Mūsu pilsētas nākotne ir tik liela, cik liela ir
mūsu spēja plānot, darīt un realizēt savus
sapņus. Nebaidīsimies sapņot par to, kādu
mēs vēlētos redzēt savu Jelgavu – pilsētu izaugsmei! Novēlu jelgavniekiem būt
drošākiem, pārliecinātākiem, atvērtākiem
jaunām iespējām, lepoties un celt godā
savu pilsētu.
Lai Jaunajā gadā katru dienu mūs pavada
optimisms un izdošanās ikkatrā darbā! Lai
2012. gads ir veiksmīgs un nes uzlabojumus!
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Jelgavas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Šodien sāk skaitīt! stiprinājumus diviem tiltiem

Kā atpazīt skaitītāju?

Tautas skaitītāja atpazīstamības zīmes ir violetā lentē
iekārta apliecība (tajā ir fotogrāfija, tautas skaitīšanas
logo, personas vārds un uzvārds, iecirkņa
numurs) un datorsoma ar tautas skaitīšanas logo un iecirkņa
numuru. Tautas skaitītāja identitāti var pārbaudīt, zvanot uz
bezmaksas tālruni 80000777,
nosaucot viņa vārdu, uzvārdu,
savu dzīves vietu un uz datorsomas redzamo numuru.
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537 805 nelegālās cigaretes
185 litrus nelegālā alkohola
Nelegālā alkohola un
cigarešu apkarošana
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Novērtējama ir katra cilvēka
iniciatīva
 Jānis Kovaļevskis

«Esam uzsākuši darbu
pie 2012. gada pilsētas
budžeta veidošanas, ko
izskatīsim janvāra domes sēdē. Varu apliecināt, ka tas būs ar lielāku
vai mazāku pluss zīmi
visām nozarēm. Mūsu
prioritātes tāpat kā iepriekšējos gados būs
infrastruktūras attīstība,
izglītība, sociālā joma.
Iespēju robežās šogad
lielāku akcentu liksim
arī uz uzņēmējdarbības
vides attīstību,» uzsver
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.

prasības pret izglītojamajiem, jo
skolēns, kurš nevar sekmīgi pabeigt
pamatskolu, diezin vai būs spējīgs
apgūt rasēšanu, iemaņas darbā ar
programmējamajiem darbgaldiem
un citas zināšanas, kuras pieprasa
darba devējs. Šajā sistēmā iekļausim
arī vispārizglītojošās skolas, kuras
varētu specializēties informācijas
tehnoloģiju vai kādā citā darba tirgū
pieprasītā jomā. Diemžēl valstiskā
līmenī šīs reformas tiek realizētas
pārāk gausi.
Salīdzinoši maz skolēnu un
studentu redz sevi uzņēmējdarbībā. Kā pietrūkst, lai cilvēki
aktīvāk pievērstos kaut vai
mikrouzņēmējdarbībai?
Manuprāt, pietrūkst uzņēmības
un zināšanu, jo idejas mūsu jauniešiem ir gana labas. Nākamā gada
budžetā esam atvēlējuši līdzekļus
studentu ideju konkursam. Gadījumā, ja uzņēmēji studentu idejas atzīs
par perspektīvām, esam vienojušies,
ka šiem jauniešiem padomu neliegs
biznesa inkubatora speciālisti, lai
pēc tam tās realizētu sadarbībā ar
uzņēmējiem.

Domes priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka to, cik veiksmīgs būs
nākamais gads, lielā mērā noteiks
ne tikai tas, kā attīstīsies Eiropas
ekonomika, bet arī tas, cik veiksmīgi
mūsu uzņēmēji spēs pārdot saražoto
valstīs ārpus ES. «Šobrīd vairākiem
pilsētas uzņēmējiem izdevies no
slēgt sadarbības līgumus ar Krieviju, kuras tirgus pēc pievienošanās
Kādas ir Jelgavas prioritātes
Pasaules Tirdzniecības organizācijai nākamajā ES budžeta plānokļuvis atvērtāks. Mums kā ražojošai šanas termiņā, sākot no 2014.
pilsētai šis potenciāls ir jāizmanto,» gada?
turpina A.Rāviņš.
Lielo pilsētu asociācijā esam
nākuši klajā ar priekšlikumu, ka
Pilsētas vārds šogad skanējis turpmāk ES finansējums jākongan saistībā ar tradicionālajiem centrē nozīmīgākajos attīstības
festivāliem un realizētajiem in- centros atbilstoši katras pilsētas
frastruktūras projektiem, gan faktiskajām vajadzībām, nevis
daudzām citām lietām. Kuri Finanšu ministrijas izstrādātajām
notikumi pilsētā, jūsuprāt, šo- vadlīnijām. Visiem ir skaidrs, ka
gad ir īpaši atzīmējami?
Jūrmala ir kūrortpilsēta un tur
Īpaši jāizceļ ilgi gaidītie un nu jau jāattīsta tūrisms, turpretim Jelgavā
daļēji realizētie lielie infrastruktūras jāakcentē izglītība un mašīnbūves
attīstības projekti. Esam pabeiguši attīstība. Tās arī ir mūsu prioritāDobeles šosejas, Garozas ielas re- tes. Piemēri šādai pieejai nav tālu
konstrukciju, uzsākti darbi Raiņa jāmeklē – kaut vai Lietuvas mazpilielā un Čakstes bulvārī. Šie darbi sēta Druskininki, kura visā reģionā
tiek realizēti sarežģītos apstākļos, kļuvusi par atpazīstamu kūrortu,
vienlaikus atjaunojot ūdenssaim- pateicoties mērķtiecīgam ES finanniecības komunikācijas. Jāuzteic sējuma ieguldījumam. Savukārt
arī izglītības jomā paveiktais. Pilsētā lauku teritorijas jāveido kā dzīves
ir izveidoti divi kompetenču attīs- telpa – ar labiem pievedceļiem un
tības centri. Esam atklājuši jaunu nepieciešamajiem pakalpojumiem.
bērnudārzu «Ķipari». Pavisam Meža vidū rūpnīcu neviens necels,
jaunu veidolu ieguvusi Amatu vi- gluži otrādi – laukos darba vietu
dusskola, kurā paralēli īstenotajiem skaits tikai samazināsies, jo šobrīd
energoefektivitātes pasākumiem lauksaimniecībā nodarbinātie ir
modernizētas arī mācību telpas un aptuveni pieci procenti no visiem
iegādāts jauns aprīkojums. Tomēr strādājošajiem, kas uz Eiropas
būtiskākais ir tas, ka esam pārva- fona ir salīdzinoši
rējuši ekonomiskās lejupslīdes pe- augsts rādītājs,
riodu, jo šogad, pateicoties precīzam savukārt darba
un saliedētam komandas darbam, ražīgums ir viens
pilsētas budžets ir izpildīts par no zemākajiem.
108 procentiem. Tas, protams, nav Labāk, lai šie ciliemesls svinībām, jo apzināmies, ka vēki brauc strānebūt ne visi pilsētas iedzīvotāji to dāt uz pilsētām
izjūt, tomēr tas ir apliecinājums, ka nekā meklē laimi
esam uz pareizā ceļa.
citās zemēs.
Liels akcents tiek likts uz
profesionālajām skolām, tomēr
pārmaiņas, kaut vai sarūkošā
skolēnu skaita dēļ, nepieciešamas arī vispārējās izglītības
sistēmā.
Tā nav mūsu iegriba, bet dzīves
nepieciešamība. Šobrīd lielākajā
daļā Eiropas valstu vismaz 50
procenti pamatskolas absolventu izglītību turpina arodskolā.
Savukārt pilsētā joprojām ap 65
procentiem absolventu izvēlas mācības turpināt vidusskolā, lai gan
ir novērojama tendence par labu
arodizglītībai. Tādēļ turpināsim
strādāt, lai mainītu attieksmi pret
profesionālo izglītību un celtu tās līmeni, nodrošinot atbilstošas mācību
telpas, aprīkojumu un profesionālus
pasniedzējus. Jāpaaugstina arī

«Gada nogalē vairākkārt esam tikušies gan ar Maskavas valdības administrācijas, gan transporta nozares
pārstāvjiem, lai runātu par «Amo Plant» rūpnīcas attīstību. Viņi detalizēti iepazinās ar situāciju un atzīst,
ka «Amo Plant» piedāvātie autobusi ir krietni kvalitatīvāki par Maskavas autobusu parkā izmantotajiem
Foto: Ivars Veiliņš
LIAZ modeļa autobusiem,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
vijā nav nedz nodokļu atlaižu, nedz cilvēkiem. Savukārt pret tiem, kuri ziņo par nebūšanām gan ar interkādu citu instrumentu, ar kuriem nevar atrast darbu objektīvu iemes- aktīvās kartes starpniecību, gan pa
piesaistīt šos jaunos darba devējus. lu dēļ, vienmēr esam izturējušies ar tālruni 8787. Pat kolēģi no mūsu
Tādēļ bieži vien zaudējam konku- sapratni, jo arī pēdējos gados, kad sadraudzības pilsētas Ruelmalmerences cīņā ar kaimiņvalstīm.
visās budžeta pozīcijās izdevumus zones Francijā atzina, ka atrodas
nācās samazināt, izdevumus sociā- ledus laikmetā, salīdzinot ar tām
Sakārtojot pilsētas infra- lajai palīdzībai palielinājām.
iespējām, ko piedāvā POIC.
struktūru, arvien aktuālāks
kļūst jautājums par to, kā
Aptuveni piecsimt jelgavnieDaudzi 11. Saeimas vēlēšadažādot pilsētvidi. Šajā ziņā ku piedalījās Krievijas Valsts nās balsoja par pārmaiņām, bet
pienesumu varētu dot metāla domes vēlēšanās, gandrīz pieci šobrīd atzīst, ka kļūdījušies. Kā
skulptūru festivāla darbi.
tūkstoši parakstījās par to, lai jūs vērtējat tā sauktās tiesiskuStrādājot ar lielajiem projektiem, krievu valoda oficiāli tiktu at- ma koalīcijas darbu?
ne vienmēr izdodas pievērst uzma- zīta par otru valsts valodu. Par
20. gadsimtā vēsture pieredzēnību dažādām detaļām, kas piešķir ko liecina šie skaitļi?
jusi daudzus reformu virzītājus,
pilsētai šo vitalitātes sajūtu. Metāla
Visvairāk mums pietrūkst sav- sākot jau no sociālisma sludinātāskulptūras noteikti ir viens no vei- starpējās sapratnes un vienotas jiem, kuru reformu sekas izjūtam
diem, kā dažādot pilsētvidi. Jau sā- informācijas telpas. Zināma vaina joprojām. Katrai pieteiktajai reforkam daļu no tām izvietot pilsētvidē. jāuzņemas abām pusēm. Mēs ne- mai ir jābūt konkrētam mērķim.
Gaisā virmo arī ideja par simboliska varam administratīvi prasīt, lai Lai reformas noritētu mierīgi,
tēla – klīstošā studenta – skulptūras cilvēks ir lojāls pret savu valsti vai bez masu protestiem, cilvēkiem
veidošanu pie topošā gājēju tilta no pilsētu, ja viņš faktiski dzīvo citā in- jāsaprot, uz ko mēs ejam. Cilvēki
Čakstes bulvāra uz Pasta salu. Šis formācijas telpā. Tajā pašā laikā nav vairs nevēlas piedzīvot vardarbītēls simboliski sasauksies ar sald- saprotams, kādēļ mums būs jādodas gas reformas. Diemžēl reformēsērīgo melodiju «... pa Jelgavu kāds uz referendumu, lai visai pasaulei tāji īsti neizprot, ko vēlas sasniegt
students klīst...».
vēlreiz apliecinātu, ka Latvijā nevar katrā konkrētā nozarē. Nepamet
būt citas oficiālās valodas kā vienīgi sajūta, ka, piesaucot reformas un
Uzņēmēji un sociālie darbi- latviešu. Nacionālos jautājumus ir oligarhus, tika realizēta iecere nonieki arvien biežāk norāda, ka ļoti viegli uzkurināt, tā tas notiek ne mainīt vienus cilvēkus pret citiem.
viena no mūsu lielākajām prob- tikai Latvijā. Šie jautājumi ir pārlie- Vai valstij bija vajadzīgas šādas
lēmām ir tā, ka daļa iedzīvotāju ku politizēti, jo ikdienas saskarsmē reformas, protams, jālemj katram
savai minimālajai iztikšanai mēs nejūtamies tik atrauti viens no pašam, bet, ja mēs runājam par
pabalstu veidā saņem nodok- otra, tādēļ aicinātu politiķus rūpīgi izglītību, infrastruktūras attīstīļu maksātāju naudu, neko pārdomāt savu turpmāko rīcību.
bu, valsts pārvaldes jautājumiem,
nedarot. Kādas ir pašvaldības
tad to virzība šobrīd ir pamatīgi
iespējas risināt
Piedalīsieties referendumā? nobremzēta. Un tas notiek brīdī,
šo situāciju?
Jā, piedalīšos, lai apliecinātu, kad mums Eiropai jāprezentē savs
Diemžēl tā tas ka šajā valstī ir nepieciešama tikai redzējums par turpmāko valsts
arī ir, jo cilvēki ir viena oficiālā valoda.
attīstību un virzieniem, kuros
iemācījušies rēvēlamies ieguldīt naudu. Lai kā
ķināt un saņemt
No publiskās pārvaldes vie- dažs labs vēlētos, mums šobrīd nav
pabalstu reizēm dokļa Jelgavas pašvaldība laika mācīties un izzināt, mums ir
ir izdevīgāk nekā daudzas novitātes ieviesusi rīt jāsaka, ko mēs darīsim, lai pēc
strādāt par mini- viena no pirmajām – kaut tam nebūtu jāvaimanā, ka atkal
mālo atalgojumu. vai vienas pieturas aģentūru, esam apdalīti.
Ne vienmēr var kvalitātes sistēmu, valstiskā
vainot cilvēkus, līmenī esam saņēmuši atzinību
Ar ko jelgavniekiem jārēķitomēr liela daļa par veiksmīgi realizētiem pro- nās nākamajā gadā?
no pabalstu saņē- jektiem vides un e-pārvaldes
Nākamgad turpināsim realizēt
mējiem ir ilgsto- jomā. Vai iedzīvotāji novērtē lielos pilsētas infrastruktūras prošie bezdarbnieki, šos uzlabojumus?
jektus. Visvairāk cilvēki noteikti
kuri palīdzības
Teju katru gadu atzīmējam kādu izjutīs Lielās ielas remontdarbus,
saņēmēju sa- notikumu, kurš Jelgavā noticis mainīsies pilsētas ikdienas aprite
rakstā bija gan pirmo reizi. Piemēram, 5. janvārī un pārvietošanās maršruti. Tādēļ
ekonomiskās izaugsmes gados, gan atzīmēsim 190. gadskārtu, kopš Jel- aicinu izturēties ar sapratni, jo pēc
tur atrodas arī šobrīd. Tas liecina, gavā sāka iznākt pirmais laikraksts rekonstrukcijas šī iela iegūs pavika problēmas ir dziļākas, un te latviešu valodā «Latviešu Avīzes». sam citu veidolu un mēs varēsim
nav runa tikai par slinkumu vien. Tādēļ nekad neesam vairījušies no lepoties arī ar pilsētas centrālo ielu.
Nākamajā gadā šiem cilvēkiem grūtībām un daudzas lietas esam Tāpat vēlos aicināt iedzīvotājus
piedāvāsim iesaistīties pagaidu sa- darījuši pirmie. Ir gandarījums, ka arī pašiem domāt par to, kā veidot
biedriskajos darbos. Parasti vismaz tas tiek novērtēts arī valsts līmenī. pilsētu skaistāku, kaut vai sakopjot
daļai tas kalpo par stimulu meklēt Tā, piemēram, Pašvaldības opera- savā īpašumā esošās teritorijas, jo
pastāvīgu darba vietu. Nekādu tūlī- tīvās informācijas centrs (POIC) visu par pilsētas naudu nevarēsim
tēju risinājumu šai problēmai nav, jo šogad saņēma balvu «Platīna pele» paveikt. Apsveicama ir katra pilsēuzņēmēji pārsvarā gadījumu discip- par labāko e-pakalpojuma risināju- tas iedzīvotāja iniciatīva, jo tā mēs
līnas un darba iemaņu trūkuma dēļ mu starp pašvaldībām. Prieks, ka veidojam ne tikai pilsētas vidi, bet
nav ieinteresēti piedāvāt darbu šiem cilvēki novērtē šo iespēju un aktīvi uzņemamies arī atbildību.

«Šogad pilsētas budžets ir izpildīts par
108 %. Tas, protams,
nav iemesls svinībām,
jo apzināmies, ka nebūt ne visi iedzīvotāji
to izjūt, tomēr tas apliecina, ka esam uz
pareizā ceļa.»

Lielāko daļu
no pieejamajiem ES līdzekļiem pašvaldība iegulda infrastruktūras
attīstībā. Vai
ilgtermiņā šie
ieguldījumi attaisnosies? Izskan viedoklis, ka šādā veidā
nav iespējams panākt ekonomisko izaugsmi.
Tikai ieguldot infrastruktūrā,
varam cerēt uz uzņēmējdarbības
attīstību. Mēs konkurējam ar citām
valstīm, un šobrīd vairs nepietiek
tikai ar sakārtotu zemesgabalu
– potenciālie investori vēlas arī
apmācītu darbaspēku un atbalstu
no valsts. Pie pēdējā mūsu sarunas
bieži vien apstājas, jo diemžēl Lat-

Pilsētnieks vērtē

Vai atbalstāt prezidenta iniciatīvu svētku uzrunu teikt nevis
Jaungada naktī, bet
gan 1. janvārī pulksten 14.45?
Ella, grāmatvede:
– Nē, man
šī doma nepatīk. Cilvēki tomēr ir
pieraduši, ka
prezidents tautu uzrunā īsi pirms
pulksten 24. Viņi ar to rēķinās,
ieslēdz televizoru un noklausās
svētku runu. Domāju, ja uzruna
būs 1. janvārī, turklāt tādā laikā –
pulksten 14.45 –, to noklausīsies
daudz mazāk cilvēku. Iespējams,
ka daļa vēl šajā laikā gulēs pēc
Jaungada nakts ballītes.
Monika, jelgavniece:
– Tā ir Valsts
prezidenta izvēle – kā viņš
gribēs, tā darīs. It kā jau
pierasts, ka prezidents runu saka
pulksten 23.50, kad virkne Jaunā
gada sagaidītāju jau ir līksmā
prātā, tāpēc, iespējams, daļai
prezidenta teiktais aiziet gar
ausīm, daļa to nemaz nedzird.
Šī iemesla dēļ es pat pieļauju, ka
piemērotāks laiks ir 1. janvāris,
kad cilvēki jau izgulējušies.
Gatis, laukstrādnieks:
– Tr a d ī c i j a
tomēr ir, ka
prezidents
runā Jaungada naktī. Taču
varbūt pārmaiņas ir vajadzīgas.
Tiesa, Jaungada naktī noteikti
klausītāju būs vairāk nekā 1. janvārī pa dienu. Domāju, reti kurš
1. janvārī speciāli slēgs televizoru, lai noklausītos Andra Bērziņa
runu. Ja nu vienīgi pensionāri.
Velta, pensionāre:
– Es katru
gadu prezidenta runu
noklausos un
palieku pie
pārliecības, ka tā jāsaka Jaungada naktī, īsi pirms pusnakts.
Prezidents gan izvēlējies 1. janvāri. Atzīstu, ka speciāli nesēdēšu mājās un runu negaidīšu:
ja sanāks – paklausīšos, ja ne
– tad ne.
Andrejs, strādā projektēšanā:
– Manuprāt,
runa ir jāsaka
vēl šajā gadā,
lai jauno varam sākt ar jaunām domām, nerunājot par vecām lietām. Mans
ierosinājums gan ir šo runu teikt
nevis īsi pirms pulksten 24, bet
agrāk – ap ziņu laiku, kad viesi
jau sapulcējušies.
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Pirmklasnieku reģistrācija sāksies
pēc skolēnu brīvlaika – 9. janvārī
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas dome sēdē apstiprinājusi uzņemamo
izglītojamo skaitu pilsētas izglītības iestāžu 1.,
7. un 10. klasē. Bērnu reģistrēšana mācībām 1.
klasē šogad sāksies pēc
skolēnu ziemas brīvlaika
– 9. janvārī. Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza gan
aicina vecākus uzreiz
pirmajā dienā neveidot
rindas izglītības iestādēs, lai pieteiktu bērnu
mācībām, jo vietu pietiks visiem.
Nākamajā mācību gadā skolas
gaitas jāuzsāk bērniem, kuri
dzimuši 2005. gadā. Ņemot vērā
dzimušo bērnu skaitu, mācības
1. klasē septembrī būtu jāsāk
vairāk nekā 670 bērniem. Šogad
uz skolu 1. septembrī devās 692
pirmklasnieki. Pirmklasniekus
jaunajā mācību gadā uzņems sešas
pilsētas skolas. G.Auza stāsta, ka
apstiprināto vietu skaits 1. klasē
skolās, apzinot skolu iespējas, cik
skolēnus katra skola var uzņemt,
ir vairāk nekā septiņi simti.
Skolēnu reģistrācija 1. klasei visās izglītības iestādēs tiks
sākta pirmdien, 9. janvārī, kad
no brīvdienām būs atgriezušies
skolēni. Lai to izdarītu, vecākiem,
līdzi ņemot personu apliecinošu
dokumentu un bērna dzimšanas
apliecību, jādodas uz izvēlēto skolu
un pie sekretāres lietvedes jāaizpilda iesniegums. «Vietas izglītības
iestādēs tiks nodrošinātas visiem
2005. gadā dzimušajiem bērniem,
tāpēc satraukumam no ģimeņu
puses nav pamata. Tieši tāpēc arī
aicinu vecākus jau pirmajās dienās
nestāvēt rindās,» tā G.Auza. Domājot, kurā skolā bērnam mācīties,
pārvaldes vadītāja iesaka izvēlēties
to skolu, kura tuvāk dzīvesvietai.

No 1. februāra par
6,1 procentu paaugstināsies siltuma
tarifs Jelgavā – to
paredz apstiprinātie
SIA «Fortum Jelgava»
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifi.
Tarifu projektu izskatīšanai
Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā uzņēmums iesniedza
saistībā ar dabasgāzes akcīzes
nodokļa ieviešanu, un pagājušajā nedēļā regulators tos
apstiprināja. Regulatora preses pārstāve Daiga Reihmane
aģentūrai LETA norāda, ka
«Fortum Jelgava» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifi ir noteikti tādā apmērā,
lai segtu uzņēmuma sniegto
pakalpojumu izmaksas pie plānotā pakalpojumu apjoma. «Iz-

Pilsētā uzstādīta pirmā metāla skulptūra ārpus Uzvaras
parka. Mājvietu pie pilsētas
kultūras nama radis «Romantiskais tipāžs» – laterna,
ko pirmajā Metālmākslas
simpozijā izveidoja latviešu
mākslinieks Egons Peršēvics.
«Romantiskais tipāžs» pie
kultūras nama «dzīvo» jau
nedēļu, un laterna ieslēdzas
un izslēdzas reizē ar pilsētas
ielu apgaismojumu. Aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics stāsta, ka
šajā laikā ne viens vien pilsētnieks jau fotografējies pie tās
– tātad cilvēkiem patīk. «Šī ir
pirmā metāla skulptūra, kas
atradusi vietu pilsētā. Ceru,
ka nākamā – metāla tulpe
– tiks uzstādīta pie Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra jau pavasarī,» tā M.Buškevics. Pārējās
astoņas metāla skulptūras
joprojām stāv Uzvaras parkā,
un M.Buškevics piebilst, ka
iedzīvotāji tur tās varēs vērot
arī Ledus skulptūru festivāla
laikā, kas gaidāms no 10. līdz
12. februārim.

1. klase
130
90
60
110
145
180

7. klase
100
110
75
-

10. klase
70
120
70
52
56
26
-

12.a maršrutā – līdz Valgundei, informē Jelgavas
Autobusu parka (JAP)
satiksmes organizācijas
inženieris Gatis Dūmiņš.
«Lēmums saīsināt reisus
ārpus pilsētas ir saistīts ar
valsts finansējuma samazināšanu,» viņš norāda.

JAP pārstāvis skaidro, ka no 1.
janvāra 5. autobusa reiss pulksten
5.40 Centrs–Dzirnieki (darba dienās) tiks slēgts, bet tā vietā būs
jauns reiss pulksten 6.13 Centrs–
Blukas (darba dienās); tiks slēgts
arī reiss pulksten 6.15 Dzirnieki–Bērzu kapi (darba dienās), tā
vietā tiks atklāts reiss pulksten 6.32
vērtējot siltumenerģijas apgādes Blukas–Bērzu kapi (darba dienās).
pakalpojumu tarifus, regulators Vēl sešiem 5. maršruta reisiem tiks
ir secinājis, ka tos veidojošās grozīts atiešanas laiks, nemainot
izmaksas ir ekonomiski pamatotas,» tā viņa.
Tas nozīmē, ka no nākamā
gada 1. februāra salīdzinājumā  Ilze Knusle-Jankevica
ar pašreiz spēkā esošo tarifu
gaidāms pieaugums par 2,54 laSIA «Jelgavas ūdens»
tiem par megavatstundu, kas ir
ūdenssaimniecības atpar 6,1 procentu vairāk, norāda
tīstības projekta 3. kār«Fortum Jelgava» valdes locekle
tā plāno izbūvēt kanaAina Bataraga.
lizāciju un ūdensvadu
Jaunais siltumenerģijas apvairākos ielu posmos,
gādes pakalpojumu gala tarifs
kur iedzīvotājiem būs
pie pašreizējās gāzes tirdznieiespējams pieslēgties
cības cenas – 175 lati par 1000
kopējiem tīkliem.
kubikmetriem – noteikts 44,01
lats par megavatstundu bez
«Jelgavas ūdens» projektu īstenopievienotās vērtības nodokļa, šanas grupas vadītāja Ieva Strode
pašlaik tas ir 41,47 lati.
skaidro, ka uzņēmumam pavēJāatgādina, ka kopš šā gada rusies iespēja no Kohēzijas fonda
1. jūlija dabasgāzei, ko izmanto piesaistīt finansējumu kanalizācijas
kā kurināmo, tiek piemērots tīklu paplašināšanai, un šobrīd tiek
akcīzes nodoklis, un nodokļa gatavots projekta iesniegums – tas
likme noteikta 12 lati par 1000 jāiesniedz līdz 11. janvārim.
kubikmetriem.
Izvērtējot kanalizācijas un ūdens-
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Īsi
 Sēlijas amatniecības un tūrisma attīstības biedrība informē, ka, atsaucoties pircēju lūgumam, šogad gaidāms
vēl viens Hercoga Jēkaba tirdziņš. Tas
Driksas ielas gājēju posmā notiks rīt,
30. decembrī. Pēdējais šī gada tirdziņš
sāksies pulksten 12 un pircējus gaidīs
līdz pulksten 17.
 8. janvārī pulksten 11 Pasta ielā
44 notiks Latvijas Valsts aizsardzības
fonda «Lāčplēsis» Jelgavas nodaļas
atskaites un vēlēšanu konference.
Ierasties aicināti visi «Lāčplēša» biedri.
Tiks runāts par jau paveikto un nākotnes plāniem.
 Apbalvoti 15 Latvijas skolotāji,
kuru pedagoģiskā darba metodes
prioritāro priekšmetu apmācībā
Valsts izglītības satura centra
speciālistu vērtējumā atzītas par
sevišķi radošām un efektīvām.
Apbalvoto vidū ir arī Jelgavas
Valsts ģimnāzijas skolotāja Ināra
Rūce un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāja Antonija Rudzīte.
A.Rudzīte ir matemātikas un angļu
valodas skolotāja pamatskolas klasēm. Skolotāja balvu izpelnījusies
par to, ka veido bilingvālās stundas,
apvienojot angļu valodas un matemātikas mācīšanos, izvēlas tēmas,
kurās reizē var mācīties gan valodu,
gan matemātiku. Savukārt skolotāja
I.Rūce skolēniem māca bioloģiju
un dabaszinātnes. Skolotāja izstrādājusi stundu «Augu mūžs», kurā
zināšanas tiek apgūtas ar dažādām
inovatīvām metodēm, izzinot auga
mūžu, sākot no tā, kur tiek iegūta
sēkla, līdz gatavam auglim, izejot
visu auga mūžu.
 Valsts ieņēmumu dienests (VID)

Foto: Māris Grīnbergs informē, ka, sākot ar 2012. gada

Saīsinās reisus ārpus pilsētas

No februāra siltuma
cena būs augstāka
 Sintija Čepanone

«Romantiskais
tipāžs» uzstādīts

«Bērnam 1. klasē ir septiņi gadi un
viņš pamazām kļūst patstāvīgāks.
Uz pirmsskolas izglītības iestādi
bērni dodas kopā ar vecākiem, bet
pieredze rāda, ka, uzsākot skolas
gaitas, septembrī bērnu ved vecāki vai vecvecāki, bet jau oktobrī
liela daļa paši dodas uz skolu un
atpakaļ uz mājām. Tālab ir svarīgi
izvēlēties īsāko un drošāko ceļu
uz skolu,» tā G.Auza. Vienlaikus
gan viņa uzsver, ka būtiski ir iepazīties ar katras skolas izglītības
programmu piedāvājumu, kas
atšķiras, piemēram, 4. vidusskolā
ir profesionāli orientēta mūzikas
izglītības programma. Mācību
saturs, ko apgūst, protams, sākumskolā neatšķiras, taču katrā
skolā ir sava vide, savi skolotāji,
interešu izglītības programmas
– mūsdienu un tautas dejas, teātris, koris, ansamblis, sports,
vizuālā māksla, konstruēšana.
Ar skolu īstenotajām izglītības
programmām vecāki var iepazīties
Izglītības pārvaldes mājas lapā:
www.jip.jelgava.lv. «Pirms pieņemt
lēmumu, var doties arī uz skolu, lai
iepazītos ar vidi, tiktos ar skolas
vadību un izrunātu interesējošos
jautājums. Tas īpaši nozīmīgi ir
tiem vecākiem, kuriem uz skolu
dosies pirmā atvase,» tā vadītāja.
Viņa uzsver, ka būtiski ir, lai vecāki izvēlētos vienu skolu, nevis
iesniegtu dokumentus divās skolās, par to neinformējot izglītības
iestādes. «Ir gadījumi, kad vecāki
izvēlas divas skolas un vienai no
tām nepasaka, ka bērns mācīsies
otrā. Katra mācību iestāde atbildīgi gatavojas jaunajam mācību
gadam: plāno pedagogu darbu,
telpu noslodzi, mācību procesu,  Ilze Knusle-Jankevica
iegādājas mācību līdzekļus. Tas
Ar jauno gadu četros
rada lieku satraukumu. Aicinu
pilsētas autobusu maršbērnu reģistrēt tikai vienā skolā,»
rutos tiks ieviestas izmaitā G.Auza.
ņas. Būtiskākais ir tas, ka
Domes sēdē arī noteikts, cik skoar 1. janvāri 5. maršrutā
lēnu katra skola uzņems 7. un 10.
vairs nebūs pagarinājuklasē – tajās, protams, uzņemšana
ma līdz Dzirniekiem un
sāksies pēc mācību gada beigām.

Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības
vispārējo izglītības iestāžu 1., 7., 10. klasē 2012./2013. mācību gadā
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde
Jelgavas 1. ģimnāzija (Meiju ceļš 9)
Jelgavas Valsts ģimnāzija (Mātera iela 44)
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija (Mātera iela 30)
Jelgavas 4. vidusskola (Akmeņu iela 1)
Jelgavas 5. vidusskola (Aspazijas iela 20)
Jelgavas 6. vidusskola (Loka maģistrāle 29)
Jelgavas 2. pamatskola (Sarmas iela 2)
Jelgavas 3. pamatskola (Uzvaras iela 10)
Jelgavas 4. pamatskola (Pulkveža O.Kalpaka 34)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

reisu izpildes dienas: reiss pulksten
18 Centrs–Blukas ar 1. janvāri
kursēs par 15 minūtēm vēlāk,
tātad pulksten 18.15 no Centra;
reiss pulksten 18.25 Blukas–Bērzu
kapi turpmāk kursēs pulksten
18.40 no Blukām; reiss pulksten
19.10 Bērzu kapi–Blukas kursēs
pulksten 19.16 no Bērzu kapiem;
reiss pulksten 19.45 Blukas–Bērzu kapi kursēs pulksten 19.50
no Blukām; reiss pulksten 20.20
Bērzu kapi–Blukas (darba dienās)
turpmāk kursēs pulksten 20.24 no
Bērzu kapiem; reiss pulksten 20.20
Bērzu kapi–Centrs (sestdienās un
svētdienās) kursēs pulksten 20.24
no Bērzu kapiem.
8. maršrutā no 1. janvāra tiks saīsināti divi reisi: reiss pulksten 19.30
Romas krogs–Mežvidi kursēs tikai
līdz Bemberiem, bet reiss pulksten
20.20 Mežvidi–Romas krogs tiks
slēgts un tā vietā tiks atklāts reiss
pulksten 20.27 Bemberi–Romas
krogs. Minētās izmaiņas ir saistītas
ar zemo pasažieru piepildījumu
posmā Tušķi–Mežvidi.
Arī 12.a maršrutā tiks saīsināti
divi reisi: reiss pulksten 9.36 Salnas
iela–Valgunde no 1. janvāra kursēs

tikai līdz Vītoliņiem, bet reiss pulksten 10.25 Valgunde–Centrs tiks
slēgts un tā vietā tiks atklāts reiss
pulksten 10.09 Vītoliņi–Centrs.
19. maršrutā četriem reisiem
tiks grozīts atiešanas laiks, nemainot reisu izpildes dienas. Reiss
pulksten 13.25 Centrs–Viesturu
stacija turpmāk kursēs par 20 minūtēm vēlāk – pulksten 13.45 no
Centra; reiss pulksten 14 Viesturu
stacija–Bērzu kapi kursēs pulksten
14.12 no Viesturu stacijas; reiss
pulksten 14.44 Bērzu kapi–Viesturu
stacija kursēs pulksten 14.56 no
Bērzu kapiem; reiss pulksten 15.25
Viesturu stacija–Centrs kursēs par
10 minūtēm vēlāk – pulksten 15.35
no Viesturu stacijas.
G.Dūmiņš norāda, ka autobusu
kustības saraksts koriģēts, ņemot
vērā iedzīvotāju ieteikumus un
lūgumus. Ar visām izmaiņām var
iepazīties arī mājas lapā: www.
jap.lv.
Jāpiebilst, ka gada sākumā plānots atjaunot arī autobusu satiksmi
pa Raiņa ielu. Tas varētu notikt
janvāra otrajā pusē, kad būs izbūvētas gājēju ietves un būs iespējams
izvietot autobusu pieturvietas.

Četros posmos pilsētā izbūvēs jaunu ūdensvadu
vada tīklu izmaksas pilsētas ielās, un domes sēdē nolemts garantēt
kurās to nav, uz vienu iedzīvotāju galvojumu kredīta saņemšanai.
un ieguvumus, «Jelgavas ūdens» Ūdensapgādes sistēmas attīstības projekta
plāno izbūvēt kanalizāciju 11 ielu
3. kārtā plānotie darbi
posmos. I.Strode norāda, ka līdzekļi Posms
Kanalizācija Ūdensapgāde
šajā projektā nav paredzēti ūdensX
X
vada rekonstrukcijai – tie jābūvē no Dīķa iela
X
jauna. Līdz ar to četros posmos tiks Ziedoņa un Pļavu iela
X
X
izbūvēts arī ūdensvads. Kopējais no Laimas iela
Spāru iela
X
X
jauna izbūvējamo ūdensvada tīklu
Veidenbauma iela
X
garums plānots 2,2 kilometri, bet Medus iela
X
kanalizācijas tīklu – 5,9 kilometri.
Vasaras un Celtnieku iela X
Projektu iesniegumi tiks vērtēti Stadiona, Gaismas, Indrānu, X
X
trīs mēnešus. Pozitīvas atbildes Pūpolu, Lazdu, Oļu,
gadījumā 2012. gadā notiks projek- Ievu un Pīlādžu iela
X
tēšanas darbi šajos posmos, bet būv- Alkšņu iela
X
niecība iecerēta 2013. gadā. 3. kārtā Platones, Viktorijas un
paredzēto darbu kopējās izmaksas Aveņu iela
X
X
ir 1,3 miljoni latu. Uzņēmums pare- Īsā un Sprīdīša iela
dzējis ņemt īstermiņa aizņēmumu 		 (Sprīdīša ielā)
Avots: «Jelgavas ūdens»
Valsts kasē 250 212 latu apmērā,

2. janvāri, VID Muitas pārvaldes
Jelgavas muitas kontroles punkts
Stacijas ielā 1, Jelgavā, klientu apkalpošanu nodrošinās katru darba
dienu no pulksten 8.30 līdz 17. Lēmums mainīt darba laiku pieņemts,
izvērtējot muitas kontroles punktu
noslodzi – analizējot informāciju par
noformētajām muitas procedūrām,
deklarāciju iesniegšanas intensitāti
sadalījumā pa darba stundām un
muitas kontroles pasākumu īpatsvaru. Tāpat Jelgavas muitas kontroles
punkta darbības optimizācija ļaus
veikt personāla resursu pārdali, norīkojot muitas amatpersonas darbā
muitas kontroles punktos ar lielāku
noslodzi, tādējādi nodrošinot iespējami efektīvu un lietderīgu personāla un finanšu resursu izlietojumu
dienestā un kvalitatīvāku klientu
apkalpošanu noslogotākajos muitas
kontroles punktos.
 Jaunās piena rūpnīcas būvniecībā Jelgavā paveikti 40 procenti
no visiem veicamajiem celtniecības darbiem, un objektā atzīmēti
spāru svētki, informē rūpnīcas
attīstītāja SIA «Latvijas Piens»
pārstāvji. «Rūpnīcas celtniecība un
iekārtu iepirkums noris pēc plāna.
Arī rūpnīcas būvniecības finanšu
apguvē noviržu no plāna nav,»
tā «Latvijas Piena» valdes loceklis
Raimonds Freimanis. Projekta
tehniskais direktors Armands Lūsis
norāda, ka drīzumā tiks pabeigti
jaunās rūpnīcas sienu mūrēšanas
darbi. «Šobrīd turpinās iekšējo komunikāciju izbūve. Ar tehnoloģisko
iekārtu piegādātājiem ir saskaņotas
tehniskās nianses iekārtu montāžai,
un ceļā uz Latviju jau ir pirmās
sūkalu un krējuma uzglabāšanas
tvertnes,» tā A.Lūsis.
 «Daugavas vanagi Latvijā»
Jelgavas nodaļas vadītāja Natālija
Jankovska nodaļas vārdā saka paldies Jelgavas pilsētas pašvaldībai
par finansējumu Ziemassvētku
aktivitātēm un garīgās un fiziskās
attīstības centram «Piparello», tā
vadītājai Anitai Veronikai Grigorjevai
un centra jauniešiem par labdarību.
Viņi cepa pīrādziņus, piparkūkas un
sarūpēja Ziemassvētku dāvaniņas
«Daugavas vanagi Latvijā» Jelgavas
nodaļas gulošajiem un mazkustīgajiem leģionāriem, apciemojot vecos
ļaudis viņu dzīvesvietā un iepriecinot
Ziemassvētkos.

Ritma Gaidamoviča

4., 5.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

vērtējums

Ceturtdiena, 2011. gada 29. decembris

Domes deputāti prognozē 2012. gadu
To, kāds šis gads bijis Jelgavai un mums katram atsevišķi, varam novērtēt paši pēc jau paveiktajiem un uzsāktajiem darbiem pilsētā un personīgajiem sasniegumiem, tādēļ, noslēdzot gadu, «Jelgavas Vēstnesis» deputātus aicināja
ieskatīties nākamajā gadā. Šoreiz – Jelgavas domes deputātu redzējums par procesiem 2012. gadā: ko viņi no tā sagaida, par ko iestāsies un ko īstenos.

V

ilis Ļevčenoks:

«Nākamajā gadā Jelgavā, ņemot
vērā jau uzsāktos un plānotos ES finansētos
projektus, turpināsies intensīva pilsētvides
sakārtošana.
2012. gadā pabeigsim Raiņa ielas un

A

ndris Ķipurs:

«Kaut arī saspringtās situācijas dēļ valstī grūti konkrēti prognozēt
norises nākamajā gadā un par daudz ko
varam runāt vien vēlējuma formā, esmu
pārliecināts, ka 2012. gads noteikti būs
labāks nekā šis un ka pilsētā spēsim
realizēt visas iecerētās idejas, paveiksim
daudz lietderīga un aizsāksim jaunus
darbus. Es patiesi nākotnē raugos cerīgi,
jo jau iepriekšējos gados mērķtiecīgi likts
pamats veiksmīgai pilsētas attīstībai.
Gribas ticēt, ka pilsētā nesamazināsies
sociālās palīdzības apjoms. Jā, varbūt tas
nepalielināsies, ņemot vērā, ka iedzīvotāju
ienākuma nodokļa daļa, kas nonāk
pašvaldības budžetā, tiks samazināta no 82 līdz 80 procentiem,
taču ceru, ka sociālo palīdzību
nākamgad izdosies saglabāt
vismaz līdzšinējā apmērā.
Par spīti tam, ka Jelgavas
slimnīca Latvijas Krājbankā
zaudēja ievērojamus līdzekļus, esmu pārliecināts, ka
2012. gads būs veiksmīgs,
arī īstenojot visus
veselības aprūpē
iecerētos projektus – ka izdosies pabeigt

S

aulvedis Šalājevs:

«Šis bijis pārmaiņu un sakārtošanās gads gan personiski, gan plašākā
– pilsētas – kontekstā. Gandarījums ir
par pilsētā notikušajām pārmaiņām.
Tīkamāka kļūst pilsētvide, sakārtotāka
– infrastruktūra. Tās ir būtiskas lietas, lai
mēs spētu baudīt emocionāli piesaistītāku
dzīvi Jelgavai.
Ja raugos uz prioritātēm, tad zinu, ka
paveicams vēl ļoti daudz. Tās ir lietas,
kas saistītas ar izglītību un sportu. Kvalitatīva izglītība ir viens no būtiskākajiem
kritērijiem, kas nodrošinās pilsētas un
reģiona attīstību ilgtermiņā. Tādēļ es
redzu, ka mana darbība šajā jomā ir
svarīga, jo nākotnē tā pilsētai un katrai
tās personībai spēs sniegt būtiskāko – individuālo brīvību. Te ir runa ne tikai par
izglītības sistēmas infrastruktūru, bet arī
tās saturu, mācību procesa organizēšanu,
mācībspēkiem... Un to es tiešām redzu kā
prioritāti un svarīgu aspektu pašvaldības
darbā. Tikai gudrs, izglītots, domājošs

Čakstes bulvāra rekonstrukciju. Līdzās sakārtotajām ielām jaunā veidolā atklāsies Driksas
krastmala – jau notiek darbi, izbūvējot krasta
nostiprinājumu un izveidojot gājēju atpūtas
zonu, kā arī laivu piestātnes. Pāri Driksai
būs unikālas konstrukcijas gājēju
tilts uz Pasta salu kā Driksas
ielas turpinājums, un notiek
tiltiņa rekonstrukcija uz salu
pāri kanālam.
Nākamgad uzsāksim arī
ilgi gaidīto projektu – Lielās
ielas rekonstrukciju posmā no Dambja ielas līdz
Čakstes bulvārim. Šo
darbu pabeigsim 2013.
gadā. Vēl plānojam sākt
Pasta salas labiekārtošanu un hidrotehnisko
būvju rekonstrukciju Kalnciema ceļa un
Loka maģistrāles rajonā, kas novērsīs plūdu
draudus šajā teritorijā.
Gada sākumā Satiksmes ministrijā iesniegsim projektu, kas paredz Lietuvas šosejas
rekonstrukciju posmā no dzelzceļa gaisa tilta
līdz Miera ielas krustojumam. Līdzās pilnai
brauktuves, gājēju un riteņbraucēju celiņu
uzsākto slimnīcas piebūves sakārtošanu,
ierīkojot tajā ambulatoro un pataloģijas
nodaļu, un uzsākt vērienīgo projektu, kas
līdz 2013. gadam slimnīcā paredz renovēt
visas nodaļas.
Ir gandarījums par jau paveikto pilsētas
infrastruktūras uzlabošanā, un šogad
uzsāktie darbi, manuprāt, ir kā apliecinājums pašvaldības prasmei pat kopumā
sarežģītajā ekonomiskajā situācijā rast
iespējas nodrošināt Jelgavas izaugsmi
un attīstību. Ar nepacietību gaidu, kad
noslēgsies Čakstes bulvāra rekonstrukcija
– sakārtotā Driksas krastmala pavisam
noteikti būs kā pērle Jelgavā, tāpat
jelgavniekiem un ikvienam, kas ierodas
mūsu pilsētā kaut uz īsi brīdi,
nozīmīga būs gaidāmā Lielās
ielas rekonstrukcija.
Kā deputāts arī nākamajā
gadā, izvērtējot ieguvumus,
atbalstīšu ikvienu ierosinājumu, kura ieviešana nāks
par labu iedzīvotājiem un
kaut nedaudz ļaus uzlabot
jelgavnieku ikdienu. Lai
jaunajā gadā mums
visiem netrūktu
ideju, kā arī apņemšanās, spēka un iespēju
tās īstenot!»
un no kopējās masas atšķirīgs indivīds
būs tas, kas spēs dot būtisku ieguldījumu
sabiedrības kopējās interesēs. Manuprāt,
dažu iepriekšējo gadu pieredze skaidri ir
apliecinājusi, pie kā noved tas, ka paši vairs
nedomājam un nezinām,
ko patiesībā vēlamies.
Esmu pārliecināts, ka
izglītība visplašākā šī
jēdziena kontekstā ir
pamats un saknes,
kas spēs personību
piesaistīt vietai, no
kurienes tā nākusi,
tātad – arī Jelgavai.
Diemžēl es
redzu, ka
centralizā-

un apgaismojuma sakārtošanai šajā posmā
izbūvēs arī kanalizāciju, kas ļaus tai pievienot tur esošās mājas.
Turpināsies ļoti svarīgā ūdenssaimniecības projekta 2. kārta, un 2012. gadā sāks
būvēt atdzelžošanas staciju, kas uzlabos
dzeramā ūdens kvalitāti, virknē ielu tiks
izbūvēta kanalizācija un ūdensvads.
Visi šie darbi radīs pārejošas neērtības
pilsētā, taču būtiski uzlabos dzīves kvalitāti,
tāpēc atvainojos iedzīvotājiem un aicinu būt
iecietīgiem.
Gaidām arī pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu
konkursus. Noteikti tajos piedalīsimies
un iesniegsim kārtējos projektus skolu un
bērnudārzu ēku siltināšanai.
Tāpat nākamgad tiks pabeigti arī citi
nozīmīgi objekti. SIA «Fortum Jelgava»
biomasas koģenerācijas stacija Rūpniecības
ielā ļaus samazināt apkures tarifus pilsētā,
un nauda par izmantoto kurināmo paliks
Latvijā. Taps jauna ražotne – SIA «Latvijas
piens». Tās ir jaunas darbavietas mūsu
iedzīvotājiem.
Novēlu visiem laimīgu un ražīgu jauno
gadu! Kopā mums izdosies izveidot mūsu
pilsētu vēl sakoptāku un krāšņāku!»

M

aksims Galkins:

«Atskatoties uz 2011.
gadu – Saeimas atlaišana, «Krājbanka» un
nesenie notikumi ar
«Swedbank» –, pēc
šiem visiem notikumiem ir ļoti grūti
kaut ko prognozēt par nākamo gadu.
Latvija ir
neprognozējama
valsts, tomēr ļoti gribētos ticēt, ka Latvijas
ekonomika nestāvēs uz vietas un tajā vairs
nebūs lejupslīdes, bet gan attīstība.
Diemžēl, lai arī cik skumji būtu to atzīt, dzīve Latvijā turpmāk nebūs viegla,
tajā skaitā arī 2012. gadā. Mūsu valstij ir
milzīgs parāds – pieci miljardi latu –, un
jau nākamgad tas jāsāk atdot. Latvijas
tautai dzīve būs vēl grūtāka, jo nodokļi
par nekustamo īpašumu un maksa par
komunālajiem pakalpojumiem tikai augs,
uzņēmumi nepaplašinās, darba vietas
samazinās, cilvēki aizbrauc labākas dzīves
meklējumos. Ļoti gribētos cerēt, ka Latvijai
tomēr izdosies pārvarēt visas grūtības, ja
mēs visi būsim vienoti.
Gaišus un priecīgus svētkus!»
cijas procesi, kas mums tiek uzspiesti,
izglītības, sociālās aizsardzības un daudzās citās jomās valsts un pašvaldību
līmenī ir liela kļūda. Tieši centralizācija
ir vērsta uz to, lai cilvēki pamestu savu
viensētu, pagastu, pilsētu un valsti.
Līdz ar to arī retoriski varam vaicāt, vai
šādu mēs vēlamies redzēt savu nākotni? Oponenti man var pārmest, ka
tā ir zināma utopija un neracionāla
naudas šķērdēšana. Taču ikvienam
ir skaidrs – lai mērķi sasniegtu,
tajā jāinvestē. Tādēļ es pārliecinoši
atbalstīšu un sekmēšu tādu lēmumu
pieņemšanu, kas veicinās decentralizāciju tādos svarīgos jautājumos kā
izglītība, sports, kultūra, sakārtota
infrastruktūra kvalitatīviem dzīves
apstākļiem.
Ar to arī lielā mērā sasauktos
mans novēlējums katram jaunajā
gadā. Esiet izzinoši, mīliet sevi un
veltiet laiku sev, lai godīgi katrs
spētu sev atbildēt, ko patiesi vēlamies.»

A

igars Rublis:

«Atkal ir pienācis laiks, kad ikviens savās domās atskatās uz aizejošā gada
notikumiem un paveikto. 2011. gads ir bijis
dažādiem notikumiem un darbiem bagāts.
Deputāta darba kritiskākais vērtētājs ir viņa
vēlētājs. Tāpēc ir liels prieks no jelgavniekiem dzirdēt atzinīgus vārdus par procesiem
izglītības un kultūras jomā pilsētā, par plašo
sporta pasākumu un interešu izglītības
piedāvājumu, kā arī par paveikto pilsētas
infrastruktūras sakārtošanā, sociālās palīdzības jautājumos. Tomēr, neskatoties uz
padarīto, nākotnē pilsētas attīstībā vēl ir

A

ndrejs Garančs:

«Izglītības jomā Jelgavas Amatu
vidusskolā šogad veica renovācijas darbus,
iegādājās modernus metālapstrādes darb
galdus, ir jauna virtuve un degustāciju
zāle, kas nākamajā un turpmākajos gados
uzlabos mācību procesu. Bet nākamajā
gadā uzsāks renovācijas un modernizācijas darbus Jelgavas Amatniecības
vidusskolā, kas arī uzlabos mācību
procesu.
Valsts līmenī vēl nav īstas skaidrības par sešgadīgo bērnu apmācību.
Ja sešgadīgie bērni aizies uz skolu,
tad atbrīvosies vietas bērnudārzos.
Nākamajā gadā pilsētā
turpināsies ERAF
un Kohēzijas fonda
apguve. Cerams, ka
nodos ekspluatācijā
Čakstes bulvāri un

A

natolijs Ļitvinovs:

«Tieši tāpat kā iepriekšējie 20
Latvijas neatkarības gadi, arī 2011. gads
bija neziņas, kurp dodamies, pilns. Bankas
krīzes, referendumi, lielas sabiedrības daļas
trūkums un parlamenta vēlēšanas, kuru
rezultātā izveidota diletantiska valdība, kas
par iedzīvotājiem atceras tikai pirms vēlēšanām, kad nepieciešams piesaistīt elektorātu. Dzīvojam kā vāvere ritenī – skrienam
pa apli un nezinām, kad no tā izkļūsim.
Esam pārdevuši Eiropas Savienībai
savu neatkarību, ko uz barikādēm
neatlaidīgi aizstāvēja gan latvieši,
gan krievi. Ar cietpaurīgu apņemšanos turpinām plānveidā iznīcināt
Latvijas ekonomiku par labu Eiropas Savienībai. Visbeidzot atlikušo
suverenitātes daļu uzdāvinājām
Ziemeļatlantijas aliansei, lai
it kā nodrošinātos pret
Krieviju. Tādā veidā
situāciju esam tikai
sarežģījuši, jo, ja,
nedod dievs, sāksies konfliktsituācija, Latvija

daudz darāmā, un nākamais gads darba
ziņā būs vēl intensīvāks.
2012. gada sākumā galvenais un svarīgākais uzdevums ir Jelgavas pilsētas
pašvaldības budžeta apstiprināšana. Plānojot budžetu, kā vienu no prioritātēm es
uzskatu jautājumus, kas saistīti ar jauniešu nodarbinātību vasaras mēnešos, skolu
stadionu labiekārtošanas programmu,
darbmācības kabinetu materiāli tehniskā
stāvokļa uzlabošanu un apmācības metodiskā darba pilnveidošanu. Svarīgi, lai,
pamatojoties uz izstrādāto profesionālās
izglītības stratēģiju, jauniešiem jau skolas laikā būtu iespēja iegūt profesionālo
ievirzi.
Viens no nākamajā gadā risināmiem
jautājumiem noteikti ir rindu samazināšana uz vietām pirmsskolas izglītības
iestādēs. Ir plānots palielināt pašvaldības
finansiālo atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, tāpat ir rūpīgi
jāizvērtē iespēja pilsētā atvērt vēl vienu
pašvaldības bērnudārzu.
Esmu pārliecināts, ka pilsētas iedzīvotāji var lepoties par to, ka dzīvo un strādā
Jelgavā. Un, turpinot tikpat atbildīgi
strādāt, mēs kopīgiem spēkiem noteikti
panāksim vēl straujāku pilsētas izaugsmi,
kas ir labklājības celšanas garants.
Visiem jelgavniekiem novēlu, lai jaunais, 2012., gads iedrošina ikvienu īstenot
uzstādītos mērķus un piepildīt sapņus! Lai
izdodas iecerētais un veiksme iet kopsolī
ar jums!»
Raiņa ielu, kur būs veikta inženiertīklu un
ielas rekonstrukcija. Uzsāks Pasta salas
labiekārtošanas darbus, inženiertīklu un
ielas rekonstrukcijas darbus Lielajā ielā.
Vairākās ielās notiks ūdensvada un kanalizācijas remontdarbi, beidzot uzsāks ūdens
atdzelžošanas stacijas izbūvi.
Protams, nākamajā gadā būs daudz un
dažādi kultūras un sporta pasākumi, kas ļaus pilsētas iedzīvotājiem nedaudz atslēgties no
ikdienas rūpēm.
Finanšu jomā nākamais
gads būs pietiekami sarežģīts,
jo valsts budžeta konsolidācija
nopietni ietekmēs pašvaldības
budžetu.
Jaunajā gadā pilsētas iedzīvotājiem vēlu
labu veselību un izturību šajā sarežģītajā
laikā.»
ir bufera zona un visas problēmas saņems
uz sevi. ASV Baltija ir kara darbības zona,
un neviens mūs neaizsargās, jo Amerikai
savas intereses būs svarīgākas.
Valdošā elite turpina riebīgo šķelšanas politiku, un diemžēl pagaidām tai
izdodas saglabāt savu valdīšanu. Cik ilgi
Latvijas iedzīvotāji atradīsies pakalpiņu
lomā? Kam jānotiek, lai cilvēki saprastu
un apvienojoties atbrīvotos no valdības,
kas dzer tautas asinis?
Gribas cerēt, ka nākamgad ļaudis kļūs redzīgāki
un izdarīs secinājumus
un 2012. gads beidzot
vairs nebūs līdzīgs citiem.
Ļaudīm jākļūst labsirdīgākiem un pacietīgākiem
attiecībās vienam pret
otru, un nav svarīgi, kādā
valodā viņi viens otram
atvainosies, galvenais, lai
saprot viens otru un vēl
laimi un prieku.
Un noslēgumā gribu
citēt Raiņa vārdus: «Ne
viens pret otru, bet
kopā – pret tumsu!»»

M

intauts
Buškevics:

«Ko es sagaidu no 2012. gada? Smaidīgus,
apmierinātus jelgavniekus, kuri lepojas un
mīl savu pilsētu Jelgavu. Pilsētu, kura mainās uz augšu. Kurā jau renovētajām ielām
pievienosies Lietuvas šosejas posms un
Lielā iela, kā arī Čakstes bulvāris ar jaunizveidoto gājēju tiltu uz Pasta salu, kura
pēc gadiem izveidosies par jelgavnieku un
tūristu iecienītu aktīvās atpūtas, mākslas
un kultūras meku, tikai Jelgavai piederīgu
unikālu vietu – salu pilsētas viducī.
Kā deputāts iestāšos par labvēlīgāku
2012. gada budžetu pilsētas kultūras jomai.
Kultūras namam «Rota» šogad nomainījām
jumtu, bet nākamgad nepieciešama telpu
renovācija. Atbalstīšu arī Zinātniskās bibliotēkas telpu remontu. Ir idejas, kā atslogot
bibliotēkas telpas no fondu krājumiem, līdz
ar to paplašinot apmeklētāju pieejamības
kapacitāti. Nākamajā gadā aktīvi jāgatavojas Dziesmu un deju svētkiem, tāpēc
nepieciešams atbalsts tautas mākslas kolektīviem gan repertuāra apguvē, gan tērpu

S

ergejs Ņevoļskis:

«Neesmu astrologs, līdz ar to
neķeršos izteikt prognozes jaunajam gadam. Mēs dzīvojam ļoti dinamiskā laikā, kā
rezultātā ekonomiskā un politiskā situācija
valstī mainās ļoti strauji.
2009. gadā jelgavnieki ievēlēja mani,
lai es strādātu viņu labā. Esošā koalīcija izslēdza mani no pilsētas pārvaldes
funkcijām. Tāpat man kā deputātam nav
pieejama domes ikdienas darba dokumentu aprite. Opozīcijas deputātu darbs
ir speciāli apgrūtināts ar informācijas un
domes dokumentu deficītu. Deputātu
darba kabinets ir likvidēts 2011. gadā. No
minētā secinu, ka nākamajā gadā būšu
politiski diskriminēts un nāksies strādāt
stresa apstākļos.
2012. gadā turpināšu savu sabiedrisko
aktivitāti, sniedzot bezmaksas juridiskās
konsultācijas un organizējot labdarības
akcijas «Lauku virtuve». Ir arī virkne citu
ideju, bet tām nav finanšu seguma.
Nesen kādā publiskā pasākumā domes
priekšsēdētājs izteicās, ka daudzi iedzīvotāji ir pametuši pilsētu, lai dzīvotu un
strādātu ārvalstīs. Cilvēki ir izvēlējušies
vieglāko ceļu, aizbraucot no problēmām.
Būtu pareizi un varonīgi palikt šeit un
cīnīties par izdzīvošanu. Manā skatījumā ar tādu cinisku pieeju nevar panākt,
ka pilsētas iedzīvotāji uzticēsies saviem
deputātiem, un paldies dievam, ka mums
ir tāda iespēja aizbraukt un nelūgt sociālos pabalstus, nezināt adresi Pulkveža
O.Kalpaka iela 9. Pilsētā esošais sociālo
pabalstu līmenis nevar nodrošināt pat
iztikas minimumu.
Nākamgad novēlu jelgavniekiem rīkoties droši, pieņemt lēmumus. Pareizus
vai nepareizus – nav svarīgi, galvenais ir
nesēdēt un negaidīt savu
likteni!»

resursu atjaunošanā un uzlabošanā.
Jau pašlaik ir apsekotas pašvaldības
iestādes un pieņemts lēmums Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja fondus pārcelt uz sporta nama
«Daugava» brīvajām telpām, tādā veidā
atslogojot muzeja telpas papildu ekspozīciju izvietošanai.
Rudenī jāīsteno
piemiņas zīmes
atklāšana izcilajai
latviešu estrādes
dziedātājai jelgavniecei Norai
Bumbierei.
Lai mums ir
spēks, radošas idejas un neatlaidība, īstenojot visas savas
apņemšanās!
Lai mums
visiem kopā
ir darbīgs
un ražīgs
2 0 1 2 .
gads!»

D

ainis Liepiņš:

«2012.
gads Latvijā un
Jelgavā būs pietiekami sarežģīts, ņemot vērā
ekonomiskos aspektus. Būs jāturpina dzīvot taupīgi, izsverot katru
izmaksu un tēriņu
lietderību, tajā pašā
laikā pašiem
būs jābūt
aktīviem
un enerģiskiem,
lai risinātu savas ekonomiskās labklājības jautājumus.
Jelgavnieku sadzīvē nekas būtiski
nemainīsies, un 2012. gads būs tāds
kā stabilizācijas gads. Nekādas izmaiņas Jelgavas politiskajā dzīvē arī
nav paredzamas, un turpināsies tā
pati, bieži vien izšķērdīgā un, iespējams, krimināli sodāmā pašvaldības
līdzekļu tērēšana, «savējo» politikas
īstenošana Jelgavas domē, pašvaldības iestādēs un saistībā ar pašvaldības
naudas dalīšanu. Vienīgās izmaiņas
varētu būt tad, ja beidzot darboties
sāks tādas uzraugošās institūcijas
kā KNAB un Valsts kontrole, kuras
piespiedīs Jelgavas domes vadību un
pozīcijas deputātus atbildēt par saviem pieņemtajiem lēmumiem.
Pats personīgi turpināšu aktīvi iestāties pret apšaubāmajiem Jelgavas
domes darījumiem un lēmumiem, kā
to esmu darījis arī līdz šim. Kā uzņēmējam 2012. gadā ir paredzēta liela
mēroga projektu atklāšana Latvijā un
vairākās Eiropas valstīs, diemžēl pagaidām neviens no tiem nav paredzēts
ne Jelgavā, ne Ozolnieku novadā, tas
ir, vietās, kur līdz šim esmu investējis
pats un piesaistījis lielus ieguldījumus, jo uzņēmējdarbības vide šajās
pašvaldībās ir ļoti zema līmeņa un ar
lielu korupcijas iespējamības pakāpi.
Kā novēlējumu jelgavniekiem 2012.
gadā gribu aicināt ticēt sev, ticēt labajam, stiprināt ģimenes saites, vairāk
laika veltīt bērniem, būt aktīviem sportojot, sabiedriskajā dzīvē un pilnveidot
sevi kā personībām, kā sava aroda
profesionāļiem!
Lai visiem laba veselība un piepildās tie
sapņi, kas iecerēti 2012. gadā!»

L

J

udmila Gineite:

«Kontaktējoties ar pilsētas
iedzīvotājiem, bijušajiem un tagadējiem audzēkņiem, viņu vecākiem, neviļus līdzpārdzīvoju viņu neveiksmes
un no visas sirds priecājos par viņu
panākumiem. Ļoti svarīgi šajā grūtajā laikā ir mēģināt palīdzēt cilvēkiem
viņu problēmu risināšanā.
Iepriecina, ka cilvēki iespēju robežās mēģina saskatīt un novērtēt visu
pozitīvo, kas notiek pilsētā, bet tajā
pašā laikā ir sāpīgi, ka pilsētas jaunā
paaudze pieņem lēmumu aizbraukt
no valsts. Galvenais iemesls – nav
darba, bet, ja darbs bija, tad alga
netiek maksāta divus trīs mēnešus.
Kaut arī pilsētā tiek radītas darba
vietas, to katastrofāli nepietiek. Jaunu darba vietu radīšana – tas ir svarīgākais uzdevums jaunajā gadā.
Talantīgāko jauniešu aizplūšanu
veicina nepietiekamas tālākizglītības iespējas un tās kvalitāte. Būtu
nepieciešams pārskatīt vispārizglītojošās un profesionālās izglītības
sistēmu pilsētā. Vispārējās izglītības
kvalitāte tikai paaugstināsies, ja
uzlabosim mājturības kabinetu materiāltehnisko bāzi, un katram skolēnam būtu iespēja tuvāk iepazīties
ar dažādu profesiju svarīgākajām
prasībām un būt motivētākiem, zinošākiem turpmākās profesionālās
izvēles priekšā.
Novērst rindas bērnudārzos – tā
ir viena no pilsētas asākajām problēmām. Dome ir sākusi izstrādāt
pasākumu plānu tās risināšanai.
Uzskatu, ka šo problēmu varēs atri-

A

ndrejs Eihvalds:

«Neskatoties uz to, ka 2011.
gadā budžets, salīdzinot ar 2010. gadu,
ir samazinājies un par budžeta pri
oritātēm gada sākumā tika noteikta
izglītība un sociālā joma, šogad Jelgavā
notikuši vairāki sporta, kultūras, izglītības, izklaides un citi pasākumi, kā arī
īstenoti vairāki projekti, tostarp nozīmīgi infrastruktūras attīstības projekti.
Mūsu pilsētas sportisti un mākslinieki
turpināja nest Jelgavas un Latvijas
vārdu pasaulē.
2011. gadā tika atvērts Pašvaldības
operatīvās informācijas centrs, kas,
pateicoties interaktīvajai kartei un
tālrunim 8787, iegūst operatīvu un
kvalitatīvu informāciju, risina problēmas. Pozitīvi ir tas, ka no 1. jūlija visas
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
atsāka strādāt pilnu darba nedēļu.
No 1. septembra 250 mazie jelgavnieki sāka apmeklēt jauno pirmsskolas
izglītības iestādi «Ķipari». 2011. gadā

D

ace Olte:

«Es lepojos ar Jelgavu, ar
rekonstruētajām ielām un pievilcīgajām atpūtas vietām – gan tām, kas
sakārtotas pēdējos gados, gan tām,
kas mūsu pilsētā vēl tikai top. Ja
pirms šiem darbiem bija diskusijas,
vai šajos ekonomiskajos apstākļos
spēsim to «pavilkt», vai šie tiešām
ir nepieciešamākie darbi pilsētā, tad
pašlaik jautājumu par to vairs nav
– pieņemtie lēmumi bijuši pareizi.
Tieši uz cilvēku veselo saprātu es
paļaujos arī nākamajā gadā, īpaši
jau domājot par gaidāmo referendumu, kad nāksies izšķirties, vai
saglabāt latviešu valodu kā vienīgo
mūsu valsts valodu. Es patiesi ceru,

urijs Strods:

sināt divu gadu laikā.
Neskatoties uz finansiālajām grūtībām, 2012. gadā nepieciešams veltīt
uzmanību skolu stadionu uzlabošanai. Tāpat ļoti svarīgi jaunajā gadā ir
pabeigt uzsākto projektu realizāciju
pilsētā. Un, ņemot vērā pašreizējo
sociālekonomisko situāciju valstī,
nedrīkst pieļaut sociālās programmas finansiālo samazināšanu.
Tuvojas Jaungads. No visas sirds
novēlu pilsētas iedzīvotājiem stipru
veselību, labestību, nezaudēt vēlmi
saklausīt citu sāpi, iecietību un veikt
labus darbus. Gadu mijā katram ir
iespēja mainīties – vairāk ticēt sev
un savai veiksmei. Tā ir skaistākā
dāvana! Lai daudz radošu dienu
jaunajā gadā!»

«Sirsnīgs sveiciens visiem Jelgavas iedzīvotājiem 2012. gadā!
Dzīvojot šajā trauksmainajā laikā, kas
vienlaikus ir arī ļoti trausls un pilns ar
dažāda veida informāciju, galvenais, ko
novēlu visiem, ir saglabāt vēsu prātu, sirds
gudrību un vēlmi rīkoties tā, lai veicinātu
savas ģimenes, pilsētas, valsts attīstību.
Ir skaidrs, ka ikdienā pašiem bieži būs
jāpieņem lēmumi, arī balstīti uz nepilnīgu
informāciju, tomēr domāsim un darīsim
tā, lai Latvija attīstās, lai latviešu valoda
skan brīvi kā vienīgā valsts valoda, lai
pilnveidojam savas un savu bērnu iemaņas
un prasmes, lai nemitīgi daudz lasām un
uzņemam jaunas zināšanas, lai uzdrīkstamies sākt attīstīt savu uzņēmējdarbību, lai
atbalstām savas valsts uzņēmējus, jo, tikai
kopā darbojoties, var sakārtot to, ko sauc
par zemi un valsti. Mēs taču gribam dzīvot
tādā vidē, kur ir drošība, uzticēšanās, savstarpējā palīdzēšana!
Novēlu, lai katram pietiek uzdrīkstēšanās un spīts nepadoties pirmajām grūtībām, lai veiksme un veselība
pavada labās domas
un labos darbus.
Nākamais nebūs
viegls gads, bet,
ja būs savstarpējā pleca sajūta un atbalsts,
zinu, ka kopā
mēs daudz ko
spēsim paveikt un
pēc gada lepoties
ar rezultātu.
Lai izdodas!»

Jelgavas izglītības iestāžu darbiniekiem
darba devējs sāka atmaksāt obligātās
veselības pārbaudes.
Augustā sociālajai palīdzībai no pašvaldības budžeta papildus tika piešķirti
120 630 lati.
Pavasarī tika pabeigta projekta
«Lielupes labā krasta sakārtošana»
realizācija, kā rezultātā izveidota
pastaigu promenāde, labiekārtota peldvieta un
nodrošināta apdzīvotas teritorijas aizsardzība
no applūšanas. Pabeigta Dobeles šosejas, Garozas
ielas un citu
mazu ielu
rekonstrukcija,
uzsākta
vērienīgo

projektu «Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas
sakārtošana» un «Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu attīstība
Jelgavā, II kārta» realizācija. Līdz
ar projektu realizāciju jelgavnieki
izjūt pārvietošanās problēmas pilsētas
robežās, taču jāapzinās – lai kaut ko
saņemtu, uz brīdi no kaut kā jāatsakās. Nākamajā gadā jārēķinās, ka būs
lielāki satiksmes ierobežojumi Lielās
ielas rekonstrukcijas laikā.
Pašlaik notiek darbs pie Jelgavas pilsētas attīstības programmas izstrādes
2014. – 2020. gadam, kas ir pamatdokuments turpmākajai Jelgavas attīstībai,
tāpēc aicinu iedzīvotājus aktīvāk dalīties
ar savām idejām un piedalīties pašvaldības rīkotajos pasākumos.
Nākamais gads pašvaldībai nebūs
viegls, jo finansējums no valsts tiek samazināts, bet funkcijas – papildinātas.
Bet mēs turpināsim pārveidot mūsu
pilsētu kopā! Gribu novēlēt visiem jelgavniekiem laimīgu jauno gadu.»

ka mums tas izdosies, un paļaujos uz
krieviski runājošo inteliģenci – tiem
cilvēkiem, kuri mīl savu valsti un
ciena savas valsts valodu.
Tāpat ikvienu aicinu vairāk aizdomāties par to, ko es pats varu dot
savai valstij, savai pilsētai, nevis tikai
pieprasīt. Ir skumji, ka vairākās paaudzēs ģimenes vienīgais ienākumu
avots ir valsts un pašvaldības sociālā
palīdzība, ka cilvēki necenšas mainīt
situāciju, jo no rīta ik dienu pamosties, lai dotos uz darbu, ir daudz
grūtāk nekā pieprasīt palīdzību. Ir
skumji, ka cilvēki, kas brauc strādāt
uz ārzemēm, jau pretendē uz tās
valsts pabalstiem, pirms lidmašīna
nosēdusies. Palīdzība ir jānodrošina,
taču tikai tiem cilvēkiem, kam tā

ir patiesa nepieciešamība.
Jaunajā gadā gribu
novēlēt, lai mēs prastu
sarunāties un uzklausīt,
lai mēs visos līmeņos
uzlabotu komunikāciju.
Mēs par maz novērtējam to, cik daudz zaudējam, ja nesarunājamies, nepaužam
savu viedokli un
nepārjautājam,
ja kaut
kas palicis līdz galam
nesaprasts.»
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2. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1334.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 25.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Lūk, kur nāk Lola». Vācijas ģimenes filma. 2010.g.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Burve Lilī: pūķis un Burvju grāmata». Piedz. f. ģim.
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.10 «Lesija». Mākslas filma.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 50.sērija.
16.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Anim. f. ser. 9.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1334.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 23.sērija.
19.00 «Vakara intervija».*
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
43.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «Šodien Latvijā un pasaulē». Gada notikumu apskats.*

LTV7
7.35 «Saldie 80-tie». Labākās Mikrofona dziesmas.*
9.10 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 29.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Sirdsvārdi Latvijai»*.
13.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.50 Špenglera kausa izcīņa hokejā. Rīgas Dinamo
– Klotenes Flyers.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 29.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās».
Dokumentāla filma.
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «Aiz horizonta».Dokumentāla filma. 2008.g. 1.sērija.
21.00 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
23.00 «Dārgumu sargi». Mākslas filma.
0.45 «Roda Stjuarta dažādās sejas» (ar subt.). Dok. f.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.45 «Skubijs Dū. Pirātiem pa pēdām». Animācijas filma.
10.05 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
10.55 «Harija Potera 50 labākie momenti».
12.05 «Policijas akadēmija». Seriāls. 12.sērija.
13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.sērija.
13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.
14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 104.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 126. un 127.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 1.sērija.
21.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 10.sērija.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.10 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 1.sērija.
1.20 «Pasažieris nr.57». ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.
2.45 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 104.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 126. un
127.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 11.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 16.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 1.sērija.
7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 4.sērija.
7.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 31.sērija.
8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
8.25 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
8.55 «Divi cepas».*
9.25 «Māmiņu klubs».*
9.50 «Kā nozagt Ziemassvētkus?» Piedzīv. f.
11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 23. un 24.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 5.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 203.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 100.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Ser. 10.sērija.
21.20 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 148.sērija.
22.15 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 13.sērija.

23.10 «MTG Pasaules miera kauss 2011».
0.05 «Taras piecas personības 3». Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.10 «Krietnie zagļi». Seriāls. 1.sērija.
2.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 11.sērija.
2.45 «Leļļu nams 2». Seriāls. 16.sērija.
3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 1.sērija.
4.20 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 24.sērija.
4.45 «Nakts joki».

3. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1335.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 26.sērija.
9.55 «Karaļa jaunais tērps». Pasaku filma. 2010.g.
11.00 «Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule».
Anim. f. 5.sēr.
11.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.50 «Ūdenspuika». Itālijas filma ģimenei. 2005.g.
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Viss notiek».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Šeit un tagad».*
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 43.sērija.
16.10 «Hārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 50.sērija.
16.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 22. un
23.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1335.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 24.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f ser. 44.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100 g kultūras. Kinoklubs».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 1.sērija.
22.15 «Māksla un vara. Skulmju dzimta». Latvijas dok.
f. 1998.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Labākās latviešu mūzikas izlase».
Mikrofona dziesmas.*
9.10 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.*
9.20 «Pasaule 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 30.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Špenglera kausa izcīņa hokejā.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 30.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Dabas formas». Dok. f. 6.(noslēguma) sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»
23.00 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
23.55 «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
7.58 «Runā ar zvaigznēm».
8.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Eliass un karaliskā jahta». Anim. f.
10.00 «Bērni bez pavadoņa». Ģim. komēdija.
11.45 «Detektīvmeitenes». Animā. ser.
12.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 13.sērija.
13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. ser. 15.sērija.
13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.
15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 105.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 128. un 129.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Atvaļinājums ar tēti». Vācijas melodrāma. 2009.g.
22.33 «Runā ar zvaigznēm».
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.10 «Intrigante 3». ASV seriāls. 18.sērija.
0.05 «Adeles neparastie piedzīvojumi». Piedz. f. 2010.g.
1.50 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 10.sērija.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 105.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 128. un 129.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 12.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 17.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 2.sērija.
7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 5.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
8.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
9.50 «Supervaroņu glābējkomanda». Fant. piedzīv. f.
11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 25. un 25.sērija.

tv programma
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 6.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Austrālijas seriāls. 204.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 101.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 214.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 7». Seriāls. 16.sērija.
22.15 «Mahinatori». ASV seriāls. 1.sērija.
23.10 «Bīstamā zona». ASV katastrofu filma. 2006.g.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 2.sērija.
1.50 «Norakstītais 2». Seriāls. 12.sērija.
2.35 «Leļļu nams 2». Seriāls. 17.sērija.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 3. un 4.sērija.
4.50 «Nakts joki».

4. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1336.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 1.sērija.
10.25 «Rumpelrūķis». Pasaku filma.
11.30 «Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule». Anim.
f. 6.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.10 «Šodien Latvijā un pasaulē». Gada notikumu apskats.*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Ideju kauss 2011».*
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 44.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. seri. 11.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1336.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 25.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 45.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «Autortiesību bezgalības balva 2011».
Pasniegšanas ceremonija.*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Labākās latviešu mūzikas izlase».
Mikrofona dziesmas.*
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 31.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.20 «Pasaule 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
13.50 Špenglera kausa izcīņa hokejā.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 31.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eirotaksometrs. Nobela prēmijas laureātes Ritas
Levi Motaltīni portretējums».
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
23.00 «Mafijas klans». Seriāls. 1.sērija.
23.55 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Toms un Džerijs uz Marsa». Animācijas filma.
10.05 «Burve Ella». ASV fantāz. komēdija.
11.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
12.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 14.sērija.
13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. ser. 16.sērija.
13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.
16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 106.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 130. un 131.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.10 «Nenotveramais». ASV trilleris. 1996.g.
0.50 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
2.20 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 106.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 130. un 131.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 13.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 18.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 3.sērija.
7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 6.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
8.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
9.50 «Turbo reindžeri». Piedzīvojumu filma. 1997.g.

Ceturtdiena, 2011. gada 29. decembris
11.40 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 27. un 28.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 7.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Austrālijas seriāls.
205.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 102.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 11». Real. šovs. 1.sērija.
21.25 «Ievas pārvērtības 2».
22.10 «Izmeklēšanas noslēpumi 9» (ar subt.). Ser. 1. un
2.sērija.
0.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
2.10 «Norakstītais 2». Seriāls. 13.sērija.
3.00 «Leļļu nams 2». Seriāls. 18.sērija.
3.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 6.sērija.
4.30 «Nakts joki».

5. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1337.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 2.sērija.
9.55 «Burve Lilī: pūķis un Burvju grāmata». Piedz. f. 2009.g.
11.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.50 «Province».*
12.20 «Izvēlies zaļi!»*
12.50 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
13.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.10 «Zebra».*
14.25 «Zini. Vari. Dari».*
14.40 «Eksporta un inovāciju balva 2011».*
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 45.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 12.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1337.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 26.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 46.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.00 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 18.sērija.
22.45 «Zini. Vari. Dari».*
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 Mikrofona dziesmas.*
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). 11.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 32.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs *.
13.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.50 Špenglera kausa izcīņa hokejā. Fināls.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 32.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Neparastā Vidzeme.
Ciemos gaidījāt?»
23.00 «Makšķerē ar Olti».
23.30 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Ģimenes svētki». ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
10.20 «Polārais ekspresis». Piedzīv. filma ģimenei.
12.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 15.sērija.
13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. seriāls. 17.sērija.
13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.
17.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 107.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Ser. 132. un 133.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Atklātās lietas. Inkasatora aplaupīšana».
21.10 «Mentālists 2». ASV seriāls. 15.sērija.
22.05 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 1.sērija.
23.00 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.35 «Supernatural 3». Seriāls. 16.(sezonas noslēguma)
sērija.
0.30 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 2.sērija.
1.20 «Nenotveramais». ASV trilleris. 1996.g.
2.50 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 3.sērija.
3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 107.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Ser. 132. un 133.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 14.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 19.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 4.sērija.
7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 7.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 5. un 6.sērija.

8.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
9.50 «Burvis Kazams». Piedzīv. komēdija.
11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 29. un 30.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 8.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Austr. ser. 206.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 103.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 7.sērija.
21.20 «Patiesie meli». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
0.05 «Kinomānija».
0.35 «Specvienība 4». ASV seriāls. 21.sērija.
1.30 «Sīpolu ziņas». ASV komēdija. 2008.g.
2.55 «Norakstītais 2». Seriāls. 14.sērija.
3.40 «Leļļu nams 2». Seriāls. 19.sērija.
4.25 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 30.sērija.
4.50 «Nakts joki».

6. janvāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 13.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 3.sērija.
10.00 «Makša un Jozefa piedzīvojumi».
Filma ģimenei. 2004.g.
11.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.45 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Firmas noslēpums».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 46.sērija.
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 13.sērija.
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 13.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Marisa Jansona portrets». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 Agata Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvseriāls.
Sērija Slepkavība Austrumu ekspresī.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 18.sērija.

LTV7
7.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 33.sērija.
8.45 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
9.10 «Tiesnese» (ar subt.). 12.sērija.
10.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Altenbergas Vācijā.
11.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
11.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens
vīriešiem.
12.30 «Latvijas stāsti». «Neparastā Vidzeme.
Ciemos gaidījāt?»*.
13.20 «Trakais slēptās kameras šovs».
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 33.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 VTB spēle. VEF Rīga – Ņižņij Novgorod. Tiešraide.
21.35 «Zveja» (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Altenbergas Vācijā.*
0.05 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens
vīriešiem.*
1.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Lappušu pavēlnieks». ASV piedzīv. filma ģimenei.
10.05 «Ziemassvētku brīnums». ASV ģim. f.
11.50 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
12.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 16.sērija.
13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. ser. 18.sērija.
13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.
18.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 108.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 134. un
135.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Taksi 4». Francijas komēdija. 2007.g.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.10 «Tenacious D un likteņa mediators». muz. kom. 2006.g.
1.00 «Atmaskošana Mazajā Tokijā». ASV trilleris. 1991.g.
2.15 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 108.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 134. un
135.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 15.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 20.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 5.sērija.
7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 8.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 4.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 29. decembris
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
8.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
9.50 «Dūres spēks». Spraiga siž. komēdija.
11.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 31. un 32.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 9.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 207.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 104.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Episkais ķinis». ASV piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
21.55 «Greizais spogulis» (ar subt.).
23.55 «Laiks nogalināt». ASV krimināltrilleris. 1996.g.
2.45 «Norakstītais 2». Seriāls. 15.sērija.
3.30 «Leļļu nams 2». Seriāls. 20.sērija.
4.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 32.sērija.
4.40 «Nakts joki».

7. janvāris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser.
10.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 24. un
25.sērija.
10.00 Pareizticīgo Ziemassvētku dievkalpojums.
12.30 Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts. 2012.g.*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.05 «Kur vēsture satopas ar mākslu». Cēsis.
16.15 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.
16.20 «Laiks vīriem?»
16.50 «Pelēkie roņi. Dzīve uz robežas». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Elizabetes iela. 4.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Eirodziesma 2012». 1.pusfināls.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Kafija un cigaretes». Traģikomēdija. 2004.g.

LTV7
8.10 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (krievu val.).*
11.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.00 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma.
6.(noslēguma) sērija.
13.50 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.
14.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens
divniekiem. Tiešraide.
15.00 «Leģendu grāmata». Dokumentāla filma.
15.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens
divniekiem. Tiešraide.
16.45 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Sanktpēterburgas SKA.
Tiešraide.
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «Spartakiāde. Lokālā sasilšana» (ar subt.).
Kom. 2009.g.
21.45 «Ledus sapņi». ASV drāma. 2009.g.
23.20 «Red Bull Crashed Ice» sacensības. 15.01.2011.*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 135.sērija.
6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser.
19.sērija.
7.20 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
7.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Anim. ser. 1.sērija.
8.20 «Pīle Dodžers». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Lapsa un meitene».
Francijas ģimenes filma. 2007.g.
11.50 «OKartes dalībnieku atlase».
12.25 «ATL». ASV drāma. 2006.g.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
15.00 «Taksi 4». Francijas komēdija. 2007.g.
16.45 «Dejo līdzi!» ASV muzikāla drāma. 2006.g.
19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Puikas un meitenes». Romantiska komēdija. 2006.g.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.10 «Bīstamie sakari». ASV laikmeta drāma. 1988.g.
1.20 «Romija». Vācijas biogrāfiska filma. 2009.g.
3.15 «Tenacious D un likteņa mediators». Muz. kom. 2006.g.
4.50 «Atmaskošana Mazajā Tokijā». ASV trilleris. 1991.g.

TV3
5.00 «Norakstītais 2». 16.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 21.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 4». 11.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Anim. ser. 4.sērija.
7.25 «Robinsons Krūzo». 3.sērija.
8.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 33. un
34.sērija.
8.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 32.sērija.
9.00 «Simpsoni 11». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.30 «Dabīgā lielumā». Komēdija.
12.15 «Ievas pārvērtības 2».*
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Kinomānija».
13.45 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).

16.30 «Episkais ķinis». Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
18.00 «Delgo». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Garfīlds». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
21.55 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
0.10 «Hanibāls». ASV šausmu filma. 2001.g.
2.40 «Norakstītais 2». Seriāls. 16.sērija.
3.25 «Leļļu nams 2». Seriāls. 21.sērija.
4.10 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 11.sērija.
4.40 «Nakts joki».

8. janvāris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 11.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 26.sērija.
9.45 «Tīģeris». Anim. filma.
9.55 «Zīļuks». Anim. filma.
10.05 «Hārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 51.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 51.sērija.
11.00 «Uz pasaules vulkāniem». Dokum. f. 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Melo M Vecgada balle».*
17.00 «Pļava». Dokumentāla filma. 2008.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Ziemas saulgrieži». Rom. drāma. 2003.g. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Pelēkā Pūce». ASV biogrāfiska filma. 1999.g.
23.45 «Nakts ziņas».
23.55 «Eirodziesma 2012». 1.pusfināls.*

LTV7
8.20 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.40 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
10.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens
četriniekiem.
11.00 «Makšķerē ar Olti».*
11.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens
četriniekiem.
12.30 «Zebra».*
12.45 «Autosporta programma nr.1».*
13.15 «Tavs auto».*
13.45 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Sanktpēterburgas SKA.*
15.50 «Spartakiāde. Lokālā sasilšana» (ar subt.).
Kom. 2009.g.
17.30 «Ledus sapņi». ASV drāma. 2009.g.
19.05 «Krējums... saldais».
19.35 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
21.15 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 42.sērija.
22.05 «Līgums». ASV trilleris. 2006.g.
23.50 «Red Bull Crashed Ice» sacensības. 5.02.2011.*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 136.sērija.
6.55 «Dabas stihiju varā».
7.20 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.00 «Vāverpuika 2». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.30 «Pluto Neša piedzīvojumi». Piedzīv. komēdija.
12.10 «Puikas un meitenes».
Romantiska komēdija. 2006.g.
13.55 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
14.35 «Zvaigžņu basketbols». Piedz. kom. 1996.g.
16.10 «Dekstera laboratorija». Animācijas filma.
17.10 «Mazie vāģi 2. Piedzīvojumi sacīkšu pilsētā».
Kanādas animācijas filma. 2008.g.
17.55 «Mans sapņu randiņš». Romantiska komēdija. 2006.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Šanhajas bruņinieki». Piedz. kom. 2003.g.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.10 «Aklums». Trilleris. 2008.g.
1.25 «Dejo līdzi!» ASV muzikāla drāma. 2006.g.
3.20 «Bīstamie sakari». ASV laikmeta drāma. 1988.g.
5.20 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 1.sērija.
6.00 «Leļļu nams 2». 22.sērija.
6.45 «Mūžam kopā 4». 12.sērija.
7.10 «Ragi un nagi». Anim. ser. 5.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 33.sērija.
8.05 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 35. un
36.sērija.
8.30 «Kinomānija».
9.00 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.20 «Delgo». Anim. f.
13.05 «Garfīlds». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
14.30 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
16.40 «Viņpus Šervudas meža». Piedzīvojumu filma. 2009.g.
18.45 «Nauda vienā mirklī». Interaktīva spēle. Tiešraide.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Vīri melnā 2». ASV komēdija. 2002.g.
22.20 «Pamatinstinkts 2». Trilleris. 2006.g.
0.35 «Ziepene». ASV parodijkomēdija. 1997.g.
2.15 «Zaudējumi 2». Seriāls. 1.sērija.
3.15 «Leļļu nams 2». Seriāls. 22.sērija.
4.00 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 12.sērija.
4.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
4.45 «Nakts joki».

TV programma

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» parakstījusi
līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par
projekta «Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā», ID Nr.3
DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/009, īstenošanu Līvbērzes pagastā.
Projekts atbilst Kohēzijas fonda 3.5.1.2. aktivitātes «Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība» 3.5.1.2.3. apakšaktivitātei «Dalītās atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas attīstība» – tās gaitā ar 50 % finansējumu tiek atbalstīti projekti, ko iesniegušas
kapitālsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
Kopējais īstenošanas ilgums: 16 mēneši.
Kopējās attiecināmās izmaksas: Ls 1 207 442,86.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums: Ls 603 721,43.
Projektu «Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā»
līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta gaitā ir SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi».
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
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Meklē darbu
Vecu, slimu cilvēku aprūpē. Ir izglītība,
pieredze. Var piedāvāt auklītes darbu vai
darbu tirdzniecībā (vēlams tirgū). Tālrunis
63091336.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 20333489.

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

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

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

Dažādi
PIRMIZRĀDE

Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuācija. T. 25904905

Līdzjūtība
Mēs būsim nebūdami
Virs kalniem un mākoņiem,
Dziļajos atmiņu spoguļos,
Kuros nogrimuši kuģi
Sapņo savus tālos,
neizsapņotos sapņus.

(G.Godiņš)

Patiesā mīlestībā un cieņā, atvadoties
no tautas deju dižgara Viļa Ozola, –
JPPA «Kultūra».

Aizsaulē aizgājuši
JEVGĒNIJS BAIKOVSKIS (dz. 1944. g.)
IVANS MURAŠOVS (dz. 1935. g.)
ALMA BURCEVA (dz. 1929. g.)
JĀNIS LAVRINOVIČS (dz. 1946. g.)
VALIJA ŠTEINA (dz. 1922. g.).
Izvadīšana 30.12. plkst. 13 no Baložu
kapsētas Sēru nama uz Jačunu kapsētu.
DZINTRA GROSA (dz. 1945. g.).
Izvadīšana 30.12. plkst. 11
Baložu kapsētā.
BROŅISLAVA ŠABUCKA (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 29.12. plkst. 11
Bērzu kapsētā.
ANATOLIJS KUDRJAVCEVS (dz. 1953. g.).
Izvadīšana 29.12. plkst. 13
Zanderu kapsētā.
AUSMA JANSONE (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 29.12. plkst. 15.30
Baložu kapsētā.
VIKTORS DASJUKEVIČS (dz. 1957. g.).
Izvadīšana 29.12. plkst. 13
Meža kapsētā.
Jelgavas 2. pamatskola ar 2012. gada
9. janvāri uzsāk izglītojamo uzņemšanu
1. klasē 2012./2013. mācību gadam.
Pieteikties skolas kancelejā no plkst.
8.30 līdz15, Sarmas ielā 2.
Vecāki būs gaidīti uz atvērto durvju
dienu 2012. gada 11. februārī plkst.12.

Aicina bērnus no 8 līdz 10 gadu
vecumam uz radošajām
nodarbībām,
kuras notiek Jelgavas Mākslas
skolas telpās sestdienās.
Mācību sākums – 2012. gada 7.
janvārī pulksten 10.
Skolotāja Kristīna, tālrunis
26173276.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Vasilija
Pirogova (dzimis 1950. gada 26. novembrī, miris 2011. gada 30. novembrī)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā
(kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu
laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Vasilija Pirogova īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Vasilija Pirogova piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 30. decembrī pulksten 16 un 18 – labdarības koncerts, kas veltīts Jāņa baznīcas ērģeļu remontam. Piedalīsies Vienības draudzes koris, vokālais ansamblis
«Kamenes», solisti: Indris Egle (oboja), Alvils Cedriņš (baritons) un Gundega Dūda
(ērģeļpozitīvs, klavieres). Ieeja – par ziedojumiem Svētā Jāņa baznīcas ērģeļu
restaurācijai (Svētā Jāņa baznīcā Jāņa ielā 1).
 7. janvārī pulksten 16 un 8. janvārī pulksten 14 – Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra pirmizrāde: V.Šekspīrs «Jautrās vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu
cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 12. janvārī pulksten 19 – Krievijas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» («Pareizticīgie dziedoņi») koncerts. Diriģents G.Smirnovs. Īpašais viesis V.Millers (bass).
Programmā krievu pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3.
Biļetes nopērkamas kultūras nama un «Biļešu servisa» kasēs (kultūras namā).
 14. janvārī pulksten 13 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki» sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas pārvaldi. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 15. janvārī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde pēc A.Čehova īsajiem
stāstiem «Nevarīgā būtne». Farss ar klaunādes elementiem. Režisors R.Svjatskis.
Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

www.citaautoskola.lv

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

s
Nāc un mācie
!
ar prieku

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n0tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

VILIS OZOLS

(20.03.1923. – 23.12.2011.)
Ziemas saulgriežu laikā mūžībā aizgājis latviešu deju
horeogrāfs, Nopelniem bagātais kultūras darbinieks,
deju ansambļu dibinātājs un vadītājs, astoņu Vispārējo
latviešu Deju svētku virsvadītājs, Zemgales deju ķēniņš
Vilis Ozols.
V.Ozols dzimis 1923. gada 20. martā Jelgavas apriņķa Valgundes pagasta «Mežgaļos». Mācības sācis
Valgundes četru klašu pamatskolā, turpinājis Kalnciema sešu klašu pamatskolā. No 1941. līdz 1943. gadam
mācījies Jelgavas skolotāju institūtā, bet studijas nācās
pārtraukt, jo tika mobilizēts vācu armijā. 1954. gadā
V.Ozols pabeidza Rīgas Kultūrizglītības darbinieku tehnikumu, savukārt 1964. gadā
– Ļeņingradas Kultūras institūtu.
V.Ozols no 1950. gada saistīts ar Jelgavu – šajā pilsētā horeogrāfs darbojies visu savu
radošo darba mūžu. Deju meistars turpināja strādāt arī pensijas gados – līdz pat 2000.
gada 1. februārim.
V.Ozols ir horeogrāfs vairāk nekā 70 dažāda žanra dejām. Mākslinieks bija pirmais no
Jelgavas, kurš 1970. gadā tika celts virsvadītāja godā lielajos svētkos Rīgā. V.Ozols bija V
– XII Deju svētku virsvadītājs, XIII un XIV Deju svētku Goda virsvadītājs. Kopš 1965. gada
Deju svētkos dejotas 19 V.Ozola radītās dejas.
V.Ozols ir vairāku tautas deju ansambļu dibinātājs un bijis to mākslinieciskais vadītājs.
Meistara izveidoti ir kolektīvi «Jaunība» (1952 – 1970), «Lielupe» (1962 – 1983), «Diždancis» (1975 – 1983) un «Laipa» (1994 – 2000). Horeogrāfs ir vadījis deju kolektīvus
Emburgā, Platonē un Zaļeniekos.
V.Ozols apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīmi, Jelgavas pilsētas augstāko
apbalvojumu Goda zīmi un Zemgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu.
V.Ozols strādāja ar pieaugušo, jauniešu un senioru deju kolektīviem, iestudējot savas
dzīvespriecīgās, raitās dejas un veidojot koncertprogrammas. Nesavtīgi V.Ozols dalījās
savā bagātajā darba pieredzē ar jaunākajiem kolektīvu vadītājiem, no kuriem daudzi ir
meistara bijušie audzēkņi.
Vili Ozolu atcerēsimies kā dziļi inteliģentu, radošu personību, godīgu pret sevi un
kolēģiem, kā optimistisku cilvēku, kas savu darba mūžu ir veltījis Jelgavai.
Jelgavas pilsētas pašvaldība un JPPA «Kultūra» izsaka visdziļāko līdzjūtību Viļa Ozola
tuviniekiem un visai Latvijas dejotāju saimei, Zemgales deju ķēniņu zaudējot.
Jelgavas pilsētas pašvaldība
JPPA «Kultūra»

Ceturtdiena, 2011. gada 29. decembris

Sagaidi 2012. ballē vai
ceļojot apkārt pasaulei!
 Ritma Gaidamoviča

Jau pēc dažām dienām klāt Vecgada vakars, un katrs cenšas atrast labāko variantu, kur un kā
sagaidīt 2012. jeb Pūķa gadu.
Uz jautru un pārsteigumiem
pilnu jaunā gada sagaidīšanu
ar mūziķiem, laimes liešanu,
masku balli un citām izdarībām
aicina aģentūra «Kultūra» un
pilsētas izklaides vietas.
Pilsētā Vecgada vakarā gaidāmas vairākas balles, kurās apmeklētājus cienās ar
šampanieti, aicinās piedalīties atrakcijās,
loterijās. Par labu mūziku gādās grupas,
solisti un dīdžeji.
Turpinot pērn atjaunoto tradīciju, arī
šogad 31. decembrī notiks balle pilsētas
kultūras namā. Aģentūras «Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle stāsta,
ka 31. decembrī balle sāksies pulksten 21.
«Par labu deju mūziku šajā reizē gādās
grupa «Lauku muzikanti», bet vakara gaitā
priekšnesumus sniegs arī Sonora Vaice
un grupa «Tirkizband»,» stāsta S.Sīle. No
pulksten 21.30 līdz 23.30 ikvienam pie laimes lējēja būs iespēja izliet laimi. Tāpat kā
katru gadu, arī šoreiz gaidāma īpašā loterija,
atrakcijas un citas svētku izdarības, bet pēc
pusnakts – karaoke. Pusnaktī aģentūra
«Kultūra» katram pasniegs šampanieti.
«Visas nakts garumā pasākuma dalībniekiem bez maksas būs pieejama kafija, bet
groziņi ar uzkodām jāņem līdzi pašiem,» tā
S.Sīle. Vakaru vadīs Ivars Pirvics.

Sola jautru kompāniju

«Lauku muzikantu» solists Normunds
Ķietis atzīst, ka viņš un pārējie mūziķi
Jaungada naktī kopā ar jelgavniekiem būs
pirmo reizi, un tic: pasākums būs izdevies.
«Līdz šim esam vairākas reizes piedalījušies Ziemassvētku ballēs Jelgavas pilī, un
tās man saistās ar pozitīvām atmiņām, atsaucīgiem cilvēkiem. Tāpēc ticu, ka Pūķa
gadu Jelgavā sagaidīsim jautri. No mūsu
puses solām muzikāli jautru kompāniju,
garantējam krāsainu mūziku un labu
atmosfēru,» tā N.Ķietis, piebilstot, ka viņu
ar Jelgavu saista arī tas, ka šeit savulaik
dzīvojuši viņa vecvecāki un tālab vien
labprāt gribot jauno gadu sagaidīt mūsu
pilsētā. Mūziķis neslēpj, ka 31. decembris un Jāņi ir tās reizes, kad viņi ir «uz
izķeršanu». Arī šajā reizē Jelgavai bijuši
konkurenti, taču viņš nosaka: «Jelgava
ātri pielika punktu, tāpēc būsim kopā ar
jums.» «Kaut arī šis ir svētku laiks, mums
ir lielākā darba duna – nav laika atslābt,
padomāt, kāds bijis šis gads, kādi plāni
nākamajam. Taču ceru, ka nākamais gads

Ilustrācija: Raitis Supe

mainīs visu Latvijas iedzīvotāju kopējo
noskaņojumu. Sabiedrība šobrīd ir tik
samulsusi, ka nespēj atšķirt melnu no
balta, tāpēc gribētu vēlēt, lai mēs vairāk
saliedējamies, pozitīvāk raugāmies uz dzīvi un katrā no līdzās esošajiem meklējam
to gaišāko,» vēl mūziķis.

«Tonusā» ceļos apkārt pasaulei

Uz interesantu un piedzīvojumiem
pilnu jaunā gada sagaidīšanu aicina arī
naktsklubs «Tonuss». Šogad tur notiks
ballīte, kurā apmeklētājiem būs iespēja
doties apkārt pasaulei. «Esam parūpējušies, lai vakars klubā būtu nudien daudzpusīgs un tematiski piesātināts. Jauno
gadu klubā sagaidīsim ne tikai pusnaktī,
bet katru stundu, izbaudot dažādu valstu
svinību gaisotni visas nakts garumā,» tā
kluba menedžeris Ralfs Mākulis. Citiem
vārdiem sakot – šajā vakarā «Tonusa» apmeklētāji dosies virtuālā ceļojumā apkārt
pasaulei, lai līksmotu kopā ar Rietumeiropas, Austrumu, Āfrikas reģioniem, izbaudot to tradīcijas. Ar īpašu koncertšovu
priecēs Liene Candy, uz kluba skatuvēm
naktī spēlēs arī dj Dzee, dj J.Andrejevs,
Stella. Protams, būs arī minišovi, Salatētis un draiskās Sniegbaltītes. Klubs šajā
vakarā rekomendē ierasties elegantos
svētku tērpos – šādi tērpti apmeklētāji
saņems glāzi šampanieša uz kluba rēķina. Piesakoties kluba bārā, iespējams
rezervēt galdiņu un iepriekšpārdošanā
izdevīgāk iegādāties biļetes. 31. decembrī
klubs atvērts no pulksten 23. Līdz pusnaktij ieeja klubā 2 lati, no pusnakts līdz
pulksten 5 – 4 lati (ar flaieri – 3,50 lati),
bet pēc pulksten pieciem – 2 lati.

«Kreklos» Pūķa gadā «Credo»

Gadu mijas balli sarūpējis arī muzikālais
klubs «Jelgavas krekli», kas gada pēdējā
dienā apmeklētājus gaida no pulksten
23. «Jelgavas kreklu» īpašnieks Ainārs
Tamisārs informē, ka Jaungada naktī par
dzīvespriecīgām dejām īsi pēc pusnakts
parūpēsies grupa «Credo», taču līdz tam un
pauzēs spēlēs dīdžeji. Ieejas maksa – 5 lati.
Tāpat kā iepriekšējos gados pusnaktī kluba
apmeklētājiem šampanietis no īpašās Jaunā
gada šampanieša piramīdas. «Galdiņus
aicinām rezervēt laikus «Jelgavas kreklu»
kafejnīcā «Tami-Tami»,» tā A.Tamisārs.
Dreskods šajā vakarā – svinīgs.

Pēc pulksten 24 – maskas krīt

Masku balli Vecgada vakarā sarūpējis
nesen atvērtais muzikālais bārs restorāns
«Plate», kas atrodas viesnīcā «Jelgava».
Tā vadītāja Guna Andersone stāsta, ka
balles sākums – pulksten 20. Pūķa gadu
šeit sagaidīs kopā ar Aināru Virgu un
Edgaru Silacērpu. Programmā – laimes
akas loterija, karaoke, rotaļas, svētku
vakariņas. «Masku izvēle – absolūti brīva, tikai der atcerēties, ka, kā jau masku
ballēs ierasts, pēc pusnakts maskas krīt,»
piebilst G.Andersone. Līdzi var ņemt arī
bērnus, kuriem būs atsevišķs pasākums
viesnīcas Zelta zālē. Ieejas kartes cena
pieaugušajiem – 25 lati, un tajā iekļautas
uzkodas, atrakcijas, dzērieni. Bērniem
ieejas maksa – pieci lati. Ieejas kartes var
rezervēt līdz 30. decembrim pa tālruni
20226025. Pastāv iespēja izvēlēties arī
komplektu – jauno gadu sagaidīt masku
ballē un nakšņot viesnīcā. Par to interesēties pa minēto tālruni.

Jelgavā var «satikt» pasaulslavenas personības
 Sintija Čepanone

Ar Holivudas zvaigznēm,
mūziķiem, pazīstamiem
politiķiem un citiem pasaulslaveniem cilvēkiem
līdz 16. janvārim var iepazīties tirdzniecības centra
«Pilsētas pasāža» 2. stāvā
– centrs gada nogales svētkos saviem apmeklētājiem
sarūpējis dāvanu – vaska
figūru izstādi, kas apskatāma bez maksas.
«Parasti Ziemassvētki ir laiks, kad
vairāk rūpējamies par bērniem un
domājam par to, kā prieku sarūpēt
viņiem, taču šoreiz no šīs tradīcijas
nolēmām atkāpties un dāvanu Ziemassvētkos sarūpēt pieaugušajiem.
Jāatzīst, ka nebija viegli izdomāt,
ar ko tad šodien cilvēku vēl var
pārsteigt, un tad nāca piedāvājums
par iespēju eksponēt vaska figūras,»
tā par atklāto izstādi saka «Pilsētas
pasāžas» pārstāve Kristīne Breiere,
cerot, ka vaska figūras spēs ieprieci-

Foto: Ivars Veiliņš
nāt centra apmeklētājus un padarīt
gada nogales svētkus kaut nedaudz
gaišākus.
Kopumā izstādē, kas iekārtota «Pilsētas pasāžas» 2. stāvā, aplūkojamas
35 vaska figūras no Sanktpēterburgas
muzeja. Vaskā atveidoti tādi slaveni
politiķi kā Rūzvelts, Staļins, Čērčils,
Hitlers, izstādē var «satikt» arī Ro-

Vaska figūras bezmaksas izstādē var
apskatīt «Pilsētas
pasāžas» 2. stāvā.
mas pāvestu, Marlēnu Dītrihu, princesi Diānu un citas slavenības. «Šī ir
lieliska iespēja arī jauniešiem uzzināt
par cilvēkiem, kuri viņu paaudzei ir
mazāk zināmi,» tā K.Breiere.
Izstāde «Pilsētas pasāžā» būs aplūkojama līdz 16. janvārim, un tā ir
centra dāvana saviem apmeklētājiem,
tāpēc skatāma bez maksas.

