāju rādījumus 2010. gada 31. decembrī un tos pazinodaļā un mākslīgās elpināšaņot Abonentu apkalpošanas dienestam līdz 2011. gada 10. janvārim.
nas aparatūrai Reanimācijas
Tālrunis: 63022886, 63007697, 63007118, 63007111; fakss: 63007109,
nodaļā. Savulaik bija gadījums,
63007100; e-pasts: jelgavas.udens@ju.lv. Neskaidrību gadījuma lūdzam
kad tika bojāti elektrības pievadi
zvanīt pa tālruni 63022886.
slimnīcai, kā rezultātā apmēram

Pirmklasnieku
reģistrācija sāksies februārī

3

mēnešos,» stāsta M.Liscovs.
«Man ļoti nepatīk, ka tikai
decembris netieši pasludināts
par labdarības laiku. Mums
taču gadā ir arī citi mēneši! Jā,
mēs zinām, ka janvāris arī mūsu
uzņēmumā, visticamāk, būs ar
mīnus zīmi, taču, neskatoties
uz to, vēlamies solidarizēties
ar ģimeni, kurai klājas grūti,
un kopā ar jelgavniekiem tai
palīdzēt,» iesaistīšanos akcijā
pamato «Hercoga» līdzīpašnieks
Andris Rūmītis. Viņš piebilst
– kaut arī janvārī tiks vākti ziedojumi, cena par kompleksajām
pusdienām paliks nemainīga.
«Es ļoti ceru, ka mums kopīgiem
spēkiem izdosies sasniegt mērķi
un savākt naudu Gabrielas operācijai. Tāpat ceru, ka akcijai
atsauksies arī citi pilsētas uzņēmēji,» tā A.Rūmītis.
Gabrielai noteiktā diagnoze
– bērnu cerebrālā trieka, kuras
rezultātā ir kreisās puses funkcionālie traucējumi. 2009. gadā
pašvaldības un baznīcu draudžu
rīkotajā Kristus ciešanu laika
ekumēniskajā labdarības koncertā Gabrielai tika palīdzēts,
savācot ziedojumus rehabilitācijai. «Šo naudu izmantojām rehabilitācijai, un, jāatzīst, meitiņa
tiešām jutās daudz labāk. Taču
tad ārsts pateica, ka kreisajai
kājiņai nepieciešama stiepšana,
un piedāvāja potes. Diemžēl trīs

dienas pēc injekcijas stāvoklis
pasliktinājās – kāja izgriezās, un
Gabriela gandrīz vairs nevarēja
staigāt,» stāsta mamma Santa
Brohūzena. Pēc šī notikuma
Gabriela bijusi pie trim ortopēdiem, un katrs izteicis savu
versiju, kas skaidrību tā arī
neieviesa. «Nepārtraukti interesējos par dažādām iespējām,
kā Gabrielai varētu palīdzēt,
līdz atradu Ulzibata metodi, kad
tiek veikta operācija ar lāzeru,»
tā mamma. Tiesa, tas izdarāms
tikai Krievijā, un ar Ziedot.lv un
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes palīdzību šī gada jūnijā operācija veikta – tā noritējusi
veiksmīgi. «Kājiņa atkal ir vietā,
un mans bērns staigā. Pēc gada
– maijā vai jūnijā – jāveic otra
operācija, pēc tam – garš rehabilitācijas process, taču pašiem
mums naudas tam nepietiek,»
tā S.Brohūzena. Operācijai nepieciešami apmēram 1300 lati.
«Nezaudējam cerību, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies
rast naudu otrajai operācijai,»
saka mamma.
Uzņēmēji, kuri labprāt iesaistītos LSK Jaunatnes Jelgavas
organizācijas un «Hercoga»
rīkotajā akcijā, par iespējām
palīdzēt aicināti interesēties pie M.Liscova pa tālruni
26044411 vai A.Rūmīša pa tālruni 26134333.

Slimnīca bez elektrības nepaliks pat ārkārtas
situācijās
Jaunais ģene-

sešas stundas iestāde palika bez
elektrības. Toreiz no būtiskiem
starpgadījumiem izvairījāmies,
jo «Latvenergo» papildu atveda
pārvietojamo ģeneratoru,» atceras iestādes vadītājs, norādot,
ka nu savu laiku nokalpojušais
ģenerators demontēts.
Dīzeļģeneratora iegāde slimnīcai bija iespējama, pateicoties

rators ārkārtas situācijā
elektroenerģiju nodrošinās
visai slimnīcai,
turklāt tik ilgi,
cik tas būs
nepieciešams,
jo to darbina
dīzeļdzinējs.
Foto: Ivars Veiliņš
pašvaldības finansētajam projektam «Rezerves elektroapgāde
ar dīzeļģeneratoru». No konkursā iesniegtajiem deviņiem
pretendentu pieteikumiem tika
izraudzīts lētākais – SIA «Empower» piedāvājums. Projekta
kopējās izmaksas ir 35 000 latu,
un iestādes vadītājs ar paveikto
ir apmierināts.

Īsi
 Turpinot Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra
(JRPIC) sadarbībā ar biedrību
«Vecāki Jelgavai» uzsākto izglītojošo projektu ģimeņu atbalstam
«Vecāku diena», JRPIC vecākus
aicina uz jaunu izglītojošu bezmaksas nodarbību «Bērna attīstība un apstākļi, kas to sekmē no
pirmspiedzimšanas līdz trīs gadu
vecumam». Ar vecākiem zināšanās un pieredzē dalīsies Latvijas
Universitātes Sociālās pediatrijas
centra direktors, ārsts neirologs,
medicīnas zinātņu doktors un pedagoģijas zinātņu maģistrs Valdis
Folkmanis. Šī nodarbība ir bez maksas, taču ierobežotā vietu skaita dēļ
tai iepriekš jāpiesakās pa e-pastu:
sanita.sabanska@pic.jelgava.lv vai
tālruni 63012152, 26741905.
 Jelgavas bērnu un jauniešu
centrs «Junda» aicina darbā direktores vietnieku(-ci) darbā ar
jaunatni uz pilnu slodzi. Darbs uz
laiku – līdz 2011. gada 1. augustam, kamēr līdzšinējais vietnieks
būs bezalgas atvaļinājumā. «Junda» informē, ka vietnieka darba
pienākumos ietilpst darbs ar jauniešiem – aktivitāšu plānošana «Jundā»,
pilsētas, valsts mērogā; jauniešu
apmaiņa, Eiropas brīvprātīgā darba
(programmas «Jaunatne darbībā»
ietvaros) un citu programmu projekti, kas saistīti ar iestādes darbību;
pasākumu plānošana bērniem un
jauniešiem nometnē «Lediņi». Pretendentiem nepieciešama pieredze
projektu vadībā, augstākā pedagoģiskā izglītība (projektu vadībā,
pedagoģijā vai kultūras jomā), taču
var būt arī pedagoģijas nozaru kursu students; nepieciešamas angļu
valodas prasmes, kā arī ieteicama
nometņu vadītāja apliecība. Sīkāku
informāciju var iegūt, zvanot pa tālruni 63023893 vai rakstot «Jundas»
direktorei Ilzei Jaunzemei uz e-pastu:
ilze.jaunzeme@junda.lv.

 Simto dzimšanas dienu 24.
decembrī nosvinējusi jelgavniece
Anna Šuta. Šonedēļ viņu skaistajā
jubilejā sveica arī Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis, vēlot labu veselību un izturību
arī turpmāk. «Savā dzīvē visu esmu
darījusi, ievērojot vienu principu
– piecreiz iedod, vienreiz prasi. Jāatzīst – nedomāju, ka tik ilgi nodzīvošu.
Protams, ir grūti, daudz ko pati nevaru izdarīt, taču es dzīvoju un priecājos
par dzīvi,» teic simtgadniece. Neskatoties uz lielo gadu skaitu, kundze
joprojām ir optimistiska. «Agrāk viņa
vairāk televizoru skatījās, radio klausījās, bet nu ir švakāk ar dzirdi un redzi,
taču ar lupas palīdzību izlasa avīzi no
pirmās līdz pēdējai lapai. Viņai viss ir
jāzina. Nesen sūdzējās, ka avīzē varot
saskatīt vien lielos virsrakstus, tāpēc
draugi jubilejā uzdāvināja stiprāku
lupu. Nu viņa priecājas, ka redz arī
mazākus burtus,» stāsta jubilāres
meita Olga Želve, kura atzīst, ka
mammas ilgdzīvošanas noslēpums
noteikti ir darba prieks, optimisms
un labestība. «Ne viens vien, kuram
dzīvē klājies grūti, viņas paspārnē
radis mieru.»
 Miezītes bibliotēka Dobeles
šosejā 100 līdz 15. janvārim aicina
dalīties priekā ar Jelgavas mazo
dzīvnieku izolatora iemītniekiem,
ziedojot tiem segas, barību, rotaļlietas vai naudu, par kuru var
iegādāties nepieciešamo. «Dalīsimies priekā arī ar patversmes dzīvnieciņiem, kuriem nav savu māju,
kurās dzīvot laimīgi gādīgu saimnieku
patvērumā,» teikts Miezītes bibliotēkas paziņojumā. Ziedojumi Miezītes
bibliotēkā Dobeles šosejā 100 tiks
vākti līdz 2011. gada 15. janvārim.

Ritma Gaidamoviča
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vērtējums

Ceturtdiena, 2010. gada 30. decembris

Jelgavas domes deputāti atskatās uz 2010. gadu
Tuvojoties gadu mijai, «Jelgavas Vēstnesis» Jelgavas domes deputātus tradicionāli aicina atskatīties uz aizejošo gadu, lai viņi izvērtētu, cik veiksmīgs vai,
gluži pretēji, neveiksmīgs mūsu pilsētai tas bijis. Arī šoreiz īsi pirms Jaungada
deputāti atklāj savu skatījumu par to, kāds Jelgavai bijis 2010. gads.
Andris Rāviņš:
«Šis gads bijis darbīgs un veiksmīgs,
neskatoties uz būtisku pilsētas budžeta
samazinājumu. Izpildīti izvirzītie uzdevumi: saglabāt pašvaldības pakalpojumu
klāstu, noturēt to kvalitāti, kā arī piesaistīt investīcijas pilsētas infrastruktūras
attīstīšanai, pabeigt iesāktos darbus un
uzsākt jaunus.
Šogad ir realizēti daudzi pilsētai
nozīmīgi projekti. Panākta izglītības
kvalitātes paaugstināšana, un pilsētā
nav samazinājusies interešu izglītības
pieejamība un kvalitāte. Par to liecina
Jelgavas skolēnu teicamie rezultāti
mācību olimpiādēs un dziesmu un deju
svētkos. Veiksmīgi savu darbu uzsācis
Zemgales Olimpiskais centrs. Jelgavas
slimnīca ir viena no retajām medicīnas
iestādēm Latvijā, kas gadu noslēgs ar
pozitīvu bilanci. Pilsētas uzņēmumi
spējuši ne tikai saglabāt savu darbību,
bet arī attīstīties, domājot par eksportu.
Uz to norāda arī iedzīvotāju ienākuma
nodokļa stabilizēšanās.
Uzskatu, ka svarīgi notikumi pilsētā
ir nupat izdotās grāmatas – «Senā Jelgava», kas ir izcils mākslas zinātnieku
pētījums par mūsu pilsētas vēsturi, un
«Jelgavai azotē», Jelgavas mākslinieku
40 gadu darbības apkopojums.
Protams, nevar noliegt, ka mūsu darbā bijušas arī kļūdas. Paldies iedzīvotājiem par izpratni un objektīvu kritiku!
Mēs turpināsim strādāt pie pakalpojumu un attieksmes uzlabošanas.

Nākamais gads nesolās būt viegls,
tomēr tas būs vērsts uz attīstību.
Sāksim jaunus projektus infrastruktūras sakārtošanā un ūdensapgādes
sistēmas uzlabošanā, kā rezultātā
dzeramā ūdens kvalitāte pilsētā būs
atbilstoša ES normām. Pilsēta turpinās
mainīties. Čakstes bulvāra, Raiņa un
Lielās ielas rekonstrukcija ienesīs tajā
jaunus vaibstus. Pārmaiņas gaida arī
Pasta salu. Šajā darbā ļoti svarīga ir
iedzīvotāju, projektu vadītāju un darbu
izpildītāju savstarpējā sapratne.
Paldies par paveikto visiem, kas
strādā pilsētas labā un turpina domāt
par Jelgavas izaugsmi! Novēlu jaunajā
gadā labu veselību, uzdrošināšanos
izvirzīt jaunus mērķus un spēku tos
sasniegt!»

Dace Olte:
«Viens no spilgtākajiem panākumiem
šajā gadā, manuprāt, ir jelgavnieku
augstais novērtējums Skolēnu dziesmu
un deju svētkos. Jelgava šajos svētkos
bija kupli pārstāvēta – bijām otra lielākā delegācija aiz Rīgas –, un galvenā
balva, ko ieguva 4. vidusskolas koris,
noteikti uzskatāma par vienu no lieliskākajiem sasniegumiem, ar kuru var
lepoties kā paši skolēni, viņu vecāki un
skolotāji, tā ikviens jelgavnieks. Paldies
visiem kolektīviem, kas šajos svētkos
daudzināja Jelgavas vārdu.

Lai gan vēl aizvien mūsu pilsētā bez
darba ir daudz cilvēku un kopējie rādītāji nav ļoti iepriecinoši, pozitīvi vērtēju
faktu, ka bezdarba līmenis tomēr stabilizējies. Tiesa gan – tajā pašā laikā vēl
aizvien izjūtam kvalificētu darbinieku
trūkumu, tāpēc gribu uzteikt Jelgavas
Amatu vidusskolas, Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības centra aktivitātes,
ikvienu projektu, kas tiek realizēts, lai
sniegtu iespēju cilvēkiem paaugstināt
konkurētspēju darba tirgū, lai Jelgava
iegūtu kvalificētus speciālistus.
Šis gads pilsētā iezīmējies ar vēl
kādu būtisku notikumu – pirmā autobusa nokomplektēšanu rūpnīcā «Amo
Plant», un tagad tos jau var novērtēt
jelgavnieki, kuri brauc ar sabiedrisko
transportu. Žēl gan, ka tos tomēr nevaram izmantot, lai nodrošinātu skolēnu
pārvadāšanu.
Kāds pensionārs šajā svētku laikā
man uzdāvināja apsveikuma kartīti,
kurā rakstīts: «Visa mūsu gaušanās
par to, kā mums trūkst, rodas no pateicības trūkuma par to, kas mums ir.»
Manuprāt, šie vārdi ļoti spilgti raksturo
šo laiku, tāpēc jaunajā gadā ikvienam
jelgavniekam vēlu spēju saskatīt pozitīvo arī ikdienišķos sīkumos, stipru
veselību un lai vienmēr blakus ir cilvēki,
uz kuriem var paļauties.»

Andris Ķipurs:
«Neskatoties uz to, ka valstī ir krīze,
manuprāt, Jelgavai šis nav bijis tas
sliktākais gads. Ir realizēti projekti,
pēc kuriem Jelgavu atpazīs citu pilsētu
starpā. Ar to es domāju, piemēram,
Svētās Trīsvienības baznīcas torni,
promenādi Lielupes labajā krastā, kuru
tā pa īstam spēsim novērtēt pavasarī.
Priecē arī Zemgales Olimpiskais centrs
un sakārtotais mikrorajons ap to. Šajā
gadā arī slimnīca beidzot tikusi pie
autonomas elektroapgādes ģeneratora,
un tas bija iespējams, realizējot Jelgavas pašvaldības finansēto projektu.
Žēl, ka ir iekavējušies renovācijas projekti bērnudārzos un skolās, bet tas ir
tikai laika jautājums...
Gada nogalē visiem vēlu labu ve- zaudēt sasniegto, atrast meklēto un
selību! Šajos grūtajos laikos nepa- piepildīt iecerēto!»

Vilis Ļevčenoks:
«Jelgavai 2010. gads ir bijis viens
no visveiksmīgākajiem investīciju
apguvē, neskatoties uz to, ka pašvaldības budžets bija ierobežots un
saspringts. Pratām racionāli izlietot
līdzekļus, lai varētu pildīt pašvaldībai uzdotās funkcijas. Šādā budžeta
situācijā bijām spiesti samazināt
pašvaldības iestādēs strādājošajiem
algu fondu un pārgājām uz saīsinātu
darba nedēļu, kaut gan veicamo darbu apjoms dažās jomās palielinājās.
Esam pabeiguši vairākus pilsētai ļoti svarīgus objektus –
Sv.Trīsvienības baznīcas torni, promenādi un dambi gar Lielupes labo
krastu, rekonstruēts Lielās ielas un
Dobeles šosejas posms, atjaunotas
vecpilsētas kvartāla ielas. Pārrobežu drošības projekta otrās kārtas
gaitā pilnveidota videonovērošana
sabiedriskās kārtības un drošības
uzturēšanai pilsētā, ko nodrošina
Pašvaldības operatīvās informācijas

centrs. Sistēma paredz arī iespēju
kontrolēt regulējamos krustojumus no
attāluma, nepieciešamības gadījumā
pārslēdzot tos «zaļā viļņa» režīmā operatīvo dienestu transportlīdzekļiem.
Tik labi kā gribētos neveicās darbi, realizējot skolu un bērnudārzu
energoefektivitātes paaugstināšanas
projektu. Dažus objektus neizdevās
pabeigt šogad – konkursa uzvarētāja
kompānija kļuva maksātnespējīga, un
tas ļoti sarežģīja siltināšanas darbus.
Tāpēc šajos objektos aukstajā laikā
tiek ieturēta tehnoloģiskā pauze un
darbi labā kvalitātē tiks pabeigti nākamā gada pirmajā pusē.
Arī nākamgad pilsēta attīstīsies un
tiks uzsākti vairāki vērienīgi projekti
– sāksim Čakstes bulvāra, Raiņa ielas
un Lielās ielas rekonstrukcijas darbus, kā arī ūdensapgādes attīstības
projekta II kārtu. Aicinu iedzīvotājus
ar sapratni izturēties pret neērtībām,
tostarp pārraktām ielām, jo ieguvums
būs kvalitatīvāks ūdens, daudziem

Aigars Rublis:
«Neskatoties uz samazināto pašvaldības budžetu, 2010. gads ir aizvadīts
ļoti aktīvs un notikumiem bagāts. Īpaši
gribu izcelt kultūras un sporta jomu,
kura šajā gadā ir ieguvusi visvairāk.
Šī gada beigās tika pabeigts Zemgales
Olimpiskais centrs, kurš palielina treniņa iespējas Jelgavas sporta skolām,
sporta klubiem un citiem interesentiem.
Jaunizveidotais Tūrisma informācijas
centrs jeb Sv.Trīsvienības baznīcas tornis ar vairākām izstāžu zālēm jelgavniekiem un pilsētas viesiem sniedz iespēju
uzzināt vairāk par Jelgavas vēsturi un
tradīcijām. Izmantojot Tūrisma informācijas centru, Jelgavā tiks palielināts

Saulvedis Šalājevs:
«Raksturojot 2010. gadu, manuprāt, tas ir turpinājums pieņemt
un piemēroties tiem jaunajiem apstākļiem, kādus radījusi sistēma ar
mūsu – sabiedrības – rokām. Šis laiks
mācījis saprast, ko paši vēlamies un
ko varam atļauties, kas patiešām ir
nepieciešams. 2010. gads ir stabili-

privātajiem objektiem būs iespēja
pieslēgties ūdensvadam un kanalizācijai, kā arī pilsētā tiks rekonstruētas ielas.
Nākamgad visiem novēlu izturību
– arī nākamais gads nebūs viegls,
taču, mums visiem kopīgi strādājot,
turpināsies Jelgavas izaugsme!»
ar tūrismu saistīto pakalpojumu skaits,
tādējādi atbalstot arī mazo uzņēmējdarbību. Šai sakarā šogad arī tika sakārtota
vecpilsētas ielu infrastruktūra, uzlabojot estētisko vidi un palielinot tās kā
tūrisma objekta lomu.
Ne tik viegli šogad gāja ar energoefektivitātes projektiem, jo noteiktajos laikos
visi iecerētie izglītības iestāžu siltināšanas darbi netika veikti, kas radīja lielas
neērtības iestāžu apmeklētājiem. Tāpat
Vides ministrijā neapstiprināja nevienu
jaunu izglītības iestādes siltināšanas
projektu, kuri tika iesniegti projekta
konkursā realizācijai nākamajā gadā.
Līdz ar to būs jāmeklē citas iespējas šo
darbu veikšanai.»

zācijas gads, un, nenotiekot globālām
kataklizmām, domāju, ka 2011. gads
iezīmēsies ar turpinājumu stabilizācijai
un kvalitatīvai izaugsmei.
Vērtējot Jelgavas domes un savu
darbu – to skaidri raksturo pozīcijas
un opozīcijas pretmeti. Diemžēl pozīcija daudzos gadījumos priekšlikumus,
kurus virzām, lai uzlabotu jelgavnieku
dzīvi, apstākļus pilsētā un radītu pamatu izaugsmei, pozīcija ignorē vai noraida. Skumji, ka nesamērīgi jelgavnieku
līdzekļi joprojām tiek tērēti pozīcijas
propogandas līdzekļiem – «Jelgavas
Vēstnesim». Esmu pilnīgi pārliecināts,
ka šie finanšu līdzekļi būtu vairāk
nepieciešami sociālajai sfērai vai lai
samazinātu domes budžeta deficītu.
Joprojām dome darbu turpina tikai
četras darbdienas nedēļā. Tas rada
virkni jautājumu par darba organizācijas efektivitāti un saimniecisku
līdzekļu izmantošanu, kā arī to pakalpojumu kvalitāti, kādu būtu pelnījuši
jelgavnieki.
Prieks, ka pilsēta acīmredzami kļūst
sakoptāka, tā iegūst spilgtākus vaibs-

tus. Ir sakārtoti Jelgavas ceļi – ievadi
pilsētā no Dobeles un Rīgas. Daudzu
gadu garumā par šiem ceļa posmiem
bijušas neskaitāmas sūdzības, iedzīvotāju protestu akcijas, ar kurām esam
piesaistījuši visas valsts uzmanību.
Prieks, ka šie jautājumi ir atrisināti,
protams, paliek vēl daudz darbu citur,
un esmu pārliecināts, ka arī citur tos
sakārtosim. Prieks par jauno pilsētas
spilgto sejas vaibstu, īstenojot projektu «Jelgavas vecpilsētas atjaunošana
un pielāgošana tūrisma attīstībai»,
kas ļāvis saglabāt daļiņu no kara laikā
izpostītās vecās pilsētas.
Prieks, protams, arī par pilsētas sasniegumiem sportā – basketbola kluba «Zemgale» progress un panākumi,
futbola kluba «Jelgava» sensacionālie
panākumi, hokeja kluba attīstība. Ir
svarīgi, ka sporta dzīve pilsētā attīstās un ir arī panākumi. Tas vairo
jauniešu interesi par saprātīgu un
interesantu laika pavadīšanu.
Lai jaunajā gadā būtu daudz saulainu dienu, ģimenēs valdītu saticība
un labklājība!»

Dainis Liepiņš:
vāki diskusijās par savām tiesībām
«2010. gads ir bijis spraigs un
attiecībā pret vietējās pašpārvaldes
notikumiem bagāts gan Saeimas
un tās institūciju neizdarībām, ka,
vēlēšanu, gan vispārīgās finanšu
neskatoties uz visām grūtībām, ko
krīzes iespaidā. Iespējams, ka
radījuši ekonomiskie apstākļi un Jel2010. gads būs bijis tas «lūzuma»
gavas ierēdņu darbība, izdzīvojuši ir
gads, kurā lielai daļai sabiedrības
sporta klubi un skolas, dejotāju un
bija jāpielāgojas dzīvot savādāk,
dziedātāju kolektīvi, bērnu un jauaizmirstot to vieglumu, ar kādu
niešu interešu grupas un pulciņi. Ka
pēdējos trijos četros gados tika uzdarbošanās gars ar savām senajām
labots katra materiālais stāvoklis.
tradīcijām Jelgavā ir neiznīcināms.
Apziņa, ka darbs ir privilēģija un
Par negatīvo, lai cik daudz tā
sava dzīve ir jāplāno, daudziem
arī būtu bijis, nav vērts runāt, jo
radījusi depresīvu noskaņojumu
gada nogale ir piedošanas un satiun neziņu par nākotni. Taču tajā
cības laiks. Lai katra ģimene, katrs
pašā laikā daudzi ir iemācījušies
jelgavnieks redz cerību un ticību
novērtēt tās vērtības, kuras agrāk
labajam, kad iestājas jauns dienas
netika pamanītas, – sirdsapziņa,
rīts! Lai garā stipri, fiziski spēcīgi,
darba prasme, iejūtība, ģimene. meli, intrigas un noziegums.
veseli un ar mīlestību sirdī mēs
Tāpat pamanāmākas ir kļuvušas
Kā pozitīvais Jelgavā 2010. gadā sagaidām un pavadām 2011. gadu!
tādas indivīdu īpašības kā lišķība, ir jāmin, ka jelgavnieki kļuvuši aktī- Izturību visiem jelgavniekiem!»

Ludmila Gineite:
«Neskatoties uz to, ka pašvaldības
ieņēmumi ir par astoņiem miljoniem
latu mazāki nekā 2009. gadā, ir izdevies
daudz ko izdarīt, mums ir ar ko lepoties.
Noslēgumam tuvojas Dobeles šosejas
rekonstrukcijas darbi; «Amo Plant»
ekspluatācijā nodevis pirmos autobusus;
Sv.Trīsvienības baznīcas tornis kļuvis
par jelgavnieku un Jelgavas viesu iemīļotu apskates objektu; atklāts Zemgales
Olimpiskais centrs; daudz pievilcīgāka
kļuvusi 4. vidusskola; savas mājas ieguvusi Sabiedrības integrācijas pārvalde; Skolēnu dziesmu un deju svētkos ar lieliem
panākumiem piedalījās 4. vidusskolas un
Valsts ģimnāzijas kolektīvi; atvērts videonovērošanas punkts, kas palīdz operatīvi
sniegt palīdzību un nodrošināt kārtību
pilsētā; turpinās izglītības iestāžu ēku
siltināšanas programma, tiek uzlabota
efektivitāte; uzlabota skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu materiāltehniskā
un metodiskā bāze; saglabāta izglītības
struktūra. Visa mācību gada laikā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi,
kas dod iespēju organizēt skolēnu un

bērnu brīvo laiku.
Veiksmīgi tiek izmantotas dažādas investīcijas, un pilsēta kļūst arvien krāšņāka, ko
atzīmēja Igaunijas, Baltkrievijas, Lietuvas,
Čehijas, Polijas, Rumānijas, Ukrainas sadarbības partneri un mūsu bijušie iedzīvotāji. Interesanta un saturīgi bagāta kļuvusi
kultūras un sporta dzīve pilsētā; notikušas

dažādas labdarības akcijas. Pēc manas
iniciatīvas tiek risināti bērnu drošības
jautājumi Dambja un Sarmas, Pulkveža
O.Kalpaka un Svētes ielas krustojumu
šķērsošanā.
Turpmāk nopietna uzmanība jāpievērš
darba vietu radīšanai un atbilstoši jāorganizē profesionālās orientācijas darbs,
lai novērstu iedzīvotāju aizbraukšanu.
Jelgavai jākļūst par pievilcīgu pilsētu ar
sakārtotu pilsētvidi un infrastruktūru,
kas motivētu jauniešus to izvēlēties par
savu potenciālo dzīvesvietu. Domāju,
ka galvenais uzdevums ir profesionālās
orientācijas un karjeras izvēles pasākumu
izstrādāšana, lai nodrošinātu plašu pamatskolas absolventu piesaisti profesionālajai
izglītībai un dotu iespēju apgūt izvēlēto
profesiju savā pilsētā. Jāuzlabo pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūra un
jāturpina uzlabot vispārizglītojošo iestāžu
tehniskais stāvoklis un materiāltehniskā
bāze atbilstoši mūsdienu prasībām.
No sirds apsveicu visus jelgavniekus un
jaunajā gadā gribu novēlēt veselību, laimi,
nepazaudēt iegūto, atrast meklēto un nezaudēt ticību un cerību nākotnei!»

Anatolijs Ļitvinovs:
«Šis gads nav bijis no tiem vieglākajiem, un, lai gan izskan viedoklis, ka
Latvija sāk attapties no krīzes, uzlabojumus uz savas ādas izjutis tikai retais.

Arī jelgavniekiem nācies sastapties ar ne
vienu vien nepatīkamu pārsteigumu, un
diemžēl jāsaka, ka daudz kur šajā sakarā
vainojama arī vietējā pašvaldība.
Tā vietā, lai rūpētos par sociāli maz
aizsargātajiem iedzīvotājiem, pašvaldība
teju 300 tūkstošus latu tērējusi slavināšanas rupora «Jelgavas Vēstnesis»
uzturēšanai, kas turklāt ielauzies arī
uzņēmējdarbības vidē, pārkāpjot daudzu
likumu normas. Par šiem nepārdomāti
izlietotajiem līdzekļiem, piemēram,
apkures pabalstu 60 latu apmērā varētu izmaksāt 5000 trūcīgajiem. Trūkst
sabiedrības kontroles mehānisma par
pašvaldības tēriņiem, jo, lai gan vairākkārt opozīcija rosinājusi izveidot
Revīzijas komisiju, šī ideja noraidīta.
Taču tās īstenošana ļautu pārbaudīt
naudas plūsmas lietderību, tiesa, ar
nosacījumu, ka šajā komisijā darbotos
neatkarīgi cilvēki, nevis tādi, kas sniegtu pašvaldības atbildīgo amatpersonu

diktētus spriedumus.
Būtiska problēma, kuras risināšana
joprojām nenotiek, ir jaunu darba
vietu radīšana. Nav noslēpums, ka
liels daudzums jelgavnieku ik dienu
brauc strādāt uz galvaspilsētu, tātad pašvaldība labprātīgi atsakās no
budžeta papildināšanas iespējām, jo
nepietiekami sekmē uzņēmējdarbības
attīstību.
Nevar teikt, ka šis gads ir bijis piesātināts tikai ar negatīviem momentiem.
Brīžiem no mākoņiem paspīdējusi arī
saulīte. Futbola klubs «Jelgava» parādījis neticami labu sniegumu, iegūstot
Latvijas kausu, sākta Dobeles šosejas
rekonstrukcija, kuru droši varēja uzskatīt par vienu no bedrainākajām pilsētas ielām, taču darāmā vēl daudz.
Tieši tādēļ gribētu vēlēt, lai nākamais gads nebūtu sliktāks, bet labāks
nekā šis, un lai cilvēki nebūtu tik pasīvi
savu tiesību aizstāvēšanā!»

Sergejs Ņevoļskis:
«2009. gada nogalē apgalvoju, ka
mēs pārdzīvojām visgrūtāko gadu,
tomēr kļūdījos. Aizvadītais nebija
vieglāks par iepriekšējo. 2010. gadu
var raksturot kā celtniecības «bumu»
– ekspluatācijā tika nodoti daudzi
jauni objekti, starp tiem promenāde
Lielupes krastā. Šī projekta realizāciju sākumā uztvēru negatīvi,
tomēr, redzot paveikto, biju spiests
mainīt viedokli. Nevaru neminēt
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukciju, kas viennozīmīgi
pilsētai piesaistīs tūristus. Arī ZOC
nodošana ekspluatācijā vērtējama
pozitīvi, tomēr objekts nav energoefektīvs, par ko liecina žurnāla
«Latvijas Būvniecība» pēdējā numura
ekspertu atzinumi. Šo viedokli biju
paudis deputātiem 2008. gada 30. decembra domes sēdē. Vecpilsētas ielu
rekonstrukcijas pabeigšana ir svarīga
pilsētas mantojuma saglabāšanā.
Izglītības iestāžu siltināšanu KPFI

programmas ietvaros vērtēju pozitīvi, bet, kā parasti, domes atbildīgās
personas un speciālisti pierādīja savu
nespēju risināt problēmas. Renovācijas
darbi ieilga, vainīgo nav.
Joprojām vadošā koalīcija turpina
ignorēt manis sagatavotos lēmuma
projektus. Gada sākumā vairāk nekā
100 Ozolpils ciemata iedzīvotāji palūdza nodrošināt regulāru (reizi stundā)
12. autobusa satiksmi. Tika atteikts,
jo papildus no pilsētas budžeta tas
izmaksātu 20 000 latu gadā. Jau gada
beigās vadošā koalīcija neuzskatīja par
nepieciešamu nodrošināt pašvaldības
dzīvojamās mājas Stacijas ielā 13 telpu
īrniekiem cilvēciskus sadzīves apstākļus, noraidot manu sagatavoto lēmuma
projektu. Sabiedriskā labuma fonda
«Desanta brālības kareivju piemiņa»
administratīvo sodīšanu par labdarības akciju Lieldienās vērtēju kā politisku atriebību, kas liecina par politiskās
kultūras un tolerances neesamību gan
domes vadībā, gan citu pašvaldības

struktūru vadošajām amatpersonām.
Fonda lūgums materiāli atbalstīt
lauku virtuvi un cilvēku ēdināšanu
nav guvis atbalstu.
Gribu novēlēt jelgavniekiem gaišus svētkus, labu veselību un laimi
nākamajā gadā!»          

Andrejs Garančs:
«2010. gads strauji tuvojas noslēgumam. Šogad Jelgavas pilsētā tika
sakārtota Lielupes krastmala posmā
no Lielupes tilta līdz Dzelzceļa tiltam,
kas, manuprāt, ir vēl viena sakārtota
atpūtas vieta. Nodots ekspluatācijā
Zemgales Olimpiskais centrs, kas
dod pilsētā labus treniņa apstākļus
sportistiem. Top projekti Lielās ielas, Raiņa ielas un Čakstes bulvāra
rekonstrukcijai, kas pilnībā izmainīs
Čakstes bulvāra būtību, tiks sakārtoti
inženiertīkli minētajās ielās.
Tiek siltinātas skolu ēkas, lai taupītu energoresursus un izmainītu skolu

fasādes, taču ne visas būvfirmas savu
darbu veica godprātīgi, kas radīja
daudz raižu skolēniem un skolotājiem. Ziema ir bagāta ar sniegu, tas
prasa papildu līdzekļus sniega tīrīšanai un izvešanai no pilsētas ielām,
kas tiek organizēts nakts stundās.
Nepatīkamākais notikums bija
ugunsgrēks Sporta hallē, kas daļēji
traucē dažādus sporta pasākumus.
Un arvien vēl aktuāls ir jautājums
par pilsētas ielu stāvokļa uzlabošanu.
Novēlu visiem pilsētas iedzīvotājiem
jaunajā gadā vairāk saulainu dienu
nekā šogad!»

Jurijs Strods:
«Nedaudz apstājoties no ikdienas
steigas un pavērtējot apkārt notiekošo, ir redzamas dažas tendences
– mēs katrs varam paveikt tikai
daļu no iecerētā, izsapņotā, bet, ja
atmetam malā dažas savas īpašās
ambīcijas un ieklausāmies blakus
esošajos cilvēkos, varam veikt daudz
vairāk un kvalitatīvāk, profesionālāk.
Tāpēc ir ļoti svarīgi atrast laiku,
lai sākumā revidētu savu uzvedību
un tad kopīgi ar tuvajiem cilvēkiem
veidotu un attīstītu savu ģimeni, tad
kolektīvu, tad pilsētu un visbeidzot
– pašiem patiktu dzīvot pašu veidotā
valstī. Jācer, jādarbojas, un – izdosies.
Veiksmi, veselību un viedumu!»

Andrejs Eihvalds:
«Pagājis kārtējais gads. Šis gads
pašvaldībai, līdzīgi kā iepriekšējais,
nebija viegls. Neskatoties uz to, ka oficiālais bezdarba līmenis samazinājās,
joprojām liela daļa jelgavnieku ir darba
meklējumos. Ir pieaudzis pilsētnieku
skaits, kuriem nepieciešama sociālā
palīdzība, tāpēc šī gada budžetā izdevumi pozīcijai «Sociālā aizsardzība»,
salīdzinot ar iepriekšējā gada izdevumiem, tika palielināti vairāk nekā par
700 tūkstošiem latu.
Ņemot vērā ekonomisko situāciju
valstī, pašvaldībai viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija piesaistīt
Eiropas Savienības finansējumu un
Mintauts Buškevics:
«Kultūras jomā 2010. gada uzdevums bija saglabāt esošās tradīcijas
un nesamazināt pašvaldības dotācijas
tautas mākslas kolektīviem Jelgavā.
Neskatoties uz samazināto budžetu,
kultūras projekti, pasākumi un svētki
noritēja, kā plānots. Arī māksliniecisko kolektīvu atalgojums un dotācija
tika saglabāta iepriekšējā budžeta
līmenī. Šo kolektīvu atalgojums Jelgavā, salīdzinot ar Zemgales pašvaldībām, ir visaugstākais (Kultūras
ministrijas apkopojums, 2010. gads).
Liels panākums sporta dzīves attīstībā Jelgavā ir Zemgales Olimpiskā
centra atklāšana, kas paver iespējas
arī lielu kultūras pasākumu organizēšanai. Pozitīvi vērtēju domes piesaistīto Eiropas finansējumu valsts un
pašvaldības pirmsskolas un izglītības
iestāžu renovācijai un siltināšanai.
Pateicoties iegūtajiem līdzekļiem,
pilsētā atklāsim vēl vienu pašvaldības
bērnudārzu un ietaupīsim budžeta
līdzekļus nosiltinātajās pašvaldības
iestādēs.
2010. gadā esam ielikuši pamatus
kultūrtūrisma attīstībai Jelgavā.
Ir veikta Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja fasādes
renovācija, tam piegulošās teritorijas labiekārtošana un auto stāvvietu ierīkošana. Šajā gadā pabeigta
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcija – Tūrisma centra izveide ar
trijām pastāvīgām ekspozīciju zālēm,
izstāžu zāli un pilsētas panorāmas
skata laukumu. Piesaistot Eiropas
struktūrfondus, pilsētas «grausts»

turpināt pilsētas attīstību. Pilsētai ir
izdevies realizēt vairākus projektus, kā
arī ir iesākta vairāku projektu realizācija. Ir ieplānoti arī vērienīgi projekti
nākamajam gadam.
Protams, negatīvi ir tas, ka aizkavējās jaunā bērnudārza atvēršana un
vairākās skolās nav pabeigti siltināšanas darbi.
Pozitīvi ir tas, ka «Amo Plant»
rūpnīca ir uzsākusi savu darbību, pa
Jelgavas un citu pilsētu ielām sāka
kursēt Jelgavā izgatavotie autobusi. Vasarā tika atklāts Zemgales Olimpiskais
centrs, un atklāšanas dienā draudzības
spēlē mūsu FK «Jelgava» iepriecināja
jelgavniekus ar uzvaru pār «Blackpool»
FC. Pozitīvi novērtējams Jelgavas 4.
vidusskolas audzēkņu sasniegums X
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos. Sabiedrības integrācijas
pārvalde pārcēlusies uz jaunām telpām.
Atjaunots Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas tornis un izveidots Tūrisma
informācijas birojs, kura pirmie mēneša
darbības rezultāti ir pozitīvi.
Ik gadu Jelgava pārvēršas un pilnveidojas, par ko gribētu pateikties
katram jelgavniekam, jo viss, kas
notiek pilsētā, ir katra jelgavnieka
nopelns. Tuvojas Jaunais gads, ar ko
gribētu apsveikt visus jelgavniekus
un novēlēt, lai visās ģimenēs valdītu
saticība un labklājība, lai piepildās
viss iecerētais!»
kļuvis par jaunu tūrisma objektu un
pilsētas simbolu. Šie objekti veido
mūsu pilsētas kultūrvides uzplaukumu, savukārt sakārtota, sakopta
vide veido katra jelgavnieka, pilsētas
viesa un nākamā iespējamā investora
attieksmi pret Jelgavu.
Iepriekš paveikto vasarā pilsētnieki
varēs baudīt no jaunizbūvētās promenādes. Tuvējā nākotnē tiks sakārtots
Jāņa Čakstes bulvāris un Pasta sala,
kurā varēs izveidot skulptūru parku
gan no sezonālajām skulptūrām, gan
pastāvīgām skulptūru ekspozīcijām.
Veidojot savu pilsētu, veidosim paši
sevi – pozitīvus un uz attīstību vērstus!
Cienīsim sevi un savu pilsētu! Ieguldīsim katrs savu darbu, savu pienesumu
tās attīstībā! Visiem jelgavniekiem,
kultūras darbiniekiem – veselību un
panākumiem bagātu jauno gadu!»

6
3. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1127.sērija.
9.25 «Burve Lilī: pūķis un Burvju grāmata».
Ģimenes piedzīvojumu filma. 2009.g.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
12.25 «Pārsteidzošā pasaule. Islande». Dokumentāla filma.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.35 «Māsa un brālis». Mākslas filma.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Rūķu zeme Čučumuiža».*
16.15 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 57.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1127.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 12.sērija.
19.15 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.20 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Dundaga.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Kā runāt ar valsti?» Palikt, aizbraukt vai izlīgt?
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «Skats no malas».*

LTV7
7.30 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 1.sērija.
8.00 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.*
10.00 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
10.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 129. un 130.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 53. un 54.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 1.sērija.
13.20 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 2010.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā
Turīnā. Izvēles programma vīriešiem.*
15.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 129. un 130.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 53. un 54.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
13.sērija. Kamanu suņi, sniegs un ziemas beigas
tālajos Kanādas ziemeļos. Jauks laika pavadīšanas veids. Bet kā izdzīvot, ja gadās palikt
vienam? Ir labi, ja var atrast patvērumu namiņā.
Bet izrādās patvērumu var veidot arī sniegā.
Galvenais ir nesasvīst, jo sviedri un aukstums
nozīmē nosalšanu. Lai izdzīvotu tiek sperti dažādi
izmisuma soļi, pat zagts ēdiens no suņiem.
20.50 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.(noslēguma) sērija.
21.20 Red Bull starptautiskās break-dance sacensības.*
23.45 «Basketbola apskats».
0.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 1.sērija.
1.05 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 5.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 91.sērija.
10.05 «Bagātais Ričs». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
11.50 «Misters Bīns». Animācijas filma.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 27.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
13.55 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
14.55 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 1.sērija.
15.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.50 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 336.sērija.
16.20 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 163.sērija.
17.15 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 89. un 90.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Nāves briesmās». Spraiga sižeta filma. 1994.g.
22.25 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 1.sērija.
23.30 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 44.sērija.
0.35 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
2.00 «Paklusē!» Francijas kriminālkomēdija. 2003.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 1.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 89. un 90.sērija.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs 3». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 21.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.00 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.20 «Iepirkšanās rokenrols».
8.50 «Garšu laboratorija».
9.30 «Māmiņu klubs».
10.00 «Pirātu brīvdienas». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
11.50 «Trīs māsas». ASV seriāls. 2009.g. 1.sērija.
12.45 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.40 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.30 «Kobra 4». Seriāls. 1.sērija.
15.25 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 217.sērija.
16.20 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 22.sērija.
17.10 «Radu būšana 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 6.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 25.
un 26.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Kāsla metode». ASV seriāls. 10.sērija.
21.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 227.sērija.
22.05 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 16.sērija.

tv programma
23.00 «Taras piecas personības». Seriāls. 1. un 2.sērija.
0.15 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriāls. 1.sērija.
1.10 «Kobra 4». Seriāls. 1.sērija.
2.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 3.sērija.
2.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 21.sērija.
3.30 «Trīs māsas». Seriāls. 1.sērija.
4.20 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 22.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

4. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1128.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 1.sērija.
9.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.10 «Meistardetektīva Blumkvista bīstamie piedzīvojumi».
Mākslas filma.
11.40 «Jautrās dzirnas». Piedalās R.Pauls, Dzeguzīte un
Dzintariņš. 1995.gada ieraksts.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Viss notiek».*
13.40 «Latvija var!»*
14.10 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 12.sērija.
14.50 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Rūķu zeme Čučumuiža».*
16.15 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 58.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1128.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 13.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.25 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Ventspils.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
21.55 «Būt par Raimondu Paulu». R/a Labvakar videofilma. 2006.g. Vērojot un rādot Latvijas XX gadsimta
leģendāru personību mēnesi pirms viņa jubilejas,
filmas autori necenšas noskaidrot, kāds patiesībā
ir Raimonds Pauls. Vairāk tas ir mēģinājums meklēt, ko vēl var pateikt par cilvēku, kas jau vairākus
gadu desmitus latviešu tautas apziņā kļuvis par
laikmeta zīmi, kura darbi kļuvuši par folkloru.
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
ģimenes psiholoģe, smilšu terapeite Vita Kārkliņa.
Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 18.sērija.

LTV7
7.30 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.*
9.25 «SeMS».* 10.00 «Lietu daba. Ilgmūžības revolūcija». Dokumentāla filma.
10.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 131. un 132.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 55. un 56.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 2.sērija.
13.20 «Sporta studija».*
13.50 2010.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā
Turīnā. Dejas uz ledus. Izvēles programma.*
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņijnovgorodas
Torpedo – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
18.25 «Ceļojums bez robežām: Armēnija». Māris Olte
divu dienu ceļojumā pa Armēniju iepazīst tās
dabu, kultūru un cilvēkus. Ararats, armēņu
tirgus kolorīts, Sevana ezers, Garni Svētā šķēpa
klosteris, hačkari, agrīno kristiešu kapi un armēņu
lauku sēta ar maizes cepējām – tas viss ir daļa
no Armēnijas īpašās eksotikas.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija». Tiešraide.
20.10 «Mākoņa mantojums: savvaļas ērzeļa atgiešanās
3». Dokumentāla filma.
21.10 «Zebra».*
21.25 «Iļģi. Totari – latviešu Ziemassvētku dziesmas».
22.25 «Tavs auto».
22.55 «Autosporta programma nr.1».
23.25 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņijnovgorodas
Torpedo – Rīgas Dinamo.*
1.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.

8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 6.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 92.sērija.
10.05 «Raganas». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1990.g.
11.50 «Misters Bīns». Animācijas filma.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 28.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
13.55 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
14.55 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 2.sērija.
15.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.50 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 337.sērija.
16.20 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 164.sērija.
17.15 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 91. un 92.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Bērnaukle». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
22.25 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 2.sērija.
23.30 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 45.sērija.
0.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
1.20 «Nāves briesmās». Spraiga sižeta filma. 1994.g.
3.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 2.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 91. un 92.sērija.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs 3». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 22.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 14.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
8.55 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
9.50 «Manatu». Vācijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
11.40 «Trīs māsas». ASV seriāls. 2.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.05 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.30 «Kobra 4». Seriāls. 2.sērija.
15.25 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 218.sērija.
16.20 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 23.sērija.
17.10 «Radu būšana 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 7.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 27.
un 28.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 13.sērija.
21.15 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 183.sērija. Horācijs
un Delko dodas uz Losandželosu, lai attaisnotu
Kardozu prāvā, kurā viņš apsūdzēts pierādījumu
sabojāšanā. Savulaik šīs apsūdzības dēļ atbrīvots
bīstams noziedznieks, jo pierādījumi pret viņu
uzskatīti par nederīgiem. Vainīgais ballītē iedevis
kādai sievietei narkotikas, lai viņu apdullinātu
un izvarotu, taču drausmais nodoms beidzies ar
slepkavību.
22.05 «Skaida». ASV trilleris. 1993.g.
0.10 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
1.50 «Kobra 4». Seriāls. 2.sērija.
2.40 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 4.sērija.
3.25 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 22.sērija.
4.10 «Trīs māsas». Seriāls. 2.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

5. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1129.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 2.sērija.
9.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.10 «Meistardetektīvs Blumkvists un Rasmuss».
Mākslas filma.
11.35 «Jauna nedēļa».*
12.20 «Gada notikumi 2010».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Naudas zīmes».*
13.55 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 13.sērija.
14.45 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.15 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Rūķu zeme Čučumuiža».*
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 12.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1129.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 14.sērija.
19.15 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.

Ceturtdiena, 2010. gada 30. decembris
19.20 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Engure.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 19.sērija.

LTV7
7.30 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 2.sērija.
8.00 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.*
10.00 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
10.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 133. un 134.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 57. un 58.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 3.sērija.
13.20 «Sporta studija».*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņijnovgorodas
Torpedo – Rīgas Dinamo.*
15.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 133. un 134.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 57. un 58.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 VTB basketbola līgas spēle. VEF – Kalev (Tallina).
Tiešraide.
21.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 3.sērija.
22.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.55 «Ātruma cilts».
23.25 «Vistlera». Seriāls. 15. un 16.sērija.
1.00 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 7.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 93.sērija.
10.05 «Vako zvaigzne». ASV animācijas filma. 1999.g.
11.45 «Misters Bīns». Animācijas filma.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 29.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 5.sērija.
13.55 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
14.55 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 3.sērija.
15.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.50 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 338.sērija.
16.20 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 165.sērija.
17.15 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 93. un 94.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mājokļa jautājums».
21.30 «Intrigante 2». ASV seriāls. 1.sērija.
22.25 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 3.sērija.
23.30 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 46.sērija.
0.30 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
1.20 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru».
Piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
3.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 3.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 93. un 94.sērija.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs 3». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 23.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 15.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
8.55 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
9.50 «Lohnesa noslēpums». Ģimenes piedzīvojumu
filma. 2007.g.
11.40 «Trīs māsas». ASV seriāls. 3.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.30 «Kobra 4». Seriāls. 3.sērija.
15.25 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 219.sērija.
16.20 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 32.sērija.
17.10 «Radu būšana 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 8.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Tāda ir mīlestība» (ar subt.). Komēdija. 2007.g.
22.20 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
23.25 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.20 «Kobra 4». Seriāls. 3.sērija.
2.15 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 5.sērija.
3.00 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 23.sērija.
3.45 «Trīs māsas». Seriāls. 3.sērija.
4.35 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).

20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

6. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1130.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 3.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Klostera aicinājums». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.00 «Cilvēku planēta. Atila un puštas zirgi».
Dokumentāla filma.
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 14.sērija.
14.45 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.15 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Rūķu zeme Čučumuiža».*
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 13.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1130.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 15.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.25 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Jūrmala.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 Valsts prezidenta V.Zatlera apsveikums pareizticīgo
Ziemassvētkos.
21.30 «Atklātā ceturtdiena».
22.15 «Prāts vai instinkts 2». Seriāls. 8.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
ģimenes psiholoģe, smilšu terapeite Vita Kārkliņa.
Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesnese» (ar subt.). Seriāls. 16.(noslēguma) sērija.
10.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 135. un 136.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 59. un 60.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 4.sērija. Baltijas jūrā
Neištates tuvumā jau vairākas nedēļas siro
sērijveida laupītāji. Divi vīrieši maskās uzbrūk
lepnām jahtām un atņem to īpašniekiem un
pasažieriem naudu un vērtslietas. Pēdējais
no sešiem uzbrukumiem ir bijis īpaši brutāls
– cietušā vīrieša dzīvība ir briesmās. Albatrosa
– II komandai pēc iespējas ātrāk jāatrod vainīgie,
bet jāpagūst arī kaut kā atzīmēt bijušā apkalpes
locekļa Šneidevinda dzimšanas dienu.
13.20 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 VTB basketbola līgas spēle. VEF – Kalev.*
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Jaroslavļas
Lokomotiv – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
18.30 «Eņģeļu izredzētie». Taizemes ekspedīcija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija». Tiešraide.
20.00 «Karavānu sargi». Lielbritānijas dokumentāla
daudzēriju filma. 2010.g. 3.sērija.
20.50 «Nāvējošais ātrums». Piedzīvojumu filma. 2010.g.
22.45 «Ar makšķeri» (ar subt.).
23.15 «Zebra».*
23.30 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Jaroslavļas
Lokomotiv – Rīgas Dinamo.*
1.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 4.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 8.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 94.sērija.
10.05 «Samanta. Amerikāņu meitenes brīvdienas».
ASV ģimenes drāma. 2004.g.
11.45 «Misters Bīns». Animācijas filma.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 30.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 6.sērija.
13.55 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 24. un 25.sērija.
14.55 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.50 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 339.sērija.
16.20 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 166.sērija.
17.15 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 95. un 96.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
21.35 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
22.35 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 4.sērija.
23.40 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 47.sērija.
0.40 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
1.25 «3000 jūdzes līdz Greislendai».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2001.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 4.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 95. un 96.sērija.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs 3». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 24.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 30. decembris
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 16.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
8.55 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
9.50 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.40 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 194. un 195.sērija.
11.40 «Trīs māsas». Seriāls. 4.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.30 «Kobra 4». Seriāls. 4.sērija.
15.25 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 220.sērija.
16.20 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 33.sērija.
17.10 «Radu būšana 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 9.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 31.
un 32.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
21.15 «Patiesie meli». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
24.00 «Kinomānija».
0.30 «Specvienība 3». Seriāls. 9.sērija.
1.20 «Kobra 4». Seriāls. 4.sērija.
2.15 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 194. un 195.sērija.
3.05 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 6.sērija.
3.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 24.sērija.
4.35 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

7. janvāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 29.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 4.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 Pareizticīgo Ziemassvētku dievkalpojums.
12.30 «Klostera aicinājums». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Atklātā ceturtdiena».*
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 15.sērija.
14.50 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 14.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 29.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Bāze». Dokumentāla filma. 2010.g. Režisors
A.Erdmanis. Gandrīz ikviens ir dzirdējis, ka jau
septiņus gadus mūsu karavīri piedalās misijā
Afganistānā, taču tikai nedaudzi zina, kur tas ir un
kā tas ir. Kāda izskatās militārā bāze Afganistānā,
ko tur dara mūsējie – sākot no bāzes sargāšanas
līdz izlūkošanai un sprāgstvielu neitralizēšanai,
kā notiek patruļas, ko karavīri ēd un kā pavada
brīvo laiku, un galu galā – kāda ir mums tik
neizprotamā valsts un cilvēki viņu acīm. Par to
arī būs mūsu stāsts – par lielāko latviešu vienību
Afganistānā, par bāzi Meimenā.
19.00 «Province». Ikonu gleznotājs un restaurators G.Mihejevs.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 Latvijas Radio kora 70 gadu jubilejas koncerts.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 Latvijas Radio kora 70 gadu jubilejas koncerts.
24.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.30 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 7.sērija.
8.00 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 137. un 138.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 61. un 62.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 5.sērija.
13.20 «Sporta studija».*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Jaroslavļas
Lokomotiv – Rīgas Dinamo.*
15.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 137. un 138.sērija.
16.35 «Joka pēc». Seriāls. 61. un 62.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija».
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 7. un 8.sērija.
21.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
22.40 «Zveja».
23.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 5.sērija.

24.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 9.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 95.sērija.
10.05 «Četras dienas Toskānā». Melodrāma. 2008.g.
11.50 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 31.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
13.55 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 26. un 27.sērija.
14.55 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 5.sērija.
15.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.50 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 340.sērija.
16.20 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 167.sērija.
17.15 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 97. un 98.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mežonīgie Rietumi». Piedzīvojumu filma. 1999.g.
22.30 «Basketbolista dienasgrāmata». Drāma. 1995.g.
0.20 «Asinis un šokolāde». Trilleris. 2007.g.
1.55 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
2.50 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
3.40 «Benija Hila šovs».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 95. un 96.sērija.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 25.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 17.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.50 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 83.sērija.
10.40 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 196. un 197.sērija.
11.40 «Trīs māsas». Seriāls. 5.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.30 «Kobra 4». Seriāls. 5.sērija.
15.25 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 221.sērija.
16.20 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 34.sērija.
17.10 «Radu būšana 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 10.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 33.
un 34.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Apvārdotais». Fantastikas komēdija. 2000.g.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.25 «Seši kadri» (ar subt.).
0.55 «Kā neviena cita». ASV drāma. 2006.g.
2.30 «Kobra 4». Seriāls. 5.sērija.
3.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 196. un 197.sērija.
4.15 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 25.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
1.30 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

8. janvāris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 1., 2.
un 3.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 24.sērija.
10.00 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentāla filma.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma.
6.(noslēguma) sērija.
12.50 «No LTV videofondiem». R.Paulam – 65.*
13.20 «Džons Neilands». Dailes teātra izrāde.*
15.45 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.45 «Cilvēku planēta. Atila un puštas zirgi». Dokumentāla filma. Ungārijas austrumos atrodas Eiropas
lielākā zāļu stepe – pušta. Plašajās ganībās
var sastapt galvenokārt govju, zirgu un aitu
ganāmpulkus. Atila Sēkejs un citi puštas zirgu
gani tur godā senas tradīcijas un izklaidē tūristus
ar priekšnesumiem, demonstrējot apbrīnojamu
jāšanas prasmi, drosmi un izveicību.
17.45 «Kopā» (ar subt.)
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».

TV programma
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Raimonds Pauls. Ilgais ceļš televīzijā».
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Anna Kareņina». ASV drāma. 1997.g.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja».*
11.30 «Kur ir Freds?» Vācijas komēdija. 2006.g.
13.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.55 2010.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā
Turīnā. Izvēles programma sievietēm.*
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas apgabala Atlant – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
18.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
19.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
19.50 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g. Režisors
Ž.Kravčiks. Lomās: S.Naseri, F.Dīfentāls u.c.
Francijā ierodas Japānas iekšlietu ministrs, lai
noslēgtu līgumu par īpašas iekārtas piegādi, kas
palīdzētu cīņā pret teroristiem. Lai nodemonstrētu, kā iekārta darbojas, policistiem jāinscenē
uzbrukums ministram, bet šī uzbrukuma laikā
ministru nolaupa īstie noziedznieki.
21.30 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Nāvējošais ātrums». Piedzīvojumu filma. 2010.g.
23.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas apgabala Atlant – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.40 «Dabas stihiju varā». 12.sērija.
7.05 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas filma. 5.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Speciālizlaidums».
ASV animācijas filma. 1.sērija.
7.50 «Ekstrēms tuvplānā».
8.35 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3».
ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.50 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.20 «Pandas brīnumainais ceļojums».
ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 1995.g.
11.50 «Skubijs Dū un leģenda par vampīru». Animācijas filma.
13.05 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
14.50 «Agata Kristi. Karību mistērija». ASV detektīvfilma.
1983.g. Lomās: H.Heijesa, M.Evanss, S.Kurca.
Mis Mārplai ārsts ieteicis mainīt klimatu un
atpūsties, tāpēc sirmā lēdija ieradusies pavadīt
brīvdienas Karību salās. Par atpūtu gan nav
runas, jo mis Mārplas jaunais paziņa majors
drīz tiek atrasts miris. Kurš gan cits ja ne mis
Mārpla uzņemsies izmeklēšanu, lai pierādītu, ka
notikušais nav nelaimes gadījums...
16.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 10.sērija.
17.10 «Nindzjas. Esktrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
18.05 «Meklējot Nekurzemi». Laikmeta drāma. 2004.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Ko vēlas sievietes». ASV komēdija. 2000.g. Lomās:
M.Gibsons, H.Hanta, M.Tomeja. Nikam Māršalam
nudien nav problēmu ar sievietēm, un arī viņš
pats sevi uzskata gluži vai par dāvanu visai cilvēces sievišķīgajai pusei. Taču tad notiek dīvains
negadījums, pēc kura Niks iegūst brīnumainu
spēju dzirdēt katras tuvumā esošas sievietes
domas. Vispirms viņš grib no tā tikt vaļā, taču tad
saprot, cik šāda dzirdēšana varētu būt izdevīga.
Ne tikai, lai nodibinātu ciešākas attiecības ar
kārtējo skaistulīti, bet arī, lai apsteigtu sāncenses
darbā.
22.50 «Patiess draugs». Traģikomēdija. 2005.g.
0.45 «Četras istabas». ASV komēdija. 1995.g.
2.25 «Basketbolista dienasgrāmata». Drāma. 1995.g.
4.05 «Lampūni. Ziemassvētku brīvdienas».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1989.g.
5.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās». Seriāls. 1.sērija.
7.05 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 38.sērija.
7.30 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.55 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 19.sērija.
8.20 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls.
8.40 «Mūmija». Animācijas seriāls. 3.sērija.
9.10 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls. 2. un 3.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 20.raidījums.
10.30 «Zvaigznes ceļo».
11.30 «Dinozauru mednieki». Seriāls. 1.sērija.
12.25 «Kinomānija».
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
13.55 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.10 «Apvārdotais». Fantastikas komēdija. 2000.g.
17.55 «Rotaļlietu stāsts 2». ASV animācijas filma. 1999.
g. Rotaļlietas atgriežas – ar jauniem spēkiem,
jauniem draugiem un jauniem, fantastiskiem
piedzīvojumiem! Kovboju Vudijs izrādās ļoti sena,
vērtīga rotaļlieta, tāpēc ļauns leļļu kolekcionārs
viņu nolaupa. Vudija draugi, pārējās spēļmantiņas, dodas drosmīgo kovboju glābt. Bet viņiem
nav ne jausmas, ka Vudijam tīri labi ir iepatikusies dzīve muzejā, jo šeit viņš satiek savu nekad
neredzēto ģimeni.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dzīvais slazds». Trilleris. 1999.g.
22.35 «Alfijs». ASV un Lielbritānijas komēdija. 2004.g.
Lomās: Dž.Lovs, M.Tomeja, S.Sarandona u.c.
0.35 «Pūķu laidēji». Romantiska drāma, 2007.g.
2.50 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 8.sērija.
3.30 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 13.sērija.
4.15 «Dinozauru mednieki». Seriāls. 1.sērija.
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TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Politika ar Juriju Sokolovski» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).
21.45 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
22.30 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.25 «Humora festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
0.40 «Erotiskie stāsti. Izmanīgais mīlnieks» (latv. val.).
Erotisks seriāls.

9. janvāris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 4., 5.
un 6.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 25.sērija.
10.00 «Mārvijs Hammers». Populārzinātnisks seriāls
bērniem. 1.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Antarktika». Dokumentāla
filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Raimonds Pauls. Ilgais ceļš televīzijā».*
17.10 «Lietu daba. Šefpavāru klubs». Dokumentāla filma.
Katru gadu visas pasaules šefpavāri tiekas
kādā valstī, lai kopīgi iepazītu un izbaudītu tās
kultūru, vēsturi un pats galvenais – virtuvi. Šoreiz
šefpavāri, kuri ikdienā gatavo mielastus pasaules
valstu galvām, dodas uz Grieķiju. Klubs tiešām
uzskatāms par ekskluzīvu, jo tajā ir tikai pa
vienam pārstāvim no katras valsts. Katru dienu
viņi tiek cienāti ar izsmalcinātiem ēdieniem, un
uzņemšana ir patiešām valsts vizītes cienīga...
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Atgriešanās laimē». Romantiska drāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu
komēdija. 1970.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 Roberta Velsa koncerts.

LTV7
8.30 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri» (ar subt.).*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Krelles sniegavīram» (ar subt.).
Ukrainas romantiska pasaka. 2007.g.
13.40 «Basketbola apskats».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Maskavas apgabala Atlant – Rīgas Dinamo.*
16.10 «Bordertauna». Seriāls. 30. un 31.sērija.
17.05 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g.
18.45 «Krējums... saldais».
19.15 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
20.55 «Londonieši». Seriāls. 26.sērija.
21.45 «Sadedzināt pēc izlasīšanas». ASV komēdija. 2008.g.
23.25 2010.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā
Turīnā. Paraugdemonstrējumi.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 4.sērija.
6.55 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Animācijas filma.

Meklē darbu
Pasniedzu matemātikas privātstundas Meiju ceļā. Tālrunis 63024149, 29847725.
Masieris piedāvā dažāda veida masāžas
– gan salonā, gan privāti. Ir pieredze, sertifikāts. Tālrunis 29649375.
Veca, slima cilvēka aprūpē. Ir pieredze,
izglītība. Var piedāvāt arī darbu siltumnīcā.
Tālrunis 22379512.
Pasniedzējs palīdz vācu un krievu valodā
kā svešvalodās. Tulko. Tālrunis 26872900.
Varu strādāt jebkuru darbu, arī celtniecības
darbus. Tālrunis 26961256.
Varu aprūpēt vecu cilvēku. Ir pieredze un
sertifikāts. Tālrunis 26961256.
Vīrietis meklē darbu. Steidzami! Tālrunis
63028211, 26381274.
Aprūpēšu vientuļu vai slimu cilvēku – mājas uzkopšana, ēdiena pagatavošana utt.
Tālrunis 26786407, 63011191.

7.45 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». ASV
komēdijseriāls. 2.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Mežonīgie Rietumi». Piedzīvojumu filma. 1999.g.
12.35 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
14.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 11.sērija.
15.00 «Pazuduši kosmosā». ASV un Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 1998.g. Režisors S.Hopkinss. Lomās: V.Hērts, M.Rodžersa, H.Grēma, G.Oldmens.
Netālā nākotnē draud izsīkt planētas Zeme dabas
resursi, tāpēc vienīgais veids, kā izglābt cilvēci,
būtu pārcelties uz citurieni. Vārti, pa kuriem varēs
ceļot ātrāk par gaismu, jau tiek būvēti. Bet nepieciešami arī otri vārti galamērķī – uz planētas Alfa
Prima. Tos uzbūvēt tiek sūtīta Robinsonu ģimene,
un pacelšanās kosmosa kuģī izrādās sākums
nebijušiem kosmosa piedzīvojumiem.
17.15 «Klīst baumas, ka...» Romantiska komēdija. 2005.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Manolete». Romantiska drāma. 2007.g.
22.05 «Izšķirošais lēmums». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
0.30 «Meklējot Nekurzemi». Laikmeta drāma. 2004.g.
2.10 «Asinis un šokolāde». Trilleris. 2007.g.
3.45 «Agata Kristi. Karību mistērija». Detektīvfilma. 1983.g.
5.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 9.sērija.
5.45 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās». Seriāls. 2.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.55 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.50 «Punduris Gardegunis». Animācijas filma. 2003.g.
13.20 «Mocarts un četri draugi». Vācijas ģimenes filma.
2003.g. Lomās: K.M.Millers, A.Gauls, M.Rekersa,
N.Millere u.c. No savas saimnieces mazais četrkājis Mocarts ir saņēmis mantojumu. Viņa mierīgā
suņa dzīve būtu pilnībā nodrošināta līdz mūža
galam, ja nebūtu Tita, saimnieces radagabala,
kurš palicis bešā. Bet viņš ir izdomājis ļaunprātīgu plānu, kā tikt pie mantojuma. Ir tikai jānovāc
Mocarts no ceļa. Ar vienu gan viņš nav rēķinājies
– savu draugu ieradīsies glābt četri viņa draugi
Aleksandrs, Robijs, Hedviga un Lilija.
14.50 «Dzīvais slazds». Spriedzes filma. 1999.g.
16.55 «Deviņi mēneši». ASV romantiska komēdija. 1995.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 1.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Zirnekļcilvēks». ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
Lomās: T.Magvairs, K.Dansta, V.Defo, Dž.Franko
u.c.
23.00 «Imitators». ASV trilleris. 1995.g.
1.15 «Sieviešu noslēpumi». ASV drāma. 2000.g.
3.05 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
4.35 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).*
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (latviešu val.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Stulbs un visstulbākais. Kad Harijs satika Loidu»
(latv. val., ar subt. krievu val.). Komēdija. 2003.g.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.25 «Mans mīļais draugs». Latvijas autorraidījums.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.20 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
22.15 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.10 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.40 «Erotiskie stāsti. Draudzenes» (latv. val.). Erotisks
seriāls.

Aizsaulē aizgājuši
EDMUNDS VANAGS (dz. 1936. g.)
ANATOLIJS FOROFONOVS (dz. 1932. g.)
LAIMONIS FUKSIS (dz. 1925. g.)
GAĻINA MARKEVIČA (dz. 1933. g.)
REGĪNA GIDREVIČA (dz. 1953. g.)
OSVALDS ZAVINSKIS (dz. 1947. g.)
JADVIGA GRAHOVSKA (dz. 1942. g.)
ALMA BĒRZKALNE (dz. 1929. g.)
SANDRA PETROVSKA (dz. 1948. g.)
VELTA MINCENBERGA (dz.1930. g.).
Izvadīšana 30.12. plkst.11 Baložu
kapsētā.
ELGA JAKUBAITE (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 30.12. plkst.15 Baložu
kapsētā.
ROLANDS PRIEDE (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 30.12. plkst.11 Zanderu
kapsētā.
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NOTIKUMI

«Negribu 40 gadu vecumā stāvēt
fabrikā pie fasēšanas līnijas»

Jānis Burba, atgriezies no
darba Lielbritānijā:
«Latvijā bija švaki ar darbiem,
tāpēc atradu iespēju Anglijā, tā
sauktajā latviešu pilsētiņā Bostonā.
Atceros, mamma man jautāja: «Tu
vispār gribi braukt?» Atbildēju: «Ja
būtu izvēle, tad ne! Taču izvēles
nav, tāpēc ir jābrauc.» Tā kopā ar
vēl septiņiem jelgavniekiem devos
lasīt narcises. Solīja 5,80 mārciņas
par kasti. Šķiet, kas tad ko saplūkt
1000 puķītes un salikt pušķīšos pa
desmit, taču patiesībā tas ir grūti
un neiet nemaz tik ātri. Visu laiku
jāstrādā līdz plus trīs grādu temperatūrā. Auksti. Atceros, vienu
dienu bez pārtraukuma strādājot no
pulksten 7 līdz 16, izdevās salasīt
desmit kastes. Šo darbu dabūjām
caur pazīšanos, un par šo «pakalpojumu» paziņām samaksājām 200
mārciņas...
Vēlāk caur darbā iekārtošanas
aģentūru dabūju darbu fabrikā – līmēju uzlīmes, pakoju preci kastēs
un krāmēju uz paletēm. Tā desmit
stundas dienā. Darbs bija vieglāks
par narcišu plūkšanu, taču, laikam
ejot, tā kļuva aizvien mazāk un
mazāk. Proti, viesstrādnieki uz
aģentūru sāka soļot ar aploksnītēm,
konfekšu kastēm, lai pretī saņemtu
darbu visai nedēļai, bet pārējie, kuri
tā nedarīja, strādāja tikai divas trīs
dienas nedēļā. Vēl briesmīgāki bija
noteikumi, ka strādniekiem vecumā
līdz 21 gadam par stundu maksā
minimālo algu, kas bija 4,80 mārciņas, bet vecākiem šī minimālā alga
bija 5,80 mārciņas, kaut gan darbs

vienāds un padarīts arī vienādi.
Ņemot vērā, ka uz ārzemēm strādāt vispār negribēju braukt, visu
laiku iekšā bija doma par atgriešanos Latvijā. Kas pamudināja braukt
atpakaļ? Pirmkārt, būdams Anglijā,
internetā iepazinos ar meiteni Latvijā. Mēs mēnesi sarakstījāmies, un
viņa apsolīja, ka mani gaidīs. Pēc
30 dienām es tiešām atbraucu, lai
paliktu uz visiem laikiem, un tagad
esam kopā. Otrkārt, sev visu laiku
jautāju, vai tiešām gribu arī 40 gadu
vecumā stāvēt fabrikā pie fasēšanas
līnijas, jo tur nav izaugsmes iespēju.
Sev arī atbildēju: nē, es to negribu!
Tad piezvanīja brālis – viņš Rīgā
vēršot vaļā dārzaugu veikaliņu un
jautāja, vai negribu palīdzēt. Tā
nu es tagad strādāju viņa veikaliņā
par pārdevēju, novembrī atvērām
vēl vienu veikalu, kurā pieejama
produkcija no bioloģiskajām zemnieku saimniecībām, un sapņoju
par līdzīgu veikalu Jelgavā. Šodien
varu teikt – Anglijā uz darbu gāju
tāpēc, ka tas bija pienākums, taču
šeit braucu ar prieku. Jā, Anglijā
pavadītais laiks man ļāva daudz
labāk iepazīt cilvēkus, arī naudas
ziņā tur nopelnīju vairāk, taču tur
nav īstas dzīves.
Latvijā man ir mīlestība, te ir
mana ģimene, te ir manas mājas,
nevis māja, kuru dali ar vēl septiņiem teju svešiem cilvēkiem, te man
ir darbs, kurš man tiešām patīk un
dod pozitīvu enerģiju.
Tiem cilvēkiem, kuri šobrīd domā
– braukt prom vai ne, gribu teikt:
braukt varat, lai pārliecinātos, ka
naudu tur var nopelnīt vairāk, taču
tas nenāksies viegli, turklāt morāli
būsiet zaudētāji. Tiesa, šobrīd arī
tur atrast darbu ir diezgan grūti.
Mans jaunākais brālis vēl ir tur
– viņš strādājot tikai dažas dienas
nedēļā un nākamgad domā braukt
atpakaļ.»

Ceturtdiena, 2010. gada 30. decembris

Jaunais gads –
ar karnevālu un disko ballīti

Ilustrācija: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jau 31. decembra vakarā uz
jautru un pārsteigumiem pilnu
Jaungada sagaidīšanu ar mūziķiem, dažādām tematiskām
ballītēm jelgavniekus aicina arī
aģentūra «Kultūra» un pilsētas
naktsklubi.

zīmēt, gan skatīties multfilmas,» tā S.Sīle.
Jāpiebilst, ka līdzi jāņem arī groziņš, bet
kafiju visa vakara garumā un šampanieti
pusnaktī nodrošinās aģentūra «Kultūra».
S.Sīle piebilst, ka tieši pēc pusnakts durvis
vērs arī karaokes zāle. Protams, būs arī vakara vadītājs, kurš gādās par atrakcijām.
Uz krāšņu Jaunā gada sagaidīšanas
pasākumu aicina arī naktsklubs «Tonuss».
Proti, jau tradicionāli šeit notiks Jaungada
nakts karnevāls, šoreiz – ar sarkaniem
samta aizkariem, mežģīnēm, skaistām
dāmām jeb kabarē stilā. «Tradīcijas tiek
turpinātas, un arī šajā gadā aicinām ikvienu izvēlēties kādu karnevālam atbilstošu
tērpu un nākt pie mums. Karnevāls tiek
rīkots kabarē stilā, taču tērpu izvēle paliek viesu ziņā – priecāties varēs arī zaķu,
kaķu un citās maskās tērptie,» stāsta
kluba mākslinieciskais direktors Edijs
Stablenieks, piebilstot, ka apmeklētājus
karnevāla tērpos visu nakti gaidīs kāds
pārsteigums. Šajā naktī paredzēts arī
kabarē šovs, par muzikālu baudījumu
visām gaumēm gādās dīdžeji, bet jautrību
nodrošinās vakara vadītājs – aktieris un
svarcēlājs Aleksandrs Radzevičs. «Tāpat
desmit sekundes pirms pulksten 24 visi
kopā Lielajā zālē skaitīsim no desmit līdz
viens un saskandināsim šampanieti.» Ieejas biļetes iepriekšpārdošanā par diviem
latiem pieejamas bārā «Big Game», pasākuma dienā līdz pulksten 24 tās maksās

Tiesa, mazliet pieticīgāk, taču arī šogad
uzņēmēji un mākslinieki gādājuši par to,
lai jelgavniekiem būtu, kur kopīgi sagaidīt
Jauno gadu, un katra paša ziņā vien paliek
izvēle, kā iesākt 2011. gadu.
Pēc gada pārtraukuma atjaunota tradīcija svētku balli rīkot kultūras namā.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle informē, ka pērn
balle nenotika finansiālu iemeslu dēļ, taču
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, šogad, ņemot vērā iedzīvotāju interesi par
foto no J.Burbas personīgā arhīva to, vai balle notiks, nolemts, ka tā būs. Un
31. decembrī Jelgavas kultūras namā visi
«Jelgavas Vēstnesis» aicina atsaukties
gaidīti no pulksten 21 līdz 3. «Par labu
arī citus, kuri pēc īsākas vai garākas
mūziku gādās kādreizējā grupas «Modo»
prombūtnes atgriežas pilsētā un ir gaun šova «Dziedošās ģimenes» dalībniece
tavi dalīties savā pieredzē. Mēs labprāt
jūs uzklausīsim! Rakstiet uz e-pastu:
Ira Krauja-Dūduma kopā ar savu grupu,»
redakcija@info.jelgava.lv!
stāsta S.Sīle, aicinot ieejas kartes uz balli
iegādāties savlaicīgi kultūras nama kasē.
Tās cena – desmit lati. «Ja ir ģimenes,
Kultūras pasākumi
kuras vēlas ņemt līdzi bērnus, viņiem
 31. decembrī no pulksten 21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku pie- ieejas maksa ir pieci lati, un bērniem būs
dāvā Ira Krauja-Dūduma un draugi, atrakcijas un pārsteigumi, šampanietis iekārtots rotaļu stūrītis, kurā varēs gan
pusnaktī, karaoke. Biļešu cena – Ls 10 un neliels groziņš.
 2. janvārī pulksten 15 – Jaungada koncerts. Piedalās orķestra «Zelmeri»
pūšamo instrumentu kvintets. Vadītājs Bruno Jurgenbergs (Svētās Annas
katedrālē).
 Ritma Gaidamoviča
 9. janvārī pulksten 14 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde Pristijs
«Mazā raganiņa» (latviešu valodā). Režisores – L.Ņefedova un K.Zotova.
Grupa «Otra puse» izveidojusi īpašu akustisko ziemas koncertprogBiļešu cena – Ls 1,50 (kultūras namā).
rammu, ar kuru 13. janvārī pulksten 19 viesosies arī Jelgavas kultūras
 9. janvārī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas
namā. Koncerts īpašs ar to, ka 50 santīmi no katras pārdotās biļetes
«Čaika» izrāde Pristijs «Mazā raganiņa» (krievu valodā). Režisori – A.Matisons
tiks ziedoti SOS bērnu ciematu atbalstam. Koncertā piedalīsies arī
un A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 1,50 (kultūras namā).
Jelgavas bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa».
 13. janvārī pulksten 19 – grupas «Otra puse» ziemas akustiskais koncerts
SOS bērnu ciematu atbalstam. Piedalās viesmākslinieki: R.Ūdris (grupa «The
«Pateicoties labdarības organizācijas
Šis koncerts paredzēts ģimenēm, progHobos»), meiteņu trio «Limonāde», Jelgavas bērnu vokālais ansamblis «Roti- «SOS bērnu ciematu asociācija» finan- rammā – labākās dziesmas no visiem trim
ņa». Programmā dziesmas no grupas albumiem «Pēc lietus», «Nakts vai rīts» sējumam, grupa 2009. gadā izdeva Zie- grupas albumiem. Kopā ar grupu «Otra
un «Piparkūku sirsniņa». Biļešu cena – Ls 5,50; 4,50 (kultūras namā).
massvētku dziesmu albumu, tieši tāpēc puse», kuras solists ir Normunds Pauniņš,
 15. janvārī pulksten 13 – Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts (kultūras šoziem visā Latvijā organizējam tūri ar muzicēs Rolands Ūdris no grupas «The
namā).
labdarības akustiskajiem koncertiem. 50 Hobos», kā arī Gunāra Kalniņa gospeļkora
 16. janvārī pulksten 14 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde Dž.Patriks santīmi no katras biļetes tiks novirzīti «GG Choir» dziedošo meiteņu izveidotais
«Dīvainā misis Sevidža». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2 (kultūras SOS ciematiem,» stāsta grupas «Otra trio «Limonāde». Tāpat uz skatuves kāps
namā).
puse» menedžere Inese Vīksnāne.
Agijas Pizikas vadītais bērnu vokālais

2 latus, pēc pulksten 24 – 4 latus. «Katru
gadu savos apmeklētājos cenšamies radīt
īpašu svētku sajūtu. Tā būs arī šogad,
bet, kā to panāksim, lai paliek intriga,» tā
E.Stablenieks, atklājot, ka ballīte ilgšot līdz
pēdējām apmeklētājam.
Arī muzikālais klubs «Jelgavas krekli»
sarūpējis gadu mijas ballīti, kas šā gada pēdējā dienā sāksies pulksten 22 un beigsies
2011. gadā uz rīta pusi. «Jelgavas kreklu»
īpašnieks Ainārs Tamisārs informē, ka
Vecgada naktī par dzīvespriecīgām dejām
rūpēsies grupa «Dukuri», kuras repertuārā būs labākās un populārākās kā pašmāju, tā ārzemju dziesmas. Ieejas maksa – 5
lati. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šajā
naktī uz lielā ekrāna būs iespēja redzēt un
dzirdēt Valsts prezidenta uzrunu svētkos.
Pēc tās kā dāvanu no «Jelgavas krekliem»
katrs apmeklētājs saņems glāzi dzirkstoša
šampanieša, būs arī piparkūkas. «Galdiņus
aicinām rezervēt laikus «Jelgavas kreklu»
kafejnīcā,» tā A.Tamisārs, piebilstot, ka
dreskods šajā vakarā – demokrātisks, bet
svinīgs.
Savukārt rudenī atvērtajā klubā «Opera» ikviens gaidīts uz 80. gadu ballīti disko
stilā. «Tā ir tematiskā diskotēka, kurā
ikvienu aicinām ievērot arī atbilstošu ģērbšanās stilu – disko,» tā kluba saimnieks
Andris Tions. Ieejas maksa – 3 lati.
Jāpiebilst, ka dažādi pasākumi notiks
arī citviet pilsētā.

«Otra puse» atbalstīs SOS bērnu ciematus

Izstādes
 Līdz 29. janvārim – Jelgavas Mākslinieku biedrības 40. jubilejas izstāde
«Jelgavai azotē» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 4. janvāra – bērnu un jauniešu centra «Junda» fotokluba izstāde
«Latvija jauniešu acīm». Fotokluba vadītājs – Mihals Mražiks (kultūras nama
2. stāvā).
 No 5. janvāra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (kultūras
nama 1. stāva Lielajā foajē).
 No 6. janvāra – Ulda Muzikanta fotogrāfiju izstāde «Purva augi» (kultūras
nama Mazajā foajē).
 Līdz 20. janvārim – audzēkņu darbu izstāde «Atvērtās durvis» (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 30. janvārim – mākslinieces Nellijas Darkēvičas darbu izstāde (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

ansamblis «Rotiņa». Koncertā vēl nedzirdētās versijās skanēs gan grupas «Otra
puse» jau zināmie hiti, gan kopdziesmas
ar bērniem no pagājušajā gadā izdotā Ziemassvētku albuma «Piparkūku sirsniņa».
Kopumā koncertprogrammā iekļautas
18 dziesmas un četras audiopasakas par
ziemu.
Biļešu cena uz koncertu – 5,50 un 4,50
lati. Iegādājoties četras vai vairāk biļetes,
mūziķi piedāvā ģimeņu un draugu biļetēm
25 procentu atlaidi. Biļetes var iegādāties
«Biļešu paradīzes» kasēs, internetā: www.
bilesuparadize.lv, kā arī Jelgavas kultūras
nama kasē. Bērniem līdz septiņu gadu
vecumam, ja netiek aizņemta atsevišķa
sēdvieta, ieeja koncertā ir bez maksas.

Jaunā gada dievkalpojumi pilsētas dievnamos
Svētās Annas
katedrālē
2. janvārī pulksten 10 – Jaungada dievkalpojums.
6. janvārī pulksten 18 – Zvaigznes dienas
dievkalpojums.
Baptistu baznīcā
31. decembrī pulksten 17 – gada pēdējais
dievkalpojums.
2. janvārī pulksten 11 – gada pirmais
dievkalpojums.

Svētā Jāņa evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
2. janvārī pulksten 10 – Jaungada dievkalpojums; pulksten 12.15 – bērnu dievkalpojums.
6. janvārī pulksten 18 – Zvaigznes dienas
dievkalpojums.
Jelgavas Romas katoļu katedrālē
1. janvārī – Jaunais gads un Dieva mātes svētki;
pulksten 9 – Svētā mise (poļu valodā); pulksten
11 un 16 – Svētā mise.

2. janvārī pulksten 9 – mēneša pirmās svētdienas dievkalpojums. Svētā mise (poļu valodā).
6. janvārī – Kunga parādīšanās svētki (Triju ķēniņu diena); pulksten 9 – Svētā mise (poļu valodā). Pēc mises – Vissvētākā sakramenta uzstādīšana; pulksten 11 – Svētā mise ar krīta, vīraka un mirru pasvētīšanu; pulksten 18 – vakara
Svētā mise.
Vasarsvētku dievnamā
1. janvārī pulksten 11 – Jaunā gada dievkalpojums.

