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Sveiks gada labākos
sportistus un trenerus
 Ilze Knusle-Jankevica

Tradicionāli gada nogalē notiek Jelgavas pilsētas
sporta izcilnieku apbalvošanas pasākums «Sporta
laureāts», kurā sportistiem un treneriem tiek teikts
paldies par aizvadītajā sezonā uzrādītiem augstvērtīgiem rezultātiem. Šogad pasākums notiks 28.
decembrī pulksten 18 Jelgavas kultūras namā.
Turpinājums 3.lpp.

No 2. janvāra varēs reģistrēt
bērnus mācībām 1. klasē
 Jana Bahmane

2018. gada 2. janvārī
pulksten 8 sāksies
bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai
2018./2019. mācību
gadā 1. klasē Jelgavas pilsētas vispārējās izglītības iestādēs.
Jelgavas Izglītības
pārvaldē norāda, ka
kopumā nākamajā
mācību gadā 1. klasē
plānots uzņemt 616
bērnus.

SAGAIDĪSIM KOPĀ
Pasta salā!

Jau nedēļas nogalē sagaidīsim gada ģimeniskākos svētkus – Ziemassvētkus –, un arī pilsēta aicina uz kopā būšanu dažādos
svētku ieskaņas pasākumos, kas šonedēļ un nākamnedēļ notiks Jelgavas dievnamos, kultūras namā un citviet. Savukārt
Vecgada vakarā, 31. decembrī, lieli un mazi jelgavnieki tradicionāli aicināti pulcēties Pasta salā, kur jau no pulksten 23
svētku gaisotni radīs grupa «TirkizBand» un dīdžejs Jānis Kuķis. «Kā parasti, centīsimies iepriecināt klausītājus ar dažādām
gaumēm, tādēļ izpildīsim gan latviešu, gan ārzemju dziesmas – programma būs jautra,» stāsta «TirkizBand» pārstāvis
Uldis Timma. Jāpiebilst, ka Jelgavā jaunais gads pēc vietējā laika iestājas pulksten 00.25, kad meridiāns šķērso Svētās
Trīsvienības baznīcas torni, tādēļ svētku uguņošana tradicionāli notiks pēc Jelgavas laika – pulksten 00.25, bet pirms tam
klātesošos uzrunās Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Jaungada pasākums Pasta salā turpināsies līdz pulksten
1.30. Kopā sagaidīt jauno – 2018. – gadu Pasta salā aicināts ikviens!

Pilsētā sāk tirgot Ziemassvētku eglītes
 Anastasija Miteniece

Parastā egle, sudrab
egle, dāņu egle, balt
egle – šīs ir tikai dažas
no egļu šķirnēm, ko,
tuvojoties Ziemassvētkiem, pilsētā piedāvā iegādāties eglīšu
tirgotāji. Izvēlēties
egli no tirgotāju piedāvājuma iedzīvotāji
var gan piecās pašvaldības noteiktajās egļu
tirdzniecības vietās,
kuru izmantošanai
var pieteikties tirgotāji, gan privātajās
teritorijās.
Šogad pašvaldība tradicionāli
noteikusi piecas adreses, kurās
kopumā pieejamas 14 egļu tirgošanas vietas, informē pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Pirmssvētku laikā jelgavnieki
Ziemassvētku eglīti var meklēt
Lielajā ielā 8, Pērnavas ielā pie
stāvlaukuma, Raiņa ielā 26, Mātera ielā 25D, kā arī pie Lielās un
K.Barona ielas krustojuma. Savu-

kārt tiem, kuri vēlas tirgot eglītes,
atļauja jāsaņem pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16a.
Eglītes pieejamas arī privātajās teritorijās pilsētā, piemēram,
pie tirdzniecības centriem. SIA
«Stādaudzētava «Blīdene»» eglīšu tirgotājs Dzintars Gailis, kurš
iekārtojies pretim «Kanclera
namam» Driksas ielā, stāsta,
ka šogad jelgavnieki svētkiem
gatavojas ļoti aktīvi. Uzņēmēju
un privātmāju īpašnieku vidū
pieprasītas ir teju trīs metrus
garās kuplās baltegles, savukārt
daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji
izvēlas smalkākas Latvijas formētās meža egles, kā arī pavisam
nelielas eglītes podiņos. «Ikvienai ģimenei ir savas vēlmes un
tradīcijas, tādēļ šogad parūpējos
par pietiekami plašu egļu izvēli.
Nesen bija atnākusi ģimene,
kurai vajadzēja egli podiņā, jo
katru pavasari viņi brauc uz
talku mežā, kur iestāda savu
Ziemassvētku eglīti,» stāsta
tirgotājs, papildinot, ka eglīšu
cena atkarīga no egles šķirnes un
lieluma. Piemēram, eglītes podi-

ņos var iegādāties par pārdesmit
eiro, vidēja izmēra eglītes – sākot
no 20 eiro, bet lielākās maksā
vairāk par 45 eiro.
Savukārt SIA «Egļu serviss»
tirgotājs Jorens Zeltiņš-Šliškēvičs, kurš šogad tirgojas pie
«Valdekas», stāsta, ka šosezon
populāras ir sudrabegles podiņos, kas ir ar asām skujām un
izteiktu egles smaržu, kā arī
kuplās ‘Nordmann’ šķirnes egles, kas praktiski nebirst, bet arī
nesmaržo. «Jelgavniekus nākas
mācīt, kā rūpēties par eglīti, jo
teju katrs otrais klients stāsta,

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

ka pagājušajā gadā eglei visas
skujas nobirušas jau pirmssvētku laikā,» tā tirgotājs, skaidrojot,
ka ikvienai eglītei ir nepieciešams ūdens, kā arī pēc iespējas
vēsāka vide, proti, to noteikti nevajadzētu novietot pie radiatora.
Jāpiebilst, ka vienu eglīti
savām vajadzībām bez maksas
var nocirst AS «Latvijas valsts
meži» apsaimniekotajos mežos,
tomēr šajā gadījumā jāņem vērā
dažādi nosacījumi, piemēram,
izvēlēties drīkst tikai tādas egles,
kas aug ceļa un grāvju malās, ne
jaunaudzēs.
Foto: JV

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Atbilstoši spēkā esošajiem
noteikumiem bērnu reģistrēt
mācībām 1. klasē var gan
klātienē izglītības iestādē,
gan elektroniski. Iesniegumu
iesniedzot personīgi, bērna
likumiskajam pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Savukārt, veicot reģistrāciju elektroniski,
bērna likumiskais pārstāvis
pa izglītības iestādes e-pastu
nosūta iesniegumu ar drošu
elektronisko parakstu un laika zīmogu, pievienojot bērna
dzimšanas apliecības kopiju.
Izglītības iestāde vienas dienas
laikā elektroniski informē bēr-

na vecākus par sūtītā iesnieguma saņemšanu.
Iesniegumus izglītības iestādes pieņems līdz 1. martam,
kad tiks uzsākta arī 1. klašu
komplektēšana – tā tiks organizēta, ievērojot prioritāro
secību. Kā pirmie konkrētajā
izglītības iestādē tiek uzņemti
tie topošie pirmklasnieki, kuru
māsa vai brālis jau mācās
šajā skolā; bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jelgavas
administratīvajā teritorijā;
ja konkrētajā iestādē bērns
apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu vai ja
bērna vecāks vai likumiskais
pārstāvis strādā šajā iestādē.
Pārējie bērni tiek uzņemti
iesniegumu reģistrēšanas secībā. Jāpiebilst, ka iesniegumu
izskatīšana prioritārā secībā
neattiecas uz pamatizglītības
profesionāli orientētā virziena
(mūzika un sports) izglītības
programmu.
Nākamajā, 2018./2019., mācību gadā izglītības iestāžu
1. klasēs plānots uzņemt 616
bērnus: 3. sākumskolā – 112;
4. sākumskolā – 140; 2. pamatskolā – 84; Tehnoloģiju vidusskolā – 56; 4. vidusskolā – 112;
5. vidusskolā un 6. vidusskolā
– katrā pa 56 skolēniem.

Skolu e-pasta adreses,
iesniegumu iesniedzot elektroniski
Izglītības
iestāde

Adrese,
tālrunis

E-pasts

Jelgavas
3. sākumskola
Jelgavas
4. sākumskola

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

pieteikums.3ssk@izglitiba.jelgava.lv

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

pieteikums.4vsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas
2. pamatskola
Jelgavas
Tehnoloģiju
vidusskola
Jelgavas
4. vidusskola
Jelgavas
5. vidusskola
Jelgavas
6. vidusskola
Jelgavas
1. internātpamatskola –
attīstības centrs
Jelgavas
2. internātpamatskola

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

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

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

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Jelgavā ir labākais dzimstības
rādītājs starp lielajām pilsētām»
Foto: Ivars Veiliņš

Cienījamie jelgavnieki!
Ziemassvētkos pilsētas iedzīvotājiem
novēlu cilvēcisku laimi, mīlestību un saticību ģimenē! Lai jaunajā – mūsu valsts
pastāvēšanas 100. jubilejas gadā – ikvienam izdodas paveikt kaut vienu labu darbu savas ģimenes, pilsētas un valsts labā!
Tad mēs sajutīsim kopību, mūsu spēku un
darīsim Latviju stipru un laimīgu.

Priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu jauno – 2018. – gadu!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš
 Jānis Kovaļevskis

«Šogad paveikti vairāki pilsētas infrastruktūrai nozīmīgi
darbi, kā arī aizsākti un ieplānoti jauni. Padarīto darbu
sarakstā ir Atmodas un Rūpniecības ielas rekonstrukcija, atjaunotais Akadēmijas ielas posms, uzsāktā Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcija. Tāpat veikti priekšdarbi, lai
nākamgad uzsāktu Loka maģistrāles rekonstrukciju
un Romas ielas asfaltēšanu. Daudz strādājam, lai
sagatavotos pārmaiņām izglītības sistēmā un pilnveidotu pilsētas izglītības iestāžu piedāvājumu atbilstoši
mūsdienu vajadzībām. Pārmaiņām jābūt rūpīgi izplānotām un balstītām uz ilgtermiņa attīstību, ņemot vērā
iespējamību, ka Jelgavai būs jāuzņem vairāk skolēnu
arī no citām pašvaldībām,» atskatoties uz aizvadīto
gadu, saka Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot, ka izglītības sistēmas pārmaiņu procesā
būtiska loma būs pilsētas izglītības iestāžu vadītājiem.
Sarunā ar domes priekšsēdētā- koka būvelementi. Redzams arī
ju – plašāk par aizvadīto gadu un tas, ka pēc kara, atjaunojot ēku,
pilsētas attīstības iecerēm.
izmantoti neatbilstoši celtniecības
materiāli. Katrs šāds atklājums
Kā vērtējat Izglītības un tiek fiksēts, lai veiktu attiecīgas
zinātnes ministrijas priekšli- izmaiņas projektā, un katras
kumu par skolu tīkla sakārto- izmaiņas apstiprināšana, pēc
šanu Jelgavā?
šābrīža būvniecības regulējuma,
Ir skaidrs, ka tuvāko gadu laikā aizņem apmēram mēnesi. Šobrīd
pārmaiņas būs. Pašlaik notiek ir veiktas nepieciešamās izmaiņas
visas pilsētas izglītības sistēmas un ar būvniekiem esam vienojuaudits, vērtējam eksāmenu re- šies par rekonstrukcijas termiņa
zultātus, mācību iestāžu ēku no- pagarināšanu līdz 2019. gada 1.
slodzi, lai varētu spert turpmākos jūnijam.
soļus izglītības kvalitātes celšanai.
Protams, jāpatur prātā valsts līLai gan sākotnējie aprēmenī realizējamā iecere par pāreju ķini liecināja, ka pēc bērnuuz apmācību valsts valodā visās dārzu «Zīļuks» un «Ķipari»
valsts un pašvaldību finansētajās rekonstrukcijas pašvaldība
vidusskolās. Sadarbībā ar skolu kopā ar privātajām pirmsskovadības komandām analizēsim arī las izglītības iestādēm spēs
to, cik efektīvs ir kopējais izglītības nodrošināt vietu bērnudārzā
iestāžu tīkls. Korekcijas šajā pro- visiem, kam tā nepieciešama,
cesā var ieviest apkārtējo novadu faktiski pieprasījums jopropieņemtie lēmumi attiecībā uz jām pārsniedz piedāvājumu.
savām izglītības iestādēm.
Vai pilsētas plānos ir vēl viens
Izmaiņas skolu tīklā atbilstoši bērnudārzs?
faktiskajai situācijai un reālajām
Pilsēta aug un attīstās – pēc
vajadzībām plānots veikt, sākot Vides aizsardzības un reģionālās
ar 2019./2020. mācību gadu, kad attīstības ministrijas datiem par
savās telpās no pils atgriezīsies 2016. gadu, tieši Jelgavā bija
Valsts ģimnāzijas pedagoģiskais lielākā dzimstība starp Latvijas dekolektīvs un skolēni.
viņām lielajām pilsētām. Uz 1000
jelgavniekiem mums ir 12,88 jaunVai Valsts ģimnāzijas re- dzimušie, bet vidējais rādītājs starp
konstrukcija norit pēc plāna? pilsētām ir 10,4 jaundzimušie.
Kā ierasts, objektos, kam ir Nākamgad sāksim projektēt jaunu
valsts kultūras pieminekļa sta- bērnudārza ēku. Par to, kur tieši
tuss, projektā nākas veikt virkni tā būs, vēl lemsim, bet skaidrs, ka
izmaiņu, jo, uzsākot būvniecību, bērnudārzs atradīsies Pārlielupē,
atklājas jauni apstākļi. Piemē- kur šobrīd ir lielākais iedzīvotāju
ram, atsevišķās vietās atklājās, skaita pieaugums. Ir iecere, ka
ka betona konstrukciju vietā ir jaunā ēka tiks būvēta no koka

paneļu konstrukcijām, veidojot piemēram, Satiksmes ielā vidēji
bērniem ekoloģisku un mūsdienu dienā pārvietojas 4500 automašīprasībām atbilstošu vidi.
nu. Līdzīga situācija ir Pulkveža
Brieža ielā un Meiju ceļā, kur
Pārmaiņas iecerētas Pils atrodas Jelgavas Autobusu parks.
salā, kur tiks labiekārtota teritorija, izbūvēts skatu tornis,
Pilsētas ārtelpu veido ne
kā arī jauna airēšanas bāze. vien ielas, parki un skvēri, bet
Pēc Lielupes promenādes iz- arī daudzdzīvokļu ēku iekšpabūves, Pasta salas un Čakstes galmi, kas Jelgavā, līdzīgi kā
bulvāra rekonstrukcijas vēlamies daudzviet Latvijā, nav labāspert nākamo soli un sakārtot kajā stāvoklī. Iedzīvotājiem
teritoriju Pils salā no tilta pār pārsvarā gadījumu joprojām
kanālu līdz dabas liegumam, kur ir grūti pieņemt, ka arī pamitinās savvaļas zirgi. Projekts galms ir viņu kopīpašums,
jau apstiprināts, un pavasarī tiks par kuru, tāpat kā par māju,
uzsākta skatu torņa būvniecība ir jāuzņemas solidāra atbilun teritorijas labiekārtošana. Sa- dība. Turklāt arī pašvaldības
vukārt airēšanas bāzes attīstībai līdzfinansējuma programma
piesaistīsim valsts investīcijas. Ar iekšpagalmu sakārtošanai sisavu ieguldījumu šīs teritorijas tuāciju nav būtiski mainījusi.
sakārtošanā vēlas piedalīties arī
Jebkurai programmai vai iniJahtklubs. Pēc projekta realizē- ciatīvai, kas skar daudzu cilvēku
šanas Lielupe jelgavniekiem un intereses, ir vajadzīgs laiks. Arī ēku
mūsu viesiem kļūs vēl pieejamāka. siltināšanā situācija bija līdzīga,
bet tagad jau redzam, ka interese
Nākamgad plānots asfaltēt par to būtiski palielinājusies un
Romas ielu, kas būtiski paaug- pilsētā veidojas kvartāli, kur ir
stinās iedzīvotāju komforta renovētas vairākas blakus esošās
līmeni šajā mikrorajonā. Vai daudzdzīvokļu ēkas. Nepieciešaperspektīvā iecerēts uzla- mi pozitīvie piemēri, lai cilvēki
bot arī citu
arvien vairāk
mikrorajonu
apzinātos, ka
centrālās ieir saimnieki ne
las ar grants
tikai savam dzīsegumu?
voklim, bet arī
Šobrīd Romājai un pagalmas ielā samam.
kārtotas visas
Pilsētā ir
apakšzemes
realizēti vaikomunikācijas
rāki veiksmīgi
– saimnieciskā
pagalmu labiekanalizācija,
kārtošanas proūdensvads,
jekti, un šobrīd
elektrības tīktiek noslēgti
li – un izstrādarbi Katoļu
dāts tehniskais
ielas 6. un 8.
projekts ielas
nama pagalmā.
asfaltēšanai no
Lai veicinātu
Zemeņu līdz Turaidas ielai. Ja iedzīvotāju aktivitāti, pārskatīiepirkuma konkursā būvnieka sim pašvaldības līdzfinansējuma
piedāvātā cena atbildīs plānota- saņemšanas nosacījumus, dodot
jam, projekts tiks realizēts pilnā iespēju realizēt projektu divos
apjomā, bet, ja šī summa pārsniegs gados,, jo samērā ilgs laiks paiet
plānotās izmaksas, projektu reali- būvniecības dokumentācijas sazēsim divās kārtās, un nākamgad gatavošanai. Vēl nākamgad tiks
tiks asfaltēts Romas ielas posms no realizēts pagalma labiekārtošanas
Zemeņu līdz Elejas ielai.
projekts RAF dzīvojamajā masīvā
Citu grants seguma ielu as- pie ēkas Loka maģistrālē 17, kur
faltēšana šobrīd nav plānota, jo atrodas bibliotēkas filiāle «Pārliel
prioritāri vēlamies sakārtot ielas upe» un tiks veidots Pārlielupes
ar lielāko satiksmes intensitāti, Jauniešu centrs.

«Varam būt gandarīti,
ka pilsētas devums,
veidojot ģimenēm draudzīgu vidi, ir novērtēts
arī valsts līmenī. Konkursā starp deviņām
lielajām pilsētām esam
trīs ģimenei draudzīgāko pašvaldību vidū.»

Kādā stadijā ir Pasta salas
slidotavas un estrādes liekto
konstrukciju jumta seguma
izbūves projekts?
Darbi ir uzsākti. Ar būvniekiem
esam vienojušies, ka slidotavas
jumts tiks izbūvēts līdz 2018. gada
februāra beigām, bet estrādes
jumts ekspluatācijā jānodod līdz
jūlijam. Tas būs unikāls projekts
ar liektajām koka konstrukcijām
60 metru garumā. Pēc šī projekta
realizācijas Pasta salas piedāvātās
iespējas būtiski paplašināsies, gan
rīkojot vasaras brīvdabas koncertus, gan izmantojot slidotavu.
Vai ir kāda virzība Jelgavas
tirgus attīstības projektam
pie dzelzceļa stacijas pēc
investora piesaistes SIA «Jelgavas tirgus»?
Ir izstrādāts jaunā tirgus skiču
projekts ar paviljoniem, tirdzniecības vietām un tirdzniecības
centru, kur plānots arī kinoteātris. Šobrīd projekts tiek skaņots
ar «Latvijas dzelzceļu», jo tirgus
atradīsies tiešā stacijas un sliežu
ceļa tuvumā. Pēc saskaņojuma
saņemšanas tiks uzsākta tehniskā projekta izstrāde, bet nākamā
gada rudenī vai 2019. gada pavasarī varētu sākties celtniecība.
Pašvaldība cieši sadarbojas
ar Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) reģionālo nodaļu, organizējot seminārus uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem
un analizējot situāciju nodokļu nomaksas jomā. Kādi
ir šīs sadarbības rezultāti?
Jau gadu pilsētā regulāri tiek
rīkoti VID tematiskie semināri.
Par to, ka cilvēkiem tie ir vajadzīgi, liecina šo semināru kup
lais apmeklējums. Lielākā daļa
uzņēmēju un pašnodarbināto
vēlas sakārtot savas attiecības
ar valsti. Mēs redzam, ka arvien
vairāk cilvēku reģistrē savu
uzņēmējdarbību, arī nodokļu
ieņēmumi pakāpeniski pieaug.
Taču paradumi nemēdz mainīties
vienā dienā, tādēļ šo sadarbību
esam gatavi turpināt.
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras aptauja
liecina, ka ar darbaspēka trūkumu saskārušies 60 procen-

ti uzņēmumu. Kāda situācija
darbinieku piesaistes jomā ir
Jelgavā?
Jelgavā, tāpat kā citās vietās
Latvijā ar augstu ekonomisko
aktivitāti, darba tirgus ir samērā
karsts, tomēr investoru interese
un aktivitāte liecina, ka pie zināmu
nosacījumu izpildes darbiniekus
joprojām ir iespējams piesaistīt.
Piemēram, dzesēšanas iekārtu
ražotājs «AKG Thermotechnik
Lettland» ir pieņēmis lēmumu
par papildu investīciju ieguldīšanu 10 miljonu eiro apmērā, lai
dubultotu ražošanas apjomu. Lai
to realizētu, uzņēmums plāno
piesaistīt vēl 150 darbinieku,
strādājošo skaitu palielinot līdz
400. Galvenais, kas šobrīd interesē darbinieku, ir stabilitāte,
atbilstošs atalgojums ar sociālajām garantijām un mājokļa
pieejamība. Uzņēmumi, kuri
var nodrošināt šos nosacījumus,
arī šābrīža tirgus situācijā spēj
piesaistīt darbiniekus.
Lai uzņēmējiem atvieglotu
darbinieku piesaisti, strādājam
pie jaunas pašvaldības mājokļu politikas. Tas nozīmē, ka
aicināsim uzņēmējus piedalīties kopīgu daudzdzīvokļu ēku
projektu realizācijā. Šajā programmā iesaistīsies arī Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde,
kas ar Vācijas Vides ministrijas
atbalstu izstrādā zemu izmaksu
daudzdzīvokļu ēkas projektu. Tas
būs pašvaldības īres nams, kurā
varēsim piedāvāt īres dzīvokļus
speciālistiem.
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Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
publicēts Jelgavas pilsētas
logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 22. decembrī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005507 vai 63005558.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Būvē jaunu tehniskās
apskates
staciju

Katrs desmitais pareizās atbildes autors
saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības
sarūpētu balvu.

No 1.lpp.

jāatzīmē Roberts Lagzdiņš,
kurš pasaules čempionā junioriem izcīnīja sudrabu kanoe
airēšanā,» spilgtākos šī gada
notikumus Jelgavas sporta
dzīvē ieskicē Sporta servisa
centra vadītājs Juris Kaminskis, piebilstot: izvērtējot
2017. gada rezultātus, šobrīd
seši Jelgavas sportisti iekļauti
Latvijas Olimpiskās vienības
vasaras sastāvā startiem nākamā gada sacensībās.
Šogad balvas tiks pasniegtas
desmit nominācijās, nosakot
2017. gada labāko sportisti,
sportistu un treneri olimpiskajos sporta veidos, 2017. gada
labāko sportistu un treneri
neolimpiskajos sporta veidos,
2017. gada perspektīvāko
sportistu, 2017. gada sporta
skolotāju un labāko sporta
spēļu komandu. Tāpat tiks
pasniegta balva par ieguldījumu sportā un augstiem sporta
sasniegumiem 2017. gadā.
Balvas saņems 41 laureāts.
Laureāti tiek noteikti Jelgavas
domes Sporta komisijas sēdē,
piedaloties sporta skolu direktoriem, sporta skolotājiem,
sporta klubu un citu sporta
organizāciju pārstāvjiem.
Pasākumu «Sporta lau
reāts» organizē Sporta servisa
centrs sadarbībā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldību.

Ar pašvaldības
līdzfinansējumu kanalizācijai
pieslēgtas 11 mājas
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgusies šī gada
pašvaldības programma «Dzīvojamo
māju pieslēgšanās
centralizētajai kanalizācijas sistēmai»,
kas paredz iespēju
saņemt pašvaldības
līdzfinansējumu līdz
pat 50 procentiem
no būvdarbu izmaksām. Šogad šo iespēju izmantojušas
11 mājas, apgūstot
mazāk nekā pusi no
pašvaldības šim mērķim paredzētā finansējuma.
SIA «Jelgavas ūdens» Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode informē,
ka šogad pašvaldības atbalsta
saņemšanai kopumā tika iesniegti 14 pieteikumi – 12 no
privātmājām un divi no četru
un vairāk dzīvokļu mājām.
Pilnībā projektu realizēja un
pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas ar «Jelgavas ūdeni»
līdzfinansējumu saņems 11

mājas, tostarp abas pieteiktās
daudzdzīvokļu mājas – Lietuvas šosejā 42/44 un Tērvetes
ielā 49.
Realizētie projekti liecina,
ka centralizētajai kanalizācijai īpašumi tiek pieslēgti
gan rajonos, kur kanalizācija
izbūvēta par ES līdzekļiem,
gan tur, kur tīkli bijuši jau
agrāk. Šogad ar pašvaldības
līdzfinansējumu centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas
privātmājas Parka ielā, Druvu
ielā, Vidus ielā, Lietuvas šosejā, Miezītes ceļā, Vecajā ceļā,
Nākotnes ielā, Veco Strēlnieku ielā, Zāļu ielā.
Pašvaldība no budžeta līdzekļiem programmai «Dzīvojamo māju pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai» šogad bija paredzējusi
30 000 eiro, no kuriem apgūti
ir 12 345,75 eiro. Jāatgādina,
ka viena privātmāja varēja
saņemt līdzfinansējumu līdz
50 procentiem, bet nepārsniedzot 1000 eiro, savukārt viena
četru un vairāk dzīvokļu
māja – līdzfinansējumu līdz
50 procentiem, bet kopumā
nepārsniedzot 2500 eiro.

Īsi
 SIA «Jelgavas tirgus» administrācija informē, ka tirgus no
22. līdz 24. decembrim, kā arī
30. un 31. decembrī pircējus
gaidīs no pulksten 8 līdz 16,
savukārt 25., 26. decembrī
un 1., 2. janvārī būs slēgts.
Jāpiebilst, ka «Jelgavas tirgus»
izstrādājis savu mājaslapu www.
jelgavastirgussia.lv, kurā atrodama vispārēja informācija par tirgu,
kontaktinformācija, tirdzniecības
noteikumi, kā arī aktuālās ziņas
par darba laika izmaiņām un notikumiem tirgū.
 Akadēmijas ielas posmā no
Elektrības ielas līdz autobusu
pieturai «Raiņa iela» noteikts
stāvēšanas ierobežojums – turpmāk darba dienās no pulksten
8 līdz 18 ielas labajā pusē automašīnu varēs atstāt uz laiku
līdz divām stundām, informē
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». «Pilsētsaimniecībā»
skaidro, ka lēmums par stāvēšanas ilgumu Akadēmijas ielas
posmā pieņemts Satiksmes kustības drošības komisijā, izvērtējot
iedzīvotāju priekšlikumus.

Sveiks gada labākos
sportistus un trenerus
Pasākumā tiks godināti
2017. gada Jelgavas sporta izcilnieki – sportisti, treneri un
sporta dzīves veidotāji, kuri
šogad uzrādījuši augstvērtīgus sportiskos rezultātus
un iedvesmojuši aktīvam
dzīvesveidam jauno paaudzi.
«Šī gada lielākais jelgavnieku
sportiskais sasniegums ir kvalificēšanās ziemas olimpiskajām spēlēm – tas, ka pilsētas
sportists piedalītos olimpiskajās spēlēs, ir sen nebijis
notikums, turklāt šogad tas
izdevies diviem sportistiem
uzreiz! Viena olimpiete ir
Jelgavas Ledus sporta skolas
absolvente daiļslidotāja Diāna Ņikitina, kura vasarā ar
pašvaldības atbalstu sāka trenēties Šveicē pie olimpiskā vicečempiona Stefana Lambjēla
un pusgada laikā ir uzrādījusi
ļoti labus rezultātus. Otrs
mūsu olimpietis ir Jelgavā bāzētās valsts šorttreka izlases
pārstāvis Roberts Zvejnieks.
Liels prieks ir arī par mūsu
Eiropas čempioniem Edgaru
Krūmiņu un Kalvi Kalniņu
– Edgars Latvijas 3x3 basketbola izlases sastāvā rādīja lielisku sniegumu un tika atzīts
par turnīra vērtīgāko spēlētāju, bet Kalvis šogad kļuva par
Eiropas čempionu karatē. Vēl
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Pagājušajā nedēļā
Aviācijas ielā 40 iemūrēts jaunās tehniskās
apskates stacijas ēkas
pamatakmens. «Šī stacija pakalpojumus ļaus
nodrošināt jaunā līmenī – tā būs plašāka,
modernāka un vieglāk pieejama arī kravas
automašīnām,» stāsta
Ceļu satiksmes drošības
direkcijas (CSDD) valdes
priekšsēdētājs Andris
Lukstiņš. Plānots, ka
2019. gadā šajā vietā
tiks uzbūvēta arī jauna
CSDD Jelgavas nodaļas
administratīvā ēka, līdz
ar to tā kļūs par plašāko un modernāko
CSDD reģionālo nodaļu
Latvijā.
«Jau pirms vairākiem gadiem,
domājot par to, kā nodrošināt
klientu apkalpošanu atbilstoši
CSDD standartiem, bija skaidrs,
ka Jelgavā ir jāpaplašina klientu
apkalpošanai paredzētās telpas,
tostarp tehniskās apskates jomā,»
tā A.Lukstiņš, skaidrojot: šobrīd
tehniskās apskates stacijas kapacitāte Jelgavā ir nepietiekama – tās
noslodze ir vidēji 200 klientu dienā, tāpat piedzīvoti gadījumi, kad
rindas pie tehniskās apskates līni-

jām veidojas tik garas, ka traucē
satiksmes organizāciju Satiksmes
ielā, kur šobrīd atrodas CSDD
Klientu apkalpošanas centrs un
tehniskās apskates stacija.
A.Lukstiņš norāda, ka paplašināt teritoriju Satiksmes ielā
nav iespējams, tādēļ sadarbībā ar
pašvaldību meklēta alternatīva.
«Mums ir iecere veidot modernu
un plašu CSDD Jelgavas nodaļu,
tādēļ vajadzēja pietiekami lielu zemesgabalu,» tā viņš, piebilstot, ka
izvēlēta rūpnieciskā zona pilsētas
robežās, jo pa apvedceļu tai ērti
varēs piekļūt arī ar kravas automašīnām, kas dodas uz tehnisko
apskati, tostarp no reģiona un
citām pilsētām. Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
papildina, ka stacijas būvniecība
rūpnieciskajā zonā mazinās arī
šobrīd aktuālo satiksmes intensitāti pilsētas centrā.
Paredzēts, ka jaunā tehniskās
apskates stacija Jelgavā spēs
nodrošināt pakalpojumu pieejamību krietni vairāk klientiem:
ja šobrīd maksimāli var apkalpot
250 klientu dienā, tad jaunajā
stacijā tie būs vismaz 300 klientu
dienā. Proti, tehniskās apskates
stacijā Satiksmes ielā pieejama
viena vieglo automašīnu un viena
kravas automašīnu tehniskās
apskates līnija, savukārt jaunajā
paredzēts izbūvēt kopumā četras
apskates līnijas – trīs vieglajām
automašīnām un vienu kravas

transportlīdzekļiem. Papildus būs
arī divi boksi dīzeļtransportlīdzekļu pārbaudei.
«Jaunajā stacijā paredzēts uzlabot automašīnu caurplūdi, kas ir
problemātiska pašreizējās līnijās,
kā arī ieviest sistēmu ar kārtas
numuriem,» stāsta ēkas projektu
izstrādātāja biroja «Arhis» arhitekts Jānis Zvejnieks, skaidrojot,
ka sistēma būs līdzīga tai, kāda
darbojas bankās, proti, cilvēks
veiks pakalpojuma apmaksu,
un viņam tiks izsniegts kārtas
numurs tehniskās apskates rindā.
Jaunās tehniskās apskates
stacijas ēkai jau ieklāti pamati, un
tiek lēsts, ka būvobjektu varētu
pabeigt nākamā gada septembrī.
Uzsākot darbu tehniskās apskates
stacijai Aviācijas ielā, Satiksmes
ielā šo pakalpojumu vairs nenodrošinās, taču tur turpinās sniegt
pārējos CSDD pakalpojumus.
Taču jau 2019. gadā līdzās jaunajai tehniskās apskates stacijai
plānota arī CSDD biroja ēkas
izbūve, kā arī plaša un moderna
figūru laukuma ierīkošana CSDD
braukšanas eksāmena vajadzībām. Plānots, ka, īstenojot šos
projektus, CSDD Jelgavas nodaļa
pilnībā pārcelsies uz Aviācijas ielu.
Ēkas projektu izstrādājis arhitektu birojs «Arhis», savukārt
celtniecību veic SIA «Latvijas
energoceltnieks». Paredzamās
būvniecības izmaksas ir 1,8 miljoni eiro.

Svētkos būs izmaiņas autobusu kursēšanas grafikā
 Ritma Gaidamoviča

Ziemassvētkos un jaunā gada pirmajā dienā
sabiedriskais transports
Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos kursēs
pēc svētdienas kustības
saraksta. Turklāt 1. janvārī būs atcelti vairāki
agrākie reisi.
SIA «Jelgavas autobusu parks»
informē, ka 1. janvārī 1. maršrutā
nekursēs reiss pulksten 7.02 no
pieturas «Centrs» uz Mežvidiem,
8.43 no «Centra» uz Tušķiem,
7.55 no «Centra» uz Ozolnieku
vidusskolu, 7.40 no Tušķiem uz
Ozolnieku vidusskolu, 8.58 no
Tušķiem uz «Centru», 7.31 no
Mežvidiem uz «Centru», kā arī
pulksten 8.20 no Ozolnieku vidusskolas uz «Centru».
2. maršrutā nekursēs reiss pulksten 7.28 no «Centra» uz Svētes
skolu, 9.13 no «Centra» uz Svēti,
pulksten 8 no Svētes skolas uz Teteli un 9.50 no Svētes uz «Centru».
4. maršrutā – reiss pulksten

6.20, 7.10 un 8 no Meiju ceļa, kā
arī pulksten 6.45, 7.35 un 8.25 no
«Psihoneiroloģiskās slimnīcas».
5. maršrutā nekursēs autobuss
pulksten 6.40 un 8.07 no «Bankas»
uz Bērzu kapiem, pulksten 7.08 un
8.30 no Bērzu kapiem uz Blukām,
pulksten 7.46 no Blukām uz Bērzu
kapiem un pulksten 9.10 no Blukām uz «Banku».
7. maršrutā – autobuss pulksten
6.55 no Meiju ceļa un pulksten
7.35 no Kārniņiem.
8. maršrutā nekursēs reiss pulksten 6.23 un 7.23 no «Centra» uz
Bemberiem, 7.57 no «Centra» uz
Mežvidiem, pulksten 6.36 un 7.11
no «Autoostas» uz Romas krogu,
pulksten 6.55 un 7.55 no Bemberiem, pulksten 8.28 no Mežvidiem,
kā arī pulksten 7.10 un 7.44 no
Romas kroga.
9. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 6.04, 7.16, 8.17 un 9.19 no
«Centra» uz Āni, 6.49 no «Centra»
uz Baložu kapiem, pulksten 8.01
un 9.03 no «Centra» uz Kastaņu
ielu, pulksten 7.02 no Baložu
kapiem, 7.08, 8.09 un 9.11 no
Kastaņu ielas, pulksten 6.27, 7.38,

8.40 un 9.45 no Ānes.
11. maršrutā jaunā gada pirmajā dienā nekursēs autobuss
pulksten 6.50 no Meiju ceļa, 7.21
no «Centra» uz «Agroķīmiju» un
pulksten 7.46 no «Agroķīmijas».
14. maršrutā – autobuss pulksten 7.45 no Meiju ceļa, pulksten
7.53 no «Autoostas» un pulksten
8.15 no Baložu kapiem.
15. maršrutā – pulksten 7.25
no Satiksmes ielas, 7.40 no «Cukurfabrikas» uz «Akvu», 7.45 no
«Akvas», pulksten 7.50 no Cukurfabrikas stacijas uz 6. vidusskolu,
8.03 no 6. vidusskolas.
18. maršrutā nekursēs reiss
pulksten 8.20 no Meiju ceļa, 8.56
no Ozolnieku vidusskolas; 19. maršrutā – pulksten 6.49 no «Centra»
uz Viesturu staciju, pulksten 7.17,
8.50 no Viesturu stacijas, 8.06 no
Bērzu kapiem, bet 22. maršrutā –
pulksten 5.53 no Meiju ceļa, 6.20,
7.10 no Dzelzceļa stacijas, kā arī 6,
6.39 un 7.25 no Asteru ielas.
Ar izmaiņām jārēķinās arī reģionālajos maršrutos – precīzs autobusu kursēšanas grafiks pieejams
mājaslapā www.jap.lv.

 Jelgavas Vieglatlētikas klubs
skriešanas cienītājus un aktīvā
dzīvesveida piekritējus 2017.
gadu aicina noslēgt ar kopīgu
skrējienu Pasta salā «Veco gadu
pavadot». Starts skrējienam tiks
dots sestdien, 30. decembrī,
pulksten 12 pie slidotavas Pasta
salā, bet dalībnieku pulcēšanās
un reģistrēšanās sāksies pulksten 11.15. Vecgada skrējienā
aicināts piedalīties ikviens interesents neatkarīgi no vecuma.
Pasākuma idejas autors Edgars
Simanovičs uzsver: «Katrs dalībnieks varēs izvēlēties sev piemērotāko distanci – 1,4 kilometrus jeb
vienu apli vai 5,6 kilometrus jeb
četrus apļus. Šī ir lieliska iespēja
izkustēties.» Dalība skrējienā – bez
maksas. Pēc skrējiena visi dalībnieki saņems piemiņas apliecinājumu, kurā varēs ierakstīt noskrieto
distanci un tajā pavadīto laiku.
Pēc finiša būs iespēja sasildīties
ar siltu tēju, kā arī cienāties ar
piparkūkām un mandarīniem.
Organizatori skrējiena dalībniekus
aicinās piedalīties arī loterijā, kur
tiks izlozētas dažādas aktīvam dzīvesveidam noderīgas balvas. Skrējienu organizē biedrība «Jelgavas
vieglatlētikas klubs» sadarbībā ar
Sporta servisa centru.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) paziņojusi labākos autobusa vadītājus novembrī – tie ir
Natālija Rahova un Dainis Jurušs.

Uzņēmums informē, ka N.Rahova
atzīta par novembra labāko vadītāju pilsētas pārvadājumos, bet
D.Jurušs – reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos. JAP labāko šoferu
nominēšanu ieviesa, lai papildus
motivētu autobusa vadītājus un
ar naudas balvu pateiktu paldies
par kvalitatīvi un atbildīgi paveiktu darbu. Nosakot labāko šoferi,
tiek ņemts vērā, piemēram, vai
nav saņemtas pasažieru sūdzības
par konkrēto šoferi, vai viņš paveicis darbu noteiktajā apjomā un
kvalitātē, vai nav pārkāpumu, vai
autobuss ir labā tehniskā kārtībā,
degvielas patēriņš un citi kritēriji.
 Aviācijas ielas posmā no
Paula Lejiņa ielas līdz Loka
maģistrālei līdz 28. decembrim
būs aizliegta satiksmes kustība,
tāpēc uz laiku slēgtas arī divas
sabiedriskā transporta pieturas
un mainīti autobusu kustības
maršruti, informē SIA «Jelgavas
autobusu parks». 5., 11., 15., 19.
un 25. maršruta autobusi slēgto
Aviācijas ielas posmu apbrauks pa
Pumpura, Paula Lejiņa un Rīgas
ielu. Jautājumu gadījumā iedzīvotāji aicināti zvanīt pa bezmaksas
diennakts informatīvo tālruni
63045945.
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Gada nogalē «Jelgavas Vēstnesis» mūsu pilsētas domes deputātiem tradicionāli lūdz izvērtēt aizejošā gada veiksmes un neveiksmes
un ieskicēt darbus jaunajam gadam. Šis gads īpašs ar to, ka jelgavnieki 3. jūnijā ievēlēja jaunu domes sasaukumu,
kas turpmākos četrus gadus pārstāvēs Jelgavas iedzīvotāju intereses.

«Lai daudz sapņu, ideju un
«Bērniem arvien vairāk prasmju jāapgūst
pietiek neatlaidības tās realizēt» ārpus skolas sola»

Jurijs Strods, «Visu Latvijai! – TB/
LNNK»:
«2017. gads bija notikumiem bagāts
un darbīgiem cilvēkiem aizritēja, tēlaini
izsakoties, vienā pūtienā. Domāju, ka
katrs, kurš seko līdzi notikumiem un,
galvenais, pats tajos piedalās, arī atceras
būtiskāko. Es pieminēšu tikai dažas
lietas: ISO 50001 jeb energopārvaldības
standarta ieviešana Jelgavā, kas, cerams,
raisīs izmaiņas ikdienas darbībās un
nākotnē ļaus ietaupīt energoresursus; ar
daudziem projektiem startējām pārrobežu
finansētās aktivitātēs, kur guvām akceptu
pieciem projektiem, kurus tagad uzsākam
realizēt, tostarp uzlabot e-karti, vides
risku pārvaldību, attīstīt kultūras tūrisma
ceļu (Baltu ceļš), pilnveidot bibliotēku
pakalpojumus.
Tāpat turpinām sniegt jaunus un
realizēt akceptētos projektus, piemēram,
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros integrētas lietusūdens
pārvaldības programmu pie Svētes
upes baseina un lidlauka poldera. Arī
tranzītielas – Atmodas un Rūpniecības
ielu – atjaunojām ar apgaismojumu un
kombinēto gājēju un velobraucēju celiņu,
Rubeņu ceļu... Kā redzams, tie parasti ir ar

mūsu līdzfinansējumu, bet ne simtprocentīgi pašu realizētie projekti, jo vēl neesam
sasnieguši pirmskrīzes budžeta līmeni.
Tuvojoties nākamajam gadam, vēlos
vērst uzmanību uz mūsu senču paveikto
un atgādināt dažus faktus, kas var rosināt
pārdomas: nākamgad vajadzētu plašāk
paanalizēt, ko Jelgavai un valstij kopumā
deva tas, ka pirms 260 gadiem (1758.
gadā) Jelgavā iznāca pirmais kalendārs
latviešu valodā «Laiku Grāmata», kas
aizsāka laicīgo un praktisko zināšanu
popularizēšanu Latvijā, vai tas, ka pirms
225 gadiem Jelgavas observatorijā noteica
pilsētas ģeogrāfiskās koordinātes (līdz ar
to Baltijā pirmā observatorija sāka darbu).
Jaunajā gadā izaicinājumu netrūks – tas
ir valsts simtgades gads, un pasākumu būs
daudz. Ceru, ka arī virkne projektu tiks
realizēti vai uzsākti – Loka maģistrāles
rekonstrukcija piecu kilometru garumā,
kanalizācijas centralizēto tīklu attīstība
apmēram 20 kilometru garumā, sakārtota
Prohorova un Neretas iela, Atmodas ielas
posms no Ganību ielas līdz bērnudārzam
«Kāpēcīši», daļa Romas ielas, izbūvēts
restaurācijas centrs Vecpilsētas ielā, vides
objekts «Laika rats 100», skatu tornis Pils
salā pie zirgiem, arī Pasta salas estrādes
jumts, īstenoti daudzdzīvokļu māju siltināšanas projekti un daudzi citi darbi. Bet
galvenais, manuprāt, ir tas, cik aktīvs
būs katrs cilvēks un ar kādu domu rīkosies – lai izdotos kaut ko attīstīt vai tieši
pretēji, jo mēs dzīvojam vienā sabiedrībā,
ar katra rīcību piepildītā, un sabiedrību
arī veidojam visi kopā. Tad darīsim tā, lai
vairotu prieku ģimenē, pilsētā un Latvijā!
Lai visiem 2018. ir veselības pilns, radošs un panākumiem bagāts!»

«Jāspēj visu pilnvērtīgi un
lietderīgi izmantot»
Inese Bandeniece, ZZS:
«Šobrīd pasauli raksturo globalizācija, strauja informācijas tehnoloģiju
attīstība un vērtību daudzveidība,
aizvien neparedzamāka kļūst cilvēku
darbība dažādās jomās. Mēs nezinām,
kādā ekonomiskajā, politiskajā, sociālajā un kultūras situācijā dzīvos šodienas
bērni, kad kļūs par pieaugušajiem.
Mūsu bērniem nākotnē pašiem būs
jārada līdz šim nepieredzēta un mums
nezināma ekonomiskā, politiskā, sociālā un kultūras vide. Izglītības loma
šādos apstākļos mainās – zināšanām
joprojām ir būtiska nozīme, taču līdztekus pamatprasmēm nozīmīgās cilvēka
darbības jomās, lai spētu orientēties
jaunajos apstākļos, svarīgas kļūst
starpdisciplinārās prasmes, dažādas
personības īpašības, attieksme un noteiktu vērtību sistēma.
Sabiedriskajai apspriešanai ir nodots
jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts «Izglītība mūsdienīgai

lietpratībai». Ar to var iepazīties vietnē
www.skola2030.lv, un aicinu ikvienu to
vērtēt un izteikt viedokli. Izglītības iestādes ir iesaistījušās vairākos Eiropas
Sociālā fonda projektos. Ir daudz un
dažādu piedāvājumu un iespēju. Tās
izmantojot, skolas kļūs bagātākas un
pilnveidosies – tikai jāspēj to pilnvērtīgi
un lietderīgi izmantot.
Lai atnāk klusi, balti Ziemassvētki
ar prieku sirdī un mieru dvēselē! Lai
2018. gads bagāts radošām domām un
piepildītām iecerēm!»

gus un mūsdienu prasībām atbilstošu
profesionālo un interešu izglītību, kas
orientēta uz tādu prasmju apguvi, kuras sekmētu iekļaušanos darba tirgū
vai savas uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Bērniem arvien vairāk laika jāpavada
ārpus skolas telpām.
Šogad esam realizējuši plašu
Veselības veicināšanas programmu visām iedzīvotāju grupām, bez
maksas nodrošinot iespēju vingrot,
peldēt, dejot, nūjot un nodarboties
ar citām aktivitātēm, kuras vērstas
uz veselības nostiprināšanu, un tajā
kopumā iesaistījušies aptuveni 1300
jelgavnieku. Šīs aktivitātes turpināsim
arī nākamgad. Tāpat sporta jomā ir
veikti priekšdarbi, lai uzsāktu jaunas
airēšanas bāzes celtniecību Pils salā,
kā arī 4. sākumskolas un Tehnoloģiju

«Mūsu panākumi ir atkarīgi
tikai no mums pašiem»
Roberts Šlegelmilhs, «Visu Latvijai! – TB/LNNK»:
«Šis gads ir bijis notikumiem
bagāts, un visus uzskaitīt nebūtu
iespējams. Gribētu uzsvērt tikai
dažas lietas. Vispirms gribu pateikt
lielu paldies ikvienam, kurš pašvaldību vēlēšanās atdeva savu balsi par
mani, – turpināšu godprātīgi un pēc
labākās sirdsapziņas pildīt deputāta
pienākumus. Paldies arī deputātiem,
kas atbalstīja manu kandidatūru
Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja vietnieka amatam.
Man ir liels prieks, ka šogad bija
atkārtota iespēja balsot un paust
savu viedokli par «Depo» jautājumu. Neesmu pret pašu veikalu, bet
pret tā atrašanās vietu, kā arī pret
veidu, kā tika pasniegta informācija
deputātiem pirms pirmā balsojuma
2014. gadā.
Kaut gan daudzdzīvokļu pagalmu
sakārtošanas programma turpina
darboties jau vairākus gadus, šobrīd būtu nepieciešami uzlabojumi
pašvaldības saistošajos noteikumos,
lai atbalsta programma kļūtu pievilcīgāka.
Mēs Jelgavu mēdzam dēvēt par

vidusskolas stadionu rekonstrukciju.
Savukārt sociālajā jomā mainīsim
pieeju un arvien vairāk pakalpojumu
nodrošināsim ārpus institūcijām, veidojot grupu dzīvokļus, īpaši pielāgotu
māju bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, kā arī sociālo pakalpojumu
centru dažādām iedzīvotāju grupām.
Paldies, jelgavnieki, par atbalstu
un vērtīgiem priekšlikumiem pilsētai
nozīmīgu jautājumu risināšanā!»

«Mums
uzticas, un mēs
nedrīkstam
savus vēlētājus
pievilt»
Vilis Ļevčenoks, ZZS:
«Noslēgumam tuvojas 2017. gads,
kas ir bijis nozīmīgs ikvienam Latvijas
un Jelgavas iedzīvotājam. Šogad
jelgavnieki pašvaldību vēlēšanās ir
ievēlējuši pilsētas domi, un esmu
gandarīts, ka ZZS politisko apvienību tajā pārstāv septiņi deputāti.
Tas nozīmē, ka mums uzticas, mūsu
darbus novērtē, un mēs nedrīkstam
savus vēlētājus pievilt.

viedo jeb gudro pilsētu. Ņemot
vērā informācijas tehnoloģiju lomas pieaugumu mūsdienu pasaulē,
Jelgavai vēl ir uz ko tiekties. Esmu
pārliecināts, ka pašvaldības administratīvos procesus būtu iespējams
optimizēt un izdevumus samazināt,
pašvaldības ikdienas darbā ieviešot
jaunus informācijas tehnoloģiju
risinājumus. Novēlu pašvaldības
administrācijai domāt šajā virzienā
un kļūt vēl viedākai.
Mūsu panākumi ir atkarīgi tikai no
mums pašiem, pašu ieguldītā darba
un attieksmes pret to. Vienalga kādu
darbu darīsi, dari to ar pilnu atdevi,
un tev vienmēr būs darbs un cilvēki
tevi cienīs. Novēlu jums panāku2017. gadā ir realizēti virkne nomiem bagātu 2018. gadu!»
zīmīgu komunālo projektu, kā arī
vairāki projekti ir sagatavoti realizēšanai turpmākajos gados. Šajā gadā
noritēja Rūpniecības un Atmodas
ielas renovācija, bet Akadēmijas iela
atjaunota posmā no Raiņa līdz Lielajai ielai. Pilsētas infrastruktūras
attīstība turpinās arī ūdensapgādes
jomā – ūdensvada un kanalizācijas
izbūve notikusi privātmāju rajonos,
kas dod iespēju iedzīvotājiem savu
īpašumu pieslēgt pilsētas centrālajai
sistēmai. Kopumā līdz 2020. gadam
šim mērķim paredzēti 20 miljoni eiro,
par ko ar darbu izpildītājiem jau ir
noslēgts līgums.
Šogad uzsākta un 2018. gadā
tiks pabeigta divu pilsētniekiem
par gadu, kopā ar dažiem kolēģiem nozīmīgu objektu – Pasta salas brīvJelgavas domē esam paspējuši iedi- dabas estrādes un slidotavas jumta
bināt īstenu un spēcīgu opozīciju. – izbūve. Visus iecerētos projektus
Lēnām sāk mainīties esošās domnie- nav iespējams nosaukt, taču varu
ku kliķes izpratne par to, ko drīkst apgalvot, ka tie visi vērsti uz pilsētas
un nedrīkst darīt. Tomēr vēl tāls ceļš iedzīvotāju labklājības celšanu un
ejams – vienalga, vai mēs runājam pilsētas attīstību.
par šaubīgajiem iepirkumiem (elekJaunajā, 2018., gadā novēlu, lai iktroautobusiem, mikroautobusiem un vienu mūsu pilsētnieku, viņa ģimeni
pasakaini dārgo domes priekšsēdētāja pavada laime, veselība un labklālimuzīnu) vai izpratni par to, kas ir jība. Lai visiem, kas var strādāt, ir
debates un elementāras cieņas izrā- darbs tepat – mūsu zemē, lai ikviens
dīšana pret opozīciju.
Latvijas simtgades jubileju izbauda
Visbeidzot – 2018. gadu uzsākšu klātienē!»
ar jaunu sparu un cerību, ka daudzu
cilvēku mazi, bet labi darbi, ja apvieSagatavoja Ritma Gaidamoviča,
noti kopā, izmainīs gan Jelgavu, gan
foto Ivars Veiliņš un
Latviju kopumā. Mūsu valstij svinot
no personīgā arhīva
simtgadi, tas ir svarīgāk nekā jebkad.»

«Turpināšu strādāt visu
jelgavnieku labā»

Lauris Zīverts, «KPV LV»:
«2017. gads ir bijis cerīgāks par
iepriekšējiem. Jelgavnieki arvien
vairāk sāk apzināties vajadzību pēc
konstruktīvām pārmaiņām. Esmu
pateicīgs saviem vēlētājiem un lepns
pārstāvēt viņu intereses Jelgavas
domē. 2018. gadā turpināšu strādāt
visu jelgavnieku labā. Tas cita starpā arī nozīmē darbu pie Jelgavas
domes īstenoto nelietderīgo tēriņu
izskaušanas. Nevar būt tā, ka pilsētas mērs Andris Rāviņš sevi sauc par
ekonomistu, bet reizē turpina bīdīt
ekonomiski apšaubāmus projektus
un audzēt pašvaldības parādsaistības. Labā ziņa ir tā, ka ilgtermiņā
tas nozīmēs Rāviņa valdīšanas laika
pamatotas beigas. Taču reizē es nevēlos, lai par esošās izpildvaras paviršo
saimniekošanu maksātu Jelgavas
pensionāri, daudzbērnu ģimenes,
skolēni un virkne mazāk aizsargātu
grupu vairākās paaudzēs. Jelgavniekiem ir jāvar justies drošiem par savu
arī zinātnes un studiju infrastruktūras nākotni.
projektu īstenošana.
Nākamajā gadā vēl stingrāk uzGribu novēlēt, lai 2018. gads – Latvijas raudzīšu tiesiskuma un taisnīguma
100 gadu jubilejas gads – jelgavniekiem ir ievērošanu pilsētas pārvaldē. Lai
ļoti veiksmīgs.»
gan esmu deputāts krietni mazāk

«Arī nākamgad pilsētā un pilī
turpināsies vērienīgi darbi»
Andrejs Garančs, ZZS:
«Noslēgumam tuvojas 2017. gads, kas
pilsētā bijis būvdarbiem bagāts. Šogad
ir uzsākta Jelgavas Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcija, Jelgavas pils energoefektivitātes projekta realizācija – notiek pils
fasādes atjaunošana, ventilācijas sistēmas
izbūve un logu nomaiņa. Tāpat Jelgavas
pilī šobrīd tiek remontēta aula, tās foajē,
Zelta un Sudraba zāle, pils gaiteņi, dienvidu kolonāde un citas koplietošanas telpas.
2018. gadā pilsētā tiks uzsākta Loka maģistrāles rekonstrukcija, tāpat turpināsies
darbi Jelgavas pils un LLU dienesta viesnīcu energoefektivitātes projektu realizācijā. Nākamajā gadā Jelgavā tiks uzsākta

Rita Vectirāne, ZZS:
«Vēlos pateikties jelgavniekiem
par izrādīto uzticību pašvaldību
vēlēšanās – tā ir iespēja un atbildība
strādāt, lai ikviens iedzīvotājs ikdienā
saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus
un nepieciešamības gadījumā sajustu
pašvaldības atbalstu.
2018. gadā atzīmēsim Latvijas simtgadi, kas ir simboliska robežšķirtne,
lai vienotos par kopīgām vērtībām,
uz kuru pamata veidosim pilsētas un
valsts labklājību, apzinoties, ka dienas
un gadi aizrit, bet darbi paliek. Šogad
esam daudz strādājuši, lai sagatavotos
gaidāmajām pārmaiņām izglītības sistēmā, prioritāri raugoties uz bērniem
un viņu tiesībām iegūt kvalitatīvu
izglītību. Tas ietver profesionālu skolu
vadības komandu, kvalificētus pedago-
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«Šobrīd mums jārīkojas
prātīgi ar to, kas ir»

«Jelgavā 11 mēnešos notikuši 288
pasākumi ar 435 000 apmeklētāju»

Andrejs Eihvalds, «Saskaņa»:
«3. jūnijā jelgavnieki izvēlējās jauno
pilsētas domi un tos cilvēkus, kuri
pārstāvēs viņu intereses. Jaunajam sasaukumam nācās strādāt ar iepriekšējā
sasaukuma apstiprināto budžetu, pabeidzot iesākto un uzsākot jaunus darbus
un projektus.
Par Jelgavas bērnunamu tika runāts
visā valstī, kā rezultātā iestādei, kurā
esmu strādājis, mainījās vadība. Cerēsim,
ka pārmaiņas nesīs bērniem un darbiniekiem tikai labāko. Vasarā izcēlās konflikts,
jo negaidīti parādījās priekšlikums par
vakarskolas pārcelšanu uz 6. vidusskolas
telpām, taču, pateicoties skolēnu un viņu
vecāku aktīvai rīcībai, šo konfliktu izdevās
atrisināt.
2018. gadā pašvaldība turpinās ieguldīt
līdzekļus mūsu nākotnē, mūsu bērnos:
pirmsskolas izglītības iestādē «Sprīdītis»
tiks veikti energoefektivitātes pasākumi,
tiks turpināta Valsts ģimnāzijas pārbūve,
iesākta telpu pārbūve Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. 2018. gadā beidzot
sāksies Loka maģistrāles rekonstrukcija,
nomainot un izbūvējot apakšzemes
komunikācijas un ceļa segumu, tiks
izbūvēti jauni gājēju un velosipēdistu
celiņi, labiekārtotas piegulošās teritorijas.
Rekonstrukcijas darbi plānoti arī Neretas
un Prohorova ielā, un pašvaldība turpinās
meklēt risinājumus, lai piesaistītu līdzekļus arī citu ielu, piemēram, Satiksmes un

Mintauts Buškevics, ZZS:
«Jelgava strauji attīstās un pamatoti
virzās uz viedās jeb gudrās pilsētas
statusu. Attīstoties infrastruktūrai, aug
prasības pret dzīves kvalitāti. Manas
darbības prioritātes ir kultūras, tūrisma,
sporta, izglītības, sociālo lietu un veselības
aizsardzības joma.
Šī gada veiksme ir mūsu pašu cilvēku,
jelgavnieku, sasniegumi – iegūtās godalgas, parādot, ka mūsu mākslinieki un
sportisti ir visaugstākajā līmenī: Spīdolas
ģimnāzijai – 8. vieta Latvijas skolu reitingā mācību priekšmetu olimpiādēs, «Spīgo» – 3. vieta koru Eirovīzijā, horeogrāfei
Sandrai Kauranenai un rakstniekam
Jānim Joņevam – Latvijas Autortiesību
bezgalības balva, Jelgavas bigbendam – 2.
vieta Nīderlandē, Jaunajam teātrim – galvenā balva Latvijas Jauniešu teātru festivālā, deju studijai «Benefice» – Lietuvas
«Grand Prix», Studentu teātrim – «Grand
Prix» Gruzijā, bet Ādolfa Alunāna teātris
ir viens no skates «Gada izrāde» finālistiem. Šī ir tikai maza daļa no mūsu
cilvēku sasniegumiem, bet lielākais

novērtējums ir pašu jelgavnieku piepildītās skatītāju zāles. Šogad līdz 1. decembrim Jelgavā notikuši 288 pasākumi ar
435 000 apmeklētāju – salīdzinot ar
2016. gadu, pieaugums ir par 73 pasākumiem un 115 000 apmeklētāju.
Vidēji mēnesī kultūras namu apmeklē
18 000 cilvēku, un tas ir kļuvis par pilsētas
kultūras dzīves seju Latvijā. Šī ir vienīgā
aprīkotā skatuve pilsētā, tāpēc aktuāls
ir jautājums par koncertzāles izveidi.
Simtgades kontekstā kā dāvana pilsētai
jārenovē nama fasāde, kura šobrīd ir
avārijas stāvoklī, un jāizveido automašīnu
stāvlaukums aiz kultūras nama.
Nākamgad atklāsim Pasta salas estrādes jumtu, kas jāaprīko ar skaņas, gaismu
un video uzstādīšanas mehānismiem,
tāpat tas ir Latvijas simtgades un Dziesmu un deju svētku gads, kam nepieciešams papildu finansējums.
Stājoties domes Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas vadītāja
amatā, esmu uzsācis šīs nozares organizāciju apsekošanu. Jelgavā tiek piedāvāti
grupu dzīvokļi, dienas centri, dažādi

Atmodas ielas, Meiju ceļa, rekonstrukcijai.
Sniega ielas un Būriņu ceļa rajonā tiks
veikti pasākumi, lai samazinātu plūdu
apdraudējumu un atjaunotu Svētes upes
caurplūdi. «Jelgavas ūdens» turpinās
izbūvēt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai plašākam jelgavnieku
lokam būtu pieejami civilizācijas labumi.
Nākamajā gadā gribu vienoties ar citiem
deputātiem un pašvaldības budžetā rast
līdzekļus iekšpagalmu, piebraucamo ceļu
sakārtošanai pie pirmsskolas izglītības iestādēm «Kāpēcīši» un «Rotaļa» un citiem
darbiem, taču viss atkarīgs no pašvaldības
budžeta apmēra. Protams, gribētos, lai
Jelgavas budžets būtu vismaz tik liels,
cik gadu paliks mūsu valstij nākamajā
gadā. Tas viss vēl priekšā, un šobrīd mums
jārīkojas prātīgi ar to, kas ir pagaidām.
Dace Olte, ZZS:
Tuvojoties svētkiem, ikvienam jelgav«Jelgavas domē strādāju Sociālo lietu
niekam novēlu laimi, saticību, veselību un veselības aizsardzības komitejā, tāun saskaņu ģimenē, kā arī ticību mūsu pēc vēlos uzteikt Veselības veicināšanas
kopīgiem spēkiem!»
programmu, kuru Jelgavas pašvaldība
uzsākusi īstenot ar Eiropas Sociālā fonda
atbalstu. Uzklausot daudzu jelgavnieku
vērtējumu, tas izdevies ļoti sekmīgi.
Virknei iedzīvotāju – trūcīgiem un
maznodrošinātiem, bērniem, personām
ar invaliditāti, bezdarbniekiem, kā arī
vecākiem par 54 gadiem – bija iespēja
iesaistīties āra vingrošanas, nūjošanas,
kopskriešanas nodarbībās, noklausīties
lekcijas par veselīgu uzturu. Sevišķi jāatzīmē vingrošanas grupas personām, kas
vecākas par 54 gadiem un vēlas uzlabot
savas darba spējas. Vairākas kundzes
pēc šo nodarbību apmeklējuma mani ir
slavenajam boksa trenerim Aleksandram informējušas, ka apbrīno atraktīvo un
Knoham. Viņš ir treneris, kurš ne vienu gudro pasniedzēju pacietību un ieintevien jelgavnieku paaudzi izaudzinājis resētību, ka ir ieguvušas jaunas prasmes
par krietniem ļaudīm, panākumiem ba- un nu pašas jau mudina savus ģimenes
gātiem sportistiem, nesot mūsu pilsētas locekļus un kaimiņus vingrot un būt
vārdu tuvu un tālu pasaulē.
Sagaidot gadu miju, ikvienam jelgavniekam novēlu cilvēcisku laimi, lielisku
veselību un panākumus ikkatrā iesāktā
lietā. Šis gads mums nesis arī pozitīvas
ziņas par demogrāfisko situāciju Jelgavā. Kā deputāts apņemos strādāt, lai
Gunārs Kurlovičs, Latvijas Reģionu
palielinātu pašvaldības atbalstu ģimenēm
ar bērniem, tādējādi rūpējoties par šīs apvienība:
«Pienācis adventes laiks, Ziemassvētki
tendences saglabāšanos Latvijas simtgadē. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu un gadu mija jau tepat pie sliekšņa. Ir
klāt pārdomu un atskaites brīdis – laiks,
jauno gadu!»
lai mirkli apstātos, atskatītos un izvērtētu
paveikto, saprastu, ko varēja darīt gudrāk
un labāk. Tas ir arī atziņas mirklis, lai
vairāk ieklausītos līdzcilvēkos, stiprinātu
pārliecību un apņēmību nākotnē rīkoties
pareizāk, efektīvāk un noderīgāk.
Nākamais gads ir īpašs – tas paies
Latvijas simtgades zīmē. Jau vesela
paaudze uzaugusi brīvā Latvijā un tikai
no nostāstiem zina par dzīvi aiz «dzelzs
priekškara». Šodien mums pasaule ir atvērta. Varam to apceļot, priecāties par tās
skaistumu un daudz mācīties no citiem.
Tomēr visbrīnišķīgākā vieta pasaulē ir

mājas – Latvija, dzimtā pilsēta un ģimenes
mājoklis. Tāpēc mums jādara viss, lai tās
kļūtu par to vietu, kur jūtamies vislabāk.
Aizejošais gads un pašvaldību vēlēšanas
Jelgavā nav nesušas īpašas pārmaiņas,
tomēr jaunais sasaukums vēl darbojies
pārāk īsu laiku, lai vērtētu savu sniegumu.
Neesot iesaistītam politiskajā pozīcijā,
deputātam nav iespējas ietekmēt domes
lēmumus, tomēr ir arī zināma priekšrocība – var nebūt par «balsošanas mašīnu»
un rīkoties saskaņā ar pārliecību un
sirdsapziņu, censties, lai pozīcijas deputāti
darbotos efektīvāk un taisnīgāk, respektējot iedzīvotāju intereses.
Latvijas jubilejas gadā būs jāturpina un
jāuzsāk lielākās daļas Eiropas Savienības
līdzfinansēto projektu realizācija, un tas
prasīs maksimālu atdevi. Ticēsim saviem

jelgavniekiem dotie solījumi ir jāpilda un
kopējiem spēkiem jārūpējas, lai Jelgava
tiešām kļūst par pilsētu izaugsmei.
Prieks, ka piesaistītās valsts investīcijas futbola laukuma izveidei Jelgavā,
Kārklu ielā, jau drīz ļaus to izmantot
futbola spēlei ziemas sezonā, kas pierāda: ja ir vēlme, paveikt var ļoti daudz.
Kaut arī laiks skrien ļoti ātri, Ziemassvētku un Vecgada vakars ir tas brīdis,
kad skrējiens nedaudz jāpiebremzē, lai
baudītu mirkļus ar ģimeni un saviem
tuvajiem. Sirds siltums un līdzcilvēku
atbalsts dos spēku jaunajā gadā doties
pretī jauniem izaicinājumiem, mērķiem
un iespējām. Lai ģimeniski Ziemassvētki
un veiksmīgs jaunais gads! Veselību,
spēku un pārticību ikvienam jelgavniekam!»

estrādei tiks uzbūvēts jumts, tādējādi pilsētniekiem būs iespēja ilgāk nekā parasti
izbaudīt slidošanas prieku. Saistībā ar
celtniecības darbiem šī slidošanas sezona
sāksies tikai februārī, toties būs iespēja
plānot pasākumus, kuru norise nebūs
atkarīga no laikapstākļiem.
Lielas bažas un neskaidrību rada
2018. gadā plānotā izglītības reforma –
tas, kādi būs pilsētnieku ieguvumi un
zaudējumi, cenšoties saglabāt vidusskolas
un izglītības pieejamību. Būtu vēlams
paplašināt autostāvvietu aiz pilsētas

kustīgākiem. Projektā tiek organizēta arī
slidošana un peldētapmācība bērniem,
topošo vecāku skola un citi pasākumi.
Veselības veicināšana ir ļoti svarīga, jo
savā ikdienas darbā redzu, ka aizvien
pieaug darbnespējas lapu skaits, slimošana kļūst ilgāka un smagāka, nereti
strādājošie saņem arī ārsta atzinumu
par arodslimību saistībā ar profesionālās izdegšanas sindromu. Tā kā minētie
pasākumi turpināsies arī nākamgad,
iesaku sekot līdzi informācijai, lai varētu
iesaistīties derīgās aktivitātēs.

Šogad ir uzsākts darbs reģionālajā
projektā «Atver sirdi Zemgalē», kas
paredz uzlabot sociālo pakalpojumu
pieejamību bērniem un personām ar
invaliditāti un deinstitucionalizācijas
plāna izstrādi sociālajām iestādēm Jelgavas pilsētā, veicot būtiskas pārmaiņas
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centra
darbībā. Kaut gan sabiedrībā un arī presē par Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centru bija daudz emociju, pārspīlējumu,
jāatzīst, ka ir konstatēti daudzi trūkumi,
kurus nepieciešams novērst.
Vēl viens no darāmajiem darbiem –
nepietiekamais vietu skaits pašvaldības
bērnudārzos. Tāpat, manuprāt, mums
nepieciešams biežāk tikties ar pilsētas
nevalstisko organizāciju aktīvistiem un
uzklausīt viņu viedokli. Piemēram, Jelgavas Pensionāru biedrība veikusi nopietnu
senioru dzīves problēmu izvērtējumu pēc
pēdējās pensiju indeksācijas un sagatavojusi būtiskus ieteikumus domei, kurus ir
svarīgi ņemt vērā.»

«Ticēsim saviem spēkiem, centīsimies
sasniegt izvirzītos mērķus!»

«Ko solīju, to darīšu!»
Aigars Rublis, «Vienotība»:
«Šogad notika pašvaldību vēlēšanas,
un vēlētāji man deva uzticības mandātu,
ļaujot turpināt pildīt Jelgavas pilsētas
domes deputāta pienākumus. Centīšos
dāvāto uzticību nepievilt un godprātīgi
pildīt vēlētājiem dotos solījumus.
Strādājot pie nākamā gada pašvaldības budžeta, stingri iestāšos par
ikvienam jelgavniekam svarīgām prioritātēm, tostarp jauna pašvaldības bērnudārza būvniecību, pirmsskolas pedagogu
atalgojuma palielināšanu līdz 720 eiro
par likmi, pašvaldības līdzfinansējuma
palielināšanu līdz 200 eiro privātajiem
bērnudārziem un atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem līdz 100
eiro mēnesī.
Noteikti jāpilnveido programma, kas
iedzīvotājiem palīdz sakārtot daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus, – pašvaldības
līdzfinansējums katram projektam
jāpalielina līdz 15 000 eiro. Tāpat jāatbalsta Jelgavā dzīvojošie pensionāri,
kuri pārvietojas ar sabiedrisko transportu. Ierosināšu manis solīto un citu
partiju atbalstīto – atcelt braucienu
skaita ierobežojumu, pārvietojoties ar
autobusu par puscenu. Ceru, ka pārējie
deputāti manas iniciatīvas atbalstīs, jo

pakalpojumi ģimenēm, taču, ņemot
vērā iedzīvotāju skaitu un mērķgrupu
pieaugumu, pakalpojumu loks ir
jāpaplašina. Veiksmīgi ir uzsākts Veselības
veicināšanas programmas projekts,
iesaistot invalīdus, maznodrošinātos,
bērnus, bezdarbniekus, 54+ vecuma
grupas un citus jelgavniekus. Pozitīvi,
ka Jelgavā ir uzlabojusies iedzīvotāju
dzimstības dinamika.
Katram no mums ir savs stāsts par
Latviju. Brīvības sajūta mums ļauj būt
radošiem, idejām bagātiem, izsapņot
savus sapņus... Lai 2018. gadā ikvienam
piepildās iecerētais!»

«Veselības veicināšana ir ļoti svarīga»

«Jāpalielina atbalsts ģimenēm
ar bērniem»
Ivars Jakovels, neatkarīgais deputāts:
«Šis gads pašvaldības deputātiem ir
īpašs, jo jelgavnieki devās pie vēlēšanu
urnām un novērtēja savu pārstāvju
aizvadīto četru gadu darbu. Paldies
ikvienam, kurš novērtēja manu
ieguldījumu jelgavnieku un pilsētas labā
aizvadītajā sasaukumā, kā arī sniedza
uzticības kredītu nākamajiem darba
gadiem.
Pašvaldības darbā šis gads ir bijis
aktīvs. Esam apstiprinājuši pieteikumus
konkursiem par ES līdzfinansējuma
saņemšanu Loka maģistrāles rekonstrukcijai un lidlauka teritorijas labiekārtošanai, realizējām vairāku bērnu
rotaļu laukumu atjaunošanu un jaunu
izbūvi, sakārtojām gājēju ietves dažādās
pilsētas ielās, pabeidzām remontdarbus
Atmodas, Rūpniecības un Akadēmijas
ielas nozīmīgos posmos.
Personīgi jūtu gandarījumu, ka tika
apstiprināta mana iniciatīva pasniegt
pilsētas augstāko apbalvojumu «Goda
zīme» leģendārajam jelgavniekam un
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spēkiem, centīsimies sasniegt izvirzītos
mērķus – gan lielus, gan mazus –, lai mūsu
mājas kļūtu vēl jaukākas!
Ziemassvētku skaistums nav sniegotā
ziemā, bet spējā sajust to sagaidīšanas
prieku. Ticība, cerība un mīlestība ir jūtas,
kas piešķir dzīvei jēgu. Lai tās, īpaši pēdējā, vienmēr ir ar jums! Nezaudējiet cerību
nākotnei un mīliet dzīvi tādu, kāda tā ir!
Gaiša prieka pilnus Ziemassvētkus un
veiksmes pavadītu jauno gadu!»

«Beidzot slidotavai un estrādei
tiks uzbūvēts jumts»
Sergejs Stoļarovs, «Saskaņa»:
«Atskatoties uz 2017. gadu un
atceroties padarīto, priecē jaunais
asfalta segums Dambja, Atmodas un
Rūpniecības ielā. Pamazām veidojas
topošais apvedceļš apkārt mūsu pilsētai.
Šī procesa noslēgums būs tilts pāri
Lielupei. Jau šogad ieplānoti ieguldījumi
Miera ielas un Platones tilta atjaunošanai, ieplānota arī Loka maģistrāles
rekonstrukcija no pilsētas robežas līdz
Kalnciema šosejai. Īpaši priecē, ka beidzot Pasta salas publiskajai slidotavai un

slimnīcas, pabeigt Valsts ģimnāzijas un
stadiona rekonstrukciju, sākt Tehnoloģiju
vidusskolas jumta remontu, sakārtot
pilsētas skolu stadionus.
Iedzīvotājiem gadumijā gribu novēlēt,
lai piepildās plānotais, vairāk priecīgu
brīžu un patīkamu pārsteigumu.»
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 25. decembris
LTV1

20.00 TV PIRMIZRĀDE. Bize un Neguļa. Animācijas filma.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.15 Likteņdzirnas. Latvijas melodrāma (ar subt.). 1997.g.
23.10 Rīgas Ziemassvētki. Koncerts.
0.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
1.20 Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī.

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Dailes teātra svētku koncerts.
8.40 Molangs un Piu Piu. Ziemassvētki. Animācijas seriāls.
8.55 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.10 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
9.20 Avārijas brigāde. Ziemassvētki. Animācijas filma.
9.25 Kā Lupatiņi precējās 2. Animācijas filma.
9.30  Pinokio. Vācijas filma bērniem (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
11.15 Vīnes filharmoniķu koncerts Budapeštā, 2017.
13.00 «Urbi et Orbi». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais).*
14.10  Mīlestības garša. ASV romantiska komēdija. 2016.g.
15.50 Priecīgus Ziemassvētkus! Koncerts.
16.10 Tās dullās Paulīnes dēļ. Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
16.40 Dāvana vientuļai sievietei.
Rīgas kinostudijas detektīvkomēdija. 1973.g.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20 Nāc līdzās Ziemassvētkos! Labdarības koncerts (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45  Apburtie Ziemassvētki. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
0.20 Ziemassvētku koncerts «Kad mīlestība dzimst».
2.15 Ulda Marhileviča jubilejas koncerts.

LTV7

LTV7

LNT

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
7.10 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 113.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 748.sērija.
12.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00  Ziemassvētki ar Rolando Vijasonu. Koncerts.
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 749.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».
20.20 TV PIRMIZRĀDE. Modes upuri. Dokumentāla filma.
21.20  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 55.sērija.
22.20 Labdarības akcijas «Dod pieci!» noslēgums.*
0.35 Midsomeras slepkavības 8. Seriāls. 8.sērija.
2.20 Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā».*
3.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Ziemassvētku filma pēc skatītāju izvēles.
7.10 Līgava Ziemassvētkiem. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Tev tuvumā. Koncerts.
11.50 12 Ziemassvētku dāvanas. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
13.30 Trakie Ziemassvētki ar Kūperiem. Komiska melodrāma. 2015.g.
15.40 Ziemassvētku apkārtceļš. ASV romantiska drāma. 2015.g.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 29.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 29.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Decembra līgava. Romantiska drāma. 2016.g.
23.10 Rēzijas Kalniņas un Ulda Marhileviča Ziemassvētku
koncerts «Mana roka tavējā…». 2013.g.
0.50 Rozamunde Pilčere. Cerību spārni. Vācijas melodrāma. 2007.g.
2.15 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
3.05 Degpunktā 7.
3.25 LNT brokastis 8.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.25 Ziemassvētki septembrī. Vācijas komēdija. 2003.g.
7.05 Papīra eņģeļi. ASV drāma. 2014.g.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Reičela Alena. Tikai saldumi. Kulinārijas šovs.
10.30 Četri Ziemassvētki: visur labāk nekā mājās.
ASV un Vācijas komēdija. 2008.g.
12.20 Viss, ko vēlos Ziemassvētkos. ASV melodrāma. 2007.g.
14.10 Mūzikas skaņas. ASV ģimenes drāma. 1965.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 12 Ziemassvētku pārsteigumi. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ziemassvētku filma pēc skatītāju izvēles.
23.15 Tev tuvumā. Koncerts.
1.05 Pasaules lāpītāja. Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
2.35 Attīstības kods 3. 2017.g. 6.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.20 Zigfrīds Muktupāvels, Raimonds Pauls. Ziemassvētku koncerts.
4.10 LNT brokastis 8.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.v

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.50 Mika. Seriāls. 5.sērija.
6.15 Grimētāju cīņas 2. Realitātes šovs. 2012.g. 9.sērija.
7.25 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.55 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
8.25 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
8.50 Tilda Ābolsēkliņa. Vācijas animācijas seriāls. 2016.g.
9.00 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
9.30 Glābjot Salatēvu. Lielbritānijas animācijas filma. 2013.g.
11.05 Ziemassvētku vecīša mazais palīgs. Ģimenes filma. 2015.g.
12.55 Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus. Ģimenes komēdija. 2000.g.
14.55 Negadījums ar Ziemassvētku vecīti. ASV komēdija. 2010.g.
16.45 Es neesmu gatava Ziemassvētkiem. ASV komēdija. 2015.g.
18.30 Ledus laikmets. Mamuta Ziemassvētki. Animācijas filma. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Persijas princis. Laika smiltis.
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
22.45 Laipni lūgta ģimenītē. ASV romantiska komēdija. 2005.g.
0.50 Sveika, Rīga!
1.20 Rukšvecītis. ASV piedzīvojumu filma. 2006.g. 1.sērija.
3.00 Sliktie roboti. Izjokošanas šovs.
3.30 Mika. Seriāls. 6.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 26. decembris
LTV1
5.30 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad.
Aurēlija Anužīte-Lauciņa (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Pieci tenori Ziemassvētkos.
7.00  Apburtie Ziemassvētki. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2559.sērija.
9.35  Pinokio. Vācijas filma bērniem (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 Spēlmaņu nakts 2017.*
15.30 Ziemassvētkos ielūdz Raimonds Pauls.
16.15 Folkloras programma «Klēts».* Ziemassvētki Latgalē.
16.35  TV PIRMIZRĀDE. Ziemassvētku ģimene. Romantiska filma.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20  Ziemassvētku atzīšanās. Romantiska filma. (ar subt.).

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ciemiņš virtuvē.*
9.00  Marisa Jansona atvadu koncerts no Karaliskā
«Concertgebow»orķestra Amsterdamā.
10.45 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 749.sērija.
11.45  Solījums zem āmuļiem. Romantiska komēdija. 2016.g.
13.25 Labdarības koncerts «Nāc līdzās Ziemassvētkos!» (ar subt.).*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 55.sērija.
17.00 Pauls no Kalvenes. Dokumentāla filma par Paulu Jonasu.
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 750.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.50  Āzija no putna lidojuma. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
20.40  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 56.sērija.
21.40  Mīlestības garša. Romantiska komēdija. 2016.g.
23.20 Starptautiskais 35.sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
1.20 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.40 Grimētāju cīņas 2. Realitātes šovs. 10.sērija.
6.30 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
7.00 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.25 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
8.05 TV PIRMIZRĀDE. Polārlācis Norms. ASV animācijas filma. 2016.g.
9.55 Kristus dzimšanas-3: vecīt, kur ir mans ēzelītis? Mākslas filma.
12.10 Zvaigžņotie Ziemassvētki. X faktora zvaigžņu koncerts.
14.10 Persijas princis. Laika smiltis.
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
16.25 Ziemassvētku dziesma. ASV animācijas filma. 2009.g.
18.30 Šreka Ziemassvētki. ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Svinīgā apbalvošanas ceremonija «Latvijas Lepnums–2017».
23.05 Mana Ziemassvētku mīlestība. ASV romantiska komēdija. 2016.g.
0.55 Rukšvecītis. ASV piedzīvojumu filma. 2006.g. 2.sērija.
2.40 Polārlācis Norms. ASV animācijas filma. 2016.g.
4.05 Bez tabu.

Trešdiena, 27. decembris
LTV1
5.00 Bez mīlestības nedzīvojiet... Dzied J.Sproģis.
5.30 Ielas garumā. RTU studentu pilsētiņa Ķīpsalā.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es mīlu ēdienu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2560.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 54.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Dzied Žoržs Siksna.
11.15 Kurš ir kurš?* (ar subt.).
12.40 Aculiecinieks.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Mia un es. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 114.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Deriāls (ar subt.). 2016.g. 53.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2560.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. Dzīvības loks. Maigie milži. Dokumentāla filma.
20.00 Misters Bīns. Komēdijseriāls (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas gredzens. Kurzeme. Lielkoncerts
«Pūt, vējiņi!».
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 15. un 16.sērija.
0.55  Ziemassvētku ģimene. Romantiska filma.

LTV7
5.00 Putnu balle. Dokumentāla filma.
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ciemiņš virtuvē.*
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 750.sērija.
12.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.15  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20  Pinokio. Vācijas filma bērniem (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 56.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 751.sērija.

TV PROGRAMMA
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 5.sērija.
20.05  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 3.sērija.
21.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 57.sērija.
22.00 Modes upuri. Dokumentāla filma.
23.00  Āzija no putna lidojuma. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
23.50  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.25 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
0.55  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 5.sērija.
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.50 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 6.sērija.
6.10 Pēdējais atvaļinājums. ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 159. un 160.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2016.g. 55.sērija.
10.25 Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki. Kulinārijas raidījums.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Sakostie. ASV seriāls. 2008.g. 2.sērija.
12.10 Decembra līgava. ASV romantiska drāma. 2016.g.
14.05 Televeikala skatlogs.
14.20 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 13.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 95.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 30.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.40 Doktors Mārtins 3. Lielbritānijas seriāls. 2007.g. 6.sērija.
22.45 Četrdesmit otrais. ASV biogrāfiska drāma. 2013.g.
1.20 Žokļi: atriebība. ASV šausmu filma. 1987.g.
2.40 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
3.25 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 55.sērija.
4.10 Degpunktā 7.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.50 Zvaniņš skan 2. ASV ģimenes komēdija. 2014.g.
7.35 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.10 Ziemassvētki Madagaskarā. ASV animācijas filma. 2009.g.
8.40 Šreka Ziemassvētki. ASV animācijas filma. 2007.g.
9.10 Ziemassvētku dziesma. ASV animācijas filma. 2009.g.
11.20 Televeikala skatlogs.
11.35 Māmiņu klubs.
12.10 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.10 Kungfu panda 2. ASV animācijas seriāls. 2012.g.
ASV animācijas filma. 2011.g.
13.30 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
14.05 Ducis ir lētāk. ASV komēdija. 2003.g.
16.05 Kā tu šogad uzvedies? ASV drāma. 2012.g.
18.00 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 100. un 101.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Viesnīca «Eleon». Krievijas un Ukrainas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs (ar subt.). 17.sērija.
22.40 Ledus raža. ASV komisks trilleris. 2005.g.
0.30 Bagāžas saņemšana. ASV komēdija. 2013.g.
2.20 UgunsGrēks 2. Seriāls. 83. un 84.sērija.
3.25 TV3 ziņas.
3.55 Bez tabu.
4.35 Iespējams tikai Krievijā 2.

Ceturtdiena, 28. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.). *
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es mīlu ēdienu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2561.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 55.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Debesu upe. Dokumentāla filma.
12.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
13.50  Mia un es. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 115.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 54.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2561.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu). 18.56 Ceturtā studija.
19.27 Laika ziņas.
19.30 12 elementi ainavā.
20.00 JAUNA SEZONA! Deviņdesmitie.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Vella kalpi. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija.
1970.g. Atjaunotā versija.
22.50 Nakts ziņas. 22.59 Sporta ziņas. 23.01 Laika ziņas.
23.05  Šerloks. Speciālizlaidums. Lielbritānijas detektīvfilma
(ar subt.). 2015.g.
0.45  Ziemassvētku atzīšanās. Romantiska filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.). RTU studentu pilsētiņa Ķīpsalā.*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Ciemiņš virtuvē.*
10.20 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 114.sērija.
11.10 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 751.sērija.
12.10  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.20  Pinokio. Vācijas filma bērniem (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
15.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 57.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 752.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Savējie sapratīs. Sešdesmitie – sākums. Dokumentāla filma.
20.55  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 58.sērija.
21.55 Sporta studija.*

Ceturtdiena, 2017. gada 21. decembris
22.45  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums. Dok.filmu cikls. 3.sērija.
23.45 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
23.55 Hipokrata zvērests. Dokumentāla filma.
1.20 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.45 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.05 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 7.sērija.
6.35 12 Ziemassvētku pārsteigumi. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 161. un 162.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2016.g. 56.sērija.
10.20 Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki. Kulinārijas raidījums.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Sakostie. ASV seriāls. 2008.g. 3.sērija.
12.10 Viss mīlestības dēļ. ASV melodrāma. 2006.g.
14.05 Televīzijas veikals.
14.20 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 14.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 96.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 31.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 4.sērija.
22.10 Glābiet mūsu ģimeni! 4. Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
0.45 Čikāgas sardzē 4. Seriāls. 5.sērija.
1.25 Novākt. Mākslas filma.
3.05 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
3.50 Centrālā slimnīca. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2016.g. 56.sērija.
4.35 Degpunktā 7.

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.50 Kā tu šogad uzvedies? ASV drāma. 2012.g. 7.sērija.
7.55 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
8.10 Simpsoni 23.
8.35 Ledus laikmets. Mamuta Ziemassvētki. Animācijas filma. 2011.g.
9.05 Ledus sirds drudzis. ASV animācijas filma. 2015.g.
9.10 Negadījums ar Ziemassvētku vecīti. ASV komēdija. 2010.g.
11.20 Televeikala skatlogs.
11.35 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 19., 20. un 21.sērija.
13.10 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls. 2012.g.
13.30 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
14.05 Ducis ir lētāk 2. ASV komēdija. 2005.g.
16.00 Tautas princese Mērija. ASV romantiska drāma. 2016.g.
18.00 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 102. un 103.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Viesnīca «Eleon». Seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
21.00 Kāsla metode 7. Seriāls. 18.sērija.
22.00 Cietais rieksts 4. Spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.35 Pastardiena. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
2.35 UgunsGrēks 2. Seriāls. 139. un 140.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 29. decembris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es mīlu ēdienu!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 9.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 56.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 2.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Misters Bīns. Komēdijseriāls (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.02 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 116.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 55.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 9.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks. Svētku speciālizlaidums.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Nāve paradīzē 6. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 7. un 8.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Latvijas sirdsdziesma.*
0.25 LTV portretu izlase.* Aktrise Indra Briķe.
1.00  Šerloks. Speciālizlaidums. Detektīvfilma (ar subt.). 2015.g.
2.40 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 2.sērija.
3.30 Alpu dakteris 8. Seriāls. 15. un 16.sērija.

6.35 Viss mīlestības dēļ. ASV melodrāma. 2006.g.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 163. un 164.sērija.
9.15 Centrālā slimnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 57.sērija.
10.20 Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki. Kulinārijas raidījums.
10.55 Televīzijas veikals.
11.10 Sakostie. ASV seriāls. 2008.g. 4.sērija.
12.10 Kur laime iesākas. Vācijas romantiska drāma. 2005.g.
14.05 Televīzijas veikals.
14.20 Miljonāru savedēja 6. ASV realitātes šovs.
15.20 Mūsu Čārlijs 7. Vācijas seriāls. 15.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 97.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 7. Kulinārijas šovs. 32.sērijas turpinājums.
18.55 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Izrakumu noslēpums.
Izmeklē Emma Fīldinga. ASV detektīvfilma. 2017.g.
23.05 Ilūzija. ASV un Lielbritānijas trilleris. 2006.g.
1.30 Četrdesmit otrais. ASV biogrāfiska drāma. 2013.g.
3.25 Uz mūžu. Turcijas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
4.10 Degpunktā 7.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.50 Glābjot Salatēvu. Animācijas filma. 2013.g. 8.sērija.
7.20 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
7.25 Simpsoni 26. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
8.25 Olafa ledus sirds dēka. ASV animācijas filma. 2017.g.
8.50 Kristus dzimšanas-3: vecīt, kur ir mans ēzelītis? Mākslas filma.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Kā es satiku jūsu māti 7. Seriāls. 22., 23. un 24.sērija.
12.45 Kungfu panda 2. Animācijas seriāls. 2012.g.
13.10 Simpsoni 25. Animācijas seriāls.
13.40 Es neesmu gatava Ziemassvētkiem. ASV komēdija. 2015.g.
15.25 Laipni lūgta ģimenītē. ASV romantiska komēdija. 2005.g.
17.30 Meitenes 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 57.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Viens pats mājās 5. ASV un Kanādas ģimenes komēdija. 2012.g.
22.20 Jaungada nakts. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.45 Tautas princese Mērija. ASV romantiska drāma. 2016.g.
2.30 UgunsGrēks 2. Seriāls. 141. un 142.sērija.
3.30 TV3 ziņas.
4.00 Bez tabu.

Sestdiena, 30. decembris
LTV1
5.05 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.42 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.35 «Teātris.zip» bērniem.
10.45 TV PIRMIZRĀDE. Sarkangalvīte un vilks. Nacionālā teātra izrāde.
12.15 Bize un Neguļa. Animācijas filma.
12.45 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 78.sērija.
13.15 Dzīvības loks. Maigie milži. Dokumentāla filma.*
13.50 12 elementi ainavā.
14.20 Deviņdesmitie (ar subt.).
14.55 Latvijas kods. Rezidenti. Dokumentāla filma (ar subt.).
15.30 Gudrs, vēl gudrāks. Svētku speciālizlaidums.*
16.55  TV PIRMIZRĀDE. Kolibri – mirdzošie kurjeri.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena). (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es - savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Fotogrāfija ar sievieti uz mežakuili.
Filmas arheoloģija.
22.25 Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili.
Rīgas kinostudijas detektīvfilma. 1987.g.
0.15 Vienādie. ASV drāma (ar subt.). 2014.g.
2.10 Grupas «DaGamba» koncerts «Bach goes to Iran».
3.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. Koncertfilma «Par mīlestību».
4.05 Supernova 2017.*

LTV7

5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Dziesmas – leģendas jeb Viss kā pirmoreiz.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 115.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 752.sērija.
11.55 Ciemiņš virtuvē.*
16.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 58.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 753.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).
20.35  Ziema Lampedūzā. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.40  Pa haskiju pēdām. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.40  TV PIRMIZRĀDE. Vienādie. ASV drāma (ar subt.). 2014.g.
0.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.25 Latvijas Gada balva sportā 2017.*
3.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
6.30 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija. (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.55 Ciemiņš virtuvē.*
16.00 Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!».*
18.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
18.55  Ziema Lampedūzā. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
21.00  Slepkavības Basā. Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
22.45 Nāve paradīzē 6. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
0.55 «Melo M» Vecgada balle.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 143.–146.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT

LNT

LTV7

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.05 Bitīt’ matos 2. Seriāls. 8.sērija.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
6.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.15 Vecpuisis 14. ASV realitātes šovs. 8.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 21. decembris

TV PROGRAMMA

8.00 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
Latvijas raidījums. 2017.g. 1., 2., 3.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Vienīgi Tu. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
11.55 Kafijas pinekļos. ASV melodrāma. 2016.g.
13.50 Albums. ASV melodrāma. 2014.g.
15.45 Voltera Mitija slepenā dzīve.
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2013.g. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Izrakumu noslēpums. Izmeklē Emma Fīldinga. ASV detektīvfilma.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 251. un 252.sērija.
23.05 Mūzikas skaņas. ASV ģimenes drāma. 1965.g.
2.15 Kur laime iesākas. Vācijas romantiska drāma. 2005.g.
3.45 LNT brokastis 8.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

11.05 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
12.05 Amerikāņu nindzjas 2. ASV šovs. 2010.g. 8.sērija.
13.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 2014.g. 12.sērija.
13.35 Māja ar kājām gaisā. ASV komēdija. 2003.g.
15.40 Viens pats mājās 5. Ģimenes komēdija. 2012.g.
17.35 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Lorakss. ASV animācijas filma. 2012.g.
21.10 Kopā pret pašu gribu. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
23.35 Paranormans. ASV animācijas filma. 2012.g.
1.25 Cietais rieksts 4. Spraiga sižeta filma. 2007.g.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Iespējams tikai Krievijā 2.

TV3

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Linda Leen.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Mia un es. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.

5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.50 Ducis ir lētāk. ASV komēdija. 2003.g. 3.sērija.
7.40 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
8.10 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.00 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 5. un 6.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.

Svētdiena, 31. decembris
LTV1

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

10.30  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Monblāna dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Marijas Magdalēnas katoļu baznīcas.
13.00 Daudz laimes, jubilār!
13.45 Latvijas sirdsdziesma.*
14.40 Ķepa uz sirds.*
15.15 Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!».
16.15 Mans draugs - nenopietns cilvēks. Rīgas kinostudijas
komiska melodrāma (ar subt.). 1975.g.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Gada notikumu apskats 2017.
19.25 Priekšvārds filmai «Gūtenmorgens un Vienciems».
19.30 Gūtenmorgens un Vienciems. Latvijas spēlfilma.
20.30 Panorāma. 20.52 Sporta ziņas. 21.00 Laika ziņas.
21.05 Vēl laimīgāku Jauno gadu! Izteikti izklaidējošs Vecgada vakars.
23.45 Gadumijas TIEŠRAIDE no 11.novembra krastmalas.
23.49 Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna gadumijā (ar subt.).
23.55 Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna gadumijā (ar subt.).
0.00 Latvijas Republikas valsts himna un svētku uguņošana.
0.06 Gadumijas TIEŠRAIDE no 11.novembra krastmalas.
0.25 Intara Busuļa koncerts «Nākamā pietura».
2.45 Vecgada koncerts «Laimīgu Jauno gadu!».
5.05 Maģiskā horoskopu nakts.

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Vai Rīga jau gatava?*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Mēs mīlam pingvīnus. Dokumentāla filma (ar subt.) 2014.g.
11.25  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
12.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 143.–146.sērija.
14.15 Personīgā lieta. Gada apskats (krievu val., ar subt.).*
15.15 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
18.20 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
19.10  TV PIRMIZRĀDE. Pilnmēness nakts. Dokumentāla filma. 2016.g.
21.15 Latvijas kods. Vectēva tēvs. Dokumentāla filma.

21.45 Latvijas kods. Runātāji. Dokumentāla filma.
22.15 Latvijas kods. Deniss. Dokumentāla filma.
22.45 Latvijas kods. Rīgas kungi. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15 Latvijas kods. Lai smuki! Dokumentāla filma.
23.45 TIEŠRAIDE. Gadumijas tiešraide no 11.novembra krastmalas.
23.49 Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna gadumijā. (ar subt.).
23.55 Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna gadumijā. (ar subt.).
0.00 Latvijas Republikas valsts himna un svētku uguņošana.
0.06 TIEŠRAIDE. Gadumijas tiešraide no 11.novembra krastmalas.
0.30 Anekdošu šovs.*
3.25 Sporta studija.*
4.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls.
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.29 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Aģente Kārtere. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
6.00 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.30 Vienīgi Tu. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
8.00 Atklāj Latgolu ar Kristapu Rasimu.
Latvijas raidījums. 2017.g. 4., 5., 6.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Atspēriens izaugsmei. Televeikala skatlogs.
10.30 Džeimija Olivera ģimenes Ziemassvētki. Kulinārijas raidījums.
11.30 Ilūzija. ASV un Lielbritānijas trilleris. 2006.g.
14.05 LNT ziņu gada apskats.
15.20 TV PIRMIZRĀDE. Ziemas pasaka. ASV fantāzijas drāma. 2014.g.
17.40 Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts «Sudrabkāzas».
20.00 LNT ziņu gada apskats.
21.40 TIEŠRAIDE. Koncerts Krastmalā «100 dziesmas līdz simtgadei».
23.50 Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna gadumijā.
23.55 Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna gadumijā.
0.00 Jaunā gada svētku uguņošana 11.novembra krastmalā.
0.10 TIEŠRAIDE. Koncerts Krastmalā
«100 dziesmas līdz simtgadei». Turpinājums.
1.00 Ziemas pasaka. ASV fantāzijas drāma. 2014.g.
2.50 Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts «Sudrabkāzas».
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Vajātājs. ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.40 Ducis ir lētāk 2. ASV ģimenes filma. 2005.g.
7.40 Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls. 2.sērija.

Jelgavas tehnikums piedāvā mācības «Jauniešu garantijas» profesionālajā
izglītības programmā, saņemot stipendiju 70–115 EUR mēnesī.
Izglītības programma

Profesija

Mācību ilgums

Iepriekšējā izglītība

Autotransports

Autodiagnostiķis

1,5 gadi

Pēc 12. klases

Mērķa grupa:
1. jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) – nenodarbinātas personas;
2. jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) – nodarbinātas personas.
Dokumentus pieņem: līdz 2018. gada 10. janvārim (pirmdien–ceturtdien no plkst.8 līdz 17, piektdien no plkst.8 līdz 15) Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 206. telpā. Tālrunis uzziņām: 63025605, 63025620; e-pasts uzziņām: info@jelgavastehnikums.lv.
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8.00 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
8.55 Māmiņu klubs.
9.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 12.sērija.
10.00 Superbingo.
11.15 Mapeti. ASV muzikāla komēdija. 2011.g.
13.15 Spiegu bērni 4. ASV filma visai ģimenei. 2011.g.
15.00 Asteriks un Obeliks: Dievs, sargi Britāniju!
Piedzīvojumu komēdija. 2012.g.
17.10 Lorakss. ASV animācijas filma. 2012.g.
19.00 TV3 ziņas piedāvā: Gada cilvēki.
20.00 Bez tabu Vecgada raidījums. Horoskopi.
21.00 TV3 Jaungada šovs «Savādi gan!».
23.50 Ministru prezidenta Māra Kučinska uzruna gadumijā.
23.55 Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna gadumijā.
0.00 TIEŠRAIDE. Jaunā gada svētku uguņošana 11.novembra krastmalā.
0.10 Vecgada dziesmu koncertspēle «Es šonakt būšu laimīgs!».
2.40 Mapeti. ASV muzikāla komēdija. 2011.g.
4.15 Pasaules spožākie talanti. TV šovs. 5. un 6.sērija.

Jelgavas 3. sākumskola 2018. gada
2. janvārī no plkst.8 līdz 18
uzsāk pirmklasnieku,

kuri 2018. gada 1. septembrī sāks mācīties 1. klasē,

reģistrāciju 2018./2019. mācību gadam.
Sīkāka informācija – mājaslapā www.3psk.lv;
tālrunis 63021073, 63022256.

Jelgavas 4. sākumskola
27. decembrī plkst.18 organizē
Atvērto durvju dienu

2018./2019. mācību gada
1. klašu skolēniem un viņu ģimenēm.
Sīkāka informācija pa tālruni 63022236.

Jelgavas 6. vidusskola
2018./2019. mācību gadā 1. klasēm
piedāvā apgūt trīs pamatizglītības
programmas:
1. pamatizglītības programmu ar latviešu mācībvalodu,
kurā padziļināti mācīs angļu valodu, varēs apgūt arī
krievu valodu;
2. pamatizglītības mazākumtautību programmu ar krievu
mācībvalodu, kurā padziļināti mācīs matemātiku un
dabaszinības;
3. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu
izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām, kas skolēniem,
kuriem kādu iemeslu dēļ nepieciešams lielāks atbalsts,
ļaus sekmīgi apgūt pamatizglītību.
Skola nodrošina peldētapmācību no 1. klases.
Pēc stundām izglītojamajiem ir iespēja darboties
dažādos sporta (futbols, džudo, volejbols,
basketbols u.c.) un interešu pulciņos.

Pateicība
Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Izsaku pateicību Jurijam Stepanovam,
Jelgavas pilsētas slimnīcas
Ķirurģijas nodaļas vadītājam.
Paldies par sapratni, pretimnākšanu,
sirsnību, visu veidu palīdzību, ieguldīto darbu un profesionalitāti manas
veselības uzlabošanā.
Ar visgaišākajiem un sirsnīgākajiem
Ziemassvētku novēlējumiem jums,
jūsu ģimenei un kolēģiem –
Juris Žilko un ģimene

15. janvārī pl. 1800

Spencerian

22. janvārī pl. 1730

18. janvārī pl. 1000

22. janvārī pl. 1730

Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (reģ.
Nr.41703007038) aicina darbā sanitāru(-i) vai māsu palīgu(-dzi) Ambulatorajā
nodaļā un Dienas stacionārā. Darba
laiks: darbadienās no plkst.8 līdz 16.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
jelgslim.personals@apollo.lv.

24. janvārī pl. 1800

25. janvārī pl. 1730

Seminārs par izmaiņām
nodokļu normatīvajos
aktos no 2018. gada

25.janvārī pl. 1000-1300

26. janvārī pl. 1000

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (reģ.
Nr.41703007038) aicina darbā sanitāru(-i) vai māsu palīgu(-dzi) Iekšķīgo slimību nodaļā. Darbs maiņās, pilna slodze.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu
jelgslim.personals@apollo.lv.
Jelgavas 3. sākumskola (reģ.
Nr.90000074738) aicina darbā zēnu
mājturības un tehnoloģiju skolotāju un
informātikas skolotāju. T.63021073,
e-pasts 3ssk@izglitiba.jelgava.lv.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. T.25994203.
Vīrietis (59 gadi) meklē darbu. Ir iemaņas
darbā ar tehniku, elektrību, būvniecībā. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.26232771, 28260196.

26. janvārī pl. 1600

7. februārī pl. 1730

29. janvārī pl. 1730

12. februāri pl. 930

6. februārī pl. 1730

14. februārī pl. 1000

Aizsaulē aizgājuši
VARVARA MARKOVA (1930. g.)
INA LAPIŅA (1944. g.)
RUFINA ŠĻAHTINA (1932. g.)
ŅINA APSĪTE (1966. g.).
Izvadīšana 21.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.
PRANCIŠKUS VARŅECKIS (1945. g.).
Izvadīšana 21.12. plkst.14.30 Baložu kapsētā.
ELZA KALNIŅA (1936. g.).
Izvadīšana 22.12. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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ZIEMASSVĒTKU UN JAUNGADA
DIEVKALPOJUMI
Jelgavas Sv.Annas baznīcā

(Lielajā ielā 22a)
• 24. decembrī pulksten 10 – adventes
4. svētdienas dievkalpojums.
• 24. decembrī pulksten 16 – ģimeņu
dievkalpojums ar Svētdienas skolas bērnu
priekšnesumu – izrādi.
• 24. decembrī pulksten 18 – Kristus
piedzimšanas svētku dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 12 – Kristus
piedzimšanas svētku dievkalpojums draudzes senioriem.
• 31. decembrī pulksten 10 – svētdienas
dievkalpojums.
• 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada
dievkalpojums.

Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā

(Jāņa ielā 1)
• 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 12.15 – dievkalpojums bērniem.
• 31. decembrī pulksten 10 – dievkalpojums.
• 7. janvārī pulksten 10 – dievkalpojums.

Jelgavas Sv.Simeona un
Sv.Annas pareizticīgo
katedrālē (Raiņa ielā 5)

• 1. janvārī pulksten 10 – aizlūgums,
jauno gadu sākot.
• 6. janvārī pulksten 17 – nakts dievkalpojums.
• 6. janvārī pulksten 24 – agrā liturģija.
• 7. janvārī pulksten 8.30 – vēlā liturģija.

Jelgavas
Romas katoļu katedrālē

(Katoļu ielā 11)
• 24. decembrī – adventes 4. svētdiena.
Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten 15 – bērnu
Ziemassvētku uzvedums; pulksten 16 –
Sv.Mise bērniem; pulksten 18 – Ganiņu
Sv.Mise; pulksten 23 – pusnakts Sv.Mise.
• 25. decembrī – Kristus dzimšanas
svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā);
pulksten 11 – Sv.Mise; no pulksten 10
līdz 14 – atvērta «Dzīvā Bētleme» katedrāles dārzā; pulksten 18 – Sv.Mise.
• 26. decembrī – Otrie Ziemassvētki,
Sv.Stefana svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise
(poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise;
pulksten 18 – Sv.Mise.
• 27. decembrī – Sv.Apustuļa Jāņa svētki. Pulksten 7.30 – Sv.Mise; pulksten
18 – Sv.Mise.
• 31. decembrī – Svētās ģimenes svētki.

Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise;
pulksten 22 – adorācija; pulksten 23 –
pateicības Sv.Mise.
• 1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Dievmātes svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise
(poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise;
pulksten 18 – Sv.Mise.

Ceturtdiena, 2017. gada 21. decembris

«Dzīvajā Bētlemē» –
Ziemassvētku īstenā būtība

Jelgavas Baptistu baznīcā

(Mātera ielā 54)
• 24. decembrī pulksten 11 – adventes
4. svētdienas dievkalpojums.
• 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
• 31. decembrī pulksten 11 – Vecgada
dievkalpojums.
• 1. janvārī pulksten 11 – Jaungada
dievkalpojums.

Jelgavas
Vasarsvētku draudzē

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

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

• 24. decembrī pulksten 10.30 – Ziemassvētku dievkalpojums.
• 31. decembrī pulksten 10.30 – Vecgada dievkalpojums.

Latvijas Apvienotās
metodistu baznīcas
Jelgavas draudzē

(Pētera ielā 4)
• 21. decembrī pulksten 19 – svētbrīdis
«Ienākt svētvakarā».
• 24. decembrī pulksten 11 – adventes
4. svētdienas dievkalpojums.
• 24. decembrī pulksten 17 – svētvakara
dievkalpojums.
• 31. decembrī pulksten 11 – Vecgada
dievkalpojums.

«Pestīšanas armijā»

(Dobeles ielā 42)
• 24. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku dievkalpojums un svētku
pusdienas.

Jelgavas draudzē
«Pestīšana»

(Tirgoņu ielā 11)
• 24. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 11 – muzikāls
dievkalpojums.

Arī šogad Pirmajos Ziemassvētkos ikviens aicināts apmeklēt «Dzīvo Bētlemi» Jelgavas Romas katoļu katedrāles dārzā, lai
kaut uz brīdi sajustu noskaņu, kāda Bētlemes kūtiņā valdīja Kristus dzimšanas brīdī. «Kopā ar Jāzepu un Mariju «Bētlemītē»
visus sagaidīs arī dzīvnieciņi, tādēļ ikviens var ņemt līdzi kādu burkānu, lai viņus pabarotu, – ne visiem bērniem ir iespēja
apmeklēt zoodārzu vai paciemoties laukos, un šī būs laba iespēja satikt dzīvniekus,» aicina katedrāles pārstāve Marija
Ruščaka, papildinot, ka apmeklētāji varēs baudīt arī siltu tēju un piparkūkas. «Dzīvā Bētleme» 25. decembrī būs apskatāma
no pulksten 10 līdz 14. Savukārt «Bētleme» pie katedrāles altāra tradicionāli atdzīvosies 24. decembrī, attēlojot Kristus
Foto: no JV arhīva
dzimšanas ainu, – to apskatīt ikviens aicināts līdz Sveču dienai, 2. februārim.

Pasākumi pilsētā
 21. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku koncerts. Piedalās: jauktais koris «Mītava», BVA «Rotiņa» un Spīdolas ģimnāzijas
jauktais koris. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
 21. decembrī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
Ziemassvētku koncerts «Gaišas domas un cerību spārni». Biļešu
cena – 4 € (kultūras namā).
 21. decembrī pulksten 18 – labdarības koncerts «Ziemassvētkus gaidot» (Jelgavas 4. vidusskolā).
 23. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku dziesmu koncerts
«Tev tuvumā». Piedalās: A.Skrastiņš, A.Andrejeva, M.K.Kalniņš,
grupa «Putnu balle». Biļešu cena – 10–14 € (Sv.Annas baznīcā).
 23. decembrī no pulksten 11 līdz 14 – «Ziemassvētku
jampadracis»: dziesmas un rotaļas ar Kašera jautrajām sniegpārsliņām, apsveikuma kartīšu, dekoru un piparkūku darbnīcas,
svečturu veidošana, glitter un hennas tattoo, svētku kreklu appūšana (krekls jāņem līdzi). Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 23. decembrī pulksten 13 – grupas «The Summer Band»
labdarības koncerts «Ticot, mīlot un gaidot». Ieeja – par ziedojumiem (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 26. decembrī pulksten 16 – koncerts «Ceļā no Ziemassvētkiem uz Jauno gadu!». I daļa – «Ziemassvētki»: R.Tiguls
«De Angelis», S.Mence «Bērnības zeme», A.Sējāns «Sērkociņu
pārdevēja», J.Jančevskis «Trakās dienas». II daļa – «Jaunais gads»:
fragmenti no Balkānu operetēm un spāņu sarsuelām. Koncertu
piedāvā Jelgavas kamerorķestris un mākslinieciskais vadītājs
A.Meri. Biļešu cena – 4–7 € (kultūras namā).

 27. decembrī pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un
teātra studijas «Čaika» izrāde bērniem «Mazā raganiņa» (krievu
valodā). Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
 27. decembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
izrāde bērniem «Mazā raganiņa» (latviešu valodā). Biļešu cena
– 2–3 € (kultūras namā).
 27. decembrī pulksten 18 – muzikāla pasaka visai ģimenei
«Grinča Ziemassvētki». Biļešu cena – 7–10 € (ZOC).
 28. decembrī pulksten 16 – JPPI «Kultūra» vokāli instrumentālā ansambļa «Zelta stīdziņas» 5 gadu jubilejas koncerts «Ar
saulīti rotājos». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolas
koncertzālē).
 28. decembrī – Aizmāršīgo lasītāju diena pilsētas bibliotēkās:
iespēja atdot grāmatas, nemaksājot kavējuma naudu (pilsētas
bibliotēkās).
 29. decembrī pulksten 19 – TV3 Jaungada šovs «Savādi
gan!». Biļešu cena – 10–30 € (ZOC).
 30. decembrī pulksten 16 – koncertizrāde ģimenēm «Brīnumskapis un Elektriskā ģimene». Biļešu cena – 8–12 € (ZOC).
 2. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde
bērniem «Brēmenes muzikanti». Biļešu cena – 2–3 € (kultūras
namā).
 3. janvārī pulksten 12 – KINO. Ģimenes filma «Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru» (Latvija, 2017). Režisors – V.Brasla. Biļešu
cena – 3 € (kultūras namā).
 3. janvārī pulksten 14.30 un 7. janvārī pulksten 18 – KINO.
Režisora J.Norda filma «Ar putām uz lūpām» (Latvija, 2017). Līdz
12 g.v. neiesakām. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).

Jaungada pasākumi notiks arī pilsētas izklaides vietās
 Jana Bahmane

Jaungada sagaidīšanu Jelgavā 29. decembrī pulksten 19
Zemgales Olimpiskajā centrā
ievadīs TV3 Jaungada šovs
«Savādi gan», kas atsauks
atmiņā labākās epizodes
no tādiem latviešu televīzijas humora šoviem kā «Ak,
kungs!», «Savādi gan!» un
«Valstī viss ir kārtībā!». Bet
Vecgada vakaru līdztekus
centrālajam pilsētas jaunā
gada sagaidīšanas pasākumam Pasta salā ar mūziku un
kopīgām aktivitātēm varēs
aizvadīt arī vairākās pilsētas
izklaides vietās.
«Man šķiet, ka tas būs kā foršs klases
salidojums, kas pulcēs cilvēkus, kam
savulaik kopā ir bijis ļoti labi. Protams,
mēs pa šiem gadiem esam mainījušies,
piemēram, es pilnībā esmu aizgājis uz
izglītības jomu, taču joprojām no saviem
bijušajiem kolēģiem sajūtu sirsnību un

atceros to laiku, kad atbalstījām cits citu.
Un kur nu vēl atklātība, kas vienam
otram piemita tīri daudz!» par Jaungada
šovu «Savādi gan» stāsta režisors Viesturs Dūle. Šovā piedalīsies arī tādas TV
personības kā Baiba Sipeniece-Gavare,
Valters Krauze, Jana Duļevska, Jānis
Skutelis un citi. Biļetes var iegādāties
kultūras namā un «Biļešu paradīzes»
kasēs visā Latvijā. Cena – 10–30 eiro.
Jāpiebilst, ka šovs telekanālā TV3 tiks
translēts 31. decembrī pulksten 21.
Bet mūzikas klubs «Jelgavas krekli»
31. decembrī aicina uz Jaungada balli
disco stilā «Saldie 80-tie». «Viesus gaidām
no pulksten 23. Vakara gaitā pasākuma
dalībnieki varēs piedalīties dažādās aktivitātēs – būs arī balvas un pārsteigumi,
bet muzikālo pavadījumu nodrošinās
dīdžejs Erminass,» stāsta mūzikas kluba
«Jelgavas krekli» pārstāvis Ojārs Midris.
Ieejas maksa Jaungada pasākumā – 4
eiro. Zvanot pa tālruni 26633433, ir
iespēja rezervēt galdiņu. Rezervācijas
cena – 10 eiro, bet galdiņa ar uzkodām
un dzērieniem rezervācijas cena – 25 eiro.
Kopīgi sagaidīt jauno gadu varēs arī

klubā «Tonuss». Vakara programmā –
Emīls Mangulis ar grupu, šova grupa
«Santehniķi», dīdžejs A.F.Busino un
citi. Bet vakara īpašais viesis būs dīdžejs
Woot no Liepājas. Arī šogad būs iespēja
vērot pilsētas salūtu no kluba jumta un
svētku dalībnieki aicināti ierasties karnevāla tērpos. Ieeja Jaungada ballītē – 2
eiro, pēc pusnakts – 4 eiro. Interesenti
var arī iepriekš rezervēt galdiņu. Īpašais
svētku piedāvājums – galdiņš sešām
personām ar dzērieniem un uzkodu
plati – 30 eiro. Rezervāciju var veikt pa
tālruni 29900999.
Savukārt izklaides vieta «Klondaika»
šo gadu aicina aizvadīt tematiskā ballītē.
«Pasākumā muzicēs instrumentālists
Rihard J Spatz, būs vakara vadītājs ar
aktivitāšu programmu, kā arī svētku
dalībniekus sagaida konfeti salūts,» pasākuma programmu ieskicē «Klondaikas»
vadītāja Gita Ševčenko, papildinot, ka
vakara gaitā svētku mirkļus iemūžinās
fotogrāfs. Ieeja pasākumā un galdiņu
rezervācija – bez maksas. Rezervāciju var
veikt pa tālruni 63028045. Jaungada pasākums «Klondaikā» sāksies pulksten 23.

