ta
laikraks rī
s
i
a
m
a
Nāk
9. janvā
s
k
ā
n
z
i
numurs

2014. gada 1. janvārī
Latvijā par oficiālo valsts valūtu kļūs
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Jautājumiem par eiro –
bezmaksas informatīvais
tālrunis
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Gaišus
Ziemassvētkus
un laimīgu
Jauno gadu!

80003000
BEZMAKSAS	

Ziemassvētki ir laiks, kad mēs esam gaišāki savās domās.
Labas domas pārvēršas labos vārdos, bet vārdi – darbos.
Labas domas dara cilvēkus smaidīgus, mājas un pilsētas – atvērtākas,
pasauli – mierīgāku. Mēs cits citam vēlam daudz laimes, prieku un veselību,
jo ticam, ka piepildīsies. Citādi jau nebūtu Ziemassvētku.

Svētkos novēlu izbaudīt kopā būšanas
prieku, sajust cilvēcisku laimi,
mieru un saticību ģimenēs.
Lai 2014. gads ir labu nodomu
un darbu piepildīts!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Slidotavu plāno atvērt ap
Ziemassvētkiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Ja būs piemēroti laik
apstākļi, ap Ziemassvētkiem darbu sāks
Jelgavas publiskā āra
slidotava, kas šogad
gan mainīs savu atrašanās vietu – tā būs Pasta
salā, nevis skvērā aiz
kultūras nama, kā tas
bija pērn.

«Jelgavas Vēstnesis» saviem lasītājiem vēl gaišus Ziemassvētkus un laimīgu jauno – 2014. – gadu! Nākamais laikraksta numurs iznāks
9. janvārī, bet vēl šajā atskatāmies uz gada nozīmīgākajiem notikumiem mūsu pilsētā – lasiet 4. lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Pilsētā izbūvē jaunas ietves
 Sintija Čepanone

Tā kā laika apstākļi
būvdarbiem vēl ir labvēlīgi, pilsētā turpinās
gājēju ietvju izbūve
atsevišķos ielu posmos. Pašlaik jaunas
ietves top K.Barona,
Garozas, Dambja ielā,
savukārt nākamgad,
izbūvējot gājēju ietvi, satiksmes drošību
plānots uzlabot Zirgu
ielas posmā no Tērvetes līdz Pulkveža
O.Kalpaka ielai. Tiesa,
šim mērķim vēl jāparedz finansējums nākamā gada budžetā.
Novembra Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē
apstiprināti satiksmes drošības
uzlabošanas pasākumi K.Barona

ielas posmā no Pulkveža Brieža
līdz Vecpilsētas ielai, paredzot
izbūvēt gājēju ietvi un izveidot
grants nomales. «Sākotnēji šos
darbus bija iecerēts paveikt vien
nākamajā gadā, taču, tā kā vēl
pašlaik laika apstākļi būvdarbiem ir labvēlīgi, nolemts tos
neatlikt uz pavasari,» skaidro
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietnieks Māris
Mielavs, piebilstot, ka šī ietve,
tāpat kā citas pilsētā, tiek izbūvēta no otrreiz izmantojamiem
materiāliem – ielu rekonstrukcijas laikā demontētā bruģa. Pēc
ietves izveides šajā K.Barona
ielas posmā maksimālais braukšanas ātrums tiks ierobežots
līdz 30 kilometriem stundā un
pie bērnudārza «Zvaigznīte»
izveidots ātrumvalnis.
Noslēgumam tuvojas arī ietvju
izbūve Garozas ielā no dzelzceļa
pārbrauktuves līdz Rubeņu ce-

ļam, kur vēl jānobruģē apmēram
30 metrus garš posms, un Dambja
ielā – arī tur atlicis vien neliels
posms pie Asteru ielas. M.Mielavs
atgādina, ka šajās ielās gājēju
ietves tiek atjaunotas pēc vasarā notikušajiem komunikāciju
izbūves darbiem vienlaicīgi ar
brauktuves seguma sakārtošanu.
«Piemēram, Garozas ielas posmā
ietves ar cieto segumu nebija
vispār – gājēji pārvietojās pa ceļa
nomali, un pēc remontdarbiem
tā bija jāsaved kārtībā. Izvērtējot
situāciju, nolemts ne tikai vienkārši sakārtot ceļa nomali, bet arī
izbūvēt bruģētu ietvi. Savukārt
ietve Dambja ielā savu jau bija
nokalpojusi un segums – asfalts
un vecās plāksnes – nolietojies
un sabrucis,» tā M.Mielavs, norādot, ka nu šajās ielās būs ne
tikai jauns brauktuves segums,
bet arī atrisināts jautājums par
gājēju drošību.

arī Ādolfa Alunāna muzejs būs
slēgts 24., 25., 26., 30., 31. deGada nogales svētcembrī un 1. janvārī, bet 27., 28.
ku laikā būs mainīts
un 29. decembrī strādās pēc iepilsētas muzeju, Jelrastā darba laika un būs atvērti
gavas Svētās Trīsvienīno pulksten 10 līdz 17.
bas baznīcas torņa un
Savukārt Jelgavas Svētās
arī pilsētas bibliotēku
Trīsvienības baznīcas tornis
darba laiks.
būs slēgts 24., 25., 31. decembrī un 1. janvārī. Bet Otrajos
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs- Ziemassvētkos, 26. decembrī,
tures un mākslas muzejs un tornis gaidīs apmeklētājus

– vēstures ekspozīcijas šajā dienā apskatāmas no pulksten 10
līdz 18, savukārt skatu laukums
un izstāžu zāle – no pulksten
10 līdz 21.
Svētkos izmaiņas noteiktas
arī pilsētas bibliotēku darba
laikā. Valsts brīvdienās, no
23. līdz 26. decembrim, Jelgavas Zinātniskā bibliotēka un
filiālbibliotēkas būs slēgtas,
taču lasītājus gaidīs sestdien,

Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC) vadītājs Armands Ozollapa
stāsta, ka slidotava jau tika iestrādāta Pasta salas rekonstrukcijas
projektā un iecerēts, ka vasarās
slidotavas laukumā varēs braukāt ar skrituļslidām. Šobrīd ir
izveidots pats laukums, uzmontēti
borti, bet vēl nepieciešams uzstādīt ledus saldējamo iekārtu. Ledus
uzliešanu gan var traucēt lietus.
Atšķirībā no pagājušā gada
šogad slidotava būs norobežots
laukums, bet bez telts. Izmēru
ziņā tā būs tikpat liela kā iepriekš
– 18 x 36 metri. Slidotava būs
atvērta katru dienu. Plānots, ka
slidojumi brīvdienās un svētku
dienās būs pulksten 10, 13, 16 un

19, bet darba dienās – pulksten 13,
16 un 19. Slidojuma ilgums būs
viena stunda. Laikā starp tiem
tiks apkopts laukums un atjaunots ledus. Jāuzsver, ka slidojumu
laiki laikapstākļu ietekmē var tikt
mainīti.
Šogad slidotavas izmantošana
būs maksas pakalpojums. ZOC
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sanda Andersone precizē, ka
maksa par slidošanu būs 1,41 lats
(2 eiro), bet bērni, skolēni un pensionāri, uzrādot apliecību, varēs
slidot bez maksas. Darbosies arī
slidu noma – maksa būs 1,05 lati
(1,50 eiro) –, un pie slidotavas darbiniekiem būs iespējams uzasināt
savas slidas.
Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā
publiskā āra slidotava skvērā aiz
kultūras nama sāka darboties
22. decembrī un strādāja līdz
31. martam. Šajā laikā slidotavu
apmeklēja 18 000 slidotāju.
Informācija par laukuma
atklāšanu tiks publicēta mājas lapā www.zoc.lv un tviterī
(@ZemgalesOC). Kad slidotava
sāks strādāt, informāciju par tās
darba laiku varēs saņemt pa tālruni 20367677.

Pagaidām vēl nav zināms,
vai nākamajā gadā gājēju ietvi
izdosies izbūvēt Zirgu ielas posmā no Tērvetes līdz Pulkveža
O.Kalpaka ielai – tas atkarīgs
no pieejamā finansējuma, un
līdzekļi šiem darbiem iekļauti
2014. gada pašvaldības budžeta
plānā. «Zirgu ielā ietves pašlaik
nav vispār, bet tur atrodas gan
Bērnu sociālās aprūpes centrs,
gan tuvumā Jelgavas 4. sākumskola, tādēļ jautājums par
satiksmes dalībnieku drošību ir
jo īpaši aktuāls. Tā kā pašlaik
 Sintija Čepanone
vēl nav zināms, vai nākamgad
tiks piešķirts finansējums ietves
23., 24., 25., 26., 30. un 31. decembrī pilsētas autobusi
izbūvei, «Pilsētsaimniecība» pakursēs pēc svētdienas kustības saraksta, savukārt 1. janralēli izskata iespēju organizēt
vārī – pēc svētdienas kustības saraksta ar izņēmumiem,
ātrumvaļņa izveidi un braukinformē SIA «Jelgavas autobusu parks». Arī reģionālo
šanas ātruma ierobežošanu
starppilsētu nozīmes maršrutu reisu kursēšanas grafikā
Zirgu ielas posmā no Tērvetes
gada nogales svētku brīvdienās noteiktas izmaiņas.
līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai,»
piebilst «Pilsētsaimniecības»
Pasažieru pārvadātājs norāda, ka izmaiņas pilsētas autobusu kursēšanas
vadītāja vietnieks.
grafikā 1. janvārī galvenokārt skar agrākos reisus divpadsmit maršrutos,
tādējādi pasažieri aicināti rēķināties ar to, ka atsevišķi reisi jaunā gada
pirmajā dienā nekursēs.
Turpinājums 3.lpp.

Būs izmaiņas sabiedriskā
transporta kustības sarakstā

Gada nogalē – izmaiņas muzeju, torņa un
bibliotēku darba laikā
 Ritma Gaidamoviča

ISSN 1691-4201

28. decembrī, no pulksten 10
līdz 17.
29. decembrī bibliotēkas strādās pēc ierastā darba laika,
bet no 30. decembra līdz 1.
janvārim visas bibliotēkas būs
slēgtas.
Jāpiebilst, ka katra mēneša
pēdējā piektdiena (šomēnes 27.
decembris) pilsētas bibliotēkās
ir Spodrības diena, kad tās apmeklētājiem ir slēgtas.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 169 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu
ir publicēti 12. decembra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 11 pilsētas karogi. Pareizi
atbildēja 121 dalībnieks.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Silvija Lejniece, Rudīte Īviņa, Kārlis Balodis, Benita Pļavniece,
Biruta Klēbaha, Ričards Vingris, Gunita Jagunda, Aija Landmane,
Silvija Velve, Linda Grase, Margrieta Roze, Gunārs Liepiņš.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Pelnīt varēsim tikai ar ražošanu
 Jānis Kovaļevskis

«Darbs pie lielākajiem
infrastruktūras attīstības projektiem – Pasta
salas un vienotā satiksmes termināļa ielu
izbūves – noslēgsies
nākamgad, bet jau
šobrīd strādājam, lai
arī turpmākajos gados
pilsētā ieplūstu investīcijas un būtu arvien
vairāk labi apmaksātu darba vietu tādos
uzņēmumos kā «UVZ
Baltija», «Amo Plant»,
«AKG» un citos,» uzsver Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.

«Esam vērtējuši
to, cik piepildīts
ir tas pakalpojumu grozs, kuru
jelgavniekiem
nodrošina pašvaldība, lai cilvēka
izvēle par labu
Jelgavai būtu ne
tikai patriotisku
jūtu vadīta, bet
arī pragmatiski pamatota.
Būtiskākais šajā
ziņā ir darbs, tad
seko sociālais,
veselības pakalpojumu nodrošinājums, pieejama
un sakārtota
infrastruktūra.
Ņemot vērā šīs
prioritātes, jau
skolas vecuma
jauniešus aicinām
domāt par savu
profesionālo ievirzi, apzinoties, ka
«balto apkaklīšu»
vai tā saukto biroja darbu pilsēta
visiem piedāvāt
nevarēs,» uzsver
Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Foto: Ivars Veiliņš

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra tāpat kā Ārlietu
ministrija Jelgavu min kā vienu
no veiksmīgākajiem piemēriem
investīciju piesaistē. «Tas ir mērķ
tiecīga darba rezultāts daudzu
gadu garumā. Secīgi esam strādājuši, lai sakārtotu profesionālās
izglītības sistēmu un pilsētas
infrastruktūru, kas ir vieni no
būtiskākajiem kritērijiem, kādēļ
investors izvēlas savu ražotni
izvietot mūsu pilsētā,» pilsētas
panākumu formulu ieskicē domes priekšsēdētājs.
Pēc vērienīgās ielu rekonstrukcijas aktualizējušies
satiksmes organizācijas jautājumi – teju katram ir viedoklis par luksoforu darbību
pilsētā. Kā jūs vērtējat jauno
satiksmes organizāciju Jelgavā?
Ielu infrastruktūras sakārtošana bija mūsu prioritāte, un šajā
jomā ir paveikts milzīgs darbs.
Raiņa iela, Čakstes bulvāris,
Lielā iela, Lietuvas šoseja, Rīgas
iela, Mātera iela – tās ir tikai
galvenās maģistrāles. Līdz ar to
pilsētā ir mainījusies satiksmes
organizācija un plūsma. Pēc
Lielās ielas atvēršanas atjaunojās tranzīta plūsma. Rīta un
vakara stundās pilsētas noslogotākos krustojumus šķērso ap
2000 transportlīdzekļu, un tas
ir vairāk nekā sākotnēji bijām
plānojuši, tādēļ luksoforu darbība
pakāpeniski jāpieskaņo ikdienas
situācijai un vajadzībām. Mūsu
prioritāte, projektējot jaunās
ielas, bija satiksmes drošība,
tādēļ sākotnēji visas Lielās ielas
garumā kreisajiem pagriezieniem
bija paredzēta atsevišķa josla,
tomēr finanses bija ierobežotas,
tādēļ nācās meklēt kompromisu.
Arī šajā ziņā uzsvaru likām uz
drošību, cenšoties maksimāli
samazināt konflikta situācijas
krustojumos, tādēļ vairs nevaram atgriezties pie «zaļā viļņa»
principa, bet speciālisti strādā,
lai piedāvātu iespējami labāko
risinājumu.
Vai pašvaldībām nebūtu
jādod lielākas pilnvaras satiksmes uzraudzības jomā,
ņemot vērā, ka Valsts policijai tam nepietiek resursu?
Jau pašlaik Pašvaldības policija
veic virkni Valsts policijas funkciju, tādēļ šādu iespēju neizslēdzu.
Tāpat, piemēram, Pašvaldības
operatīvās informācijas centrs
(POIC), izmantojot videonovērošanas un satiksmes vadības
sistēmu, šādu uzraudzību jau
daļēji veic.
Vairākkārt esat uzsvēris,
ka pašvaldībām pēdējos gados nav veidojies dialogs ar
valdību. Cik lielā mērā tas

saistīts ar to, ka valdības koalīcijā strādājošajām partijām
nav plašas pārstāvniecības
pašvaldībās?
Tas nav tik vienkārši. Ekonomiskās lejupslīdes periodā visā
pasaulē bija tendence centralizēt
resursus. Tas notika arī Latvijā.
Valdība vēlējās visu kontrolēt.
Šobrīd mēs vēlamies panākt taisnīgu attieksmi pret pašvaldībām
un iedzīvotājiem. Ja mums tiek
uzliktas papildu funkcijas vai
samazināti ieņēmumi saistībā
ar izmaiņām nodokļu politikā,
būtu korekti kompensēt šos
izdevumus. Pašvaldības ir viens
no demokrātiskas sabiedrības
balstiem, iedzīvotājam vistuvākā valsts varas pārstāvniecība,
tādēļ mums nav pieņemama šāda
politika.
Kā vērtējat pieņemto valsts
budžeta projektu 2014. gadam?
Pašvaldībām šis budžets nav
labvēlīgs, tādēļ Latvijas Pašvaldību savienība budžeta projektam saskaņojumu nav devusi.
Tas attiecas gan uz nelabvēlīgo
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) sadalījumu, gan uz iemaksām Pašvaldību izlīdzināšanas
fondā. Faktiski tikai 16 no 119
Latvijas pašvaldībām, tostarp
Jelgava, spēj sevi nodrošināt
un ir spiestas savus ieņēmumus
pārdalīt par labu trūcīgākajām
pašvaldībām caur Pašvaldību
izlīdzināšanas fondu. Jelgavas
iemaksas šajā fondā ik gadu
aug un nākamgad sasniegs jau
gandrīz 900 tūkstošus latu. Tā
ir vairāk nekā puse no summas,
kuru novirzām pabalstiem un
citām sociālajām vajadzībām.
Valsts artavai šajā izlīdzināšanas fondā jābūt lielākai. Runājot
par valsts budžetu – pozitīvi
gan ir tas, ka beidzot valdība ir
sekojusi pašvaldību piemēram
un sākusi risināt jautājumus,
kas saistīti ar demogrāfiju un

atbalstu ģimenēm. Jelgavā tā
ir prioritāte jau vairāku gadu
garumā – pilsētā deklarētajiem
bērniem tiek nodrošināta bezmaksas interešu izglītība, atlaides sabiedriskajā transportā,
bet daudzbērnu ģimenēm – arī
ēdināšana skolās un bērnudārzos.
Pilsētas jaunie objekti
prasa papildu uzturēšanas
izdevumus – vai nākamgad
plānotie ienākumi spēs kompensēt šos arvien augošos
izdevumus?
Daudz patīkamāk ir atvēlēt
līdzekļus ceļa seguma un ietvju
kopšanai nekā bedrīšu lāpīšanai, kaut gan jāpiekrīt, ka jauno
objektu uzturēšanas izdevumi
ir papildu slogs budžetam. Taču
sakārtota infrastruktūra ir viens
no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai šeit ieplūstu investīcijas
un cilvēki par savu dzīvesvietu
izvēlētos mūsu pilsētu, tādēļ arī
turpmāk domāsim, kā to padarīt
krāšņāku. Jau šogad Pasta salā
tiks atklāta slidotava, bet nākamā gada nogalē iedzīvotāju vērtējumam tiks nodots viss objekts.
Tā būs plaša pielietojuma atpūtas
zona gan ģimenēm ar bērniem,
gan aktīvās atpūtas cienītājiem.
Nākamgad jaunu veidolu iegūs
arī dzelzceļa stacijas apkārtne,
kura tuvākajos gados kļūs daudz
rosīgāka gan kā vienots autobusu
un dzelzceļa satiksmes mezgls,
gan kā potenciālā tirgus atrašanās vieta.
Jelgava sevi apliecinājusi
kā investīcijām pievilcīga
pilsēta, lielas summas ieplūdušas no Krievijas – kā mūs
šobrīd uztver Krievijā, un cik
drošas ir šīs investīcijas?
Mēs nevaram runāt tikai par
Krievijas investīcijām. «Evopipes» un «Latvijas piens» pārstāv
vietējo kapitālu. Arī vācu uzņēmums «AKG» plāno investēt,

lai dubultotu savus ražošanas
apjomus un palielinātu strādājošo
skaitu. Bet lielākais investīciju
objekts pilsētā šogad ir Somijas
valdībai piederošās kompānijas
«Fortum» biomasas koģenerācijas
stacija, kuras izbūvē ieguldīti 50
miljoni latu. Savukārt Krievijas
investīcijas veiktas autobusu
rūpnīcā «Amo Plant» un topošajā
dzelzceļa kravas vagonu rūpnīcā,
kuru Latvijā pārstāvēs korporācijas «Uralvagonzavod» meitas
uzņēmums «UVZ Baltija». Ņemot
vērā, ka šīs korporācijas apgrozījums sasniedz trīs miljardus eiro,
nav pamata domāt, ka investīcijas
varētu būt nedrošas. Jaunajā rūpnīcā plānotas aptuveni 200 darba
vietas. Arī «Amo Plant» veiksmīgi
turpina sevi pierādīt un tuvākajā
laikā varēs palielināt ražošanas
jaudu. Autobusi saņēmuši augstu
novērtējumu testos gan Maskavā,
gan Voroņežas pilsētā. Esam
vienojušies, ka nākamgad Jelgavā notiks Latvijas un Krievijas
starpvaldību komisijas sēde, kurā
aktualizēsim mūsu uzņēmējiem
aktuālos jautājumus sadarbībā
ar kaimiņvalsti.
Vai būs speciālisti, kas strādā jaunajās rūpnīcās?
Tas ir jautājums par skolēnu un
jauniešu profesionālo orientāciju.
Pēdējos piecus gadus esam daudz
strādājuši, lai celtu profesionālās
izglītības prestižu. Ir izveidots
Metālapstrādes mācību parks,
Tehnoloģiju vidusskola, tiek
attīstīta sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm Vācijā,
Itālijā un Francijā. Gan skolēni,
gan pedagogi piedalās pieredzes
apmaiņas programmās. Strādājam pie tā, lai jau no pirmsskolas
izglītības līmeņa veidotu profesionālo orientāciju. Esam devuši
skaidru signālu, ka perspektīvā
pilsētā būs nepieciešami darba
darītāji ar inženiertehniskajām
zināšanām. Jau šobrīd ražošanas
uzņēmumos cilvēki var nopelnīt

Pilsētnieks vērtē

Ar ko jums personīgi
paliks atmiņā
2013. gads?

konkurētspējīgu atalgojumu,
bet perspektīvā šis atalgojums
Jevgeņijs,
tikai augs.
būvgaldnieks:
Kāds nākamgad būs pil– Ar atgriešasētas budžets ieņēmumu
nos no ārzesadaļā?
mēm! Pirms
Nākamgad būsim sasnieguši
divām nedē2007. gada līmeni (aptuveni 47
ļām ierados atpakaļ Latvijā – uz
miljoni latu – red.). Tas nav slikti,
palikšanu savā pilsētā Jelgavā.
lai gan no pirmskrīzes līmeņa
Četrus iepriekšējos gadus strā(2008. gadā pilsētas ieņēmumi
dāju un pelnīju naudu Lielbrisasniedza 60 miljonus latu – red.)
tānijā, taču nolēmu atgriezties.
vēl esam patālu. Tomēr, ņemot
Pārdomāju visu piedzīvoto un
vērā arvien pieaugošās izmaksas
sapratu, ka ģimene ir svarīgāizglītības, sociālajā un infrastrukka par dzīvi un iespēju pelnīt
tūras uzturēšanas jomā, budžets
svešumā. Atgriezties mudināja
būs smags. Plānotais pieaugums
meita, kura mani ļoti gaidīja
diemžēl nesedz tos papildu izmājās.
devumus, kuri saistīti ar jaunu
Denis, skolvalsts uzdoto funkciju veikšanu un
nieks:
saistību atmaksu par realizētajiem
– Pārvarēju
projektiem. Iemaksas Pašvaldību
lielās bailes
izlīdzināšanas fondā vien pieaug
un beidzot
par 228 tūkstošiem latu, tādēļ
aizgāju pie
strikti iestājāmies par IIN pārdali
zobārsta.
par labu pašvaldībām. Labā ziņa
Man vajadzēja lielu saņemšagan ir tā, ka ekonomika turpina
nos. Manuprāt, veiksmīgi būšu
atveseļoties – eksperti nākamgad
beidzis arī šo mācību semestri.
prognozē algu pieaugumu lielāUn vēl vasarā bija foršs notikajā daļā nozaru. Paaugstinoties
kums – piedalījos kāzās. Mans
kopējai labklājībai, arī pašvaldībai
brālēns apprecējās.
būs vairāk iespēju.
Laura, sekretāre:
Ko mēs varam mācīties no
– Ar vairāZolitūdes traģēdijas?
kiem labiem
Šādas lietas nenotiek vienā
un nozīmīdienā. Likumdevējs katram no
giem notikubūvniecības procesā iesaistītamiem manā
jiem ir uzlicis savus pienākumus,
dzīvē. Tieši šovasar beidzu
tādēļ izmeklēšanas uzdevums ir
augstskolu un saņēmu bakalauprecīzi nodalīt katra atbildību.
ra grādu. Veiksmīgi sagadījās,
Šī traģēdija ir atgādinājums
ka pēc augstskolas beigšanas
mums visiem, cik svarīgi ievērot
uzreiz arī dabūju darbu. Tiesa,
noteikumus it visā. Sākot ar to,
ne gluži savā profesijā, bet
kā mēs reaģējam uz drošības
līdzīgā, un man tas patīk. Jā,
signalizāciju vai cita veida brīun šogad arī nopirku auto.
dinājumiem ikdienā, un beidzot
Pavisam noteikti varu teikt,
ar mūsu profesionālo atbildību
ka šis man bija panākumiem
savā darba vietā. Noteikumi un
bagāts gads.
instrukcijas nav tikai birokrātisToms, tētis:
ka prasība. Bieži no tā, cik rūpīgi
– Esmu kļuievērojam šos noteikumus, ir
vis par tēti!
atkarīga cilvēku dzīvība.
Tieši šogad
aprīlī mūsu
Vai pilsētā tiek pievērsta
ģimenei piepietiekama uzmanība drošīvienojās meibas jautājumiem?
tiņa. Tas ir mans pirmais bērns,
Vienmēr esmu uzsvēris, ka
tāpēc meitiņa ir tēta princesīte.
drošības jautājumi ir prioritāViss gads tā arī pagājis – rūri, tādēļ sadarbībā ar VUGD
pējoties un gādājot par viņu,
regulāri organizējam mācības,
lai mazajai viss ir labi, lai būtu
kā rīkoties krīzes situācijās.
vesela. Bērns, manuprāt, ir
Pašvaldībā ir izveidots POIC, un
lielākā dāvana ģimenei – pārēviena no šī centra funkcijām ir
jās lietas, kas notiek apkārt, ir
uzraudzīt drošību pilsētā. Ikviens
sekundāras.
var zvanīt POIC pa bezmaksas
Tamāra,
tālruni 8787 un informēt gan par
māsu palīdze:
ikdienišķām nebūšanām, gan par
– Uzreiz tā
drošības apdraudējumiem. Arī
nemaz nepēc traģēdijas Zolitūdē reaģējām
varu pateikt,
un pārbaudījām visus sabiedristaču kopumā
kos objektus, uzdevām īpašniešķiet, ka man
kiem veikt tehnisko ekspertīzi,
personīgi šis gads ir bijis labs.
lai gūtu pārliecību par pilsētas
Īpaši priecīgs notikums – šogad
iedzīvotāju drošību.
apprecējās mans jaunākais dēls,
līdz ar to esmu ieguvusi vedeklu
Par ko no līdz šim paveiktā
un ģimene kļuvusi kuplāka. Padomes priekšsēdētāja amatā
tiesi priecājos par to.
ir vislielākais gandarījums?
Vislielākais gandarījums ir par
«Jelgavas Vēstnesis»
mūsu cilvēkiem, par pilsētas saMetiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
sniegumiem. Ir izveidojušās spēReģistrācijas apliecības
cīgas tradīcijas: Pilsētas svētku
Nr. 000703171
svinības, ledus un smilšu skulptūru festivāli, valsts svētku nedēIzdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
ļa ar lāpu gājienu un uzņēmēju
Jelgava, LV – 3001
sarūpēto salūtu. Augot pilsētai,
Galvenā redaktore:
arī mēs paši esam auguši un kļuKristīne Langenfelde
vuši pašapzinīgāki, arvien biežāk
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
saņemam atzinību konkursos un
www.jelgavasvestnesis.lv
dažāda līmeņa festivālos. Līdz
«Zemgales INFO» birojs
ar Čakstes bulvāra promenādes
tālr./fakss: 63048800,
izbūvi ir atdzīvojusies Lielupe,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
pēc rekonstrukcijas jauna dzīve
sākusies Lielajā ielā, tiek atvērti
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
jauni veikali un kafejnīcas. Tas
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
liecina, ka cilvēkos ir atgriezies
Par sludinājumu un paziņojumu
optimisms.
saturu atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2013. gada 19. decembris

Gada nogales svētkos
būs izmaiņas sabiedriskā
transporta kustības sarakstā
No 1.lpp.

Gada pirmajā dienā 1. maršrutā
nekursēs reiss pulksten 7.01 no
Centra uz Mežvidiem; pulksten
8.41 no Centra uz Tušķiem; 7.53
no Centra uz Ozolnieku vidusskolu;
7.38 un 8.55 no Tušķiem uz Centru;
7.29 no Mežvidiem uz Centru, kā
arī pulksten 8.20 no Ozolnieku
vidusskolas uz Centru.
2. maršrutā nekursēs reiss pulksten 7.29 no Centra uz Svētes skolu,
9.10 no Centra uz Svēti; pulksten 8
no Svētes skolas uz Teteli un 9.50
no Svētes uz Centru.
4. maršrutā 1. janvāra rītā nekursēs reiss pulksten 6.20, 7.10
un pulksten 8 no Meiju ceļa, kā
arī pulksten 6.45, 7.35 un 8.25 no
Psihoneiroloģiskās slimnīcas.
5. maršrutā nekursēs reiss pulksten 6.39 un 8.06 no Bankas uz
Bērzu kapiem; 7.08 un 8.30 no
Bērzu kapiem uz Blukām; pulksten
7.45 no Blukām uz Bērzu kapiem
un 9.10 no Blukām uz Banku. Savukārt 7. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 6.55 no Meiju ceļa un 7.35
no Kārniņiem
8. maršrutā nekursēs reiss pulksten 6.23, 7.24 un 7.58 no Centra
uz Bemberiem; 6.42 un 7.16 no
Autoostas uz Romas krogu; pulksten 7 un 7.55 no Bemberiem; 8.28
no Mežvidiem, kā arī 7.10 un 7.44
no Romas kroga.

 Ritma Gaidamoviča

21. decembrī no pulksten 13 līdz 16 Jelgavas kultūras nama
foajē pilsētas bērni no
trim līdz 12 gadiem
aicināti piedalīties Ziemassvētku jampadracī. Viņi kopā ar rūķiem
varēs izgatavot apsveikuma kartītes, eglīšu
dekorus, apgleznot
piparkūku, noskatīties
uzvedumu un iet rotaļās ar Jaunā teātra
jauniešiem.
Pašvaldības iestādes «Kultūra» speciāliste Santa Sīle stāsta,
ka jampadrača dalībnieki kopā
ar tautas lietišķās mākslas
studijas «Dardedze» meistarēm
varēs veidot interesantus eglīšu
dekorus no dabīgiem materiāliem, bet ar Tautas gleznošanas
studijas māksliniekiem – zīmēt
un līmēt Ziemassvētku apsveikumu kartītes. Lielie rūķi no
Jelgavas Amatu vidusskolas piedāvās bērniem apgleznot kādu

ziņas

Masīvkoka paneļu
ražotnē investēs
piecus miljonus latu

9. maršrutā nekursēs reiss pulksten 6.04, 7.12, 8.13 un 9.18 no
Centra uz Āni; 6.48, 7.55 un 8.56
no Centra uz Kastaņu ielu; 6.59 no
Baložu kapiem; 7.04, 8.05 un 9.10
no Kastaņu ielas, kā arī pulksten
6.27, 7.33, 8.34 un 9.45 no Ānes.
11. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 6.50 no Meiju ceļa; pulksten 7.19 no Centra uz Agroķīmiju
un 7.44 no Agroķīmijas, bet 14.
maršrutā – pulksten 7.45 no Meiju
ceļa; 7.53 no Autoostas un 8.15 no
Baložu kapiem.
15. maršrutā nekursēs reiss pulksten 7.30 no Satiksmes ielas; 7.45
no Cukurfabrikas uz «Akvu»; 7.49
no «Akvas»; 7.54 no Cukurfabrikas
stacijas uz 6. vidusskolu un 8.07 no
6. vidusskolas.
18. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 8.20 no Meiju ceļa un
8.55 no Ozolnieku vidusskolas, bet
22. maršrutā – pulksten 5.52 no
Meiju ceļa; 6.20, 7.10 no Dzelzceļa
stacijas un pulksten 6, 6.39 un 7.24
no Asteru ielas.
 Ilze Knusle-Jankevica
Arī reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos, kurus apkalpo JAP,
7780 kvadrātmetrus lievairāki reisi 23., 24., 25., 26., 30., 31.
lās biznesa parka «NP
decembrī un 1. janvārī nekursēs.
Properties» telpās sākuSabiedriskā transporta kustības
šies darbi, un SIA «Cross
grafiks pieejams JAP mājas lapā
Timber Systems» sola,
www.jap.lv, sadaļā «Aktualitātes»,
ka jau pēc gada te pil«Izmaiņas sabiedriskā transporta
nā sparā ritēs ražošana
kustības sarakstos svētku dienās».
– uzņēmums saņēmis

Sestdien bērni gaidīti
Ziemassvētku jampadracī
no 400 piparkūkām. «Šogad
jampadracī vairs nepiedāvāsim
skatīties kino, taču tie, kuri vēlas baudīt priekšnesumu, pirms
jampadrača pulksten 12 gaidīti
koncertā «Sniegbaltītes Ziemassvētki». Ieeja uz koncertu
– 3; 2,50 un 2 lati. Bet pulksten
13 visi tiekamies jampadracī,
kas ir bezmaksas pasākums,»
tā S.Sīle, piebilstot, ka paralēli
radošajām darbnīcām ap pulksten 14 dalībnieki tiks aicināti
noskatīties Ādolfa Alunāna
teātra Bērnu studijas uzvedumu
«Rūķu bode», uz kuru ieeja ir
bez maksas. Savukārt pie garderobes Jelgavas Jaunā teātra
aktieri visa pasākuma garumā
aicinās iet rotaļās un piedalīties
atrakcijās.
«Protams, ieradīsies arī Ziemassvētku vecītis, ar kuru varēs
nofotografēties, noskaitīt viņam
kādu dzejoli un par labu uzvedību saņemt saldumus,» tā S.Sīle,
piebilstot – ja vēlas fotografēties,
pašiem jāņem līdzi fotoaparāts.
Aktivitātes notiks no pulksten
13 līdz 16, un nepieciešamie
materiāli tiks nodrošināti.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbalstu masīvkoka paneļu ražotnes izveidei
Jelgavā.

«Iemesli, kāpēc esam Jelgavā,
ir divi: telpas un cilvēki,» norāda
uzņēmuma valdes loceklis Andris
Dlohi. Viņš stāsta, ka masīvkoka
paneļu ražošanai nepieciešamas
ļoti plašas telpas – paneļu garums ir
14 metri, platums – trīs metri, un,
lai tos izgrozītu, vajadzīgs plašums.
Piemērotas telpas bijušas tikai dažās vietās – Rīgā, Jēkabpilī, Jelgavā.
«Tā kā paši esam jelgavnieki, sapratām, ka ražošanas procesu vieglāk
varēsim vadīt, ja tas būs tuvāk,»
piebilst A.Dlohi.
Telpās tiks izvietota gan ražošanas līnija, gan izejmateriālu un
gatavās produkcijas noliktavas, gan
administrācijas telpas. Šobrīd jau
sākti pirmie darbi – tiek sakārtota
grīda, ar ūdens un smilšu strūklu
tīrītas konstrukcijas. Aprīlī plānoti
betonēšanas un starpsienu izbūves darbi, bet pēc tam tiks veikti
ugunsdrošības pasākumi un telpas
aprīkos ar apkures un aspirācijas
(putekļu nosūkšanas) sistēmu.
Uzņēmuma pārstāvis Roberts Dlohi
lēš, ka telpu labiekārtošanai un aprīkošanai būs nepieciešams vairāk
nekā miljons latu. Jau noslēdzies
iepirkums par iekārtu piegādi – to
nodrošinās Austrijas uzņēmums

Tēvs un dēls Roberts un Andris
Dlohi no SIA «Cross
Timber Systems»
saņēmuši Eiropas
līdzfinansējumu
jauna ražošanas
uzņēmuma izveidei. Viņi Jelgavā
ražos augstas pievienotās vērtības
produktu – masīvkoka paneļus. Uzņēmuma īpašnieki
ir pārliecināti, ka
pēc gada šobrīd
vēl tukšajās telpās
jau tiks ražoti koka
paneļi SkandināviFoto: Ivars Veiliņš
jas tirgum.
«Ledinek Maschinen und Anlagen ri, tāpēc var teikt, ka produkts nav
GmbH» par 5,85 miljoniem eiro jāieved tirgū – pasaule tam jau ir
(4,11 miljoniem latu). Uzņēmēji noticējusi,» tā R.Dlohi, piebilstot,
norāda, ka iekārtu izgatavošanai ka šobrīd ir īstais laiks, lai ieietu
nepieciešami apmēram deviņi mē- augošajā tirgū.
neši, vēl pāris mēneši paies, kamēr
Jelgavā paneļi tiks ražoti tikai pēc
tās tiks uzstādītas.
pasūtījuma un lielākoties eksporJaunajā ražotnē plānots nodarbi- tam. Kopējā ražošanas jauda būs
nāt ap 30 cilvēku. «Pašas iekārtas ir 22 000 kubikmetru paneļu gadā.
datorvadāmas, bet to apkalpošanai Sākotnējie noieta tirgi plānoti Skannepieciešami astoņi cilvēki. Lai dināvija un Lielbritānija. «Mūsu
strādātu divās maiņās, nepieciešami priekšrocība ir tā, ka apmēram 1500
16 cilvēki. Vēl noliktavu darbinieki, kilometru rādiusā nav analogas
administrācija,» stāsta A.Dlohi.
ražotnes. Skandināvijai mēs būsim
Produkts, ko plānots ražot Jel- vistuvāk, turklāt mums ir arī jūras
gavā, ir inovatīvs būvmateriāls ceļi,» spriež R.Dlohi. Masīvkoka
– krustām līmēti masīvkoka daudz- paneļi tiks izgatavoti no Latvijas
slāņu liela izmēra paneļi –, kas izejvielām – žāvētiem dēļiem, kas
palēnām sāk iegūt popularitāti tiks līmēti krustām. Tā kā paneļi
pasaulē. Uzņēmuma pārstāvis Mā- tiks ražoti pēc konkrēta pasūtījuris Avotiņš skaidro, ka koka paneļu ma, tiem tiks arī izzāģētas logu un
būvkomplekts daudzstāvu ēkām durvju ailas, izveidoti savienojuma
ražošanas ziņā ir salīdzināms ar mezgli, komunikāciju kabeļu vietas
dzelzsbetona paneļu būvkomplek- – klientiem tie tiks piegādāti kā būvtu – būvmateriālu izmaksas abiem komplekti konkrētam projektam.
materiālu veidiem ir aptuveni līdzī- Šo produktu pirms desmit gadiem
gas, tomēr koka paneļu priekšrocī- izveidojuši Austrijas kokapstrādes
bas rodas, jo būvniecības process ir tehnoloģiju pētnieki.
ātrāks, kas ietaupa būvlaukuma
Jāpiebilst, ka SIA «Cross Timber
laiku, kā arī transportēšanas izde- Systems» kā augstas pievienotās
vumi ir zemāki. Turklāt šie paneļi vērtības ražotājs projekta attīstībai
ir daudz noturīgāki pret ārkārtas saņēmis Eiropas struktūrfondu
situācijām nekā betona un metāla līdzfinansējumu, savukārt valkonstrukcijas – ārvalstu zinātnieku dība nupat pieņēmusi lēmumu
veiktie testi uzrāda pārsteidzoši uzņēmumam piešķirt uzņēmuma
labas īpašības gan ugunsnoturībā, ienākuma nodokļa atlaidi par atgan zemestrīču noturībā. «Pirms balstāmo investīciju projekta gaitā
dažiem gadiem Londonā tika uz- veiktajiem sākotnējiem ieguldījubūvēta pirmā deviņstāvu māja no miem: investīciju projekta kopējais
koka paneļiem. Šobrīd Norvēģijā plānotais ieguldījumu apjoms ir 4,61
tiek plānots uzcelt arī 16 stāvu ēku, miljons latu, piemērotā uzņēmumu
bet Zviedrijā uzcelts vesels dzīvo- ienākuma nodokļa atlaide – 930 000
jamais kvartāls. Kopumā 2012. latu. Tiesa, Eiropas finansējumu,
gadā Eiropas valstīs, izmantojot kas daļēji segs iekārtu iegādi, uzšo materiālu, ir uzbūvētas ēkas ar ņēmums saņems tikai pēc projekta
kopējo platību miljons kvadrātmet- īstenošanas.

Saņemot brīdinājumu par karstā ūdens
atslēgšanu, nemaksātāji samazina parāda apjomu
 Sintija Čepanone

Brīdinājumu par to, ka
nākamā gada sākumā
parādu dēļ tiks pārtraukta karstā ūdens
piegāde dzīvoklim, šomēnes saņēmuši septiņi
dzīvokļu īpašnieki. Vēl
šogad viņiem ir iespēja
parādu nomaksāt vai
samazināt tā apjomu,
noslēdzot vienošanos
par pakāpenisku parāda atmaksu – karstais
ūdens tiks atslēgts tikai
tādā gadījumā, ja īpašnieks neliksies ne zinis
par radušos situāciju.

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) valdes
loceklis Juris Vidžis skaidro,
ka karstā ūdens atslēgšana parādnieku dzīvokļos tiek veikta,
pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. Iedzīvotāji pārliecinājušies, ka tas ir
viens no efektīvākajiem veidiem,
kā ilgstošajiem nemaksātājiem
likt nokārtot savas saistības,
tādējādi samazinot visas mājas
parāda apjomu.
Tā, piemēram, pagājušajā
mēnesī karstā ūdens atslēgšana
bija ieplānota septiņos dzīvokļos, taču tas īstenots tikai vienā
gadījumā: divu dzīvokļu īpašnieki pēc brīdinājuma saņemšanas

rada iespēju parādu 227,49 un
176,44 latu apmērā nomaksāt
uzreiz; viens dzīvokļa saimnieks samaksāja pusi summas
un pārējo parādu apņēmās segt
trīs mēnešu laikā; tāpat viens
parādnieks vienojās par pakāpenisku parāda atmaksu, bet divi
nebija mājās vai durvis JNĪP
speciālistiem neatvēra.
Arī īstenojot karstā ūdens
atslēgšanu parādnieku dzīvokļos decembrī, tas izdarīts
tikai vienā gadījumā no pieciem
plānotajiem – pēc brīdinājuma
saņemšanas viens parādnieks
samaksāja parādu 222,03 latus,
viens parāda atmaksu uzsāka
saskaņā ar noslēgto vienošanos,

bet divi nebija mājās.
J.Vidžis skaidro, ka karstā
ūdens atslēgšana parādnieka dzīvoklī nenotiek pēkšņi
– katrs gadījums tiek izvērtēts
individuāli, kā arī kopā ar nemaksātājiem meklēti risinājumi
parāda mazināšanai. Tāpat
dzīvokļu īpašniekiem mēnesi iepriekš tiek izsūtīts brīdinājums
par iespējamu šī pakalpojuma
pārtraukšanu, līdz ar to karstais ūdens tiek atslēgts tikai
tādos gadījumos, kad dzīvokļa
īpašnieks nav izrādījis nekādu
interesi atrisināt problēmu un
nav veicis nekādas darbības, lai
samazinātu parāda apjomu.
Saskaņā ar pašlaik izsūtīta-

jiem brīdinājumiem par iespējamu karstā ūdens atslēgšanu
parādu dēļ janvāra sākumā šis
pakalpojums varētu tikt liegts
septiņu parādnieku dzīvokļos.
JNĪP vērtē, ka šāds solis
parādniekiem licis atbildīgāk
izturēties pret parāda apjoma
pakāpenisku samazināšanu,
un to novērtē arī dzīvokļu īpašnieki, punktu par karstā ūdens
atslēgšanu ilgstošajiem nemaksātājiem iekļaujot virknē pārvaldīšanas pilnvarojumu līgumu
starp dzīvokļu īpašniekiem un
JNĪP.
Jāpiebilst, ka karstā ūdens atslēgšanas process parādniekiem
turpināsies arī nākamgad.
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Īsi
 SIA «Jelgavas tirgus» informē,
ka 25. un 26. decembrī, kā arī
1. un 2. janvārī Jelgavas tirgus
nestrādās.
 SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) šoferi Andrejs Kļimačkovs un Normunds Dreimanis ieguvuši labākā autobusa vadītāja statusu novembrī,

informē JAP. Izvērtējot pagājušā
mēneša darba sasniegumus, reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos īpaši uzteikts
A.Kļimačkova veikums. Viņš labākā
JAP autovadītāja statusu ieguvis
pirmo reizi. Savukārt pilsētas pasažieru pārvadājumos novembrī
augstākos darba rezultātus uzrādījis N.Dreimanis, kurš labākā JAP
autobusa vadītāja statusu ieguvis
atkārtoti – viņš par augstiem
darba rādītājiem sveikts arī martā
un aprīlī.
 Vēl līdz 27. decembrim iedzīvotāji aicināti pieteikt savu, kaimiņa vai kādu pilsētā pamanītu
izrotātu un izgaismotu objektu
pašvaldības izsludinātajam konkursam «Gaišākais pilsētvides
objekts». Objektus konkursam var
pieteikt Jelgavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, pa tālruni 63005522, 63005558
vai e-pastu prese@dome.jelgava.lv.
Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks,
pieteicēja vārds, uzvārds un tālruņa
numurs. Piesakot objektu elektroniski, vēlams pievienot izgaismotā
objekta attēlu.
 Pašvaldības iestāde «Kultūra»
izsludina konkursu skolēnu kolektīviem no 1. līdz 4. klasei. Skolēni
aicināti izveidot kolāžu par Ledus
skulptūru festivāla tēmu «Brīnumzeme». Konkursa galvenā balva
– apmaksāts autobuss ekskursijai
un biļetes uz Ledus skulptūru
festivālu nākamā gada februārī.
Ja uzvarētāji būs jelgavnieki,
organizatori apmaksās klases
ekskursiju uz jebkuru citu pilsētu
Latvijā. Darbam var tikt izmantoti
jebkādi materiāli, tāpat tas var tikt
izpildīts jebkurā tehnikā. Izveidotā
kolāža jāiesniedz līdz 2014. gada
14. janvārim. Sīkāka informācija
– www.kultura.jelgava.lv.

Ritma Gaidamoviča

Pateicība
No visas sirds pateicos SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» Intensīvās terapijas un anestezioloģijas
nodaļas ārstu un medmāsu kolektīvam, īpaši vadītājai Antai
Seržānei, anesteziologiem reanimatologiem Ilonai Kļimovai
un Guntim Strazdam, Iekšķīgo
slimību nodaļas personālam, īpaši
vadītājai Marinai Kovaļovai un
kardiologam Viesturam Liepam,
kā arī Katastrofu medicīnas centra reanimatologu brigādei par
operatīvo un enerģisko rīcību,
neatlaidību un profesionālismu,
reanimējot un sekmīgi ārstējot
manu dzīvesbiedru Alvilu Pierhuroviču. Paldies mūsu Jelgavas un
Rīgas darba un dienesta kolēģiem,
radiniekiem un draugiem par
sniegto atbalstu un palīdzību savu
iespēju robežās. Pateicos arī Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāles Jelgavas diecēzes bīskapam
Edvardam Pavlovskim, priesteriem,
draudzes locekļiem un Svētdienas
skolas direktorei Marijai Ruščakai
par ticības, cerības un sirdsmiera
sniegšanu mūsu ģimenei šo tik
grūto mēnešu laikā.
Gaišus un jaukus jums visiem Ziemassvētkus!
Ģimenes vārdā –
Skaidrīte Kiesnere-Pierhuroviča
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2013. gads mūsu pilsētā
«Jelgavas Vēstnesis» fotomirkļos atskatās uz šī gada jelgavnieku sasniegumiem un zīmīgākajiem notikumiem pilsētā.
Kurš no šiem notikumiem jums šķiet svarīgākais Jelgavā šogad?

Lai gan jelgavniekiem šogad bija jāsaskaras ar zināmām neērtībām pilsētā, nu jau kādu laiku satiksmes dalībnieki pilnvērtīgi
var izmantot trīs rekonstruētas ielas. Jaunu skatu un kvalitāti
ieguvusi Lielā iela no Dambja ielas līdz Čakstes bulvārim, Lietuvas šoseja no Miera līdz Rūpniecības ielai un Čakstes bulvāris
no Lielās līdz Ausekļa ielai. Jāpiebilst, ka pie jauna asfalta šogad
tika arī trīs citu ielu posmi: Dambja iela no Aspazijas līdz Atmodas ielai (450 metri), Filozofu iela no Rūpniecības līdz Kungu
ielai (540 metri), kā arī Garozas iela no Cukurfabrikas dzelzceļa
stacijas līdz Rubeņu ceļam (470 metri).

Rekonstruētas trīs centrālās ielas

Mūsējie var!
To, ka šī gada top notikums kultūras dzīvē ir Dziesmu un deju svētki, atzīmējis
jau ne viens vien. Arī jelgavniekiem šie svētki bija nozīmīgi, jo tieši no mūsu
pilsētas uz Rīgu devās otra kuplākā delegācija – 1036 pašdarbnieki, pārstāvot 38 kolektīvus. Jelgavnieki vienmēr apliecinājuši augstu kvalitāti, un arī
šoreiz mājās pārvesti vairāki nozīmīgi tituli – koris «Spīgo» ieguva 1. vietu
«Koru karu» finālā, TDA «Diždancis» A grupas kolektīvu konkurencē ieguva
3. pakāpes diplomu, kļūstot par 11. labāko deju kolektīvu Latvijā, bet 4.
vidusskolas pūtēju orķestrim «Rota» – 2. vieta pūtēju orķestru konkursā.

Ceturtā lielākā universitāte valstī – LLU –, kurā
zinības apgūst 4596 studenti, šogad atzīmēja
150. jubileju un reizē 275 gadus vienam no
pilsētas zīmoliem – Jelgavas pilij. Jubilejas
gadā aizvadīta absolventu un studentu
sadziedāšanās pils pagalmā kopā ar maestro
Raimondu Paulu, bet kā paliekoša vērtība par
šo zīmīgo notikumu vēstīs «Latvijas pasta»
speciāli izdotā pastmarka un aploksne, kas
aizceļojusi pat uz Taivānu un Indiju. Tāpat
pils parkā iestādīts jubilejas ozols, zem kura
guldīta kapsula nākamajām paaudzēm ar
vēstījumu un liecībām no šodienas.

LLU gada garumā svin 150
Risinot garo bērnudārzu rindu jautājumu, pašvaldība
šogad atbalstīja bērnudārza Ganību ielā 66 rekonstrukciju, un šobrīd tur jau notiek būvdarbi. Paredzēts, ka
nākamgad jaunajā pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē mācības varēs uzsākt 280 bērni, un šis būs
modernākais bērnudārzs Jelgavā – tiks celta piebūve,
kur ierīkos divus peldbaseinus un sporta zāli. Taču jau
janvārī bērnudārzā «Vārpiņa» darbu sāks jauna grupiņa, uzņemot 20 četrgadniekus, kuri gaida pašvaldības
vienotajā bērnudārzu rindā.

Jelgavnieki ievēl jaunu domi
1. jūnijā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanas, kas šogad iezīmējās ar īpaši zemu
vēlētāju aktivitāti. Jelgavā vislielāko
balsu skaitu ieguva Zaļo uz zemnieku
savienība (ZZS), par ko nobalsoja 40,1
procents Jelgavas vēlētāju. Jelgavnieki
ar savu balsojumu lēma, ka no ZZS domē
strādās Andris Rāviņš, kuram uzticēts
Jelgavu vadīt arī nākamos četrus gadus,
Vilis Ļevčenoks, Mintauts Buškevics,
Rita Vectirāne un Andrejs Garančs.
«Saskaņas centru» domē pārstāv Ivars
Jakovels, Valentīns Grigorjevs un Sergejs
Stoļarovs, nacionālo apvienību «Visu
Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai/LNNK»
– Jurijs Strods un Roberts Šlegelmilhs,
politisko partiju «Reģionu alianse» – Dainis Liepiņš un Saulvedis Šalājevs, bet no
partijas «Vienotība» domē ievēlēts Aigars
Rublis un Jānis Lange. Tiesa, J.Lange savu
deputāta mandātu nolika, lai novērstu
interešu konfliktu, jo viņš ieņem valdes
priekšsēdētāja amatu VAS «Latvijas valsts
ceļi». Viņa vietā no «Vienotības» vasaras
beigās deputāta pienākumus sāka pildīt
Andris Tomašūns.

300 jaunas vietas bērnudārzos

Septembrī atklāja «Fortum
Jelgava» biokoģenerācijas
staciju, kas ir lielākā un
modernākā biomasas koģenerācijas stacija Latvijā. Tās
izveidē ieguldīti ap 70 miljoni eiro, kas ir pēdējo gadu
lielākā investīcija mūsu pilsētā, un apmēram 570 000
darba stundas. Ieguvēji ir
visi, kas apkurei izmanto
centralizēto siltumapgādi
Koģenerācijas stacija
– iedzīvotāji, uzņēmumi
un iestādes. Līdz ar stacijas
izveidi radītas arī jaunas darba vietas. Kamēr jaunā koģenerācijas
stacija jau veiksmīgi darbojas, «Fortum Jelgava» kaļ jaunus plānus
– izstrādāts projekts, lai piesaistītu ES investīcijas bioeļļas rūpnīcas
būvniecībai Jelgavā. Bioeļļu izspiež no šķeldas, kuru pēc tam sadedzina
koģenerācijas stacijā. Produkcija tiktu ražota eksportam – Skandināvijas tirgum. Ja iecere tiks akceptēta, paaugstināsies arī nepieciešamās
šķeldas apjoms, vienlaikus palielinot arī netiešo darba vietu skaitu.
Starts dots pēdējos gados
otram vērienīgākajam investīciju projektam Jelgavā – jau sākušies Krievijas
korporācijas uzņēmuma
«UVZ Baltija» vagonbūves
rūpnīcas celtniecības darbi.
Tā tiek būvēta bijušās JelgaBūvēs kravas vagonus vas cukurfabrikas teritorijā,
un rūpnīcā plānots ieguldīt
vairāk nekā 20 miljonus eiro. Uzņēmumā Jelgavā gadā paredzēts
salikt ap 2500 dažāda tipa kravas vagonu, sasniedzot 80 miljonu latu
apgrozījumu. Lai gan tiek lēsts, ka rūpnīca būs gatava jau nākamā
gada rudenī un tad arī tiks komplektēti pirmie kravas vagoni, ar pilnu
jaudu tā sāks strādāt 2015. gada pirmajā pusē.

Jelgavai savs patruļkuģis
Daugavgrīvā Rīgā no jūlija strādā Nacionālo Bruņoto
spēku Jūras spēku flotiles patruļkuģis, kas nes mūsu
pilsētas vārdu, – P-08 «Jelgava». Par tā krustmāti iecelta pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece
Inta Englande. Viņa komandai nodevusi mūsu pilsētas
Mūžīgais students
karogu, tiesa, tas tiks pacelts tikai īpašos notikumos.
P-08 «Jelgava» komandā ir astoņi jūrnieki, tostarp
Pa Jelgavu kāds students klīst... Pie
kuģa komandieris bijušais jelgavnieks Ritvars Ozols.
Mītavas gājēju tilta uz dzīvi apmeties
tēlnieka Kārļa Īles veidotais «Jelgavas
Šogad arī penstudents» – bronzas skulptūra strūkl
sionāri un poliaka. Interesanti, ka pasākumos, kas
tiski represētās
notikuši pie skulptūras, vienmēr līst.
personas sāka
Tā tas bija gan atklāšanā, gan arī
lietot elektroLLU pirmkursnieku stafetē «Jelgavas
nisko Jelgavas
students», gluži kā dziesmā «Ir vakars
pilsētas iedzīvēls, un lietus līst...». Jāpiebilst, ka
votāja karti
Jelgavnieki – inovatīvi «Students» nu redzams kādā jaunā
braukšanai
videoklipā. Proti, šogad tika izveidots
pilsētas autobusos, kas nodrošina 50 procentu atlaidi. Līdzīgas elek- īpašs Jelgavas popkoris, kurš iedzietroniskās kartes jau pērn sāka lietot pilsētas skolēni gan dāja dziesmas «Satiksimies Jelgavā!»
kā skolēna apliecību, gan norēķiniem pilsētas autobusos. kora versiju un vēlāk prezentēja jauBet šogad viņi ar to var maksāt arī par pusdienām skolā. nu dziesmas videoklipu. Tajā piedalās
Jāpiebilst, ka mūsu pilsētā ieviesto jaunumu atzinīgi popkoris un kadros parādās Jelgavas
novērtējuši arī citi. Mūsu e-karte saņēmusi divas balvas ievērojamākie objekti.
– «SEB banka» pirmajā banku pakalpojumu konkursā
«Zelta monēta 2013» ieguva galveno balvu par labāko
pakalpojumu fiziskajām personām, bet nule kā e-karte
atzīta arī par labāko produktu valstī IT jomā.

Basketbolistiem
zelts Budapeštā

Pie mums – Baltijā
modernākā veterinārā klīnika
Lai gan modernākā veterinārā klīnika Baltijā, kas darbojas LLU Veterinārmedicīnas fakultātes paspārnē, tika
pabeigta pērn, darbu tā uzsāka tikai šogad. Šeit jau
notikušas vairākas sarežģītas zirgu operācijas un savus
zirgus ārstēt ved arī kaimiņvalstu – Lietuvas, Igaunijas
– zirgkopji. Augstās klīnikas iespējas un materiālo bāzi
novērtējuši arī ārzemju speciālisti, un pārskatāmā nākotnē LLU grasās uzsākt sadarbību pat ar Japānu un Īriju,
ne tikai tuvākajām Eiropas valstīm.

Sportā gluži kā spēlē – kādam paveicas vairāk, citam līdz uzvarai
pietrūkst sekundes simtdaļa, taču
Jelgavas vārds šogad izskanējis daudzās Eiropas un pasaules mēroga
sacensībās. Piemēram, Latvijas 3x3
basketbola izlase ar jelgavniekiem
Gati Justoviču, Kristapu Kanbergu,
Artūru Dušeli un Artūru Brici 3x3
basketbola «EuroTour» finālposma
sacensībās Budapeštā septembrī
izcīnīja zelta medaļas.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš, Normunds Mežiņš
un FIBA Europe/Oleksiy Naumov
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Atkal izcīna Latvijas kausu

«Biolars/Jelgava» volejbolisti otro gadu pēc
kārtas izcīnījuši Latvijas kausu. Pusfinālā
mūsējie ar 3:1 pieveica «Poliurs/Ozolnieki»
un finālā tikās ar «RTU/Robežsardze». Šajā
spēlē rezultāts identisks pusfināla spēlei
– pretinieki uzvarēti ar 3:1. Par vērtīgāko
spēlētāju finālspēlē «Biolars/Jelgava» tika
atzīts cēlājs Agris Leitis, bet rezultatīvākais
bija uzbrucējs Ansis Medenis.

Uz Sočiem netiek

Latvijas sieviešu kērlinga izlase
– Jelgavas
Kērlinga
kluba komanda Iveta
Staša-Šaršūne, Ieva Krusta, Zanda Bikše, Una Ģērmane,
Žaklīna Litauniece – aizvadījusi olimpisko
spēļu kvalifikācijas turnīru, bet iespēju tikt uz
Sočiem neieguva. Mūsu komanda uzvarēja
divas spēles (8:7 pret Itāliju, 6:2 pret Čehiju),
bet pārējās zaudēja (7:9 pret Japānu, 5:8
pret Ķīnu, 4:7 pret Norvēģiju, 7:8 pret Vāciju)
un ieņēma 5. vietu grupā. Pēc apļa turnīra
izslēgšanas spēlēm kvalificējās trīs labākās
komandas.

www.jelgavasvestnesis.lv
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SSC kauss paliek
pie «Ķepām»

SSC kausu basketbolā izcīnījusi
komanda «Ķepas», finālā ar
78:67 pārspējot
«Ekskursija.lv». Uzvarētājkomandā spēlēja Juris Brūveris, Oskars Jēkabsons,
Juris Zakenfelds, Jānis Gutāns, Edgars
Smirnovs, Māris Masaļskis, Matīss Rozītis,
Valentīns Matusevičs un Dainis Dābols.
Par labākajiem fināla spēlētājiem tika
atzīti J.Zakenfelds un Toms Strandovskis
(«Ekskursija.lv»). Bronza – «Valauto»,
kas ar 77:68 pieveica LLU. Jāpiebilst, ka
«Ķepas» SSC kausu izcīnīja jau pērn un
pavasarī uzvarēja arī Jelgavas pilsētas
basketbola čempionātā.

Sveikti novembra labākie

Par panākumiem novembrī sveikts bokseris
Raitis Sinkēvičs (9. vieta pasaules amatieru
čempionātā), daiļslidotāja Diāna Ņikitina
(1. vieta Volvo kausā un 2. vieta Varšavas
kausā), karatists Eduards Bluzmans (Latvijas čempions kumitē 14 – 15 g.), bokseri
Iļja Targančuks un Valentīns Kotosovs (1.
vieta Latvijas meistarsacīkstēs jauniešiem),
peldētāja Zane Tīrumniece (6 zelta medaļas
un 2 sacensību rekordi Latvijas novadu kausa
izcīņā), Igors Semjonovs (1. vieta 20. Latvijas
kausa posmā svaru stieņa spiešanā guļus
bez ekipējuma).
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Sporta pasākumi
 19. decembrī pulksten 16.15 un 20.
decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku
sacensības peldēšanā, A.Miskārova kauss
(baseinā).
 21. decembrī pulksten 10 – Jaungada
balvas izcīņa volejbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 21. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku atklātā ringa sacensības boksā
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 27. decembrī pulksten 12.30 un 28.
decembrī pulksten 15 – Jaungada sprints
peldēšanā (baseinā).
 4. janvārī pulksten 13 – hokejs: «Zemgale/LLU» – «Rīga/Prizma» (Ledus hallē).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

J.Kaminskis: «Pašvaldības atbalsts augstu
sasniegumu sportam sāk dot rezultātu»

Gatis Pranks – 8. vieta pasaules čempionātā kanoe airēšanā divniekos 1000 metru distancē

Alberts Jurčenko – 3. vieta pasaules čempionātā un
5. vieta Eiropas čempionātā brīvajā cīņā kadetiem

Artjoms Haņevičs – 5. vieta pasaules un Eiropas
čempionātā boksā kadetiem

Kristens Krīgers – 4. vieta Eiropas čempionāta
kopvērtējumā BMX riteņbraukšanā junioriem

četri sportisti: kanoe airētājs Gatis
Pranks (trenere Lelde Laure), BMX
Pašvaldības iestāde «Sporta
braucējs Kristens Krīgers (treneris
servisa centrs», izvērtējot
Ivo Lakučs), bokseris Artjoms Haņeaizvadītās vasaras sezonas
vičs (treneris Aleksandrs Knohs) un
sportiskos sasniegumus,
cīkstonis Alberts Jurčenko (treneris
rezumē: četri sportisti uzVladimirs Smirnovs).
rādījuši tādus rezultātus,
«Tikai nedaudz līdz iekļūšanai Olim
kas viņiem ļauj iekļūt vai
piskajā vienībā pietrūka bokserim
pretendēt uz iekļūšanu LatRaitim Sinkevičam. Viņš Amatieru pavijas Olimpiskajā vienībā,
saules čempionātā vienu cīņu vinnēja,
vēl vienam pietrūcis pavisam
bet otru zaudēja. Pēc trenera teiktā,
nedaudz. «Lai gan tas nav
Raitis bija ļoti labā sportiskajā formā
pašvaldības pienākums, mēs
un brauca pēc medaļām. Manuprāt, ja
atvēlējām finansējumu tieši
viņš būtu uzvarējis arī otro cīņu, tad
augstu sasniegumu sportam,
tiktu iekļauts Olimpiskajā vienībā,» tā
sedzot sportistu un treneru
J.Kaminskis. Jāpiebilst, ka Olimpiskās
sacensību dalības izdevumus
vienības jaunatnes sastāvā ir iekļauts
– akreditāciju un ceļa izdevuarī bokseris Ralfs Aušmanis, kurš savu
mus –, un tas ir devis pirmos
talantu attīstīja Jelgavas klubā «Madaaugļus, īpaši tas attiecas uz
ra», bet pēdējos gados pārstāv Rīgu.
jaunajiem sportistiem. TaVēl līdz gada beigām tiks apstiprigad viņiem jāstrādā divtik,
nāts Olimpiskās vienības dalībnieku
lai pierādītu sevi un iekļūtu
«RIO – 2016» sastāvs. Visi Olimpiskajā
Olimpiskās vienības sastāvā,»
vienībā iekļautie sportisti atkarībā
uzsver Sporta servisa centra
no tā, kurā sastāvā – pamatsastāvā,
direktors Juris Kaminskis.
jaunatnes vai rezerves sastāvā – būs
iekļauti, saņems finansējumu, kā arī
2013. gada sezonā kritērijus, lai ie- iespēju izmantot Sporta medicīnas
kļūtu Olimpiskajā vienībā, izpildījuši centra pakalpojumus.

Pasaulē līmenis cēlies

Piedāvā darbu

Sieviete meklē darbu. Tālrunis 28143642.
Vīrietis steidzami meklē darbu.
Tālrunis 20333489.

Par labu samaksu pērku necaurspīdīgas apaļas un ovālas dzintara krelles. T.25246619.

Izved sadzīves tehniku. T.26775279

Frizētava «Lotuss» piedāvā darbu
frizierei(-im) un manikīra meistarei(-am).
Tālrunis 26419163.

Lietotus un jaunus ledusskapjus, saldētavas, veļas mazgājamās mašīnas, elektriskās
plītis, plītis no Zviedrijas, Anglijas. LCD,
LED televizori, datori, monitori, mūzikas
centri, pastiprinātāji, tumbas. Lēti. Garantija, kredīts. Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057

Lietotas klavieres (pianīnu) darba kārtībā.
T.63023461.

Šāļus, dēļus, malku, briketes, granulas.
T.26488881

Dāvinām sargsuņa kucēnu. T.29647588

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.

 Ilze Knusle-Jankevica

SIA «Hanza Projekts» meklē noliktavas
darbiniekus(-ces). Darbs noliktavā ar
precēm. Darba laiks – no pulksten 9 līdz
19. Atalgojums – no Ls 300 līdz 400.
Darbavieta atrodas uz Rīgas un Jelgavas
robežas. Vēlama pieredze noliktavas darbā. Pieteikumu sūtīt pa e-pastu kaspars.
zakis@hanzaprojekts.lv.
SIA «KULK» viesnīcā «Jelgava» piedāvā
darbu istabenei ar augstu atbildības izjūtu.
Vēlama darba pieredze līdzīgā amatā.
Pieteikties viesnīcas «Jelgava» administrācijā Lielajā ielā 6 vai CV sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 29145961.

Meklē darbu
Vecu un slimu cilvēku aprūpē vai
aukles darbu. Ir darba pieredze.
Tālrunis 27100631.

Pieskatīšu vecu, slimu cilvēku, var būt gulošs. Ir pieredze. Tālrunis 26725496.
Pieredzējis šoferis, ir A, B, C, D kategorija.
Tālrunis 26181631.
Vīrietis (34) meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29746803.

Vēlas īrēt

Panākumus aizvadītajā sezonā guvuši arī citu vasaras sporta veidu
pārstāvji. Piemēram, peldēšanā 2013.
gada sezonā laboti vairāki pilsētas un
starptautisko sacensību rekordi. Peldētājs Deniss Komars (trenere Astra
Ozoliņa) Eiropas Jaunatnes vasaras
olimpiādē 50 metru brasā uzstādīja
rezultātu, kas šobrīd pēc rangu tabulas
jauniešiem ir otrais labākais rezultāts
Eiropā. Kā norāda Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas direktore
Zelma Ozoliņa, peldētāja, kurš apsteidz
Denisu, rezultāts ir tikai par divām
sekundes simtdaļām labāks.
Augstvērtīgi sporta rezultāti ir
arī Jevgeņijam Boicovam (trenere
A.Ozoliņa), kurš šosezon labojis apmēram astoņus Jelgavas rekordus.
Savukārt Zane Tīrumniece (trenere
Anželika Paegle) šogad laboja Latvijas
rekordu 50 metros uz muguras jaunietēm un 13 gadus vecu Jelgavas rekordu
100 metros brīvajā stilā.
«Agrāk ar tādiem rezultātiem pietika, lai kvalificētos olimpiskajām
spēlēm, bet tagad kopējais līmenis
pasaulē ir krietni kāpis,» rezumē
J.Kaminskis.

Cūkas kautķermeņus 1,76 Ls/kg. Piegāde
bez maksas. T.29574016

Pērk

Kritis 20 gadus vecs rekords

«Kopš modernās multifunkcionālās
sporta bāzes Zemgales Olimpiskā centra atklāšanas pagājuši trīs gadi, un
jau var redzēt gaidītos rezultātus arī
vieglatlētikas attīstībā,» norāda Sporta
servisa centra direktors. Šogad Jeļena
Feņuka labojusi vairāk nekā 20 gadu
vecu Jelgavas rekordu augstlēkšanā
sievietēm, pieveicot 1,81 metru (treneri
Austris Cīrulis un Lauris Haritonovs),
savukārt Ilona Bitela, startējot junioru
grupā, pārspēja 12 gadus vecu pilsētas
rekordu trīssoļlēkšanā – 12,47 metri
(trenere Maija Ukstiņa). Vēl jāatgādina, ka Gatis Kupčs (trenere M.Ukstiņa)
šogad, labojot personīgo rezultātu un
līdz ar to izpildot kvalifikācijas normatīvus 800 metru skrējienā, startēja
Latvijas izlases sastāvā Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiādē.
Jāuzsver, ka sasniegumi bijuši arī
smaiļotājiem un kanoe airētājiem: kanoe
airētāja Elīna Pranka (trenere L.Laure)
bija vienīgā Latvijas sportiste, kas kvalificējās pasaules čempionātam un startēja
200 metru distancē vieniniekā. Uz šīm
sacensībām no Jelgavas ceļazīmi ieguva
arī Mārtiņš Upītis (trenere Ilze Bome) 200
metros smaiļošanā divniekos un Marks

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – konsultācijas;
uzņēmumu dibināšana vai likvidācija; maksātnespējas lietas. Raiņa 14. T.29179847;
www.ademide.lv

1-ist. dzīvokli. T.25956856

Nekustamo īpašumu un transportlīdzekļu
novērtēšana. T.27805582

Izīrē

Vecmeistaru gleznas, senus porcelāna
izstrādājumus. T.27166669

Dzīvokli. T.22336906

Veikalā «City Mix» Katoļu ielā 19 jauns
pievedums.

Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336

Atjauno vannu emalju. T.20605520.

Dzīvokli uz ilgu laiku. T.25956856.

Pārdod
Ļoti lēti mēbeles. T.63023280.
2-istabu dzīvokli Jelgavas nov. T.28610808
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288

Metāllūžņus (visu veidu).
Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
3-ist. dzīvokli Jelgavā. Tel.26400845

Konsultācijas par privātpersonu un juridisku
personu maksātnespēju. T.27805582
Biznesa plānu sagatavošana un finansējuma piesaiste. T.27805582
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Ozolinkevičs (trenere L.Laure) 1000 un
5000 metros smaiļošanā vieniniekā.

Potenciālais olimpietis

Noniecināt nevar arī neolimpisko
sporta veidu pārstāvju panākumus.
Šajā sezonā izcili startējis karatists
Kalvis Kalniņš (treneris Maksims
Ivančikovs), izcīnot trešo vietu Eiropas čempionātā un otro vietu pasaules
cīņas sporta veidu spēlēs «Worlds
Combat Games». «Ilgu laiku notika
diskusijas par to, vai karatē iekļaujams
olimpisko spēļu programmā. Diemžēl
netika iekļauts,» tā J.Kaminskis.
Vēl augsti rezultāti sasniegti sambo
cīņā – Robertam Kabanovam 2. vieta
Eiropas meistarsacīkstēs sambo cīņā
svara kategorijā līdz 68 kilogramiem,
arī Andrejam Rebrovam 2. vieta svara
kategorijā līdz 90 kilogramiem (treneri
Guntis Malējs un Kims Usačevs). «Šajā
sporta veidā dominē tāda lielvalsts kā
Krievija, tāpēc tiešām varam būt lepni, ka arī mēs kaut ko spējam,» spriež
J.Kaminskis.
Apkopojumu par ziemas sporta veidiem
Sporta servisa centrs veiks pavasarī,
kad būs noslēgusies sezona.

Zīlniece. T.29742875

Aizsaulē aizgājuši

TEKLA KUČERE (1927. g.)
AINIS KAŠS (1967. g.)
IVANS LAZURKA (1918. g.)
MALDA PŪDERE (1929. g.)
ANNA BRAHMANE (1931. g.)
GAĻINA ŠLAPAKA (1935. g.)
GRIGORIJS MISJUKS (1942. g.)
NIKOLAJS ABROSKINS (1939. g.).
Izvadīšana 19.12. plkst.14 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
AIGARS JANSONS (1960. g.).
Izvadīšana 19.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.
KLĀRA FOLKMANE (1930. g.).
Izvadīšana 19.12. plkst.13 Baložu kapsētā.
ALEKSANDRA KURUSOVA (1926. g.).
Izvadīšana 21.12. plkst.12 Zanderu kapsētā.
VIKTORS IĻJINS (1938. g.).
Izvadīšana 20.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. decembris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Ielas garumā».*
9.00 «Lote un Mēnessakmens noslēpums». Animācijas filma.
10.20 «Zosu gane». Vācijas pasaku filma (ar subt.).
11.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
12.10 «Dzimtas detektīvs». Tontegodes dzimta.*
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25  «Ziemassvētki... bez manis, mīļais!» (ar subt.).
Komēdija.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Ziemassvētki Brīnumskapī». Koncertizrāde bērniem
un ģimenei.*
16.20 «Avārijas brigāde. Ziemassvētki».
16.30 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
17.00 «Brīnumskapja skola».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 9.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums».
Seriāls. 48.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Ziemassvētki Maltā. Ciemos pie Kļaviņu-Lozdu
ģimenes».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  «Viss, ko vēlos Ziemassvētkos».
ASV melodrāma. 2007.g.
0.50 «Svētā Meinarda mantojums». Dokumentāla filma.
1.20 «“De facto”».*
2.00 «Skats no malas».*
2.30  «Mana ģimene 3». Seriāls. 9.sērija.
3.05 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
3.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
4.15 «Aculiecinieks».*
4.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
5.18 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Mamma». Anim. f.
6.45  «Tieši sirdī». 91.sērija
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 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). 7.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». 13.sērija.
11.30  «Nomadi». Dok. ser.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1. un 2.brauciens divniekiem.
15.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 14.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 34.sērija.
17.35 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 19.sērija.
19.45 «Eirotaksometrs. Stāsts par kinorežisoru Radu
Mihaileanu».
20.15  «Olimpiskie zelta mirkļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.15 «Olimpiskā sporta studija».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV
23.00  «Palīdze svētkos». ASV ģimenes filma. 2012.g.
0.35 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 4.sērija.
2.20  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 9.sērija.
3.25 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
3.40 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
4.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1. un 2.brauciens
divniekiem.*

LNT
5.00 «Atnācēji». ASV un Kanādas seriāls. 2009.g. 2.sērija.
5.40 «Galileo».
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.20 «Semija piedzīvojumi». Beļģijas animācijas filma.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Laimīgs un vesels».
10.20 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
11.00 «Trīszvaigžņu skūpsts». Vācijas romantiska komēdija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «RED aģenti: atvaļināti un sevišķi bīstami». Spraiga
sižeta komēdija.
15.25 «Sievietes». ASV komēdija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Ziemassvētku brīnums Dubaijā». Vācijas komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Eglītes». Krievijas komēdija. 2010.g.
22.30 «Grupas “Bi-2” koncerts».
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «LNT ziņu “Top 10”».
1.15 «Surikāti». Lielbritānijas dokumentāla filma. 2008.g.
2.35 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
3.55 «Galileo».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7». Realitātes šovs (ar subt.).
15.sērija.
5.55 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 268.sērija.
6.45 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.15 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
16.sērija.
7.40 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.

8.05 «Ziņkārīgais Džordžs. Pērtiķēna Ziemassvētki».
Animācijas filma.
9.20 «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas pasaku filma.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Viss, ko es vēlos Ziemassvētkos».
ASV ģimenes komēdija.
14.30 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētku vēlēšanās». Filma
visai ģimenei.
16.25 «Mužīgā aukle». ASV traģikomēdija. 1993.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Ziemassvētku dziesma». ASV animācijas filma.
22.20 «Bruņinieka stāsts». ASV piedzīvojumu filma.
0.55 «Nekā personīga».
1.50 «Ziemassvētku vēlēšanās». Filma visai ģimenei.
3.20 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 268.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

Otrdiena, 24. decembris
LTV1
6.02 «Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī».*
7.00  «Zibenīgā Bila baltie Ziemassvētki». Animācijas filma.
8.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls.
48.sērija.
9.00  «Bezgalīgais stāsts» (ar subt.). Pasaku filma. 1984.g.
10.40  «Zvaigžņu dālderi» (ar subt.). Vācijas pasaku filma.
11.45 «Četras istabas».*
12.25 «Viss notiek!»*
12.55  «Sasalusī planēta». 3.sērija.
Dokumentāla filma (ar subt.).
13.50  «Ziemassvētki svinga ritmos». (ar subt.). BBC
koncerts.
15.25 «Zosu gane». Vācijas pasaku filma. (ar subt.).
16.30 «Timija Ziemassvētku pārsteigums». Animācijas filma.
17.00 «Pasaules telpa».
17.30 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.15 «Ziemassvētku dievkalpojums».
Pārraide no Doma baznīcas.
19.50 «Rīgas Ziemassvētku koncerts “Šī brīnišķā pasaule”».
1.daļa.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīgas Ziemassvētku koncerts “Šī brīnišķā pasaule”».
2.daļa.
22.30 TIEŠRAIDE. «Ganu sv. Mise». Pārraide no Vatikāna.
0.35 «Reliģisko konfesiju vadītāju apsveikumi
Ziemassvētkos».
0.55 «Es skaistu vietu zinu». Ziemassvētku koncerts.*
1.55  «Vēstules Ziemassvētku vecītim». Romantiska
komēdija.
3.50 «Ziemassvētku dziesmas dzied “Lauku muzikanti”».*
4.35 «Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī».*
5.30 «Man visu šo dzīvi nāk eņģelis līdz».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Ziemassvētki».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 92.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013.
Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs» (ar
subt.).*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 14.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 34.sērija.
12.30 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.00 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle».
HK “Rīga” – “Vitjazi”.
15.20 «Olimpiskā sporta studija».*
15.50 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 15.sērija.
16.40  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 35.sērija.
17.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.10 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.05  «Rūķīšu medības». ASV romantiska komēdija.
20.45  «“Spārni” virs Antarktīdas». Dokumentāla filma.
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «“Linda Leen. Chameleon”».
0.10  «Cirque Du Soleil: Amaluna».
1.15 «“Strongman Champions League 2013 Latvia”».*
2.15 «Lilīhammera». Seriāls. 1.sērija.
3.05 «Avārijas brigāde. Ziemassvētki».
3.10 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*
3.40 «SeMS. Laboratorija».*
4.10 «VTB vienotās līgas spēle». “Astana” – “VEF Rīga”.*

LNT
5.00 «Atnācēji». ASV un Kanādas seriāls. 2009.g. 3.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2».
Animācijas seriāls.
8.05 «Mazie vāģi 2». Kanādas animācijas filma. 2008.g.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Eglītes». Krievijas komēdija.
11.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.50 «Dzintara dziesmas».
12.50 «Televeikala skatlogs».
13.05 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru». Komēdija.
15.15 TV PIRMIZRĀDE. «Tādi ir Ziemassvētki».
Vāciajs komēdija.
17.10 «Tev tuvumā».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Tev tuvumā».
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Mīlestība atnāk Ziemassvētkos». Romantiska komēdija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Solists». ASV un Lielbrtiānijas drāma.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru». Komēdija.
2.50 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 3.sērija.
3.30 «Šodien novados».
3.40 «Galileo».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

tv programma
TV3
5.00 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2011.g. 1.sērija.
5.45 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 269.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
8.20 «Ziemassvētku dziesma».
ASV animācijas filma. 2009.g.
10.20 «Leģenda par pēdējo gaisa pavēlnieku».
Piedzīvojumu filma.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 TV PIRMIZRĀDE. «Brīnuma kundze».
Romantiska komēdija.
14.45 TV PIRMIZRĀDE. «Liktenīgie Ziemassvētki». Komēdija.
16.35 TV PIRMIZRĀDE. «Veiksmīgie Ziemassvētki».
Ģimenes filma.
18.40 «Ledus laikmets. Mamuta Ziemassvētki».
Animācijas filma.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Laura Reinika Ziemassvētki».
23.15 «Liktenīgie Ziemassvētki». ASV un Kanādas komēdija.
1.05 «Brīnuma kundze». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
2.45 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2011.g. 1.sērija.
3.30 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 269.sērija.
4.15 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

Trešdiena, 25. decembris
LTV1
6.02 «Pieci tenori Ziemassvētkos».*
7.00  «Viss, ko vēlos Ziemassvētkos» (ar subt.).
ASV melodrāma.
8.30 «Sniegavīrs». Animācijas filma.
9.00  «Ceļojums uz Ziemassvētku zvaigzni». Pasaku filma.
10.25 «Sniegbaltīte». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
11.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
12.15 «Folkloras programma “Klēts”».*
12.30 «Vertikāle».*
13.00 «“Urbi et Orbi”». Romas pāvesta uzruna Ziemassvētkos.
13.35 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
13.50 «Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī».*
14.50 «Avārijas brigāde. Ziemassvētki».
15.00  «Zvaigžņu dālderi» (ar subt.). Vācijas pasaku filma.
16.05  «Luijs un Ziemassvētku vecīša palīgs». Animācijas
filma.
16.30 «Kas te? Es te!»*
17.00 «Starptautiskais sporta deju festivāls “Baltic Grand
Prix 2013”».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.35 «Manas tautas dziesmas».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.30 «Tāda ir mīlestība». Romantiska komēdija.
0.55  «Ziemassvētki svinga ritmos» (ar subt.). BBC
koncerts.
2.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
2.55 «Skats no malas».*
3.25 «Ziemassvētki Maltā. Ciemos pie Kļaviņu-Lozdu
ģimenes».*
3.55 «Dziesmu svētki Ziemassvētkos». X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncerts Ziemassvētku
noskaņās.*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Rieksts». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 93.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 15.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 35.sērija.
12.30 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.00 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga”
– “Vitjazi”.
15.25 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
15.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 1.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 36.sērija.
17.35 «Eirotaksometrs. Nobela prēmijas laureātes Ritas Levi
Motaltīni portretējums». Dokumentāla filma.
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014».*
19.15 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.
19.45 «Mūzika Ziemassvētkos».
20.45 «Ziemeļu puse».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Ziemassvētku vēlēšanās». Filma visai ģimenei.
23.50  «Cirque Du Soleil: Amaluna».
0.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 111.sērija.
1.45  «Rūķīšu medības». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
3.15  «“Spārni” virs Antarktīdas». Dokumentāla filma.
4.10 «Eiropas kausa izcīņa basketbolā».* “VEF Rīga”
– “Banvit Bandirma”.

LNT
5.00 «Atnācēji». ASV un Kanādas seriāls. 2009.g. 4.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2».
Animācijas seriāls.
7.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieldienu mašīna». Brazīlijas animācijas filma.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādi ir Ziemassvētki». Vācijas komēdija.
11.40 «Grupas “Bi-2” koncerts».
13.20 «Asteriks un Obeliks Kleopatras uzdevumā». Komēdija.
15.25 «Mārlijs un es». ASV romantiska komēdija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Brīvdienas». ASV romantiska komēdija.

Ceturtdiena, 2013. gada 19. decembris
23.20 «Strūklaka». ASV melodrāma.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Asteriks un Obeliks Kleopatras uzdevumā». Komēdija.
3.15 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 4.sērija.
3.55 «Šodien novados».
4.10 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2011.g. 2.sērija.
5.45 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 270.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
8.00 «Ziemassvētku vecīša piedzīvojumi».
ASV animācijas filma.
9.25 «Čārlijas Ziemassvētki». ASV ģimenes komēdija.
11.05 «Veiksmīgie Ziemassvētki».
ASV un Kanādas ģimenes filma.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Zvaniņš skan». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
15.05 TV PIRMIZRĀDE. «Brīnuma kundze 2».
Kanādas komēdija.
17.00 «Ziemassvētku koncerts “Mana roka tavējā…”».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.15 TV PIRMIZRĀDE. «Hugo».
ASV piedzīvojumu filma. 2011.g.
22.55 «Kinomānija 5».
23.25 «Zvaniņš skan». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
1.05 «Brīnuma kundze 2». Kanādas komēdija. 2010.g.
2.45 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2011.g. 2.sērija.
3.30 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 270.sērija.
4.15 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

Ceturtdiena, 26. decembris
LTV1
6.02 «Ziemassvētku dziesmas dzied “Lauku muzikanti”».*
6.50  «Bezgalīgais stāsts» (ar subt.). Pasaku filma.
8.30 «Sniegavīrs un sniega suns». Animācijas filma.
9.00 «Superbrālis». Dānijas ģimenes filma. 2009.g.
10.40  «Pelnrušķīte». Vācijas pasaku filma. 2011.g.
11.45 «Timija Ziemassvētku pārsteigums». Animācijas filma.
12.15 «Province» (ar subt.).*
12.45 «“De facto”» (ar subt.).*
13.25 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
13.55 «Es skaistu vietu zinu». Ziemassvētku koncerts.*
15.00 «Sniegbaltīte». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
16.05 «Mazais prātnieks Ziemassvētkos».*
16.20  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
19.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.40 «Cilvēka bērns». Latvijas ģimenes filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Jāzepam Vītolam – 150. Ar nošu lapu un makšķeri».
Dok.filma.
22.15  «Selfridžs». Seriāls. 3.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Rīgas Ziemassvētku koncerts “Šī brīnišķā pasaule”».*
1.15 «Bīstamā robeža 3». Seriāls. 17.sērija.
2.00 «Skats no malas».*
2.30 «Sirsnīgie Ziemassvētki». Jauniešu kora “Balsis”
koncerts.*
3.30 «“Latvijas Radio 2” 10 gadu jubilejas koncerts».*
5.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Orhidejas». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 94.sērija.
7.35 «Veiksmīgs uzņēmējs. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 1.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 36.sērija.
12.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
13.00 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “Vitjazi”.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 2.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 37.sērija.
17.30 TIEŠRAIDE. «RD kausa izcīņa rokasbumbā».
Latvija – Lietuva.
19.10 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
19.30 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
19.45 «Uz meža takas».
20.15 «Lidojuma plāns».
20.45 «Ziemeļu puse».
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
23.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
0.00 «Ziemassvētku vēlēšanās». Filma visai ģimenei.
1.35 «Londonas olimpisko spēļu atklāšanas koncerts».*
3.10 «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga” – “Vitjazi”.*
5.00 «Uz meža takas».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Atnācēji». ASV un Kanādas seriāls. 2009.g. 5.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2».
Animācijas seriāls.
8.00 «Mazie robotiņi». Brazīlijas animācijas filma. 2008.g.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mārlijs un es». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mīlestība atnāk Ziemassvētkos».
Romantiska komēdija.
14.15 «Asteriks Olimpiskajās spēlēs». Piedzīvojumu komēdija.
16.50 «Tev tuvumā».

17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uzdevums: līgavas māsa». ASV melodrāma. 2012.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Zilacainais Mikijs». Romantiska komēdija.
22.45 «No “Pradas” līdz skrandām».
ASV romantiska komēdija.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Asteriks Olimpiskajās spēlēs». Piedzīvojumu komēdija.
3.05 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 5.sērija.
3.45 «Šodien novados».
3.55 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2011.g. 3.sērija.
5.45 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 271.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
8.30 «Ledus laikmets. Mamuta Ziemassvētki». ASV
animācijas filma.
8.50 «Niko 2: meklējot mazo brāli». Animācijas filma.
10.15 «Būšu mājās Ziemassvētkos». ASV komēdija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mužīgā aukle». ASV traģikomēdija. 1993.g.
15.00 TV PIRMIZRĀDE. «12 Ziemassvētku randiņi». Romantiska komēdija.
16.55 «Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus». Ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Latvijas lepnums 2013».
22.45 «Iedomājies tikai!» ASV un Vācijas komēdija. 2009.g.
0.55 «12 Ziemassvētku randiņi». ASV romantiska komēdija.
2.30 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2011.g. 3.sērija.
3.15 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 271.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

Piektdiena, 27. decembris
LTV1
6.02 «Pasaules telpa».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.30 «Ledus pavēlnieks». Animācijas filma.
9.00 «Manas māsas bērni vieni paši mājās». Ģimenes filma.
10.25 «Ķēniņš Strazdubārda». Vācijas pasaku filma.
11.30  «Luijs un Ziemassvētku vecīša palīgs».
Animācijas filma.
11.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.10 «Labāki laiki». Seriāls. 12.sērija.
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
14.20 «Vides fakti» (ar subt.).*
14.50 «”Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.05  «Pelnrušķīte». Vācijas pasaku filma.
16.10  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
20.sērija.
16.35  «Ceļojums uz Ziemassvētku zvaigzni». pasaku filma.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.45 «Latvijas gada balva sportā 2013».
19.00 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”». Izklaidējošs
raidījums.
19.30  «Mazuļi sniegā». Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Latvijas gada balva sportā 2013».
23.30 «Nakts ziņas». 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45  «Selfridžs». Seriāls. 3.sērija.
0.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
1.40 «Labāki laiki». Seriāls. 12.sērija.
2.40 «Pasaules telpa».*
3.10 «Province».*
3.40 «Mūžīgais pērļu zvejnieks Jānis Poruks». LTV videofilma.
4.35 «Etnosi. Tolerance. LV».*
5.05 «Starptautiskais sporta deju festivāls “Baltic Grand
Prix 2013”».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Ragi». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 95.sērija
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala
skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 2.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 37.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV
13.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «RD kausa izcīņa rokasbumbā». Latvija – Lietuva.*
15.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 3.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 38.sērija.
17.35 «Eirotaksometrs. Eiro ieviešana Igaunijā».
Dokumentāla filma.
18.05 «Pierādījumi». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
19.15 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
19.30 TIEŠRAIDE. «RD kausa izcīņa rokasbumbā».
Latvija – Igaunija.
21.15 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.*
21.45 «Šodien. Ziņas» (krievu val.).
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV
23.00 «Ziemeļu puse».
0.00 «Lielais cirks 9». 7.daļa.
1.00 «Komponista Jāņa Lūsēna jubilejas koncerts LNO».*
3.40 «SeMS. Laboratorija».*
4.10 «RD kausa izcīņa rokasbumbā». Latvija – Lietuva.*

LNT
5.00 «Atnācēji». ASV un Kanādas seriāls. 2009.g. 6.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Animācijas
seriāls.

Ceturtdiena, 2013. gada 19. decembris
8.05 «Trīs sivēntiņi». Animācijas filma.
9.00 «Dzīvīte».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Galileo».
10.35 «Ziemassvētku brīnums Dubaijā». Vācijas komēdija.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Zilacainais Mikijs». Romantiska komēdija.
14.50 TV PIRMIZRĀDE. «Asteriks un Obeliks: Dievs, sargi
Britāniju!» Piedzīvojumu komēdija.
17.05 «Piecas manas bijušās draudzenes». Romantiska komēdija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Piecas manas bijušās draudzenes». Romantiska komēdija.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Fakti, ko nezini par Latviju».
21.05 «Puika». Rīgas kinostudijas ģimenes filma. 1977.g.
23.00 «Mīlas gadi». Itālijas romantiska komēdija. 2011.g.
1.30 «Dzīvīte».
1.50 «Asteriks un Obeliks: Dievs, sargi Britāniju!» Piedzīvojumu komēdija.
3.30 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 6.sērija.
4.10 «Šodien novados».
4.20 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2011.g. 4.sērija.
5.45 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 272.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.05 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Denijs spoks». Animācijas seriāls.
7.55 «Sindbads: leģenda par septiņām jūrām».
Animācijas filma.
9.25 «Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus». Ģimenes komēdija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Iedomājies tikai!» ASV un Vācijas komēdija. 2009.g.
13.55 «Hugo». ASV piedzīvojumu filma. 2011.g.
16.30 TV PIRMIZRĀDE. «Ziemassvētki nekurienes vidū».
Ģimenes komēdija.
18.25 «Runā Rīga!»
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Viens pats mājās 4». ASV ģimenes komēdija.
22.10 «Aizbēgsim no Ziemassvētkiem!» ASV komēdija. 2004.g.
0.05 «Kā radīt ideālu vīrieti». ASV romantiska komēdija.
1.50 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 4. un 5.sērija.
3.25 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 272.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

Sestdiena, 28. decembris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30  «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mumini. Komēta nāk!» Animācijas filma.
12.25 «Redzi, trusi... Tētis brauc uz Londonu!»
Animācijas filma.
12.35 «Puslācis». Animācijas filma.
12.45 «Es un skola».
13.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
14.25 «Jāzepam Vītolam – 150. Ar nošu lapu un makšķeri».
Dok.filma.
15.25 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
15.55 «Ķēniņš Strazdubārda». Vācijas pasaku filma.
17.00  «Mazuļi sniegā» (ar subt.). Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Aculiecinieks».
21.55 «Kinotēka».
22.25 «Labākā pasaulē».
Dānijas un Zviedrijas drāma. 2010.g.
23.00 «Nakts ziņas». 23.08 Sporta ziņas. 23.10 Laika ziņas.
23.12 «Labākā pasaulē». Drāma. Filmas turpinājums.
0.45 «Divas dienas Parīzē». Romantiska komēdija.
2.30 «XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Tautas sadziedāšanās».*
5.20 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
5.30 «Province».*

LTV7
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «SeMS. Laboratorija».*
8.10 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.
11.25 «Lidojuma plāns».*
11.55  «Olimpiskie zelta mirkļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.25 «Olimpiskā sporta studija».*
13.00 TIEŠRAIDE. «RD kausa izcīņa rokasbumbā».
Latvija – Slovākija.
14.40  «Olimpiskie zelta mirkļi».
Dokumentāla daudzsēriju filma.
15.10 «Dāvanā – vectētiņš». Krievijas un Ukrainas komēdija.
16.45  «Saglabāt ticību». ASV romantiska komēdija. 2000.g.
19.00 «Misija Londonā». Ineta Radēviča.*
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija
20.00 «Dzimtas detektīvs».* Tontegodes dzimta.
21.00 «Ziemeļu puse».
22.00 «Mūzikas skolotāja». Drāma.
23.30 «2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Daiļslidošana». Paraugdemonstrējumi.*
1.30 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*

2.00 «Radio “SWH” 20 gadu jubilejas koncerts».*
3.30 «“Saldie 80-tie”». Labākās “Mikrofona” dziesmas.*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Uz meža takas».*

LNT
5.00 «Atnācēji». ASV un Kanādas seriāls. 7.sērija.
5.40 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.00 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.10 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 5.sērija.
7.00 «Galileo».
7.30 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2».
Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «Laimīgs un vesels».
9.30 «Esi gardēdis!» Kulinārijas raidījums.
10.10 «Lieliskais Lapsas kungs». ASV animācijas filma.
11.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
12.10 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 7.sērija.
13.05 «Īstvika». ASV seriāls. 13.sērija.
14.05 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 5.sērija.
15.00 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 17.sērija.
15.55 «Pelnrušķītes līgums». ASV romantiska komēdija. .
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kā noķert miljonāru». Vācijas romantiska komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas».
21.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 12». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
23.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.35 «Pārdošanā – Santa Klauss». Piedzīvojumu komēdija.
2.45 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 7.sērija.
3.30 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.45 «Galileo».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2011.g. 5.sērija.
5.40 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 273.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.30 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Animācijas seriāls.
8.25 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.20 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Ziemassvētki nekurienes vidū». ASV ģimenes komēdija.
12.30 «Kinomānija 5».
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Viens pats mājās 4». ASV ģimenes komēdija.
15.05 «Ziemassvētku vēlēšanās». Filma visai ģimenei.
17.00 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas komiska melodrāma. 1975.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Brālis Lācis». ASV animācijas filma.
21.10 «Spāņu-angļu». ASV romantiska komēdija.
23.55 «Hārlemas naktis». ASV komēdija. 1989.g.
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TV programma
2.00 «Sindbads: leģenda par septiņām jūrām». Animācijas filma.
3.25 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 273.sērija.
4.05 «Autoziņas 2».
4.30 «Nakts joki».

Svētdiena, 29. decembris
LTV1
6.03 «Vides fakti».*
6.35 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00  «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas seriāls.
8.25  «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35  «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
45.sērija (ar subt.).
10.30 «Brīnumskapja skola». Raidījums.
11.00  «Sasalusī planēta». 4.sērija. Dok.filma (ar subt.).
12.00 «Ziemassvētku dievkalpojums». Pārraide no Doma banīcas.*
13.35 «Vertikāle».
14.05 «Daudz laimes!»
15.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
17.00 «Dzimtas detektīvs». Jurjānu dzimta.
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Nāc līdzās Ziemassvētkos!»
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Par saknēm, upēm un debesīm». Valmieras teātra 90
gadu jubilejas koncerts.
23.30 «Nakts ziņas». 23.38 Sporta ziņas. 23.40 Laika ziņas.
23.45 «Ziemeļu puse».*
0.45 «Manas tautas dziesmas».*
2.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
2.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
3.50 «LTV portretu izlase».* Mūziķis Intars Busulis.
4.20 «Divas dienas Parīzē». Romantiska komēdija.

LTV7
6.05 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš». LTV
videofilma.
7.05 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dok.filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. 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 «Uz meža takas».*
11.00  «Sibīrijas odiseja». Dokumentāla filma.
12.00  «Saglabāt ticību». Romantiska komēdija.
14.15 «Mūzikas skolotāja». Drāma.
15.50 «Saules izaicinātie. “Livin’ aloha”».*

16.20 «Lielais cirks 9». 7.daļa.
17.20 «Dāvanā – vectētiņš» (ar subt.). Komēdija.
18.50 «Kopā tikai uz Ziemassvētkiem». Melodrāma.
20.25 «Visas durvis vaļā». “SeMS” dokumentālie stāsti.*
20.55 «Ziemeļu puse».
22.00  «Noziegums 3». Dānijas seriāls. 2012.g. 10.sērija.
23.05 «Lilīhammera». Seriāls. 2.sērija.
23.55 «Normunds Rutulis. Vēlreiz mājās».*
1.25 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma.
2.20 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
2.50 «“SeMS” ceļo».*
3.45 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1. un 2.brauciens
vīriešiem.*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Atnācēji». ASV un Kanādas seriāls. 2009.g. 8.sērija.
5.40 «Galileo».
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 6.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Sniegbaltītes jaunais stāsts». Animācijas filma.
9.30 «Ražots Eiropā».
10.00 «Galileo».
10.35 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.55 «Agata Kristi. Erkils Puaro 12». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 6.sērija.
13.55 «Mentālists 5». ASV seriāls. 5.sērija.
14.50 «Komisārs Reksis 14». Seriāls.
16.50 «Dzintara dziesmas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Nakts un diena». Spraiga sižeta komēdija.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Laikā». Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.25 «Ziemas vakars Gagrā». Krievijas muzikāla filma.
2.05 «Losandželosas policisti 4». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
3.25 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
3.50 «Galileo».

«Vārds uzņēmējiem»
Būs mājražotāju tirdziņš

21. decembrī no pulksten 9 līdz 15 skvērā pie Jelgavas
autoostas notiks mājražotāju tirdziņš, ko rīko biedrība
«Pārtikas amatnieki».
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TV3
5.00 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 2011.g. 6.sērija.
5.40 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 274.sērija.
6.30 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.30 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.25 «Brālis Lācis». ASV animācijas filma. 2003.g.
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Spāņu-angļu». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
16.05 «Aizbēgsim no Ziemassvētkiem!» ASV komēdija. 2004.g.
18.00 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Nakts muzejā». ASV piedzīvojumu komēdija.
22.00 «Sahāra». Piedzīvojumu komēdija.
0.25 «Bez viņas». Kanādas drāma.
2.20 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
3.10 «Slepkavība». Seriāls. 6.sērija.
3.50 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 274.sērija.
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

SIA «Nordic Homes»
aicina darbā TĀMĒTĀJU.
Darba pienākumi:
• tāmju sastādīšana atbilstoši būvniecības darba projektiem;
• materiālu un būvdarbos izmantojamo
mehānismu daudzuma noteikšana;
• cenu pieprasījumu sastādīšana, specifikāciju sastādīšana;
• darba patēriņa un ekonomisko aprēķinu veikšana.
Prasības pretendentiem:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība
būvniecībā;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word»,
«Excel», «AutoCad» vai «MicroStation»);
• atbilstoša darba pieredze.
CV sūtīt pa e-pastu
ligija.abolina@nordichomes.lv.

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes

MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS
aicina apgūt arodapmācības kursus:
Kursu nosaukums

Stundas

Sākums

Atgremotājdzīvnieku pārraudzība gaļas
ieguvei
Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma
gaļas higiēna un pārtikas drošība
Mežaudžu kopšanas pamati
Slaucamo govju un piena šķirņu kazu
pārraudzība
Prasības un iespējas lauksaimniecības
uzņēmumu saražotās produkcijas tiešajai
tirdzniecībai
Mazvērtīgo un neproduktīvo mežaudžu
produktivitātes celšana

32

10.01.14.

32

14.01.14.

32
24

20.01.14.
23.01.14.

16

24.01.14.

32

27.01.14.

Meliorācijas sistēmas, to uzturēšana un
kopšana

16

30.01.14.

Sagatavošanas kursi vidusskolēniem no 18.01.2014.
Matemātikā, Fizikā, Ķīmijā un Bioloģijā.

Sirdssiltus

Ziemassvētkus!

Informācija un pieteikšanās:
 63005715 vai : antra.berzina@llu.lv
Pārējo kursu piedāvājumu skatīt: www.mc.llu.lv
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Pasākumi pilsētā
 20. decembrī pulksten 18 – Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena Ziemassvētku labdarības koncerts «Mans Ziemassvētku stāsts», atbalstot talantīgo BMX braucēju
Gustavu Pētersīli (Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē Akmeņu ielā 1).
 21. decembrī pulksten 12 – koncerts Ceturtajā adventē. Muzicē pašvaldības iestādes
«Kultūra» vokālais ansamblis «Guns», vadītāja Guna Agruma. Ieeja – par ziedojumiem
(Sv. Annas baznīcā).
 21. decembrī pulksten 12 – koncerts «Sniegbaltītes Ziemassvētki». Piedalās B.Berķe,
J.Kurševs, I.Bagele, P.Jurjāna Mūzikas skolas mazie mežradznieki, R.Plešanovs (klavieres),
K.Šīrante (vijole), J.Pauls (čells). Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (€ 4,27; 3,56; 2,85) (k/n Lielajā
zālē).
 21. decembrī no pulksten 13 līdz 16 – Ziemassvētku jampadracis ar Jelgavas Jaunā
teātra aktieriem, Ā.Alunāna Jelgavas teātra Bērnu studijas dalībniekiem, Ziemassvētku
vecīti. Lielie rūķi no Jelgavas Amatu vidusskolas, TLMS «Dardedze» un Tautas gleznošanas
studijas radošajās darbnīcās palīdzēs izgatavot apsveikuma kartīti, dāvanu, apgleznot
piparkūku. Dalība – bez maksas (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 12 – Jelgavas Jaunā teātra Ziemassvētku izrāde ģimenēm
«Mūsu ģimenīte». Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (€ 1,42; 0,71) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 22. decembrī pulksten 13 – muzikālās studijas un popgrupu «Lai skan» Ziemassvētku
koncerts «Ticot, mīlot un gaidot» (Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā).
 22. decembrī pulksten 14 – «Aurēlija Šimkus. Šūmanis, Bēthovens un Lists». Koncerts festivāla «Eiropas Ziemassvētki» gaitā. Jaunās un talantīgās pianistes A.Šimkus
solokoncerts un debijas solo CD prezentācija. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (€ 4,27; 3,56;
2,85) (k/n Lielajā zālē).
 22. decembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku koncerts «Uzbursim Ziemassvētkus kopā
ar grupu «Tirkizband»». Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Sīkāka informācija – www.
tornis.jelgava.lv (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 23. decembrī pulksten 13 – M.A.Šarpantjē «MessedeMinuit». Jelgavas kamerorķestris
un solisti, diriģents Aigars Meri. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
 23. decembrī pulksten 19 un 21.30 (papildkoncerts) – Ziemassvētku ieskaņas
koncerts «Tev tuvumā». Muzicē Marija Naumova, Marts Kristians Kalniņš, «Putnu balle»
un «MC orķestris». Biļešu cena – Ls 5 (€ 7,11) (Sv.Annas baznīcā).
 25. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku koncerts «Mana roka Tavējā...». Muzicē
Rēzija Kalniņa un Uldis Marhilevičs. Biļešu cena – Ls 7 (€ 9,96) (Sv.Annas baznīcā).
 26. decembrī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Zaķis lielībnieks» (latviešu valodā). Biļešu cena – Ls 1,50 (€ 2,13) (k/n Lielajā zālē).
 26. decembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» (5.
vidusskola) izrāde «Zaķis lielībnieks» (krievu valodā). Režisors A.Matisons. Biļešu cena –
Ls 1,50 (€ 2,13) (k/n Lielajā zālē).
 28. decembrī pulksten 14 – «Ziemassvētki brīnumskapī. Tumšas – gaišas dienas»:
koncertizrāde bērniem un ģimenei. Biļešu cena – Ls 7; 5 (€ 9,96; 7,11) (k/n Lielajā zālē).
 28. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku koncerts «Pie Tavas sirds». Muzicē Ieva Akuratere, Evita Zālīte un Ingus Pētersons. Biļešu cena – Ls 4 (€ 5,69) (Sv.Annas baznīcā).
 29. decembrī pulksten 15 – pašvaldības iestādes «Kultūra» bērnu vokālā ansambļa
«Rotiņa» un jauniešu kora «Mītava» koncerts. Mākslinieciskā vadītāja un diriģente – Agija
Pizika. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
 31. decembrī no pulksten 21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku piedāvā «Lauku
muzikanti». Karaoke, atrakcijas un pārsteigumi. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā līdz 27.
decembrim. Biļešu cena – Ls 12 (€ 17,07) (kultūras namā).
 PĀRCELTĀ IZRĀDE! 25. janvārī pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra un Kuldīgas kustību teātra «Purple line» muzikālā izrāde «Ceļojums uz turieni». Režisore K.A.Tompsone.
Biļešu cena – Ls 1; 0,50. Derīgas arī biļetes, kas bija iegādātas uz 23. novembrī paredzēto
izrādi (k/n «Rota» Garozas ielā 15).

Izstādes
 Līdz 29. decembrim – 9. Baltijas valstu medaļu mākslas triennāle, kurā iekļautas
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslinieku veidotas medaļas (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. decembrim – Harija Dainas Liepiņa fotodarbu izstāde (Mākslas skolā).
 Līdz 4. janvārim – fotokonkursa «Caur fotoobjektīvu raugos es...» labāko darbu
izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 4. janvārim – «Velci Češi malyma očime» («Lielie čehi mazo acu skatījumā»).
Izstāde ataino čehu vēstures, kultūras un politikas personības tā, kā tās redzējuši čehu
bērni – netradicionāli, ar humoru un pārspīlēti. Izstādi piedāvā Čehijas Republikas vēstniecība Rīgā (kultūras namā).
 Līdz 4. janvārim – Lauras Vizbules gleznu izstāde «Aplis» (kultūras namā).
 Līdz 4. janvārim – Aināra Rubena fotoizstāde «Gadalaiki» (kultūras namā).
 Līdz decembra beigām – stikla mākslinieču Asnates Marts Zuteres un Marikas Kalniņas darbu izstāde. Aplūkojami stikla darbi, gleznas un keramika (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 6. janvārim – Mārītes Leimanes izstāde «Tekstilijas». Ieejas maksa – Ls 0,80
(€ 1,14) pieaugušajiem; Ls 0,40 (€ 0,57) skolēniem, studentiem, pensionāriem. Pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 12. janvārim – izstāde «Vēsture bez robežām». Unikālas kolekcijas «Krievu galda kultūra», «Senie vēdekļi», «Napoleons – lielais un smieklīgais», «Krievu un padomju
gastronomiskie plakāti» no Krievijas. Izstāde veltīta kolekcionāra un vēsturnieka Andra
Rankevica piemiņai (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
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Kā sagaidīt 2014. gadu?!
Naktsklubā «Tonuss» jau
tradicionāli
Jaunā gada
nakts tiks
pavadīta
karnevālā
– katram,
kurš uz
pasākumu
ieradīsies
maskā,
ieeja būs
par brīvu.
Pusnaktī
visi tiksies
uz «Tonusa» jumta,
lai vērotu
salūtu un
cienātos ar
glāzi šamFoto: www.tonuss.lv panieša.
 Ritma Gaidamoviča

Vai esi domājis, kā sagaidīt Jauno gadu? Vairākas iespējas 31.
decembra vakarā jelgavniekiem
sarūpējuši pilsētas kultūras un
izklaides dzīves organizatori
– uz jautru un pārsteigumiem
pilnu Jaunā gada sagaidīšanu
ar mūziķiem un masku parādi
karnevālā jelgavniekus aicina
pašvaldības iestāde «Kultūra»,
pilsētas naktsklubi un restorāns.
Katra paša ziņā paliek izvēle, kā
un kur iesākt 2014. gadu.
Pašvaldības iestāde «Kultūra» 31. decembrī no pulksten 21 Jelgavas kultūras
namā ielūdz uz balli kopā ar grupu «Lauku
muzikanti». Biļetes uz balli jau pašlaik
var iegādāties kultūras nama kasē – tās
pieejamas tikai iepriekšpārdošanā līdz 27.
decembrim, ja vien visas nebūs pārdotas
agrāk. Organizatori aicina biļešu iegādi
neatlikt uz pēdējo brīdi – par to pieejamību
var interesēties kasē, zvanot pa tālruni
63084679. Biļetes cena – 12 lati. «Kultūras»
speciāliste Santa Sīle stāsta, ka vakara gaitā

paredzēti muzikāli pārsteigumi, laimes liešana, pēc pusnakts būs arī karaoke. Tāpat
ciemos nāks Salatēvs un pusnaktī kultūras nama viesi tiks cienāti ar šampanieti.
Darbosies arī fotostūrītis – viesiem vien
pašiem jānodrošinās ar fotoaparātu. Līdzi
jāņem groziņš, bet «Kultūra» nodrošinās
kafiju, piparkūkas un mandarīnus. Ieeja
– svinīgos tērpos.
2014. gada sagaidīšanas balle klubā «Jelgavas krekli» 31. decembrī sāksies pulksten
23 un ilgs līdz rīta gaismai. Galvenie vakara
viesi un izklaidētāji – grupa «Musiqq», kas
uz skatuves kāps apmēram piecpadsmit
minūtes pēc pusnakts, kad «Kreklu» viesi
būs noklausījušies valstsvīru uzrunas,
saskandinājuši šampanieša glāzes un kad
Latvijā par oficiālo valūtu būs kļuvis eiro.
Šampanieša piramīdu uzsauc «Krekli».
Ieejas kartes nopērkamas kafejnīcā
«Tami-Tami». Iepriekšpārdošanā to cena
ir četri lati, pasākuma vakarā – 5,62 lati,
bet pēc pusnakts – astoņi eiro. Galdiņa
rezervēšana – pieci lati, bet iespējams
rezervēt arī VIP galdiņu par 25 latiem
– cenā ietilpst dažāda veida uzkodu plates
un šampanietis.
Savukārt klubs «Tonuss» jau tradicio-

nāli Jauno gadu rosina sagaidīt karnevālā.
Sākums – pulksten 23. Kluba viesi aicināti
ģērbties maskās – kostīmos tērptajiem ieeja
būs par brīvu. Par mūziku šajā naktī gādās
pieci dīdžeji, nodrošinot dejas līdz rītam.
Pusnaktī visi tiksies uz «Tonusa» jumta,
lai vērotu salūtu un cienātos ar glāzi šampanieša. Būs arī konfeti lietus, iluzionistu
brīnumi un atrakcijas. Biļešu cena iepriekšpārdošanā klubā līdz 25. decembrim – divi
lati. Iespējama arī galdiņu rezervēšana.
Sīkāka informācija – www.tonuss.lv.
Uz Jaungada nakts balli kopā ar Valtera
Frīdenberga muzikālo trio ielūdz restorāns bārs «Plate» un viesnīca «Jelgava».
Sākums – 31. decembrī pulksten 20. Ieejas
karte vienai personai maksā 25 latus – tajā
ietilpst aukstās uzkodas, viens no trim
izvēlē piedāvātajiem karstajiem ēdieniem,
šampanietis, izklaides programma ar
balvām, karikatūristu, fotogrāfu un dāvana no Salatēva, kā arī salūts pusnaktī.
Ielūgumus uz balli var iegādāties pie
viesnīcas «Jelgava» administratora līdz
31. decembrim. Gan jāpiebilst, ka dalība
tiks apstiprināta tikai brīdī, kad būs veikts
maksājums. Sīkāka informācija – pa tālruni 63023349.

Komēdija par ģimenes dzīvi un
«Zaķa lielībnieka» piedzīvojumi
 Ritma Gaidamoviča

22. decembrī pulksten 12
Jelgavas Jaunais teātris kultūras namā «Rota» piedāvā
dzīvespriecīgu izrādi par Ziemeļu ģimeni Ziemassvētku
vakarā «Mūsu ģimenīte». Bet
26. decembrī uz izrādi «Zaķis
lielībnieks» ielūdz Ā. Alunāna teātris un teātra studija
«Čaika».

Kā sadzīvot ar ģimenes locekļiem, kad
katrs sāk rīkoties pēc sava prāta un briest
absolūts haoss? Jaunā teātra jauniešu trupa
atbildi meklē, radot dzīvespriecīgu komēdiju, kas veidota pēc kreatīvā kopdarbā
izstrādātas dramaturģijas. Tā vēstīs par
dažādu paaudžu ģimenes locekļu sadzīvi,
sarežģījumu situācijām un savstarpējo
pieņemšanu. «Mūsu ģimenītes «iemītnieki» ir sadzīvē sastopami tipāži – opītis, kas
mūždien ir sabozies, nopietnais un «svarīgais» tētis, vienmēr starojošā vecmāmiņa,

lielā un gudrā māsa un citi. Mums tā nav
parodija, bet gan pašu ikdienas pieredze,»
atzīst režisors Rihards Svjatskis.
Jo īpaši ciemos pie Ziemeļu ģimenītes
tiek gaidītas ģimenes, lai izrādes noslēgumā
dotos rotaļās ar Salavecīti.
Ieejas maksa uz izrādi – lats, pensionāriem, studentiem un skolēniem – 0,50 lati.
Savukārt «Zaķis lielībnieks» Jelgavas kultūras namā gaidīs 26. decembrī – pulksten
14 notiks izrāde latviešu valodā, pulksten 16
– krievu valodā. Ieejas maksa – 1,50 lati.

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

 24. decembrī pulksten 16 un pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojumi.
 25. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku dievkalpojums (ar Sv.Vakarēdienu).
 26. decembrī pulksten 12 – Ziemassvētku dievkalpojums (ar Sv.Vakarēdienu).
 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada vakara dievkalpojums (ar Sv.Vakarēdienu).
 5. janvārī pulksten 10 – Zvaigznes
dienai veltīts dievkalpojums. Piedalās koris
«Tik un tā».

Jelgavas Romas katoļu katedrāle
(Katoļu iela 1)

 24. decembrī pulksten 7.30 – Svētā
rīta Mise; pulksten 15 – bērnu Ziemassvētku uzvedums katedrālē; pulksten
16 – Svētā Mise bērniem; pulksten 18

– Ganiņu Svētā Mise (vada V.E. bīskaps
Edvards Pavlovskis); pulksten 23 – svinīgā pusnakts Svētā Mise.
 25. decembrī pulksten 9 – Svētā Mise
(poļu valodā); pulksten 11 – Svētā Mise;
no pulksten 12 līdz 16 – dzīvā Betlēmīte
katedrāles pagalmā (būs ugunskurs, tēja,
piparkūkas, dzīvā mūzika); pulksten 18
– Svētā Mise (krievu valodā).
 26. decembrī pulksten 9 – Svētā
Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Svētā
Mise; pulksten 18 – Svētā Mise (krievu
valodā).
 31. decembrī pulksten 9 – Svētā
Mise (poļu valodā); pulksten 11
– Svētā Mise; pulksten 18 – Svētā
Mise, adorācija, pateicības himna
«Dievs, mēs tevi slavējam»; pulksten
23 – Svētā Mise.
 1. janvārī pulksten 9 – Svētā Mise (poļu
valodā); pulksten 11 – Svētā Mise; pulk-

sten 18 – Svētā Mise (krievu valodā).

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

 1. janvārī pulksten 9 – Jaungada dievkalpojums.

Jelgavas Sv.Jāņa evaņģēliski
luteriskā baznīca (Jāņa iela 1)

 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums; pulksten 12.15
– Ziemassvētku dievkalpojums bērniem.
 29. decembrī pulksten 10 – Svētdiena
pēc Ziemassvētkiem.
 5. janvārī pulksten 10 – Svētdienas
dievkalpojums.
 6. janvārī pulksten 18 – Zvaigznes
dienas dievkalpojums.

Jelgavas Vasarsvētku draudze
(Jāņa Asara iela 8)

 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
 25. decembrī pulksten 11 – Pirmo
Ziemassvētku dievkalpojums.
 1. janvārī pulksten 11 – Jaungada
dievkalpojums.

svētku atskaņu dievkalpojums, piedalās
draudzes koris. Pēc dievkalpojuma – Sadraudzība pie tējas.
 31. decembrī pulksten 18 – gada
noslēguma dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
 1. janvārī pulksten 11 – Jaungada
dievkalpojums.

Jelgavas Baptistu baznīca
(Mātera iela 54)

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

 22. decembrī pulksten 11 – Ceturtās
adventes un Ziemassvētku ieskaņas dievkalpojums ar draudzes bērnu un jauniešu
veidotu programmu.
 24. decembrī pulksten 16 – dievkalpojums «Ziemassvētku miers» ar draudzes
kora un mūziķu veidotu programmu.
 25. decembrī pulksten 12 – senioru
eglīte.
 29. decembrī pulksten 11 – Ziemas-

 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.

Latvijas Apvienotās metodistu
baznīcas Jelgavas draudze
(Zemgales prospekts 3)

 24. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku dievkalpojums.
 1. janvārī pulksten 16 – Jaungada
dievkalpojums.

