«Jelgavas Vēstnesis» saviem lasītājiem
vēl siltus Ziemassvētkus
un veiksmīgu jauno gadu!
Nākamais laikraksta numurs iznāks
3. janvārī.
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Rīt atklās pilsētas slidotavu
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Dome lemj par maksas
atcelšanu interešu izglītībai
 Sintija Čepanone

Pagājušajā nedēļā Jelgavas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā
atbalstīja lēmumprojektu par maksas atcelšanu interešu izglītības
programmas apguvei
visās Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādēs.
Šodien par to sēdē lemj
domes deputāti.

Ja deputāti šodien sagatavoto lēmumprojektu atbalstīs,
tad jau no nākamā gada 1.
janvāra tiks atcelta maksa
par interešu izglītību Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādēs:
bērnu un jauniešu centrā
«Junda», Bērnu un jauniešu
sporta skolā, Jelgavas Mākslas
skolā, Jelgavas Ledus sporta
skolā, Jelgavas Specializētajā
peldēšanas skolā un pašvaldības iestādē «Kultūra».

«Jelgavas Vēstnesis» – lasītākais
preses izdevums Zemgalē
 Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš
Šogad Ziemassvētkos jelgavnieki, kā iepriekš tika solīts, no pašvaldības un Zemgales Olimpiskā centra saņems patīkamu dāvanu
– publisko bezmaksas slidotavu skvērā aiz kultūras nama. Tā tiks atklāta 21. decembrī pulksten 14 un darbosies katru dienu.
 Ilze Knusle-Jankevica

kuma spēlēt nevarēs, lai netiktu
bojāts ledus. Zemgales Olimpiskā
Rīt, 21. decembrī, pulkcentra vadītājs Armands Ozollasten 14 ar Jelgavas
pa stāsta, ka darba dienās slidoLedus sporta skolas
tava būs atvērta no pulksten 13
daiļslidotāju parauglīdz 21, sestdienās – no pulksten
demonstrējumiem tiks
10 līdz pulksten 22, svētdienās
atklāta pilsētas pub– no pulksten 10 līdz 20. Zemliskā bezmaksas slidogales Olimpiskā centra sabiedtava, kas izveidota aiz
risko attiecību speciāliste Sanda
kultūras nama.
Andersone piebilst, ka slidotava
tiks regulāri tīrīta, tāpēc tā būs
Bezmaksas slidotava būs at- pieejama ar pārtraukumiem.
vērta katru dienu – tā ir domāta
Par slidošanu jāmaksā nebūs,
tieši slidošanai: hokeju uz lau- ja slidotavas apmeklētāji nāks

ar savām slidām. Savukārt tiem,
kam slidu nav, varēs tās pie slidotavas iznomāt. Nomas maksa
– viens lats stundā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Zemgales
Olimpiskais centrs, Jelgavas
pašvaldība un Latvijas Olimpiskā komiteja novembra sākumā
nolēma izveidot pilsētas centrā
publisko slidotavu. Tika izvērtētas vairākas iespējamās tās
atrašanās vietas un par piemērotāko izraudzīts skvērs aiz kultūras nama. Darbi pie slidotavas

Šodien domes sēdē tiks
skatīts jautājums par
Jelgavas 1. ģimnāzijas
reorganizāciju – skolu
plānots pārdēvēt par
Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolu, nodrošinot
tajā inženierzinātņu un
informācijas tehnoloģiju zināšanu padziļinātu
apguvi, kā arī uzņemt
skolēnus 1., 5. un 6. klasē. Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza
norāda: ja deputāti atbalstīs ģimnāzijas reorganizāciju, izmaiņas
tiks ieviestas no nākamā mācību gada.

«Reorganizācijas mērķis ir
paplašināt izglītības programmu piedāvājumu, nodrošinot
skolēniem iespēju padziļināti
apgūt zināšanas un prasmes
informāciju tehnoloģiju un
inženierzinātņu jomā. Tādējādi
viņi, absolvējot skolu, būs gatavi
studijām zinātņietilpīgās pro
grammās augstskolās vai profesionālās izglītības iestādēs,»
norāda G.Auza. Viņa uzsver,
ka ģimnāzijas reorganizācija
palīdzēs risināt vairākas nopietnas problēmas. Pirmkārt,
no 2013./2014. mācību gada
turpmākos trīs mācību gadus
Jelgavas pilsētā ir prognozēts
skolēnu skaita palielinājums 1.
klasē, nodrošinot skolēnu skaita
pieaugumu sākumskolas un

pamatskolas posmā – Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas izveidošana sekmēs bērnu izglītošanu
iespējami tuvāk dzīvesvietai.
Otrkārt, pilsētas attīstības stratēģijā Jelgava ir pozicionēta ne
tikai kā izglītības un zinātnes,
bet arī industriāla un ražošanas pilsēta – reorganizācijas
mērķis ir sekmēt izglītojamo
radošo spēju attīstību, izpratni
par inženierzinātņu, mājturības
un tehnoloģiju lomu sabiedrībā, pilnveidot prasmes risināt
privātās mājsaimniecības jautājumus, veicināt nepieciešamo
speciālistu piesaisti pilsētai.
Jelgavas 1. ģimnāzijas direktores pienākumu izpildītāja
Guna Stepiņa stāsta, ka līdz šim
tehniskie priekšmeti – ievads in-

TNS atbilstoši starptautiskiem standartiem pēta mediju
auditoriju un analizē mediju
lietošanas ieradumus. Pētījumā
par 2012. gadu piedalījušies 12
667 Latvijas iedzīvotāji vecumā
no 15 līdz 74 gadiem, un tajā
apkopota informācija par 217

izveides sākās novembra beigās
– lai noskaidrotu uzņēmumu,
kas veidos slidotavu, tika rīkots
konkurss. Tajā uzvarēja uzņēmums «Ice System», kam jau ir
šāda veida pieredze: tas ierīkojis
publisko slidotavu Rīgā.
Slidotava izveidota 18 x 36
metrus lielā teltī ar jumtu un
sienām, tajā skanēs mūzika un
būs apgaismojums. Tāpat tiks
nodrošināta iespēja pārģērbties
un iznomāt slidas.
 Ilze Knusle-Jankevica
Plānots, ka izklaides vieta
darbosies līdz 31. martam.
Šokopastu papildinā-

Izveidota šokolādes
pastkarte ar Mītavas tiltu

1. ģimnāziju plāno reorganizēt
par Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas vadošā mediju pētījumu aģentūra
TNS apkopojusi jaunākos preses auditorijas pētījuma rezultātus, kas apliecina,
ka Zemgalē lasītākais
preses izdevums ir
«Jelgavas Vēstnesis»,
aiz sevis 2. vietā atstājot žurnālu «Ieva»
un 3. vietā žurnālu
«Privātā Dzīve».

drukāto preses izdevumu auditoriju.
TNS mediju pētījumu vecākā
klientu vadītāja Elīna Krūze
komentē, ka, analizējot drukātās preses patēriņu atbilstoši
to iznākšanas regularitātei,
redzams, ka nedēļas izdevumi
joprojām ir visvairāk patērētākā preses izdevumu kategorija.
Vismaz vienu drukāto nedēļas
preses izdevumu nedēļā ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji 60
procenti Latvijas iedzīvotāju
vecumā no 15 līdz 74 gadiem.
Pierīgā, Vidzemē un Kurzemē
lasītākās nav vis avīzes, bet gan
nedēļas žurnāli, kur pirmās trīs
vietas ieņem «Ieva», «Privātā
Dzīve» un «Kas Jauns», savukārt
citos reģionos lasītākās ir nedēļas
avīzes: Rīgā – «Rīgas Santīms»,
Zemgalē – «Jelgavas Vēstnesis»,
bet Latgalē – «Seičas».

ženierzinātnēs, tehniskā grafika,
datorizētā divu un trīs dimensiju
projektēšana – obligāti bija vidusskolas inženierzinātņu klasei.
Šajā mācību gadā arī 7. klases
skolēni mācās divās specializētās
programmās – ar matemātikas
un mājturības/tehnoloģiju ievirzi. Šajās programmās skolēni
padziļināti apgūst vizuālo mākslu ar tehniskās grafikas elementiem, informātiku vai mājturību
un tehnoloģijas. Papildus skola
nodrošina ļoti plašu un specifisku
fakultatīvo un interešu izglītības
nodarbību klāstu, piemēram,
robotiku, metālapstrādi, kokapstrādi, rotājumu izveidi, nodarbības individualitātes pilnveidei,
netradicionālo matemātiku.
Turpinājums 3.lpp.

jusi jauna šokolādes
pastkarte – Jelgavas
iedzīvotājiem un viesiem nu ir iespēja iegādāties saldu suvenīru,
uz kura iepakojuma
attēlots jaunais gājēju tilts – Mītavas tilts
– pār Driksu.

Jaunā dizaina šokolāde, uz
kuras iepakojuma attēlots Mītavas tilts – Latvijā garākais gājēju
un velosipēdistu tilts –, tapusi,
sadarbojoties Jelgavas reģionālajam Tūrisma centram (JRTC)
un šokopastam. Apmēram pirms
mēneša Tūrisma centrs vērsās
pie šokopasta pārstāvjiem ar
iniciatīvu izveidot jaunu Jelgavas šokolādi.
Turpinājums 3.lpp.
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Jelgavā ir notikušas nopietnas
pārmaiņas, kas maina mūsu ikdienu
informatīvajā sistēmā, nodrošinot
atgriezenisko saiti starp pašvaldības
dienestiem un iedzīvotājiem. Šim
centram ir divas būtiskas funkcijas:
koordinēt pilsētas operatīvās vadības sistēmu un nodrošināt civilās
aizsardzības pasākumus. Ņemot
vērā, ka centrs ir ieguvis cilvēku uzticību, nākamais solis būtu integrēt
šajā apritē arī tos jautājumus, kuri
skar pašvaldības kapitālsabiedrības. Stiprināsim sadarbību ar
valsts dienestiem, jo mūsu centra
darbinieki saņem informāciju arī
par elektroapgādes traucējumiem,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetencē esošiem
jautājumiem un daudzām citām
iedzīvotājiem svarīgām lietām.

 Jānis Kovaļevskis

Lai gan valdība bieži uzsver, ka Latvijā šobrīd ir
visstraujāk augošā ekonomika un starptautisko
aizdevēju kredītu valstij izdevies atdot pirms
termiņa, no pašvaldību
viedokļa, 2013. gada
budžetā vērā ņemami
papildu ieņēmumi netiek prognozēti. Taču,
tālredzīgi plānojot izdevumus, nevienai jomai
pilsētā līdzekļi nebūs jāsamazina, sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» uzsver
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Domes priekšsēdētājs piekrīt, ka
lielā mērā valdības «labie darbi»
tiek darīti uz pašvaldību rēķina,
jo pretēji iepriekš solītajam valsts
pašvaldībām nekādā veidā nekom«Mēs varam motivēt tās ģimenes, kuras ir palikušas šeit. To varētu saukt par ģimenes atbalsta
pensē iedzīvotājiem piemērotās
politiku. Jau nākamgad kopējais atbalsts ģimenei ar trīs bērniem sasniegs aptuveni 100 latus
nodokļu atlaides, uz kuru rēķina
mēnesī,» norāda Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Foto: Ivars Veiliņš
samazinās pašvaldību ieņēmumi.
brīd apgūst jaunās iespējas, un, pēc atgrieztos tās ģimenes, kas devu- Proporcijai starp to, cik skolēnu
Vai, jūsuprāt, pēdējos gados saviem novērojumiem, varu teikt, šās prom, bet mēs varam motivēt pēc pamatskolas turpina mācīties
jelgavnieku dzīve ir kļuvusi ka pirmais iespaids ir pozitīvs, kaut tos, kuri ir palikuši šeit. To varētu vidusskolā un cik arodskolās, jābūt
gan pilnībā jauno Čakstes bulvāra saukt par ģimenes atbalsta politiku, vismaz 50 pret 50. Arī statistika
labāka?
Domāju, ka liela daļa pilsētnieku promenādi varēsim novērtēt tikai jo daudzām ģimenēm situācija ir apliecina, ka jauniešu bezdarbs ir
sarežģīta, tādēļ svarīgi spert soli mazāks tajās valstīs, kurās ir augsti
šobrīd jūtas drošāk. Ir būtiski sa- vasarā.
Arī nākamgad turpināsim darbu pretim. Kompensējot transporta, attīstīta arodizglītība. Piemēram,
mazinājies bezdarba līmenis, pakāpeniski paaugstinās arī atalgojums pie aizsāktajiem projektiem – jāpa- ēdināšanas un interešu izglītības Vācijā jauniešu bezdarba līmenis
privātajā sektorā. Esam saglabājuši beidz darbi Lielajā ielā un Pasta izdevumus, vairāk līdzekļu ģimenes ir septiņi procenti, bet Latvijā tas
pietiekami plašu sociālā atbalsta salā. Rekonstruēsim arī atlikušo varēs atlicināt kopīgiem pasāku- sasniedz 28 procentus.
Es ļoti augstu vērtēju mūsu
sistēmu un veikuši ieguldījumus Čakstes bulvāra posmu līdz tirgum. miem un citām vajadzībām. Kopēpilsētvides attīstībā. Cilvēki izjūt Sāksim vienotā satiksmes termi- jais atbalsts ģimenei ar trīs bērniem pilsētas pedagogus, kuri vienmēr
piederību un lepojas ar savu pilsētu. nāļa ielu rekonstrukcijas projektu, sasniegs aptuveni 100 latus mēnesī. ir gatavi mācīties un papildināt
Arī iedzīvotāju skaits ir nostabilizē- sakārtojot ielas pie dzelzceļa stacijas. Lai būtiski samazinātu rindas bēr- savas zināšanas. Mūsu pedagogi
jies. Šie rādītāji ļauj secināt, ka daļa Šajā teritorijā izbūvēs nepieciešamo nudārzos, nākamgad rekonstruē- radoši strādā ar apziņu, ka Latvijas
infrastruktūru, lai jau tuvākajā nā- sim bērnudārzu Ganību ielā, kurā nākotne ir gudros, mērķtiecīgos
iedzīvotāju jūtas stabilāk.
kotnē veidotu vienotu dzelzceļa un būs vieta vēl 275 mazuļiem.
un pārmaiņām gatavos cilvēkos.
Domes sēdē šodien skata lēmumu Tomēr, lai realizētu visu iecerēto,
Šobrīd starp pašvaldībām un autosatiksmes mezglu. Šī projekta
valdību ir samērā saasinātas attīstībā ir ieinteresēts arī «Latvijas par transporta izdevumu kom- mums ir nepieciešams arī valsts
attiecības, kaut gan līdz šim dzelzceļš», jo Jelgava nodrošina no- pensācijas palielināšanu pilsētas atbalsts, kuru nejūtam, jo Izglītības
skolēniem līdz un zinātnes ministrijas pārziņā
tieši pašvaldības bijušas viens zīmīgu pasažieru
80 procentiem esošā Jelgavas tehnikuma attīstības
no uzticamākajiem sadarbības plūsmu.
no braukšanas un rekonstrukcijas projekta virzība
partneriem. Kādēļ izveidojuIzskanējis arī
maksas, samazi- joprojām nav skaidra.
sies šāda situācija?
not vecāku līdzPolitikā ir ienākuši jauni cilvēki, pārmetums, ka
finansējumu no
Sabiedriskajai apspriešanai
kuri ne vienmēr saprot pašvaldību pašvaldības ES
25 līdz 10 santī- tiek nodota jaunā pilsētas atuzdevumus un vajadzības. Atšķirībā fondu līdzekļus
miem par vienu tīstības programma līdz 2020.
no daudziem valdības pārstāvjiem pārāk daudz
braucienu.
gadam – kuras būs šīs programmēs katru dienu sastopamies ar ieguldot tādu
mas galvenās prioritātes?
iedzīvotājiem, viņu vajadzībām un infrastruktūViena no
Ik pa brīdim salīdzinām divas
redzam, kur ieguldījumi ir visne- ras projektu
pēdējā laika lietas – pilsētas attīstības plānu un
pieciešamākie un sniegs vislielāko r e a l i z ā c i j ā ,
aktualitātēm stratēģiskos virzienus. Katru gadu
atdevi. Ar valdību cenšamies meklēt kas tiešā veidā
ir izglītība. Kā pārskatām, ko esam paveikuši un
kopsaucējus, bet situāciju sarežģī nesekmē uzņēvērtējat tās kas vēl darāms, un prioritātes nav
savstarpējā neuzticība. Valdības mējdarbības
kvalitāti Jel- mainījušās. Joprojām uzmanības
«labie darbi» ir samazinājuši paš- attīstību.
Visu nevar iegavā?
centrā būs izglītība, infrastruktūras
valdību ieņēmumus, tādēļ 2013.
Vairāk tiek attīstība, sociālais nodrošinājums
gada budžetu plānojam faktiski bez kļaut tiešā peļņas
runāts par aug- un kvalitatīva dzīves vide. Mūsu
pieauguma, taču, tālredzīgi plānojot un zaudējumu
stāko izglītību, mērķis ir līdz 2020. gadam pilsētā
izdevumu bāzi, nevienai jomai lī- aprēķinā. Mūsu
lai gan esmu uzbūvēt jaunu un mūsdienu pradzekļi nesamazināsies. Tomēr runa uzdevums ir atpārliecināts, ka sībām atbilstošu peldbaseinu ar
nav tikai par naudu, jo šobrīd valstī tīstīt pilsētas inreformas nepie- visu nepieciešamo infrastruktūru,
ir centieni pārskatīt jomas, kurās frastruktūru tā,
ciešamas, sākot izveidot jauniešu radošo centru,
noslēgti ilgtermiņa līgumi. Valdība lai pilsēta būtu
līdz šim nav skaidri formulējusi interesanta un pievilcīga ne tikai no pirmsskolas līmeņa. Latvijas kas varētu atrasties vienās telpās ar
reģionālās politikas pamatnostād- investoriem, bet arī iedzīvotājiem izglītības sistēma būtu jāveido tā, lai bibliotēku, jo arī tai nepieciešamas
nes, lai mēs varētu saprast, kas tiek un tūristiem. Uzlabojot pilsētvidi, jau no mazotnes bērnos attīstītu tās jaunas telpas. Tāpat plānos ir arī
mēs palielinām savu konkurētspēju. īpašības, kas veicina radošumu un jauna koncertzāle un Ziemeļu šķērsagaidīts no pašvaldībām.
Jelgavnieki jau sen bija pelnījuši pārliecību par saviem spēkiem. Pil- sojums jeb jauns tilts pār Lielupi.
Vai esat apmierināts ar to, kā tādu atpūtas zonu, kāda šobrīd sētā iespēju robežās šīs reformas jau Tas nākotnē būs ļoti nozīmīgs, ja
realizēti lielākie būvniecības tiek veidota Pasta salā. Tas būs esam sākuši. Skolās var darboties ar bijušā lidlauka teritorijā sāks veinetiešs ieguvums arī potenciālajiem īpašajām eksperimentu stacijām, doties industriālā zona ar jauniem
projekti?
ES budžeta plānošanas periods investoriem, jo vieni no būtiskāka- kas palīdz bērniem pēc iespējas uzņēmumiem.
tuvojas noslēgumam, tādēļ šogad jiem kritērijiem uzņēmējdarbības ātrāk iepazīties ar tehniskām parāArvien populārāks kļūst Pašun nākamgad jānoslēdz lielākie attīstībai ir pieejams darbaspēks un dībām un norisēm, talantīgākajiem
bērniem piedāvājam apmeklēt valdības operatīvās informāprojekti. Iedzīvotāju vērtējumam kvalitatīva dzīves vide.
Junioru universitātes nodarbības, cijas centrs jeb POIC, kuram
jau esam nodevuši Raiņa ielu un
Nākamā gada budžetā kā materiāli stimulējam skolēnus un par nebūšanām var ziņot pa
Čakstes bulvāri ar Mītavas tiltu.
Tā bija sarežģīta mācību stunda viena no prioritātēm noteikta pedagogus par labiem darba rezul- bezmaksas tālruni 8787. Vai
gan celtniekiem, gan pašvaldībai palīdzība ģimenēm ar bērniem. tātiem, lielus ieguldījumus esam plānots paplašināt šī centra
kā pasūtītājam, jo tik vērienīgi darbi Kādas prioritātes vēl esat iezī- veikuši arī arodizglītības attīstībā. Ir funkcijas un integrēt arī tās
arī Latvijas mērogā nemaz tik bieži mējuši, strādājot pie 2013. gada jāmaina akcents no akadēmiskajām jomas, par kurām atbildīgas
zināšanām uz tādām, kas attīsta valsts struktūras?
netiek veikti. Pilsētā ir notikušas budžeta projekta?
Mēs šobrīd nevaram izdarīt kaut prasmes un iemaņas turpmākajam
Operatīvās informācijas centrs
nopietnas pārmaiņas, kas jau maina
jelgavnieku ikdienu. Cilvēki jau šo- ko kardinālu, lai Latvijā masveidā izglītības posmam vai darba tirgum. ir iemantojis savu vietu pilsētas

«Mērķis ir līdz 2020.
gadam pilsētā uzbūvēt jaunu peldbaseinu, izveidot jauniešu
radošo centru, kas
varētu atrasties kopā
ar bibliotēku jaunās
telpās. Tāpat plānos
ir jauna koncertzāle
un Ziemeļu šķērsojums jeb jauns tilts
pār Lielupi.»

Pašvaldība daudz pārmetumu saņem par Jelgavas Autobusu parka (JAP) darbību. Kā
vērtējat šī uzņēmuma darbu?
Bijām definējuši JAP divus būtiskus uzdevumus: nomainīt vecos
autobusus pret mūsdienu standartiem atbilstošiem un samazināt
izmaksas. Šobrīd JAP vidējais
autobusu vecums ir divi gadi, kas
ir labākais rādītājs Latvijā. Arī
izmaksas izdevies samazināt, un
uzņēmums šobrīd strādā ar peļņu.
Izmaksu samazināšanā akcents tika
likts uz skaidras naudas norēķinu
mazināšanu, ieviešot bezkontakta
norēķinu kartes. Šobrīd jau ap 2000
pilsētas skolēnu izmanto šīs kartes,
un finanšu rādītāji apliecina, ka
solis tika sperts pareizajā virzienā.
Pašlaik tiek vērtēts, kā nodrošināt
iespēju arī pārējiem pasažieriem
norēķināties ar bezkontakta norēķinu kartēm.
Attiecībā uz pārmetumiem par
materiālās atbildības līgumiem,
kurus uzņēmums slēdz ar darbiniekiem, esam lūguši Darba inspekcijas
skaidrojumu, lai pārliecinātos, vai šī
forma starp darba devēju un darba
ņēmēju ir juridiski korekta.
Par to, ka uzņēmums strādā
saimnieciski, liecina arī tas, ka šoferu atalgojums ir viens no augstākajiem nozarē. Aptuveni 15 šoferi
no 90 regulāri saņem piemaksas
pie darba algas par plāna izpildi,
degvielas ekonomiju un pasažieru
apkalpošanas kultūru. Šobrīd uzņēmums strādā arī pie jauna pilotprojekta par «Amo Plant» autobusu
aprīkošanu ar gāzes dzinējiem. Tas
varētu būt vēl viens solis izmaksu
samazināšanas virzienā. Šobrīd nav
objektīvu iemeslu, lai JAP darbu
vērtētu negatīvi. Tomēr uzskatu,
ka JAP valdes loceklis Pēteris Salkazanovs ir pieļāvis kļūdas komunikācijā gan ar saviem darbiniekiem,
gan iedzīvotājiem. Tās ir jālabo!
Es personīgi atvainojos visiem par
uzņēmuma vadītāja neveiklajiem
izteikumiem.
Jūtams, ka sācies priekšvēlēšanu laiks?
Par to nav ne mazāko šaubu! Pat
Saeimā šobrīd vairāk tiek skatītas
likumdošanas iniciatīvas par dažādiem ierobežojumiem un aizliegumiem, nevis domāts par valstiski
nozīmīgām reformām.
Vai esat gatavs turpināt
iesākto arī pēc pašvaldību vēlēšanām 2013. gada jūnijā?
Pateicos tiem pilsētas iedzīvotājiem, kuru atbalstu saņemu ik
dienu. Esmu atbildīgs viņu priekšā
par padarītajiem un iesāktajiem
darbiem, tāpēc kandidēšu arī nākamajās pašvaldību vēlēšanās.
Esmu gatavs ieguldīt savu pieredzi un darbu pilsētas turpmākai
izaugsmei!

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs ģimenē
radāt Ziemassvētku
noskaņu?
Viktors, dīdžejs:
– Ar dziesmām, eglīti,
kas šogad
mums mājās
ir priede, un
piparkūkām, ko cepsim Ziemassvētku vakarā. Taču mana
Ziemassvētku noskaņa jau sen
kā sākusies, jo kopā ar citiem
Jelgavas Jaunā teātra aktieriem
bērniem rādām Ziemassvētku izrādi. Tāpat pašam kā Salavecītim
jāapciemo bērni un jānes viņiem
dāvanas.
Dace, auklē
meitiņu:
– 23. decembrī iesim uz
mežu pēc
eglītes, un
Ziemassvētku
vakarā visa ģimene būsim kopā
– pie savējiem uz svētkiem esam
atbraukuši ciemos no Anglijas –,
cepsim piparkūkas un cits citu apdāvināsim. Mums šie ir īpaši svētki, jo meitiņai tieši Ziemassvētku
vakarā ir dzimšanas diena!
Ansis, skārdnieks:
– Viss sākas
ar eglīti, un
šis atbildīgais
pienākums,
kā katru
gadu, ir uzticēts man. Tad nu 22.
decembrī došos pēc tās uz mežu,
lai visai ģimenei būtu īsta svētku
noskaņa. Eglīte, dāvanas, vilnas
zeķes – tas arī rada Ziemassvētku
noskaņu mūsu ģimenē.
Vika, studente:
– Ziemassvētki, manuprāt,
ir gada foršākie svētki, un
tos ar nepacietību gaidām – pamazām jau
visiem būsim sarūpējuši dāvanas, vēlāk cepsim piparkūkas un
būsim kopā ar ģimeni! Šogad
Ziemassvētkus visi sagaidīsim
Norvēģijā. Jāatzīst, ka pagaidām
tādas īstas svētku noskaņas vēl
nav – prieks, ka ir sniegs, jo citus
gadus tieši sniega ap Ziemassvētkiem pietrūkst, bet gribas
vairāk rotājumu pilsētā.
Jadviga, pensionāre:
– Tā īstā Ziemassvētku
noskaņa rodas tad, kad
pēc svētku
dievkalpojuma baznīcā visa ģimene sapulcējamies pie svētku
galda. Tie ir klusi, reliģiski ģimenes svētki, un arī šoreiz mēs visi
– seši cilvēki – būsim kopā. Tagad
vien jāpalauza galva, kā ietaupīt
naudiņu, lai sarūpētu dāvaniņas
– kā es smejos, būs tādi īsti pensionāriski Ziemassvētki!
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1. ģimnāziju plāno
reorganizēt par Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolu
No 1.lpp.

Zemgales mājražotāji
gatavi apvienoties

ieviestu jaunākās tehnoloģijas,
skolas nākamā gada budžetā paredzēta daudzveidīgu modernu
tehnoloģiju iegāde.
Šajā mācību gadā ģimnāzijā
mācās 380 izglītojamie, bet pēc
skolas reorganizācijas skolēnu
skaits palielināsies. Izglītības
pārvaldes vadītāja norāda, ka
nākamajā mācību gadā 1. ģimnāzijā paredzēts uzņemt 1., 5.,
6., 7. un 10. klases skolēnus.
2013./2014. mācību gadā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
plānots uzņemt divas 1. klases
(ne vairāk kā 60 skolēni), divas
5. klases, divas 6. klases, 7. klasē
plānots uzņemt 85 skolēnus, bet
10. klasē – 60. «Skolas ietilpība ir Otrajā Zemgales reģiona amatnieku un
daudz lielāka – savulaik tā celta mājražotāju kontaktbiržā piedalījās 57 dalībnieki.
kā vidusskola ar 1200 skolēnu
pu, stendu, cilvēku darba izmaksas
ietilpību. Bet mūsu plānoša-  Ilze Knusle-Jankevica
dalām uz divi,» stāsta I.Apsīte. Arī
nas dokumentos norādīts, ka
Zemgales
reģiona
Komšobrīd tirdzniecības centrā «Do2016./2017. mācību gadā parepetenču
attīstības
cenmina» Rīgā Ziemassvētku tirdziņā
dzētais audzēkņu skaits ir 760,»
trā (ZRKAC) notikusi otrā
abu mājražotāju darinājumi tiek
norāda G.Auza.
Zemgales reģiona amatpiedāvāti vienā stendā.
nieku un mājražotāju
«Kontaktbirža deva iespēju
kontaktbirža. «Galvenais
plašākai divpusējai sadarbībai
secinājums – turpmāk
amatnieku un mājražotāju vidū,
akcents jāliek uz ciešāku
piemēram, jau pasākuma gaitā
pl.16:00 un 18:00
sadarbību, lai risinātu
divas tekstila ziedu veidotājas
jomai būtiskus jautādalījās amata noslēpumos, kā top
jumus, savukārt šādas
mazie ziedu pumpuriņi. Kāda
kopā sanākšanas dod
cita rokdarbniece saņēma paiedvesmu, idejas un imsūtījumu priekšautu šūšanai,»
pulsus tālākai darbībai,»
stāsta L.Miķelsone, piebilstot: pēc
rezumē ZRKAC Uzņēpasākuma kāds no dalībniekiem
mējdarbības atbalsta
atcerējies, ka skapī glabājas vecnodaļas vadītāja Līga
māmiņas austi linu audekli, kam
Miķelsone.
pielietojums nav rasts gadu gaitā,
bet, ieraugot rokdarbnieču veidotos
To, ka vieglāk savu vietu tirgū linu darbus, sapratis, ka šie auiekarot ir kooperējoties, atzīst arī dekli var pārtapt lieliskos mākslas
paši mājražotāji. Pie šāda secinā- darbos. Savukārt keramiķe Daina
juma nonākusi arī attīstošo rotaļ- Pettere, kura uz Jelgavu pārcēlulietu, somu un maciņu izgatavotāja sies nesen, saņēma priekšlikumu
«Ducis Variations» īpašniece Ilze no Jelgavas reģionālā Tūrisma cenApsīte, kura piedalījās arī pirmajā tra – tūrisma speciālisti ierosināja
mājražotāju kontaktbiržā. «Pēdējā izgatavot krājkasītes ar Jelgavas
laikā izstādēs un tirdziņos piedalos simbolu Alnīti.
kopā ar rokas leļļu meistari Ildzi
Kontaktbiržā piedalījās 57 amatĢībieti. Tas ir krietni izdevīgāk. nieki, mājražotāji no Jelgavas pilsēPirmkārt, ir plašāks piedāvāto tas un novada, Dobeles, Bauskas,
produktu klāsts – nekad jau nevar Jaunjelgavas, Ozolnieku, Saldus,
zināt, kas tieši piesaistīs pircēja uz- Jēkabpils, Mērsraga, Balviem, Talmanību. Otrkārt, ir vieglāk fiziski, siem, Dundagas. Arī piedāvājums,
arī izmaksas ir mazākas – ceļa, tel- salīdzinot ar pirmo pasākumu, bija

«Pēc skolas reorganizācijas,
no 2013./2014. mācību gada, šie
tehniskās ievirzes priekšmeti kā
interešu izglītība tiks piedāvāta
skolēniem, sākot jau no 1. klases
– mazākajiem piedāvāsim darboties robotikas pulciņā,» norāda
G.Stepiņa, piebilstot, ka jau no 1.
klases tiks veidotas specializētās
matemātikas/inženierzinātņu un
mājturības/tehnoloģiju klases.
Skola turpinās arī iesākto
sadarbību ar Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centru
un LLU, piedāvājot audzēkņiem
papildu iespēju iegūt CNC darba
galdu programmētāja vai MAG
loka metinātāja profesionālo
kvalifikāciju. Sadarbību ar LLU
Informācijas tehnoloģiju (IT)
fakultāti plānots paplašināt,
piedāvājot skolēniem fakultatīvi
apgūt specifiskus IT priekšmetus, piemēram, lietojumpro
grammatūras. Lai mērķtiecīgi

23.decembris,

TirkizBand

Vairāk
informācijas
un vietu
rezervēšana
pa tālruni
63005445

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: no ZRKAC arhīva
daudz kvalitatīvāks un plašāks
– ja pērn dominēja rotaslietas un
rokdarbi, tad šoreiz bija arī dabīgā
kosmētika, keramikas izstrādājumi, pārtikas produkti. Jāpiebilst,
ka pēdējā laikā sarosījušies tieši
pārtikas mājražotāji. Tā kā pasākuma programma tapa, pamatojoties
uz amatnieku un mājražotāju
jautājumiem, pasākumā uzstājās
Pārtikas un veterinārā dienesta
Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs
Jānis Grosbārdis – viņš stāstīja ne
tikai, kādas prasības jāievēro, mājas
apstākļos izgatavojot pārtikas produktus, bet arī to, kādos veidos tos
izdevīgāk realizēt. Savā pieredzē
dalījās arī SIA «Svētes maize»
valdes priekšsēdētājs Jānis Dāvids,
kurš norādīja, ka nav gatavs upurēt
produkcijas unikalitāti un kvalitāti,
lai tikai iekļūtu lielveikalu ķēdēs.
Kontaktbiržā speciālisti runāja arī
par to, kādu atbalstu var saņemt
no bankas, ar kādām metodēm
paplašināt tirgu, kur smelties idejas
saviem darbiem.
Mājražotāju un amatnieku
kontaktbiržu organizēja ZRKAC
sadarbībā ar Latvijas Hipotēku
un zemes banku un Latvijas Amatniecības kameru.
Jāpiebilst, ka sižets par mājražotāju kontaktbiržu Jelgavā būs
redzams 22. decembrī pulksten
10.10 LTV7 kanālā raidījumā «Attīstības kods».

Izveidota šokolādes pastkarte ar Mītavas tiltu
No 1.lpp.

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes
Mūžizglītības centrs aicina
apgūt tālākizglītības kursus un seminārus:
Kursu nosaukums
Grāmatvedība un nodokļi
Oratora meistardarbnīca
Komercdarbība augļkopībā
Zirgkopības pamati
Akvakultūra
Pārraudzība aitkopībā
Mājas (istabas) dzīvnieku
labturība un veselība
Projektu izstrāde un vadība
Augu valsts izejvielu pārstrāde

Apjoms, st.
200
60
72
160
240
28
31
230
240

Sagatavošanas kursi vidusskolēniem Matemātikā,
Fizikā, Ķīmijā un Bioloģijā. Sākums 19.01.2013.
Bezmaksas semināri janvārī:

15.01.2013. "Akustika un pilsēta"
Norises vieta: Akadēmijas iela 19, Jelgava
sākums plkst. 10.00

Informācija un pieteikšanās:

 63005715 vai e-pastā: antra.berzina@llu.lv
Pārējo kursu piedāvājumu skatīt: www.mc.llu.lv

Sākums
12/01/13
12/01/13
12/01/13
12/01/13
18/01/13
18/01/13
19/01/13
19/01/13
26/01/13

«Pateicoties veiksmīgai sadarbībai iepriekš, šokopasts bija
atsaucīgs, un tika uzsākta jaunās šokolādes dizaina izstrāde.
Izvēloties fotogrāfiju šokolādes
dizainam, gribējās akcentēt
to, cik ļoti Jelgava pēdējo gadu
laikā ir mainījusies un attīstījusies, un Mītavas tilts to lieliski
attēlo. Turklāt jaunā pastaigu
vieta ir arī ļoti pievilcīgs tūrisma
objekts, ko noteikti centīsimies
izcelt,» stāsta JRTC sabiedrisko attiecību speciāliste Alise
Ozoliņa.
Šī ir jau otrā šokolādes pastkarte ar Jelgavas tematiku.
Pirmā Jelgavas šokolāde tika
prezentēta šā gada februārī
starptautiskajā tūrisma izstādē
«Balttour». Uz pirmās šokolādes
attēlotas ievērojamākās Jelgavas
tūrisma vietas – Jelgavas pils,
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis, savvaļas zirgi
Pilssalā, Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs,
Ledus skulptūru festivāls, kā
arī pilsētas simbols Alnītis.
«Nepilna gada laikā šokolādes
pastkartes jau kļuvušas par iecienītu suvenīru. Pilsētas viesi
visai bieži kā suvenīru no Jelga-
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Īsi
 Sabiedriskā transporta kustības
sarakstos svētku dienās noteiktas
izmaiņas. SIA «Jelgavas Autobusu
parks» (JAP) informē, ka 24., 25., 26. un
31. decembrī Jelgavas pilsētas maršrutu
tīkla pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskais transports kursēs pēc svētdienas
kustības saraksta, bet 2013. gada 1.
janvārī – pēc svētdienas kustības saraksta ar izņēmumiem – jaunā gada pirmajā
dienā nekursēs agrākie reisi. Izmaiņas
24., 25., 26., 31. decembrī un 1. janvārī
noteiktas arī reģionālajos starppilsētu
nozīmes maršrutu reisos, kurus apkalpo
JAP. Gan pilsētas, gan starppilsētu autobusu aktualizētais kursēšanas grafiks
svētku dienās pieejams JAP mājas lapā
www.jap.lv, sadaļā «Aktualitātes».
 Jauniešu organizācija «Brīvprātīgie Jelgavai» savai komandai aicina
pievienoties aktīvus un radošus jauniešus, kas ir gatavi kopā ar citiem
brīvprātīgajiem iesaistīties dažādās
aktivitātēs. Kā informē «Brīvprātīgie
Jelgavai» vadītāja Eva Vītola, jau pašlaik
ir virkne ideju, ko realizēt nākamgad.
«Tā katru pirmdienu pulksten 16 esam
iecerējuši doties uz bērnunamu, lai kopā
ar bērniem spēlētu spēles, veidotu interesantas diskusijas. Tāpat ir ideja apmeklēt
pansionātus, kur ikviens cilvēks gaida sev
kādu sarunu biedru pie tējas krūzes, kā
arī veikt citus sociālos darbus,» ieceres
atklāj E.Vītola. «Brīvprātīgie Jelgavai»,
sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm,
katru gadu iesaistās arī dažādu pasākumu organizēšanā Jelgavā, piemēram,
Studentu dienās, Starptautiskajā Smilšu
skulptūru festivālā, Piena, maizes un
medus svētkos, kā arī visā Latvijā. «Ja
esi aktīvs jaunietis un vēlies iesaistīties
savas ikdienas uzlabošanā, iegūt jaunus
draugus, pieredzi, piesakies brīvā laika
pavadīšanas veidam – būt brīvprātīgajam!» aicina vadītāja. «Brīvprātīgie Jelgavai» sanāksmes notiek katru pirmdienu
pulksten 16 Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4. Iegūt informāciju
un pieteikties brīvprātīgajam darbam var
pa e-pastu: evavitola2@inbox.lv.
 Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvalde izdevusi pavēli par pateicības
izteikšanu jelgavniekam Raivo (dzimis
1969. gadā), kurš ar savu drosmīgo
rīcību palīdzēja aizturēt laupītāju.
Policijas pārstāve Ieva Sietniece stāsta,
ka pagājušās nedēļas trešdienā pulksten
18.05 Māras ielā kāds 1994. gadā dzimis
jaunietis padzīvojušai sievietei izrāva no
rokām somiņu un aizbēga. «Sieviete sāka
kliegt. Viņu sadzirdēja kāds iedzīvotājs,
kurš nebija vienaldzīgs. Pateicoties viņam,
uzbrucēju izdevās aizturēt,» tā I.Sietniece.
Atgūta arī soma ar mantām – tā atdota
īpašniecei, 1955. gadā dzimušajai kundzei. Pats vīrietis gan uzskata, ka neko
īpašu nav izdarījis. «Tā bija apstākļu sakritība – 12.12.12. –, un es atrados īstajā
laikā īstajā vietā. Mans pienākums bija
palīdzēt,» saka Raivo, piebilstot, ka tikpat
labi cietušās sievietes vietā varēja būt viņa
tuvie cilvēki – mamma, vecmamma. Par
notikušo ir ierosināts kriminālprocess,
un policija pārbauda, vai aizturētais nav
saistīts ar citiem noziegumiem.

Ilze Knusle-Jankevica
Baltijas Astroloģijas skola

vas līdzi aizved tieši šokopastu.
Tas ir salds veids, kā gremdēties
atmiņās par pilsētā pavadīto
laiku. Nereti šokopastu nosūta
mājiniekiem, kas reiz viesojušies
vai dzīvojuši Jelgavā, lai parādītu, cik ļoti pilsēta gadu laikā ir
mainījusies. Arī paši jelgavnieki
ir novērtējuši šokopastu un saviem radiem, draugiem labprāt
to dāvina kā pilsētas suvenīru,»
stāsta A.Ozoliņa, piebilstot, ka
šobrīd aptuveni 40 šokolādes
pastkaršu lielajā klāstā divas
pilsētas šokopasta šokolādes ir
vēl tikai galvaspilsētai Rīgai.
Abas Jelgavas šokolādes iespējams iegādāties Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 1. stāvā,
veikalā «db daba» un interneta

veikalā sokopasts.lv. Lai nosūtītu šokopastu pa pastu, jādodas
uz tuvāko pasta nodaļu un
jāiegādājas marka. Šokopastu
iespējams nosūtīt, to iemetot jebkurā dzeltenajā Latvijas Pasta
pastkastītē. «Šobrīd norit sarunas ar Latvijas Pastu par marku
tirdzniecības iespēju arī Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Plānots, ka jau tuvākajā laikā
markas būs iespējams iegādāties
arī šeit, un tad nosūtīt šokolādi
saviem tuviniekiem varēs arī no
torņa,» norāda JRTC pārstāve.
Šokopasts ir speciāli iepakota
100 gramu šokolādes tāfelīte,
uz kuras pastkartes sadaļas var
uzrakstīt sveicienu, apsveikumu
ziņu un nosūtīt to pa pastu.

(Jelgavas filiāle), reģistrācijas
apliecības Nr.3360800323, piedāvā
daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju,
kā arī iegūt zināšanas citos ezotērikas
virzienos. Jauna grupa nodarbības
sāk jau februārī. Pieteikties pa tālruni
29379805.

«Betlēmes miera gaisma» Jelgavā
Jau ceturto reizi Ukrainas skauti vedīs uz Latviju
«Betlēmes miera gaismu». Jelgavas ukraiņu
kultūras centrs «Džerelo», Latvijas ukraiņu kongress, Ukrainas centrs jauniešiem un bērniem
Latvijā un Sabiedrības integrācijas pārvalde
ielūdz uz tikšanos ar ukraiņu skautiem 21. decembrī. Tikšanās notiks pulksten 18 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē (Sarmas ielā 4).
Savukārt 22. decembrī pulksten 12 Bezvainīgās
Jaunavas Marijas katedrālē (Katoļu ielā 11)
notiks dievkalpojums ukraiņu valodā un svinīga ceremonija – «Betlēmes miera gaismas»
nodošana jelgavniekiem.
Akcijas mērķis ir nodot draudzības un miera
vēstījumu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam,
kas mudina ikvienu, īpaši skautus un gaidas,
radīt un veicināt mieru savā vidē.

4., 5.
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vērtējums

Deputāti izvirza prioritātes 2013. gadam
Kas būs tās trīs prioritātes, par kurām jūs kā deputāts iestāsieties nākamajā gadā, un kam pievērsīsiet īpašu uzmanību, lai tas tiktu īstenots, – ar šādu jautājumu «Jelgavas Vēstnesis» vērsās pie visiem Jelgavas domes deputātiem, lai jelgavnieki, izvērtējot deputātu viedokli,
varētu gūt priekšstatu par to, ko pilsētas attīstībā varam sagaidīt 2013. gadā. Tiesa, jāņem vērā, ka nākamā gada 1. jūnijā gaidāmas pašvaldību vēlēšanas, līdz ar to šādā sastāvā domei atlicis strādāt vien nedaudz vairāk kā pusgadu. Taču gada nogale tradicionāli ir laiks, kad
atskatāmies uz paveikto un izvirzām jaunus mērķus – savu redzējumu šā gada pēdējā «Jelgavas Vēstneša» numurā atklāj cilvēki, kuriem pirms četriem gadiem esam uzticējuši lemt par mūsu pilsētas un iedzīvotāju labklājību.

Vilis Ļevčenoks:
«Jaunajā 2013. gadā jāpadara ne tikai
daudz jaunu darbu, bet jāturpina arī iesāktie. Pilsēta šajā laikā mērķtiecīgi virzīta uz attīstību, realizēti vērienīgi projekti,
veiksmīgi izmantojot ES līdzekļus. Par paveikto liecina sakārtotie infrastruktūras
objekti: Raiņa iela, Jāņa Čakstes bulvāris,
nosiltinātās daudzdzīvokļu mājas.
Kā svarīgākos 2013. gada uzdevumus
gribu izcelt jaunās koģenerācijas stacijas
būvniecības pabeigšanu, kā rezultātā
centralizētās apkures sistēmas lietotājiem pilsētā nākamajā sezonā apkures
izmaksas samazināsies aptuveni par 10
procentiem. Pilsētai nozīmīgs ir ūdensvada rekonstrukcijas projekts, tā otrā kārta

realizācijas 2014. gadā Jelgavas iedzīvotāji
saņems augstas kvalitātes tīru dzeramo
ūdeni, ar centralizēto kanalizācijas sistēmu būs nodrošināti daudzi privātmāju
rajonu iedzīvotāji, pilsētā uzlabosies ekoloģiskā situācija.
Nākamajā gadā arī jāturpina uzņēmējdarbības attīstība pilsētā, jaunu darbavietu radīšana, lai katram mūsu iedzīvotājam būtu iespēja strādāt savā valstī un celt
savas ģimenes labklājību. Ja raugāmies uz
vēl tālāku nākotni, tad dienas kārtībā ir
satiksmes termināļa ielu izbūve, kas būs
pamats vienota satiksmes centra izveidei,
daudzdzīvokļu māju siltināšana, pagalmu
jaunajā gadā būs tuvu nobeigumam, un sakārtošana, un pēc centrālo pilsētas ielu
jau pašlaik notiek projektēšanas darbi rekonstrukcijas darbu pabeigšanas jāķepie nākamā – trešā – posma. Pēc projekta ras pie pārējo ielu sakārtošanas.»
izveidot īpašu vietu, kur jaunās ģimenes
simboliski varētu iestādīt koku, tādējādi apliecinot savu piederību pilsētai un savas ģimenes
pamatīgumu. Ja runāju par pamatīgumu, tad
gribu uzteikt arī brīvprātīgo kustību Jelgavā,
un īpašs prieks ir par to, ka tajā iesaistās
arvien vairāk jauniešu.
Šis gads nav izticis arī bez negācijām, un,
domāju, lielu daļu cilvēku, kas godprātīgi
strādājuši, aizvainojis SIA «Jelgavas Autobusu parks» vadītāja Salkazanova kunga
apgalvojums, ka daudzi sava darba darītāji ir
zagļi. Uzskatu, ka viņam par to ir jāatvainojas
jelgavniekiem. Tāpat noteikti jāturpina izvērtēt JAP darbs, jo diemžēl vēl aizvien nav rasts
optimāls risinājums sabiedriskā transporta
pakalpojumu nodrošināšanai pilsētā, īpaši
vakara stundās.
Sagaidot gada nogali, visiem jelgavniekiem
gribu novēlēt stipru veselību. Lai ģimenēs
valda saticība, stabilitāte, lai mēs viens otru
spētu labāk uzklausīt un sadzirdēt – nevis
anonīmi ķengājoties, bet gan atklāti paužot
savu viedokli. Lai mūsu Jelgava kļūtu labāka
un skaistāka!»

visi darbi tiek veikti tā, kā, manuprāt, būtu
labāk Jelgavas iedzīvotājiem, ērtāk visiem
un ekonomiskāk no izmaksu viedokļa.
Tomēr, ikdienā nestrādājot domē, nav arī
pilnas informācijas par visu notiekošo, un
savi spriedumi jāveic, balstoties uz daļēju
informāciju. Tas prasa saglabāt vēsu galvu,

lai neapvainotu tiešām sava darba entuziastus, kuri varbūt pirmie pamana un mēģina
ieviest citiem neizprotamus jauninājumus,
inovatīvas idejas.
Tāpēc novēlu visiem saglabāt vēsu prātu
pat vissmagākajās situācijās, nemitīgi pašiem pilnveidot savas prasmes un iemaņas,
uzņemt jaunas zināšanas, kā arī nodot tās
bērniem, izvirzīt sev izaicinošus mērķus un
tiekties tos sasniegt, rīkoties tā, lai sakārtotu
savu zemi un valsti, lai pašiem patiktu šeit
dzīvot, lai lepotos ar Jelgavu un Latviju.
Lai veiksme un veselība, viedums un arī
draugu plecs pavada labās domas un labos
darbus, jo kopā varam veikt daudz vairāk.
Lai izdodas!
P.S. Manas svarīgākās 2013. gada prioritātes: rūpes par jaunām vietām bērnudārzos,
atbalsts ģimenēm ar bērniem, inovatīvu,
ekonomisku risinājumu piedāvājums dažādās pašvaldības atbildības sfērās, vietējo
ražotāju atbalsts.»

šanu Jelgavas domes pārvaldībā esošajās
iestādēs, uzņēmumos un institūcijās! Kā
viena no darbībām būs SIA «Zemgales
INFO» reorganizācija, lai novērstu LR
likumdošanas pārkāpumus šajā uzņēmumā un likvidētu esošajai Jelgavas
domes politiskajai varai un administrācijai pakļauta masu medija darbošanos
neatbilstoši jelgavnieku interesēm!
Tiks likvidētas komunisma iekārtai tik
raksturīgās darbības tradīcijas, kad sevis slavināšanai, melu izplatīšanai par
oponentiem, savu noziegumu attaisnošanai, apšaubāmām finanšu operācijām
un citām nelikumībām tiek izmantots
pašvaldības īpašums!
Noteikti tiks atjaunota normāla sabiedDainis Liepiņš:
riskā transporta kustība Jelgavā, nosakot
«Mans 2013. gada galvenais uzdevums tā pieejamību no pulksten 6 līdz 24. Tiks
būs likvidēt pašvaldības naudas izšķērdē- reorganizēta SIA «Jelgavas Autobusu

parks» darbība, izvērtējot tās vadības atbilstību ieņemtajiem amatiem un šoferu
nodarbināšanas veida likumību!
Par prioritāti tiks noteikta infrastruktūras attīstībai paredzēto līdzekļu
novirzīšana mikrorajonu iekšpagalmu
sakārtošanai, skolu sporta zāļu un laukumu renovācijai, Jelgavas tirgus teritorijas
sakārtošanai!
Sakarā ar izdevīgo ģeogrāfisko izvietojumu tiks atbalstīta un veicināta starptautisko kravas pārvadājumu loģistikas
centra izveidošana Jelgavā, kur sevišķa
nozīme būs kontreileru pārvadājumiem
(rolling country road-RoLa) starp Eiropas valstīm un Krieviju, Kazahstānu,
Ķīnu. Tas nodrošinās Jelgavas un apkārtējo pašvaldību attīstību ilgtermiņā!
Visiem vēlu veselību, izturību un ticību
saviem spēkiem!»

Dace Olte:
«Ir gandarījums, ka arī šajā gadā Jelgava
spējusi stabili un harmoniski attīstīties, rekonstruējot ielas un iedzīvotājiem nozīmīgus
objektus, labiekārtojot Driksas krastmalu.
Taču infrastruktūras sakārtošana nebeidzas
ar pilsētas centrālajām ielām, tādēļ kā vienu
no savām deputāta darba prioritātēm varu

Jurijs Strods:
«Sirsnīgs sveiciens visiem Jelgavas iedzīvotājiem! Ikdiena mūs dzen kā vāveri ritenī,
taču ir jāatrod laiks apstāties, novērtēt paveikto un pasapņot par nākotnes iespējām.
Kā vairums jelgavnieku, tiešām priecājos
par daudziem investīciju projektiem, par renovētām būvēm, par jauniem uzņēmumiem,
kuri par mājvietu izvēlējušies Jelgavu, par
Driksas sakārtoto un gaišo krastmalu, par
dažādiem projektiem un pasākumiem, arī
par to, ka vairākums Jelgavā uzskatīja, ka
nav jāpakļaujas provokācijām un valsts jābūvē uz latviskām pamatvērtībām. Patīkami,
ka beidzot dome rada iespēju parūpēties par
spējīgiem jauniešiem – piešķirt prēmiju tiem,
kuri uzrādījuši labus rezultātus izglītības
jomā, ka varējām iesākt atbalstīt jaunos
vecākus, piešķirot bērna piedzimšanas pabalstus, un tā tālāk.
Vienlaikus mani skumdina tas, ka ne

Aigars Rublis:
«Šobrīd pašvaldībā strādājam pie 2013.
gada budžeta projekta, kurā tiek plānoti
nākamajā gadā īstenojami darbi. Man kā
domes priekšsēdētāja vietniekam, kurš atbild
par izglītības, kultūras, sporta un sociālo
programmu, ir daudz uzdevumu un ieceru,
kas noteikti jāaktualizē, plānojot nākamā
gada budžetu. Visu neuzskaitīšu, bet kā
prioritāti izvirzīšu airēšanas bāzes sakārtošanas jautājumu, jo pašreizējā sporta bāze ir
neapmierinošā stāvoklī, lai varētu nodrošināt
normālus treniņu apstākļus.
Otrkārt, nākamajā gadā ir jāīsteno Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas telpu renovācijas
darbi. Šogad jau veikts telpu kosmētiskais
remonts otrajā stāvā, bet nākamgad nepieciešams iesākto turpināt un izremontēt arī

Andris Ķipurs:

Čakstes bulvāris
minēt iestāšanos par līdzsvarotu infrastruktūras sakārtošanu, īpašu uzmanību pievēršot
ielām Jelgavas nomaļākās vietās, kā arī
iekšpagalmiem. Tāpat būtiski ir turpināt
daudzdzīvokļu namu siltināšanu. Kaut šajā
jomā pilsētā daudz paveikts jau šogad, ir jādomā, kā vēl vairāk pārliecināt iedzīvotājus par
šo darbu nepieciešamību, jo māju renovācijas
process vēl arvien rit gausi. Galvenais iemesls
– iedzīvotājiem ir grūti vienoties par šiem darbiem, tādēļ, iespējams, vajadzētu vēl vairāk
popularizēt labās prakses piemērus.
Runājot par nozīmīgiem objektiem mūsu
pilsētā, gribu uzteikt izveidoto deju centru
«Cukurfabrika», renovēto kultūras namu
«Rota», kā arī slimnīcas dienas stacionāru
un Patologanatomijas nodaļu, tostarp morgu.
Kaut arī par to nemēdz skaļi runāt, es tomēr
gribu novērtēt šo mūsu pilsētā nodrošināto iespēju pavadīt aizgājējus ar pienācīgu cieņu.
Gan paši jelgavnieki, gan pilsētas viesi atzinīgi vērtē jauno Mītavas tiltu, taču jau tagad
ir nopietni jādomā par to, kā to pasargāt no
kāzu tradīciju sekām. Es ierosinu, piesaistot
jomas speciālistus, rast iespēju mūsu pilsētā

Ceturtdiena, 2012. gada 20. decembris

«Prāta vētra» koncertē Jelgavā

Piemineklis Norai Bumbierei

«Būdams Jelgavas domes deputāts, vienmēr esmu atbalstījis lēmumprojektus, kas
veicina mūsu pilsētas attīstību un iedzīvotāju
labklājību, un nākamajā gadā savu nostāju
nemainīšu, jo vēlos, lai ikviens jelgavnieks
vēl vairāk var lepoties ar pilsētu, kurā dzīvo,
ar pilsētu izaugsmei – Jelgavu. Tieši tādēļ
arī 2013. gadā mana kā deputāta prioritāte
būs pilsētas attīstība – projekti, kuri pilsētā
uzsākti jau šajā gadā, piemēram, Lietuvas
šosejas, Lielās ielas posma, Pasta salas
rekonstrukcija, kā arī tie, kurus iecerēts
īstenot tuvākajā nākotnē, tostarp atbilstošas
infrastruktūras izveide ap plānoto satiksmes
termināli dzelzceļa stacijas tuvumā.
Tāpat rūpēšos par Jelgavas pilsētas slim-

Mintauts Buškevics:
«Pateicoties infrastruktūras attīstības projektiem, kuri turpināsies arī nākamajā gadā,
Jelgava sāk iegūt jaunus vaibstus. Pilsēta aug
Rekonstruētais kultūras nams «Rota»
un attīstās visās jomās. Esmu pārliecināts, ka
pilsētas iedzīvotāji var lepoties par to, ka dzīvo
un strādā Jelgavā.
Atklāj rekonstruēto Raiņa ielu
Kā prioritāti izvirzu sekmēt līdzsvarotu
kultūras procesu attīstību un kultūras pieDžekijs Čans filmējas Jelgavā
ejamību, tāpēc iestāšos par labvēlīgāku 2013.
Modernākā veterinārā klīnika Baltijā
gada budžetu pilsētas kultūras jomai. Lūk,
tikai daži piemēri!
Nākamajā gadā notiek Vispārējie latviešu
Dziesmu un deju svētki, tāpēc iestāšos par
nepieciešamajiem resursiem, lai gandrīz 1000
jelgavnieku piedalītos tajos. Tāpat par nepie«Satiksimies Jelgavā» –
ciešamo atbalstu profesionālās mākslas, mākspilsētai sava dziesma
linieciskās pašdarbības kolektīvu darbībai un
attīstībai. Īpaši atbalstīšu bērnu un jauniešu
sešus mēnešus jāizdara vēl ļoti daudz. Galve- brīvā laika pavadīšanas aktivitātes un satunais – pabeigt uzsāktos darbus. Ko es uzskatu riskus pasākumus, kuros ieeja viņiem būtu
bez maksas. Jau tagad esmu ieplānojis, ka
par galveno sev?
Visus lēmumus, kas būs jāpieņem, pieņem- visos aģentūras «Kultūra» rīkotajos festivālos
šu, pamatojoties uz to lietderību, svarīgumu
un iedzīvotāju interesēm. Turpināšu darbu
izglītības (vispārizglītojošās un profesionālās)
sistēmas pilnveidošanā pilsētā – pašlaik ir
aktuāli turpināt pilnveidot skolu materiālo
Piena rūpnīca sāk darbu
un tehnisko bāzi: skolu ēku remonts, skolu
stadionu renovācija; turpināt darbu, lai
augstākajiem komunālo pakalpojumu
paaugstinātu skolotāja profesijas prestižu;
tarifiem valstī, kā arī Jelgavas iedzīvoatbalstīt skolu dalību dažādos projektos.
tājos mīt šaubas par pašvaldības finanšu
Tāpat atbalstīšu jaunu darba vietu veidošanu
lietderīgu izmantošanu un domes amatun mērķtiecīgu profesionālo orientāciju, lai
personām īpaši tuvu uzņēmēju interešu
samazinātu pilsētas iedzīvotāju aizbrauklobēšanu. Pilsētā attīstījusies tieši uz
šanu.
Ludmila Gineite:
teritoriju orientēta politika, tā piesaistot
Tuvojas Ziemassvētki un Jaunais gads.
«Aizejošais gads bija grūts, bet veiksmīgs. Dārgie jelgavnieki, lai šie svētki ir gaiši,
pilsētas viesus un apmeklētājus, bet,
manuprāt, veiksmīgas attīstības instru- Daudz ko izdevās īstenot. Mēs esam lieci- piepildīti ar labestību un mīlestību! No visas
mentus pašvaldībai tomēr nav izdevies nieki pārvērtībām pilsētā – tā kļūst aizvien sirds vēlu jums veselību, laimi, lai piepildās
krāšņāka. Arī kultūras dzīve ir piesātināta, visas vēlēšanās! Nezaudēt sasniegto, bet to
pilnībā veiksmīgi sakombinēt.
Joprojām atbalstu centienus attīstīt daudzveidīga, interesanta. Jelgavā ir visas ie- vairot! Ļoti gribētos, lai katrs no jums sajustu
Andrejs Garančs:
sporta aktivitātes un kultūras dzīvi spējas pilnveidoties un daudzpusīgi izglītoties vēlēšanos apvienot spēkus, vēlmes, iespējas,
visiem,
kam
vien
ir
vēlme
to
darīt.
pilsētā. Ir jānosaka mērķi un iespējas,
«Jaunais 2013. gads turpināsies ar iesākkas būtu virzītas uz mūsu ģimeņu un mūsu
Domes pašreizējam sastāvam atlikušos pilsētas labklājību.»
kā pilsētai attīstīt jauniešu sporta
tajiem darbiem: uzmanības lokā būs jaunā
novirzienu un par kādu tai jākļūst nābērnudārza būvniecība Ganību ielā 66;
kotnē. Līdz šim tādas vīzijas un mērķa
bērnudārza «Vārpiņa» kapitālais remonts,
Saulvedis Šalājevs:
joprojām nav.
kurā līdz ar to varēs uzņemt 25 bērnus
Mūsu pilsēta visā valsts mērogā tomēr
«Ir pagājis vēl viens notikumiem
vairāk; tāpat arī Jelgavas tehnikuma matebagāts un piesātināts gads, par ko varu ir unikāla, un mums ir pamats, ar ko
riālās bāzes nostiprināšana, kur uzsāksies
teikt, ka pilsētai pašvaldības ieguldījumi lepoties. Pašvaldības darba uzdevums ir
būvniecības darbi nākamajā un turpināsies
finansiālā aspektā bijuši gana gran- veidot visu iedzīvotāju piederības izjūtu
2014. gadā. Tiks pilnveidotas mācību pro
diozi, tomēr svarīgi ir ne tikai apzināt savai pilsētai, neskatoties uz sociālajiem
grammas, kur noslēgts sadarbības līgums
tikko paveikto, bet palūkoties uz agrāk slāņiem, tautībām vai pilsonību, tāpēc
ar LLU. Savukārt LLU turpināsies ERAF
Maksims Galkins
Anatolijs Ļitvinovs
Sergejs Ņevoļskis
veiktajiem darbiem – kā iedzīvotāji tos aicinu visus jelgavniekus šajā klusajā
projektu realizācija studiju un zinātnes
pieņēmuši, kā uztver jaunās pārmaiņas. adventes laikā atskatīties uz aizvadīto
infrastruktūras modernizācijā.
«Maksima Galkina, Anatolija Ļitvinova un Sergeja Ņevoļska vārdā paziņoju, ka šogad mēs
Realizēti tādi projekti kā Mītavas tilta gadu, katram klusi pie sevis izvērtēt savu
Turpināsies Lielās ielas rekonstrukcija, kas
neizmantosim lielisku iespēju reklamēt sevi pašvaldības laikrakstā, kuru uztur visi Jelgavā
būvniecība, Čakstes bulvāra un citu ieguldījumu pilsētas un savas labklājības
jāpabeidz nākamajā gadā, un darbi Pasta salā,
dzīvesvietu deklarējušie nodokļu maksātāji.
ielu rekonstrukcija, taču joprojām ir attīstībā, izvirzīt mazākus un lielākus
kuri arī jāpabeidz nākamajā gadā, lai pilsētas
Iespēja vienu reizi gadā izteikties 1500 burtu apmērā ir pazemojoša un ciniska. Mēs ar
nesakārtoti dzīvojamo māju iekšpagalmi, mērķus nākotnei, kā arī novēlu apņemiedzīvotājiem būtu vēl viena atpūtas vieta.
visu cieņu par tādu iespēju komunicēt ar mūsu vēlētājiem izsakām paldies Jelgavas pilsētrūkst sabiedriskā transporta pakalpo- šanos, spēku un godaprātu šo mērķu
Lai Jelgavas iedzīvotājiem veiksmīgs
tas domes priekšsēdētājam un aģentūras «Zemgales INFO» direktoram.»
jumu vakara stundās, pilsētā ir vieni no piepildījumam jaunajā gadā!»
2013. gads!»

pirmā stāva abonementa telpas. Jelgavnieki
ar savām grāmatu lasīšanas tradīcijām noteikti ir pelnījuši mūsdienu prasībām atbilstošu, ērtu un piemērotu bibliotēku katram
grāmatu lasītājam.
Treškārt, ļoti būtisks ir jaunais pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66 izveides
projekts, kurš nozīmīgi – par gandrīz 275
vietām – samazinās rindu uz pašvaldības
bērnudārziem. Turklāt noteikti ir jāturpina
jauniešu nodarbinātības programma vasaras
mēnešos, jāmeklē jauni sadarbības partneri
un finansējuma risinājumi.
Finansiālu nodrošinājumu gaida ļoti
daudzi jautājumi, ne tikai izglītības, sporta
un kultūras jomā, un galvenais uzdevums
ir tieši tas – izvērtēt prioritātes un saskatīt
ieguldījumu ilglaicīgumā.
Visiem jelgavniekiem aizejošā gada nogalē

novēlu ģimeniskus un mīļus Ziemassvētkus.
Lai jaunais gads nes cerību un mērķu piepildījumu ikkatram no jums. Laimīgu jauno
2013. gadu!»

Tie būs patiesi vērienīgi remontdarbi, kas
perspektīvā būtiski paaugstinās iestādes
labiekārtojuma līmeni, mūsu pacientiem
nodrošinot vēl kvalitatīvākus pakalpojumus
un apstākļus, uzturoties slimnīcā. Un nav
noslēpums, ka sakārtota vide ir būtisks
priekšnoteikums, lai atveseļošanās process
noritētu sekmīgāk.
Visbeidzot – neraugoties uz to, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījums starp
valsti un pašvaldību šobrīd nav par labu
pašvaldībām, iestāšos par to, lai jelgavniekiem arī nākamajā gadā tiktu nodrošināts
nepieciešamais atbalsts sociālo pakalpojumu
un pabalstu veidā, kas naudas izteiksmē
nīcas attīstību, un ir gandarījums, ka jau varētu būt ap miljons latu apmērā.
Gaišām domām un notikumiem piepildītus
nākamā gada 3. janvārī sāksies sen lolotā
iecere rekonstruēt visas slimnīcas nodaļas. Ziemassvētkus un jauno gadu!»

bērniem līdz 4. klasei ir bezmaksas ieeja.
Nākamgad sāksies renovācijas darbi Pasta
salā, kuru nākotnē veidosim par aktīvās atpūtas, mākslas un kultūras telpu, kur organizēt
liela mēroga starptautiskus festivālus un
citus pasākumus. Īpašu uzmanību pievērsīšu
kultūras infrastruktūras tālākai attīstībai
un modernizācijas projektu realizācijai, kā,
piemēram, Jelgavas kultūras nama fasādes
atjaunošana un kultūras nama «Rota» piegulošās teritorijas labiekārtošana, atbalstīšu
Zinātniskās bibliotēkas telpu remontdarbu
turpināšanu un citus līdzīgus darbus.
Uzskatu, ka nākamgad vēl vairāk jāveicina
kultūrtūrisma piedāvājums, un sadarbībā
ar uzņēmējiem turpināšu pilsētas tūrisma
piedāvājuma attīstīšanu, veidojot vienotu
informācijas pieejamību par tiem, lai pēc
iespējas vairāk piesaistītu viesus, kuri vēlētos uzkavēties pilsētā, tādā veidā sekmējot
pilsētas ekonomiku. Kā pozitīvs piemērs
minams Latvijā visatpazīstamākais Jelgavas
pasākums – Starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls, kas 2013. gadā svinēs 15 gadu jubi-

leju, tāpat Piena paku laivu regate, Smilšu
skulptūru festivāls un citi. Pilsētas vizuālā tēla
uzlabošana jāturpina, veicinot vides mākslas
darbu iekļaušanu pilsētvidē – starptautiskais
Metāla skulptūru simpozijs un Koka skulptūru simpozijs pavasarī vēl piecos Jelgavas
bērnudārzos.
Lai mums visiem kopā ir darbīgs un ražīgs
2013. gads!»

Andrejs Eihvalds:

jāpievērš īpaša uzmanība.
Tāpat par savu prioritāti nākamajā
gadā uzskatu jautājumus, kas saistīti
ar izglītības iestāžu materiāli tehniskā stāvokļa uzlabošanu, pedagogu
sociālo garantiju nodrošināšanu,
rindas samazināšanu uz pirmsskolas
izglītības iestādēm.
Tā kā valstī joprojām ir augsts bezdarba līmenis, mazas pensijas, cilvēkiem nav pastāvīgu ienākumu vai šie
ienākumi ir zemi, uzmanību plānoju
pievērst arī pašvaldības pabalstu veidiem un to apmēriem.
Gribētos pateikt ar vārdiem no vienas visiem pazīstamas filmas: «... lai
mūsu vēlmes sakristu ar mūsu iespējām!» Novēlu visiem laimīgu, ražīgu
un panākumiem pilnu jauno gadu!
Ceru, ka mums visiem kopā izdosies
izveidot mūsu pilsētu vēl krāšņāku,
gaišāku, skaistāku un sakoptāku!»

«Sāksim ar to, ka, pieņemot 2013.
gada valsts budžetu, valdība nav
ņēmusi vērā pašvaldību viedokļus
un nepiekrita palielināt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadali par labu
pašvaldībām, kā arī no nākamā gada
valsts vairs nefinansēs pašvaldībām
sociālo pabalstu izmaksas iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka visi ieņēmumi
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pieauguma tiks novirzīti valsts daļas
sociālo pabalstu izmaksu segšanai un
reāli pašvaldības attīstībai līdzekļu
nepaliks. Valsts kārtējo reizi savus
pienākumus noveļ uz pašvaldību
pleciem, bet līdzekļus šo pienākumu
pildīšanai neatvēl.
Tāpēc pašvaldībai nākamajā gadā intensīvāk jāstrādā pie ES fondu līdzekļu apgūšanas, realizējot jau iesāktos
projektus: Lielās ielas rekonstrukciju
posmā no Dambja ielas līdz Čakstes
bulvārim, Pasta salas labiekārtošanu, Lietuvas šosejas rekonstrukciju
posmā no dzelzceļa gaisa tilta līdz
Miera ielas krustojumam un citus, kā
arī jāuzsāk jaunu projektu realizācija.
Jāturpina ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. kārtas īstenošana, kā
rezultātā tiks izbūvēta atdzelžošanas
stacija, izveidoti jauni ūdens urbumi,
kas uzlabos dzeramā ūdens kvalitāti,
kā arī virknē ielu tiks izbūvēta kanalizācija un ūdensvads. ES fondu
līdzekļu apgūšanai nākamajā gadā

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

24. decembris, pirmdiena
LTV1
7.00  «Zibenīgā Bila baltie Ziemassvētki». Anim. filma.
8.30  «Luijs un Ziemassvētku vecīša palīgs». Anim. filma.
8.55 «Timija Ziemassvētku pārsteigums». Anim. filma.
9.20 «Džungļu grāmata». Anim. filma visai ģimenei.
10.25  «Ziemassvētku skūpsts». ASV melodrāma. 2011.g.
12.05  «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.00 «Virs manis ir debesis. Lāsma Kugrēna». LTV
dokumentāla videofilma.
14.00  «Lauras vēlmju saraksts». Drāma. 2005.g.
15.45  «Pelnrušķīte» (ar subt.). Operas iestudējums. 2012.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.15 Ziemassvētku dievkalpojums.
Pārrraide no Doma baznīcas.
19.55 «Ziemassvētki Maltā.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Es skaistu vietu zinu». Ziemassvētku koncerts.
22.25 Kristīgo konfesiju vadītāju apsveikumi Ziemassvētkos.
22.45 Nakts ziņas.
23.00 Ganu sv.Mise. Tiešraide no Vatikāna.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Zveja» (ar subt.).*
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 469.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.20 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
13.45 «Lielais cirks 9». 1.daļa.
14.45  «Kapteiņa Skota piezīmes». Dokumentāla filma.
15.40 «Pirmie» (ar subt.). Dok. f. par Londonas olimpiskajām spēlēm.
17.35 TV pirmizrāde! «Misija Londonā». Ineta Radēviča.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 469.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Mūzika Ziemassvētkos».
20.30  «Ziemassvētki svinga ritmos»
(ar subt.). BBC koncerts.
22.05 «Lielais cirks 10». 1.daļa.
23.45 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
24.00  «Rūķīšu medības». Romantiska komēdija. 2012.g.
1.35 «Hārtlenda. Speciālizlaidums Ziemassvētkos».

LNT
5.05 «Trauma». 15.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «Dzīvnieku instinkti».
8.00 «Basketbols TV».*
8.05 «Mans mīļais draugs 3».
8.35 «Kokosriekstu Freda augļu salā». 4.sērija.
9.00 «Mazie vāģi 4». Anim. f.
10.00 «Raganas». Piedzīv. f. ģimenei.
11.55 «Džeks Frosts». Fantāzijas piedzīv. f.
13.55 «Zelta kompass». ASV un Lielbritānijas
piedzīvojumu pasaku filma. 2007.g.
16.10 TV pirmizrāde! «Denisa bieds Ziemassvētkos».
Kanādas un ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Ziemassvētki tev tuvumā». Latvijas koncerts. 2012.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 TV pirmizrāde! «Freds Klauss». Pasaku filma. 2007.g.
22.58 «Mobilā misija 2».
23.00 «Doktora Parnasa iedomu pasaule». Lielbritānijas
un Kanādas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2009.g.
1.30 «Hārvija pēdējā iespēja». Romantiska drāma. 2006.g.
3.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.30 «Pārdošanā – Santa Klauss». Piedz. kom. 2010.g.
5.00 «Dzīvnieku instinkti».

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 62.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 74.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 1.sērija.
7.00 «Māmiņu klubs».*
7.30 «Ar gardu muti 2».*
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 1.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.30 «Ziemassvētku vecīša piedzīvojumi». Anim. f.
10.55 «Zelta Ziemassvētki». Ģim. komēdija.
12.45 «Ziemassvētku pasts». Ģim. f.
14.35 «Burvja māceklis». Piedzīvojumu komēdija. 2010.g.
16.40 «Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus». Ģim. kom. 2000.g.
18.40 TV pirmizrāde! «Ledus laikmets: mamuta
Ziemassvētki». ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Lauris Reiniks Ziemassvētkos». Koncerts. 2012.g.
23.00 «Kā nozagt Ziemassvētkus?» Piedz. f. 2003.g.
0.40 «Nekā personīga».
1.30 «Zelta Ziemassvētki». ASV komēdija. 2009.g.
3.05 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
3.30 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 74.sērija.
4.10 «Bez tabu».

25. decembris, otrdiena
LTV1
7.10 Kristīgo konfesiju vadītāju apsveikumi
Ziemassvētkos.*
7.30 «Petsons un Finduss. Kaķ-o-nauts». Anim. filma.
8.55 «Sniegavīrs». Anim. filma.
9.25 «Runcis Zābakos». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
10.30 «Kraukšķītis» (ar subt.). Muzikāla pasaka. Rīgas bērnu un jauniešu muzikālā teātra RīBēJa MuTe izrāde.*
12.00 Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī.*

13.00 Urbi et Orbi. Romas pāvesta uzruna Ziemassvētkos.
Pārraide no Vatikāna.
13.50 Kristīgo konfesiju vadītāju apsveikumi
Ziemassvētkos.*
14.10  «Viss, ko vēlos Ziemassvētkos» (ar subt.).
ASV melodrāma. 2007.g.
15.45 Ziemassvētku dziesmas dzied zēnu koris.*
16.00 «Mūžīgais pērļu zvejnieks Jānis Poruks». LTV dok. f.
17.00 Starptautiskais sporta deju festivāls
Baltic Grand Prix 2012.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!» 1.sērija.
19.30 «Ziemassvētki brīnumskapī».
Koncertizrāde bērniem un ģimenēm.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Doma baltās domas». Koncerts.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.50 «Kopā» (ar subt.).*
0.05  «Lauras vēlmju saraksts». Drāma. 2005.g.

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu».
«Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 470.sērija.
10.40 «Spartakiāde. Lokālā sasilšana» (ar subt.).
Kom. 2009.g.
12.20 «Ziemassvētku cerība». Melodrāma.
13.55  «Ziemassvētki svinga ritmos» (ar subt.).
BBC koncerts.
15.30 «Lielais cirks 9». 1.daļa.
16.35  «Knuts un draugi». Dokumentāla filma.
17.35 TV pirmizrāde! «Misija Londonā».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 470.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Nekurzeme». Piedz. f. 2011.g. 1.sērija.
22.35 «Priecīgus Ziemassvētkus!» Vēsturiska filma.
0.40 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
0.55 «SeMS. Laboratorija».*
1.25  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldr. 15.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Supervaroņu leģions». 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Dzīvnieku instinkti».
8.00 «Skubijs Dū: Akciju sabiedrība Mistērija». 9.sērija.
8.25 «Mazie vāģi 5». Anim. f.
9.15 «Mobilā misija 2».
9.20 «Denisa bieds Ziemassvētkos». Ģim. komēdija.
11.05 «Freds Klauss». Komiska pasaku f.
13.20 «Doktora Parnasa iedomu pasaule».
Fantastikas piedzīvojumu filma. 2009.g.
16.05 «Alfa un Omega». ASV animācijas filma. 2010.g.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 TV pirmizrāde! «Vēstules Džuljetai».
Romantiska komēdija. 2010.g.
23.00 TV pirmizrāde! «Dāmu mīlulis». Rom. drāma. 2012.g.
1.10 «Trakā nauda». ASV kriminālkomēdija. 2008.g.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Hārvija pēdējā iespēja». Romantiska drāma. 2006.g.
5.00 «Dzīvnieku instinkti».

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 63.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 75.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 2.sērija.
6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 6.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 3.sērija.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs». 3.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 2.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Ledus laikmets: mamuta Ziemassvētki». Anim. f.
10.20 «Ziņkārīgais Džordžs: pērtiķēna Ziemassvētki». Anim. f.
11.35 «Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus». Ģim. komēdija.
13.30 «Zvaniņš skan». Ģim. piedz. kom. 1996.g.
15.05 «Laupīšana Ziemassvētkos». Komēdija. 2007.g.
16.50 «Ziemassvētki Bostonā». Rom. kom. 2005.g.
18.40 «Ziemassvētki Madagaskarā». Anim. f.. 2009.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Santa Klauss 3: glābiņa nosacījums». Ģim. f. 2006.g.
22.00 «12 Ziemassvētku vīrieši». Rom. kom. 2009.g.
23.40 «Ieslodzīti Paradīzē». Piedz. kom. 1994.g.
1.40 «Zvaniņš skan». Ģim. piedz. kom. 1996.g.
3.05 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
3.30 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 75.sērija.
4.10 «Bez tabu».

26. decembris, trešdiena
LTV1
7.15 «Vertikāle».*
7.45 «Petsons un Finduss. Ziemas stāsti». Anim. filma.
9.05 «Sniegavīrs un sniega suns». Anim. filma.
9.35 «Ziemassvētki brīnumskapī».
Koncertizrāde bērniem un ģimenei.*
10.35  «Ziemassvētku tiesas prāva». Komēdija. 2011.g.
12.15 «Doma baltās domas». Koncerts.*
14.00 Grupas «Iļģi» 30 gadu jubilejas koncerts.*
16.00 «Zenta Mauriņa – latviete Eiropā». LTV dok. f.
17.00 «Eksporta un inovācijas balva 2012».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!» 2.sērija.
19.30 «Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi».

tv programma
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Nāc līdzās Ziemassvētkos!»
23.05 Nakts ziņas.
23.15  «Ziemassvētku skūpsts». Melodrāma. 2011.g.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Autosporta programma nr.1».*
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 471.sērija.
10.40 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
11.10 «Priecīgus Ziemassvētkus!» Vēst. f.
13.20  «Knuts un draugi». Dokumentāla filma.
14.20 «Lielais cirks 10». 1.daļa.
16.00  «Rūķīšu medības». Romantiska komēdija. 2012.g.
17.35 TV pirmizrāde! «Misija Londonā».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 471.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».
Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Nekurzeme». Piedzīvojumu filma. 2011.g. 2.sērija.
22.35 «Trakie Ziemassvētki». Vācijas komēdija. 2007.g.
0.15 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
0.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 60.sērija.
1.20 «SeMS».*
1.50  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 3.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Supervaroņu leģions». 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Dzīvnieku instinkti».
7.55 «Panda – mazais cīnītājs». Anim. f.
8.50 «Mobilā misija 2».
8.55 «Toms un Džerijs – Riekstkoža stāsts». Anim. f. 2007.g.
10.00 «Vēstules Džuljetai». Romantiska komēdija. 2010.g.
12.10 «Alfa un Omega». Anim. f.
14.00 «Trakā nauda». ASV kriminālkomēdija. 2008.g.
16.05 «Bērni bez pavadoņa». Ģimenes komēdija. 2006.g.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 TV pirmizrāde! «RED aģenti: atvaļināti un sevišķi
bīstami». ASV spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
23.10 «Vajājot Ketu». ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
1.20 «Īdzīgie veči». ASV komēdija. 1993.g.
3.10 «Dāmu mīlulis». Romantiska drāma. 2012.g.
5.00 «Dzīvnieku instinkti».

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 64.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 76.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 3.sērija.
6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 7.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 4.sērija.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs». 4.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 3.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.30 «Ziemassvētki Madagaskarā». Anim. f.
10.00 «Santa Klauss 3: glābiņa nosacījums». Ģim. f.
11.45 «Viss, ko es vēlos Ziemassvētkos». Ģim. komēdija.
13.30 «Es un mana ēna». ASV ģimenes komēdija. 1995.g.
15.25 «Izmisīgi meklējot Ziemassvētku vecīti». Kom. 2011.g.
17.10 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma. 2006.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 Latvijas lepnums 2012.
22.35 «Kinomānija».
23.10 «Iemīlējies Šekspīrs». Romantiska komēdija. 1998.g.
1.25 «Viss, ko es vēlos Ziemassvētkos». Ģim. kom. 1991.g.
3.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
3.35 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 76.sērija.
4.15 «Bez tabu».

27. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.40 «Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties».
Studijas Dauka animācijas filma.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1538.sērija.
9.25 «Superbrālis». Dānijas ģimenes filma. 2009.g.
11.05 «Nāc līdzās Ziemassvētkos!»*
12.50 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
13.55 «De facto» (ar subt.).*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Laiks vīriem?»*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 32.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1538.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 63.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Tru: Relived». Latvijas dokumentāla filma. 2012.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Tru: Live 2011». Grupas Instrumenti koncerts.
22.15 «Sniegs». Dokumentāla filma.
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Runā tieši!»*
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*

Ceturtdiena, 2012. gada 20. decembris
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Ātruma cilts».*
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 472.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 9.sērija.
11.30 «Pirmie» (ar subt.). Dokumentāla filma par
Londonas olimpiskajām spēlēm.
13.25 2012.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.*
15.20  «Zobenu karaliene». Seriāls. 9.sērija.
16.10  «Nekurzeme». Piedzīvojumu filma. 2011.g. 1.sērija.
17.45 «Olimpieša portrets».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 472.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 4.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30  «Kāpēc nabadzība? Pieprasījums pēc zemes».
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»
22.55 «Artūra dienas koncerts 2012» (ar subt.).
23.45 «Artūra dienas koncerta 2012 aizkulises» (ar subt.).
0.40  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Supervaroņu leģions». 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Dzīvnieku instinkti».
7.55 «Kokosriekstu Freda augļu salā». 5.sērija.
8.35 «Mazie robotiņi». Anim. f.
9.30 «Mobilā misija 2».
9.35 «Princeses sirdsbalss». Vācijas melodrāma. 2010.g.
11.35 «Denisa bieds». Komēdija.
13.35 «Bērni bez pavadoņa». Ģimenes komēdija. 2006.g.
15.20 «RED aģenti: atvaļināti un sevišķi bīstami».
ASV spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Precamies?!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 TV pirmizrāde! «Lielās mammas māja. Kāds tēvs,
tāds dēls». ASV komēdija. 2011.g.
23.05 «Mobilā misija 2».
23.10 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Kinga izpirkuma maksa». Kriminālkomēdija. 2005.g.
1.55 «Pārdzīvot spēli». ASV kriminādrāma. 1994.g.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.20 «Vajājot Ketu». ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
5.00 «Dzīvnieku instinkti».

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 65.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 77.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 4.sērija.
6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 8.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 5.sērija.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs». 5.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 4.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.25 «Lampiņu drudzis». Ģim. f.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Flika 2». Ģim. drāma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Zelta durvis». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
15.30 TV pirmizrāde! «Rokeris». ASV komēdija. 2008.g.
17.20 «Kailais ierocis 2 ½: baiļu smarža». ASV parodiju
komēdija. 1991.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 4.sērija.
21.15 «Raganas laiks». Fantāzijas filma. 2011.g.
23.00 «Sapņu meitenes». ASV muzikāla drāma. 2006.g.
1.20 «Zelta durvis». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
3.05 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 77.sērija.
3.50 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
4.10 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

28. decembris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Anim. ser. 17.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilma.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». 15.sērija.
9.25 «Okeāna pasaule». Dokumentāla filma.
11.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
11.20  «Tieši sirdī». 63.sērija.
12.10 «Tagad vai nekad». 33. un 34.sērija.
13.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 24.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 33.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 15.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Visgudrākie dzīvnieki».
BBC dokumentāla filma. 2012.g. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*

8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Tavs auto».*
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 473.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». Seriāls. 10.sērija.
11.30 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV:
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.20 2012.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumā.*
15.20  «Zobenu karaliene». Seriāls. 10.sērija.
16.10  «Nekurzeme».
Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 2011.g. 2.sērija.
17.45 «Olimpieša portrets».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 473.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 12.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva».
Daudzsēriju krimināldrāma. 2009.g. 7.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 14.sērija.
0.35  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Supervaroņu leģions». 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
6.55 «Dzīvnieku instinkti».
8.00 «Supermens. Pastardiena». Anim. f.
9.35 «Pagātnes atbalss».
Vācijas melodrāma. 2010.g.
11.35 «Priekšpilsētas desantnieks». Komēdija.
13.20 «Lielās mammas māja. Kāds tēvs, tāds dēls».
ASV komēdija. 2011.g.
15.50 «Maska». ASV komēdija. 1994.g.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Precamies?!» Latvijas sarunu šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Krēsla. Jauns mēness». Fantāzijas melodrāma. 2009.g.
23.15 «Šauj viņus nost». Spraiga sižeta trilleris. 2007.g.
1.00 «Nākamās dienas reiss». Kriminālkomēdija. 2009.g.
2.30 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 10.sērija.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Pārdzīvot spēli». ASV kriminādrāma. 1994.g.
5.00 «Dzīvnieku instinkti».

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 66.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 78.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 5.sērija.
6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 9.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 6.sērija.
7.40 «Ziņkārīgais Džordžs». 6.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 5.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.25 «Zevs un Roksana». Ģim. piedzīv. f.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Raganas laiks». Piedzīv. fantāz. f.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Tēvocis Baks». ASV komēdija. 1989.g.
15.40 «Kāzu drudzis». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
17.25 «Kailais ierocis 33 1/3». Parodiju komēdija. 1994.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
20.50 «Sniega suņi». ASV un Kanādas komēdija. 2002.g.
22.35 «Cilvēks no Kapucīnu bulvāra» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
0.45 «Slepenais logs». ASV trilleris. 2004.g.
2.25 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 78.sērija.
3.10 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 66.sērija.
3.55 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
4.15 «Bez tabu».

29. decembris, sestdiena
LTV1
8.00  «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 34.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 3.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Es un skola».
11.30 «Manas māsas bērni». Ģimenes filma. 2001.g.
13.00 «Latvijas gada balva sportā 2012».*
15.50 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!» 1.sērija.
16.50  «Visgudrākie dzīvnieki» (ar subt.).
BBC dokumentāla filma. 1.sērija.
17.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». „Mārtiņa un Dreiliņu ielas”.
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Teātris.zip iesaka».
Latvijas Nacionālajam baletam – 90. Galā koncerts.
0.10 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2012. gada 20. decembris
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 2012.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.*
14.30  «Lanževēna burvju triki 3». 12.sērija.
15.00 «Solis augšup 2». ASV muzikāla melodrāma. 2008.g.
16.50 «Misija Londonā». Latvijas sportisti –
Londonas olimpiskajās spēlēs.
18.00 Laura Reinika koncerts Es skrienu.
19.30 «2020». Dokumentāla filma. 8.(noslēguma) sērija.
20.00  «Kāpēc nabadzība? Pieprasījums pēc zemes».
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.00 «SeMS».*
21.30  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». 8.sērija.
22.20  «Bagātību sala». Piedz. f. 2012.g. 2.sērija.
24.00  «Astoņkāja Paula dzīve». Dokumentāla filma.
1.05 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 9.sērija.

LNT
5.50 «Maska». ASV komēdija. 1994.g.
7.30 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.40 «Trīs sivēntiņi». Anim. f.
12.05 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 49. un 50.sērija.
13.00 «Maskas dēls». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
14.55 «Krēsla. Jauns mēness». Fantāzijas melodrāma. 2009.g.
17.30 «Trīs māsas». ASV seriāls. 16.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 16.sērija. Turpinājums.
18.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Krēsla. Aptumsums». Fantāzijas melodrāma. 2010.g.
23.20 «Sešas atsvešināšanās pakāpes». Detekt.. 1993.g.
1.35 «Šauj viņus nost!» Spraiga sižeta trilleris. 2007.g.
2.55 «Nākamās dienas reiss». Kriminālkomēdija. 2009.g.
3.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.15 «Dzīvnieku instinkti».
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 49.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 67.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 79.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 11. un 12.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 25.sērija.
8.15 «Ziņkārīgais Džordžs». 7.sērija.
8.40 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.10 «Simpsoni 19». Anim. seriāls. 11. un 12.sērija.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Kinomānija».
11.10 «Merlins, varenais burvis 3». 6. un 7.sērija.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.00 «Hanna Montana – Mailija Sairusa».
Koncertturneja. 2008.g.
15.30 «Sniega suņi». ASV un Kanādas komēdija. 2002.g.
17.20 «Melnā brālība». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
21.10 «Tomasa Krauna afēra». Kriminālkomēdija. 1999.g.
23.20 «Zēns strīpainā pidžamā». Vēsturiska drāma. 2008.g.
1.05 «Mirt vēlreiz». ASV mistikas drāma. 1991.g.
3.00 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 79.sērija.
3.45 «Amerikāņu ģimenīte 3». Seriāls. 11. un 12.sērija.
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

30. decembris, svētdiena
LTV1
7.55 «Laika dimensija».
8.25  «Luijs». Anim. ser. 35.sērija.
8.35  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 4.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 99.sērija.
10.30 «Okeāna pasaule» (ar subt.). Dokumentāla filma.
12.00 Ziemassvētku dievkalpojums Doma baznīcā.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Čiža acīm». Dokumentāla animācijas filma.
17.00  «Ziemeļu daba».
Lielbritānijas dokumentāla filma. 2011.g. 2.sērija.
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18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Latvija var!»
18.50  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca:
Šrilanka» (ar subt.). Daudzsēriju melodrāma. 2012.g.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Romantikas garša» (ar subt.).
ASV romantiska komēdija. 2012.g.
22.50 Nakts ziņas.
23.00  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 6.sērija.

Meklē darbu

LTV7

Podnieks. Kamīna krāšņu mūrēšana, plīts
sildmūru un skursteņu būvēšana. Tālrunis
22119898.

Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.
Palīgstrādnieks. Tālrunis 28861270.
Autovadītājs. Ir B, C kategorija. Tālrunis
26758442.
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju kamīnus, plītis, skursteņus, pirtskrāsnis, krāsnis. Tālrunis 28893830.

7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 2012.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.*
14.00 «Dāvanā – vectētiņš». (ar subt.). Ģim. f. 2009.g.
15.35 «SeMS. Laboratorija».
16.05 «Sporta balva Laureus 2012» (ar subt.).
18.00 «Sporta studija». Gada apskats.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30  «Džastina Bībera koncerts Oslo» (ar subt.). Dok. f.
20.35 «Pasaulē ātrākais indiānis». Piedz. f. 2005.g.
22.55  «Noziegums».
Daudzsēriju krimināldrāma. 16.sērija.
24.00  «Bagātību sala». Īrijas un Lielbritānijas
piedzīvojumu filma. 2012.g. 2.sērija.

Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu jebkuru
piedāvājumu. Tālrunis 28886430.
Jaunietis meklē darbu pēc mācībām pārdevēja, klientu apkalpošanas, celtniecības
jomā. Tālrunis 28467962.
Vīrietis steidzami meklē darbu. Augstākā izglītība: inženieris hidrotehniķis. Ir
pieredze nekustamā īpašuma vērtēšanā,
īpašumu pārvaldīšanā, apdrošināšanā.
Tālrunis 29497467.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881
Skaidu briketes ar piegādi. T.26131555

Izīrē

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Gepards». Piedzīv. drāma.
12.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 5.sērija.
13.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi».
Austrālijas seriāls. 11.sērija.
14.10 «Trīs māsas». ASV seriāls. 16.sērija.
15.10 «Krēsla. Aptumsums».
ASV fantāzijas melodrāma. 2010.g.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trauma». Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 «Basketbols TV».
20.15 «Alvins un burunduki».
ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
22.10 TV pirmizrāde! «Kosmopolise». Kanādas, Francijas,
Portugāles un Itālijas drāma. 2012.g.
23.50 «Maskas dēls». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
1.35 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 5.sērija.
2.25 «Ekstrēms tuvplānā».
3.10 «Sešas atsvešināšanās pakāpes».
ASV detektīvfilma. 1993.g.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 68.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 80.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 13. un 14.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 13. – 15.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Anim. ser. 26.sērija.
8.25 «Kinomānija».
9.00 «Māmiņu klubs».
9.30 «Ar gardu muti 2».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem».*
11.30 «Merlins, varenais burvis 3». 8.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs».
12.45 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.10 «Roboti». ASV animācijas filma. 2005.g.
15.50 «Tomasa Krauna afēra».
ASV kriminālkomēdija. 1999.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Itālijas variants». ASV trilleris. 2003.g.
22.05 «Zvaigžņu kuģa kareivji».
ASV fantastikas spraiga sižeta filma. 1997.g.
0.25 «Alkas izdzīvot». ASV piedzīvojumu drāma. 1993.g.
2.40 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 80.sērija.
3.25 «Amerikāņu ģimenīte 3». Seriāls. 13. un 14.sērija.
4.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

«Vārds uzņēmējiem»

Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Latviešu vecmeistaru gleznas.T.27166669
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
Zvaniet, atbrauksim. T.25454592
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam pie
klientiem, samaksa uzreiz, cena pēc vienošanās. Tērvetes 65A. T.29718434

Dažādi
Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
Ielūdzam uz Ziemssvētku vakaru draudzē
«Jaunā Dzīve» – 24. decembrī plkst.18
Zemgales prospektā 12. Ieeja – bez maksas.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

“Es dzirdēju zvanus skanam...”
Jelgavas Valsts Ģimnāzijas zālē
Mātera ielā 44

Līdzjūtības
Ir zaudējumi, pie kuriem nekad
nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka, ko sacīdams.
Sirdij ir savi iemesli,
kas prātam nepieejami...
/Z.Mauriņa/
Skumjajā mirklī, kad mātes ceļš
aizvijas mūžībā, esam līdzās
JPPA «Kultūra» direktoram
Mintautam Buškevicam.
Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija

Ieeja bezmaksas
Aizsaulē aizgājuši

Atver jaunu privātpraksi Mātera ielā 26
Šī gada nogalē – pirmssvētku laikā – savā privātpraksē darbu uzsāk iekšķīgo slimību speciālists un ģimenes ārsts Ainis
Dzalbs. Pacienti tiek gaidīti Jelgavā, Mātera ielā 26.
Līdz šim esmu strādājis Jelgavas pilsētas slimnīcas Iekšķīgo slimību nodaļā, LLU doktorātā, kā arī Jelgavas poliklīnikā.
Iepriekš esmu darbojies medicīnas sabiedrībā «ARS» un Paula Stradiņa slimnīcā, apvienojot darbu ar mācībām.
Vislielākā pieredze iegūta darbā ar pacientiem, kas slimo ar dažādām akūtām un hroniskām slimībām – sirds-asinsvadu
kaitēm, elpošanas sistēmas saslimšanām, dažādiem gremošanas traucējumiem, kaulu-locītavu patoloģiju un vielmaiņas
slimībām.
Savā privātpraksē nodrošinu konsultācijas, vakcināciju, veicu pamatizmeklējumus veselības stāvokļa un diagnozes
precizēšanai, sniedzu rekomendācijas ārstēšanā, veicu terapijas korekciju pacientiem ar smagi noritošām hroniskām
kaitēm – papildu viedoklis ir svarīgs pareiza lēmuma pieņemšanā.
Tāpat braucu mājas vizītēs pie slimniekiem ar pārvietošanās traucējumiem, un mēģinām rast risinājumu veselības
uzlabošanai arī mājas apstākļos.
Šī jelgavniekiem ir jauna iespēja ātri nokļūt pie ārsta un saņemt nepieciešamo palīdzību sev izdevīgā laikā. Visvairāk
laika pacientiem varēšu veltīt pirmdienās un trešdienās, pēc pieprasījuma un saskaņojot – arī citās dienās, kā arī
sestdienās, piesakoties iepriekš.
Maksa par pakalpojumu: konsultācija – Ls 10, atkārtota konsultācija – Ls 7; pensionāriem, invalīdiem attiecīgi – Ls 7
un Ls 5; mājas vizītes pilsētas ietvaros – Ls 15.
Būtiski, ka prakse būs atvērta arī Ziemassvētku laikā – 26. decembrī no pulksten 10 līdz pēdējam klientam.
Tālrunis pierakstam un papildu informācijai – 22311877, e-pasts: daktersdzalbs@inbox.lv. Tuvākajā laikā informācija
par praksi būs pieejama arī mājas lapā: www.daktersdzalbs.lv.
Baltus Ziemassvētkus un veselīgu jauno gadu vēlot – Dr.Ainis Dzalbs

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

JUZEFA DINSBERGA (dz. 1943. g.)
ARSENTIJS IVANOVS (dz. 1934. g.)
JĀNIS ŠŅUCINS (dz. 1950. g.)
VIKTORS LUKJANOVSKIS (dz. 1924. g.)
ANTANS ORS (dz. 1933. g.)
VILMA BIERANDE (dz. 1920. g.)
OLGA KOŽEVŅIKOVA (dz. 1926. g.)
MIRDZA ŠATKOVSKA (dz. 1928. g.)
ANITA BERGMANE (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 20.12. plkst.13
Baložu kapsētā.
IEVA HEDVIGA RIDERE (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 22.12. plkst.12
Bērzu kapsētā.
Andris Saulgriezis (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 22.12. plkst.15
Baložu kapsētā.
Laima Buškevica (dzimusi Freiberga)
(dz. 1931. g.).
Izvadīšana 22.12. plkst.12 Sv.Annas
baznīcā, plkst.13 – Zanderu kapsētā.

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu,
Nav nākotnes – ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
/N.Dzirkale/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Mintautam Buškevicam, pavadot māti
mūžības ceļā.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
/V.Egle/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un
skumju brīdī esam kopā ar Mintautu
Buškevicu, māmiņu mūžībā aizvadot.
Latvijas Zemnieku savienības
Jelgavas nodaļa

nieka attālums
no debesīm līdz zemei
no zemes līdz debesīm –
skatiens aizceļo vienā mirklī un putns
pāris līganos spārnu vēzienos
dvēseli
uznes sev līdzi...
/M.Laukmane/
Skumju brīdī esam kopā ar Mintautu
Buškevicu, mammu baltos mūžības
ceļos pavadot.
Aģentūra «Kultūra»
Es būšu visur...
Kā rasa ziedos, kā smarža kokos,
Kā vēsma baltās ābelēs.
/A.Eglītis/
Mintaut, skumju brīdī
esam kopā ar Tevi.
TDA «Lielupe»

Esam kopā ar Tevi, Mintaut,
mammu zaudējot.
JPPA «Zemgales INFO» kolektīvs
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Kultūras pasākumi
 20. decembrī no pulksten 14 līdz 18 – «Ziemassvētku jampadracis» (kultūras
nama foajē). Aicinām bērnus un skolēnus rūķoties, tikties ar Ziemassvētku vecīti,
radošajās darbnīcās izgatavot apsveikuma kartīti, dāvanu, apgleznot piparkūku,
skatīties kino. Ieeja uz kino – Ls 1; 0,50 (bērniem un skolēniem) (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 18 – tautas deju kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēni», «Jundari» koncerts «Gaidot Ziemassvētkus». Kolektīvu vadītāja – M.Bratkus. Koncertmeistare
– G.Vanaga. Ieeja – bez maksas (Raiņa parkā).
 21. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku koncerts (Jelgavas 4. vidusskolā).
 21. decembrī pulksten 18 – muzikālās studijas «Lai skan» Ziemassvētku koncerts
«Ja vien jūti tu». Biļešu cena – Ls 1. Biļetes nopērkamas «Jundā» Skolas ielā 2 (Jelgavas
kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Muzicē: LNO solistes
K.Gailīte (soprāns) un I.Parša (mecosoprāns), Ansis Tālbergs (tenors), Kārlis Saržants
(bass). Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 23. decembrī pulksten 16 – uzbursim Ziemassvētkus kopā ar grupu «Tirkizband».
Tradicionālas un ne tik ierastas Ziemassvētku melodijas. Biļešu cena – Ls 3; skolēniem
– Ls 1,50 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 25. decembrī pulksten 14 un 16 – Ziemassvētku koncerts «Es skaistu vietu zinu».
Piedalās: E.Zālīte, M.K.Kalniņš, A.Robežnieks, I.Grunte (ģitāra). Komponists V.Pūce
(taustiņinstrumenti). Biļešu cena – Ls 3. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs
(Svētās Annas baznīcā).
 25. decembrī pulksten 16 – zvanu ansambļa «Accelerando» koncerts «Es dzirdēju
zvanus skanam». Piedalās Cēsu zvanu ansamblis, Priekules Mūzikas un mākslas skolas zvanu ansamblis, Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieri. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
Valsts ģimnāzijā).
 26. decembrī pulksten 15 – koncerts Otrajos Ziemassvētkos. Piedalās aģentūras
«Kultūra» jauniešu koris «Mītava», bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa», mākslinieciskā
vadītāja un diriģente A.Pizika, kormeistare R.Joma. Programmā populāras Ziemassvētku dziesmas. Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 26. decembrī pulksten 19 – Nacionālais teātris piedāvā Zigmara Liepiņa teātra
un kino mūzikas koncertu «Un mīlestība?». Režisors V.Lūriņš. Lomās: M.Bērziņa,
Z.Dombrovska, D.Gaismiņa, L.Kugrēna, D.Bonāte, D.Lūriņa, L.Zeļģe, M.Brūveris,
M.Egliens, J.Hiršs, J.Jope, I.Kļavinskis, M.Maņjakovs, E.Melbārdis, U.Norenbergs,
J.Skanis. Biļešu cena – Ls 12; 10; 8; 6 (kultūras namā).
 29. decembrī pulksten 14 un 18 – deju studijas «Benefice» un draugu koncerts
«Sestdienā pēc pasaules gala». Mākslinieciskā vadītāja un režisore – A.Andersone.
Biļetes nopērkamas deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22, koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā). No pulksten 17 līdz 18 pie kultūras
nama ieejas – veco stiķu vaļā laišanas ambrāža ar «Benefici».
 30. decembrī pulksten 19.30 – Vecgada koncerts «Debesis ir tuvu klāt». Muzicē K.Šomase, ansambļa «Credo» solists G.Veits, A.Palkevičs (taustiņinstrumenti),
G.Lintiņš (perkusijas). Biļetes var nopirkt «Biļešu paradīzes» kasēs. Biļešu cena – Ls 3
(Svētās Annas baznīcā).
 31. decembrī no pulksten 21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku piedāvā
brāļi Auzāni un grupa. Zīlēšana un karaoke, atrakcijas un pārsteigumi. Biļetes – tikai
iepriekšpārdošanā līdz 27. decembrim. Biļešu cena – Ls 12 (kultūras namā).
 10. janvārī pulksten 19 – Maskavas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» («Pareizticīgie
dziedoņi») koncerts. Biļetes nopērkamas kultūras nama un «Biļešu servisa» kasēs,
cena – Ls 6; 5; 4.
 11. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde «Arī sievietes zaudēja karā».
Lomās: K.Nevarauska, M.Janaus, I.Ķuzule-Skrastiņa, I.Segliņa, A.Līvmane, I.Briķe,
P.Liepiņš, A.Siliņš, G.Andžāns. Biļešu cena – Ls 10; 9; 8; 6; 5.
 12. janvārī pulksten 15 – Ulda Stabulnieka atceres koncerts «Tik un tā». Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4.

Izstādes
 No 14. decembra – ekspozīcija «Jelgava – Zemgales pērle» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. decembrim – Jelgavas mākslinieces Initas Vilks tematiskā gleznu izstāde
«Baltā. Ziema» (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 30. decembrim – izstāde «No 50 līdz 90». Piedalās astoņi Jelgavas mākslinieki
jubilāri – Ilizane Grīnberga, Baiba Ūlande, Gints Strēlis, Valda Semane, Marita Landau,
Mārcis Stumbris, Gunārs Ezernieks, Alberts Blūms (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 30. decembrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Daudz
laimes dzimšanas dienā, Latvija!» (t/c «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 31. decembrim – izstāde «Jelgava – astronomiski ģeodēziskās uzmērīšanas
aizsācēja Baltijā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 4. janvārim – Gunāra Ezernieka jubilejas izstāde «Tā reiz gleznoju» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 6. janvārim – Mārča Stumbra personālizstāde «... un arī ziedi» (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 7. janvārim – Jelgavas pilsētas kultūras nama Tautas gleznošanas studijas dalībnieces Tatjanas Iljinas izstāde «Gleznas» (Jelgavas Mūzikas vidusskolas foajē).
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Jauno gadu sagaidīs ar «dzīvo»
mūziku un Salaveču šovu

Foto: Rusantro.com
 Ilze Knusle-Jankevica

Viens no vērienīgākajiem Jaunā
gada sagaidīšanas pasākumiem
šogad Jelgavā būs pašvaldības
aģentūras «Kultūra» organizētā
Jaungada balle kultūras namā.
«Par mūziku gādās brāļi Auzāni
un grupa, kā arī būs dažādi pārsteigumi,» sola aģentūras direktora vietniece Inta Englande.

Līdzīgi kā sagaidot 2012. gadu, arī šajā Jaungada naktī
klubs «Jelgavas krekli» sola šampanieša piramīdu!
lai arī darbinieki ar ģimenēm varētu
izbaudīt svētkus. Tie, kas tomēr būs
atvērti, šogad vērienīgus pasākumus
nerīko un galveno akcentu liek uz «dzīvo» mūziku.
Klubā «Jelgavas krekli» muzicēs grupa
«Apvedceļš» un dīdžejs Andris Ozols.
Kluba valdes priekšsēdētājs Ainārs
Tamisārs norāda, ka ieeja klubā būs no
pulksten 23, savukārt kafejnīca «TamiTami», kas atrodas ēkas 1. stāvā, būs
atvērta tieši līdz 23. Vienīgais nosacījums
– jābūt svinīgi ģērbtiem. «Pusnaktī būs
šampanieša piramīda un cienāsim ar
piparkūkām,» atklāj A.Tamisārs. Biļetes
jau var iegādāties. Iepriekšpārdošanā tās
maksā trīs latus, bet pasākuma dienā
– piecus latus.
Bārā restorānā «Plate», kas atrodas
Jelgavas viesnīcas ēkā, Jaunais gads
tiks sagaidīts kopā ar bijušo līvu Tomasu Kleinu. Uzņēmuma valdes loceklis
Jānis Bubulis stāsta, ka būs arī masku
balle, bet ierašanās maskās nav obligāta. Tiesa gan, par labāko kostīmu tiks
pasniegta īpaša balva. Ierašanās – no
pulksten 20, bet kulminācijā tiek solīta
uguņošana. Galdiņus var rezervēt pa
tālruni 63026633. Biļešu cena – 20 lati
pieaugušajiem un 10 lati bērniem.

Balle kultūras namā sāksies 31. decembrī
pulksten 21. «Līdztekus mūzikas baudīšanai un dejošanai varēs izliet arī laimes,
piedalīties loterijā, dziedāt karaoki. Vēl
uzstāsies cirka mākslinieks, kurš darbosies
ar uguni, dziedās Erita Karlsone un Uldis
Timma no grupas «Tirkizband»,» ieskicē
aģentūras «Kultūra» direktora vietniece,
piebilstot, ka būs arī lielais ekrāns un viesi
varēs noskatīties un noklausīties valsts
augstāko amatpersonu svētku uzrunas un
vēlējumus Latvijas iedzīvotājiem jaunajā,
Čūskas, gadā. «Un vēl mēs piedāvājam
ekskluzīvu skatu pa kultūras nama 3. stāva
logu – tagad, kad ir sniegs, gan Hercoga Jēkaba laukums, gan izrotātā svētku egle, gan
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis izskatās
ļoti skaisti,» piebilst I.Englande.
Balle būs pie galdiņiem – kafija, neliels
cienasts, kā arī pusnaktī šampanietis. Biļe- Sāk ar Salaveču šovu
tes var iegādāties līdz 27. decembrim kultūAr īpašu pasākumu gadu mija tiks
ras nama kasē, cena – 12 lati. Jāpiebilst, ka sagaidīta vienā no jaunākajām Jelgavas
apmēram puse biļešu jau pārdotas.
atpūtas vietām – bārā «Mojito» (Raiņa
ielā 20). «Jauno gadu sagaidīsim ar
Izklaides vietās – «dzīvā» mūzika Seksīgo Salaveču šovu – puiši uzdejos
Daļa pilsētas izklaides vietu Vecgada un izģērbsies. Vēl būs dzejoļi, dziesmas,
vakarā un Jaunajā gadā būs slēgtas, šampanietis un dažādi pārsteigumi,»

stāsta kluba pārstāvis Andis Ožets. «Tā
kā mūsu kluba koncepcija paredz, ka
līdzi var ņemt savas uzkodas, pēc svinīgo
uzrunu noklausīšanās mājās kompānijas
droši var savākt no galda salātu bļodas
un pārējās uzkodas un nākt pie mums,»
tā viņš, aicinot gan galdiņu rezervēt
laikus. To var izdarīt, zvanot pa tālruni
26640181, 26333371. Ieejas maksa ir
pieci lati. Klubs būs atvērts no 2013. gada
pirmās sekundes.

«Tonusā» – masku balle

Klubs «Tonuss» aicina svinēt Jaunā
gada sagaidīšanas svētkus eleganti, jautri, krāsaini un atmiņā paliekoši. Tiesa
gan, tikai pilngadību sasniegušas personas. «Ar krāsainiem šoviem un atrakcijām apmeklētājus priecēs vakara vadītāji
– talantu šova zvaigznes Kašers un Jogita. Par vakara muzikālo noformējumu
rūpēsies dīdžeji Pols un Andy Bassland,
savukārt ar krāšņiem priekšnesumiem
visas nakts garumā priecēs burvju mākslinieki, dejotājas un interaktīvo šovu
meistari. Protams, būs arī šampanietis,
izsmalcinātas uzkodas un daudz patīkamu pārsteigumu,» stāsta kluba pārstāvis
Ivo Eltermanis. Viņš piebilst, ka tiem,
kuri ieradīsies pilna auguma karnevāla
tērpos, ieeja pasākuma būs bez maksas.
Galdiņus rezervēt un iegādāties biļetes
iepriekšpārdošanā var kluba bāros vai
pie boulinga administrācijas – tālrunis
29900888, 63010350. Ieeja klubā būs no
pulksten 23. Līdz pusnaktij ieeja klubā
maksās divus latus, no pulksten 24 līdz
5 – četrus latus (ar flaieri – 3,50 latus),
bet pēc pulksten 5 – divus latus.

Ziemassvētku un Jaungada laika dievkalpojumi Jelgavas dievnamos
Jelgavas Sv.Annas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā (Lielajā ielā 22a)
23. decembrī pulksten 10 – iesvētes dievkalpojums.
24. decembrī pulksten 16 un pulksten 19
– Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
26. decembrī pulksten 12 – dievkalpojums
senioriem.
30. decembrī pulksten 10 – svētdienas
dievkalpojums.
31. decembrī pulksten 18 – Vecgada vakara
dievkalpojums.
6. janvārī pulksten 10 – Zvaigznes dienas
dievkalpojums.
Jelgavas Romas katoļu
katedrālē (Katoļu ielā 1)
24. decembrī pulksten 7.30 – Svētā Mise.

24. decembrī pulksten 15 – bērnu Ziemassvētku uzvedums katedrālē.
24. decembrī pulksten 16 – Svētā Mise
bērniem.
24. decembrī pulksten 18 – Ganiņu Svētā
Mise, vada bīskaps Edvards Pavlovskis.
24. decembrī pulksten 23 – svinīgā pusnakts
Svētā Mise.
25. decembrī pulksten 9 – Svētā Mise (poļu
valodā).
25. decembrī pulksten 11 – Svētā Mise.
26. decembrī pulksten 9 – Svētā Mise (poļu
valodā).
26. decembrī pulksten 11 – Svētā Mise.
26. decembrī pulksten 18 – Svētā Mise.
27. decembrī pulksten 9 – Svētā Mise (poļu
valodā).
27. decembrī pulksten 11 – Svētā Mise.
27. decembrī pulksten 18 – Svētā Mise.
31. decembrī pulksten 7.30 – Svētā Mise.

31. decembrī pulksten 18 – Svētā Mise.
31. decembrī pulksten 19 – adorācija, pateicības himna «Dievs, mēs tevi slavējam».
1. janvārī pulksten 9 – Svētā Mise (poļu
valodā).
1. janvārī pulksten 11 – Svētā Mise, pirms
Svētās Mises dzied himnu «Nāc, Svētais
Gars».
1. janvārī pulksten 18 – Svētā Mise.
Jelgavas Sv.Sīmaņa un Sv.Annas
pareizticīgo baznīcā
(Raiņa ielā 5)
1. janvārī pulksten 9 – Jaungada dievkalpojums.

tes dievkalpojums.
24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 12.15 – Ziemassvētku
dievkalpojums bērniem.
30. decembrī pulksten 10 – Svētdiena pēc
Ziemassvētkiem.
6. janvārī pulksten 10 – Zvaigznes dienas
dievkalpojums.
6. janvārī pulksten 12.15 – dievkalpojums
bērniem.

Jelgavas Vasarsvētku draudzē
(Jāņa Asara ielā 8)
Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski
23. decembrī pulksten 11 – ceturtās advenluteriskajā baznīcā
tes dievkalpojums.
(Jāņa ielā 1)
24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku
23. decembrī pulksten 10 – ceturtās adven- vakara dievkalpojums.

25. decembrī pulksten 11 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
1. janvārī pulksten 11 – Jaungada dievkalpojums.
Jelgavas baptistu baznīcā
(Mātera ielā 54)
23. decembrī pulksten 11 – dievkalpojums.
24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums, sludinās Viljams Šulcs.
30. decembrī pulksten 11 – dievkalpojums,
sludinās Raimonds Locs.
31. decembrī pulksten 18 – Vecgada vakara
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, sludinās
Viesturs Gerhards.
Jelgavas kristiešu draudzē
«Godība»
(Dambja ielā 26b)
24. decembrī pulksten 18 – dievkalpojums.

