Cienījamie jelgavnieki!
Ziemassvētki ir laiks, kad varam pateikties cits citam
par sapratni un atbalstu, ko kopīgiem spēkiem
sniedzam līdzcilvēkiem. Manuprāt, tieši tas ir īstais
Ziemassvētku brīnums – sirds siltums, ko rada labi vārdi
un pateicība. Tādēļ no sirds pateicos jelgavniekiem
par aktīvu līdzdalību mūsu pilsētas dzīvē!
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Šajā nedēļas nogalē adventes vainagā iedegsim pēdējo svecīti, simboliski noslēdzot Ziemassvētku gaidīšanas laiku un
ieskandinot gada ģimeniskāko svētku atnākšanu. Gan šajā
nedēļas nogalē, gan jaunnedēļ, kad svinēsim Ziemassvētkus,
uz kopā būšanu koncertos un dievkalpojumos aicinās Jelgavas
dievnami. Tāpat svētku noskaņu varēs izbaudīt pasākumos kultūras namā un citviet pilsētā. Savukārt, turpinot mūsu pilsētas
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Priecīgus un gaišus Jums Ziemassvētkus!
Lai nākamajā gadā ir 365 laimes pilnas
dienas, kas nes labklājību, mīlestību un
mieru domās, vārdos un arī darbos!
Jelgavas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

/jvestnesis

tradīciju – kopīgu Jaunā gada sagaidīšanu –, 31. decembrī no priekšsēdētāja Andra Rāviņa uzruna. Izbaudīt Jaungada sagaipulksten 23 Pasta salā notiks pasākums kopā ar grupu «Līvi». dīšanu Pasta salā līdz pulksten 1.30 aicināts ikviens jelgavnieks.
Jaungada sagaidīšanas ieskaņā uz mobilās skatuves, kas atLaikraksta «Jelgavas Vēstnesis» kolektīvs visiem
radīsies pie Pasta salas slidotavas, muzicēs grupa «Līvi», bet
jelgavniekiem vēl sirsnīgus Ziemassvētkus
īsi pirms pusnakts Pasta salā tiks translēta Valsts prezidenta
un notikumiem bagātu Jauno gadu!
Raimonda Vējoņa uzruna. Svētku uguņošana tradicionāli notiks
Nākamais
laikraksta numurs iznāks 3. janvārī.
pēc Jelgavas laika, pulksten 00.25, un to ievadīs Jelgavas domes

Bērni «Sprīdītī» varēs atgriezties 7. janvārī Svētku laikā būs
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestāde «Sprīdītis» savus audzēkņus bērnudārzā gaidīs jau 7.
janvārī.
«Šobrīd bērnudārza iekštelpās
vēl tiek veikti pēdējie darbi, lai
2. janvārī iestādē varētu atgriezties «Sprīdīša» personāls, kas
šobrīd strādā citās pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Paredzēts, ka personāls dažu

dienu laikā sakārtos vidi mācību procesam, un jau 7. janvārī
«Sprīdītī» atpakaļ tiek gaidīti
visi šīs iestādes audzēkņi,» stāsta Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece Sarmīte
Joma. Viņa norāda, ka telpas
būs sagatavotas, lai bērni drošā un atbilstošā vidē atsāktu
mācību procesu, taču iestādes
teritorijā būs vēl jārēķinās ar
atsevišķiem ierobežojumiem.
«Ņemot vērā to, ka šobrīd iestājušies būvdarbiem nepiemēroti laikapstākļi, līdz pavasarim
atlikta «Sprīdīša» ēkas fasādes

krāsošana un teritorijas labiekārtošanas darbi – piebraucamā
ceļa bruģēšana un apmaļu izbūve,» skaidro Jelgavas pilsētas
Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes projektu vadītāja Aiga
Anitena.
S.Joma stāsta, ka tie «Sprīdīša» bērnu vecāki, kuru bērni
apmeklē kādu no citām pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēm, par to, ka 7. janvārī
jāatgriežas «Sprīdītī», tiek informēti ar šo iestāžu starpniecību,
bet ar tiem vecākiem, kuru bērni
neapmeklē bērnudārzu, «Sprīdī-

izmaiņas autobusu
kustības sarakstā

ša» vadītāja sazināsies personīgi.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka «Sprīdītī» tiek īstenots energoefektivitātes paaugstināšanas projekts – nosiltināta  Ritma Gaidamoviča
ēkas fasāde, nomainīti visi logi
un ārdurvis, izbūvēts jauns
SIA «Jelgavas autodivslīpju jumts un veikti vēl citi
busu parks» informē,
darbi. Projekta kopējās plānotās
ka gada nogales svētizmaksas ir 1 268 728,20 eiro,
kos – 24., 25., 26. un
no tām 396 762 eiro ir Eiropas
31. decembrī, kā arī
Reģionālās attīstības fonda
2019. gada 1. janvārī
finansējums, 42 898,09 eiro ir
– Jelgavas pilsētas savalsts budžeta dotācija, savukārt
biedriskais transports
829 068,11 eiro – Jelgavas pilsēkursēs pēc svētdienas
tas pašvaldības līdzfinansējums.
kustības saraksta.

Mazinās plūdu draudus Lapskalna, Slokas ielas un 1. līnijas rajonā
etaps: Jelgavas lidlauka teritorijai
piegulošā poldera slūžu rekonsŠobrīd ir uzsākti darbi, lai mazinātu plūdu draudus
trukcija. «Slūžu sistēma tiks
Lapskalna, Slokas ielas un 1. līnijas rajonā – šī ir
pārbūvēta tā, lai pasargātu līdzās
viena no plūdu apdraudētajām teritorijām pilsētā,
esošās teritorijas no ūdens līmeņa
jo vietām atrodas zemāk par Driksas un Lielupes
svārstībām Driksā un Lielupē, kā
ūdens līmeni. «Pēc meliorācijas sistēmas sakārtošanas
arī no applūšanas – regulējot slūžu
uzlabosies tai piegulošajiem īpašumiem pieejamā
sistēmu, ja upēs paaugstināsies
infrastruktūra, jo privātīpašniekiem būs iespēja cenūdens līmenis,» skaidro M.Mietrālajai lietus ūdens novades sistēmai pieslēgt arī
lavs. Otrais etaps: lietusūdens
savus īpašumus. Līdz ar to palu laikā – pavasaros un
novades sistēmas uzlabošana
rudeņos – ūdens aiztecēs ātrāk, mazinot iespēju, ka
Lapskalna ielas rajonā. Lapskalna
varētu rasties plūdi,» skaidro pašvaldības iestādes
ielas posmā no Kazarmes ielas līdz
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.
Zvejnieku ielai tiks izbūvēti saimnieciskās kanalizācijas un lietus
Meliorācijas sistēma tiks sakār- dambja pārbūve plūdu draudu ūdens kolektori, kas spēs uzņemt
tota, pašvaldībai realizējot pro- novēršanai». Varētu teikt, ka tas piegulošo ielu ūdeņus. Līdz šim
jektu «Jelgavas lidlauka poldera sastāv no trīs etapiem. Pirmais šajā Lapskalna ielas posmā bija
 Ilze Knusle

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

kopēja kanalizācijas sistēma, kas
ir jau nokalpojusi savu laiku un
kļuvusi neefektīva. M.Mielavs
piebilst, ka iespēja pieslēgties
lietusūdens kanalizācijai būs arī
Lapskalna ielas posma privātmājām. Jāpiebilst, ka pēc kolektoru
izbūves Lapskalna ielas posmā
no Kazarmes ielas līdz Zvejnieku ielai visā ielas platumā tiks
atjaunots asfalta segums un privātmāju pusē – rekonstruēta arī
ietve. Trešais etaps: Slokas ielas
novadgrāvja, kurā satek ūdeņi no
visa 1. līnijas rajona, atjaunošana,
kā arī 1. līnijas rajona maģistrālo
grāvju sistēmas pārtīrīšana.
Turpinājums 3.lpp.
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nās, ka 1. janvārī būs atcelti
54 agrākie rīta reisi 1., 2., 4.,
5., 7., 8., 9., 11., 14., 15., 18.,
19. un 22. autobusa maršrutā.
Precīzs saraksts pieejams uzņēmuma mājaslapā www.jap.
lv. Arī starppilsētu autobusu
kustības sarakstā noteiktas
izmaiņas. Informācija par
reisu izpildi reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos
pieejama mājaslapā www.atd.
lv/lv/sabiedrisko-transportlīTāpat iedzīvotājiem jārēķi- dzekļu-kustība.

«Jelgavas Vēstnesis» vairs
nepublicēs televīzijas programmu
 Jānis Kovaļevskis

No 2019. gada janvāra laikrakstā vairs
netiks publicēta televīzijas programma.
Lēmums par televīzijas
programmas publicēšanu
laikrakstā tika pieņemts
2008. gadā, pamatojoties
uz iedzīvotāju izteiktajiem
priekšlikumiem, jo daudzi
jelgavnieki finansiālu apsvē-

rumu dēļ nevarēja atļauties
abonēt komerclaikrakstus.
Šobrīd situācija ir mainījusies, un, līdz ar televīzijas
pakalpojuma digitalizāciju,
lielākajai daļai iedzīvotāju
ir pieejama televīzijas ētera programma elektroniskā
veidā. Šo pakalpojumu bez
papildu samaksas piedāvā
televīzijas operatori, tādēļ
turpmāk laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» televīzijas programmu vairs nepublicēsim.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Iedzīvotāju iniciatīva vairo savstarpēju
uzticību un spēju sadarboties»
 Jānis Kovaļevskis

pēc tam pārdalīt sociālajām un
citām vajadzībām. Lielāko pievienoto vērtību pilsētas ekonomikai rada ražošana – īpaši tās
ražotnes, kas spēj saražot pasaulē pieprasītu produkciju un
pārdot to par labu cenu ārpus
valsts robežām. Ne velti lielāko
algu maksātāju vidū pilsētā ir
tieši ražojošie un uz eksporta
tirgu vērstie uzņēmumi. Katrs
šāds uzņēmums dod iespēju nopelnīt mūsu iedzīvotājiem. Ar šo
projektu Neretas un Prohorova
ielu mikrorajona teritorija iegūs
jaunu izaugsmes potenciālu, jo
arī šeit tiks sakārtotas gan apkārtējās ielas, gan cita publiskā
infrastruktūra. Šobrīd arī citi ar
pārtikas nozari saistīti uzņēmumi ir izrādījuši interesi par savu
ražotņu attīstību šajā teritorijā.

«Sabiedrībā ir izplatīts
viedoklis, ka publiskie
līdzekļi vairāk jāiegulda cilvēkos. Jelgavā
to darām ne tikai ar
sociālā atbalsta sistēmas un izglītības
starpniecību, bet arī
ar ieguldījumiem infrastruktūrā, jo arī
ceļi, skolas, estrāde
un slidotava Pasta
salā ir nozīmīgs ieguldījums mūsu ikdienas dzīves kvalitātes
paaugstināšanā. Tas
paplašina jelgavnieku iespējas izmantot
pilsētas infrastruktūru un sasniegt savus
personīgos mērķus,»
uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
piebilstot, ka katra
iedzīvotāja iniciatīva,
saimnieciskas vai sociālas ievirzes, ir īpaši
vērtīga, jo tā vairo
spēju sadarboties.
Sarunā ar domes priekšsēdētāju plašāk par iecerēto izglītības reformu, jaunā bērnudārza
celtniecību un pārmaiņām, kas
skars Neretas un Prohorova
ielu, Meiju ceļu un Satiksmes
ielu, kā arī RAF mikrorajonus
pēc attīstības projektu realizācijas.
Šogad ir uzsākta vairāku
pilsētas attīstībai nozīmīgu
projektu realizācija. Kurus
no tiem vēlētos īpaši izcelt?
Nozīmīgākais projekts šobrīd
ir Loka maģistrāles rekonstrukcija 4,8 km garumā. Tas
paredz četru rotācijas apļu,
gaisa pārvada pār dzelzceļu,
nepieciešamo inženierkomunikāciju un apkārtējās infrastruktūras attīstību ar automašīnu
stāvvietām un velonovietnēm
mikrorajona iedzīvotājiem,
gājēju un veloceliņu izbūvi. Kā
papildu ieguvums no šī projekta
būs sešas noasfaltētas ielas, kas
rekonstrukcijas laikā tiks
izmantotas kā
apbraucamie
ceļi – Pērnavas, Pumpura,
P.Lejiņa iela,
kā arī Strautu,
Bērzu un Rubeņu ceļš. Nozīmīgs ieguvums pilsētai būs arī Pasta salas
slidotavas un estrādes jumtu
izbūve, kas būtiski paplašinās
šīs atpūtas zonas izmantošanas
iespējas. Slidotava jau šobrīd ir
pieejama visiem interesentiem,
daļēji to izmanto arī Jelgavas
Ledus sporta skola, bet estrādē
pirmie pasākumi plānoti vasaras sezonā. Īpašs gandarījums ir
par to, ka slidotavas un estrādes
jumti veidoti no unikālām liektā
koka konstrukcijām, kas izgatavotas tepat, Jelgavā. Tāpat vēlos
uzsvērt ieguldījumus izglītības
jomā. Jelgavas Valsts ģimnāzija
ar nākamo mācību gadu atgriezīsies mājās pēc ēkas pārbūves,
bet Tehnoloģiju vidusskolā tiks
uzsākti rekonstrukcijas darbi,
kur vēlamies izveidot modernu
informācijas tehnoloģiju un
inženierzinātņu mācību centru.

«Lai mudinātu dzīvokļu īpašniekus iesaistīties pagalmu labiekārtošanā, esam izstrādājuši skiču projektu kvartālam starp
Loka maģistrāli un Pērnavas ielu, aptverot lielāko daļu RAF mikrorajona daudzdzīvokļu ēku. Projekts paredz iekšpagalmos
saglabāt plašas zaļās teritorijas, papildu autostāvvietu, kā arī bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu izbūvi. Lai realizētu šo ieceri, būs nepieciešama iedzīvotāju līdzdalība. Šī projekta īstenošanu aizsāksim ar teritoriju iepretim topošajam
Foto: Ivars Veiliņš
jauniešu centram Loka maģistrālē 25,» norāda Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Jau šobrīd ir uzsākta Tehnoloģiju vidusskolas stadiona
rekonstrukcija, vienlaikus strādājam arī pie Satiksmes ielas
un Meiju ceļa rekonstrukcijas
projektiem, lai sakārtotu ne tikai pašu skolu, bet arī apkārtējo
vidi, kas tuvākajā nākotnē kļūs
daudz pievilcīgāka. Iespējams,
ka arī Tehnoloģiju vidusskolai
rekonstrukcijas laikā nāksies
pārcelties uz citām telpām.
Šobrīd turpinās darbs pie
Jelgavas pilsētas izglītības
stratēģijas izveides. Kādu
rezultātu mēs sagaidām no
šī dokumenta?
Izglītība ir
pilsētas prioritāte – ne velti
izglītībai tiek
atvēlēti 50 procenti no pilsētas budžeta, šogad tie ir aptuveni 45 miljoni
eiro. Vēlamies,
lai šie līdzekļi
tiktu izlietoti efektīvi, sasniedzot iespējami labāko rezultātu,
tādēļ no izglītības stratēģijas
sagaidām precīzu situācijas
novērtējumu, lai saprastu, kur
šobrīd esam un kā izskatāmies
uz citu fona. Jelgavā iedzīvotāju skaits desmit gadu laikā
ir samazinājies par aptuveni
10 procentiem, un tas nozīmē,
ka ir jāpārskata arī izglītības
iestāžu tīkls, kurā tiks veiktas izmaiņas. Mūsu izglītības
programmu piedāvājums ir
plašs, tomēr mācību rezultāti
dabaszinībās un matemātikā
ir nepietiekami. Katrai skolai
ir jāizvēlas sava specializācijas
joma, kurā jāsasniedz augsti
mācību rezultāti. Tas neattiecas
uz atsevišķiem izcilniekiem,
kuri ir bijuši vienmēr, bet gan uz
vidējo un zemāko līmeni. Šajā

«Katrai skolai ir jāizvēlas sava specializācijas joma, kurā jāsasniedz augsti mācību
rezultāti.»

ziņā vēlos uzteikt Tehnoloģiju
vidusskolas vadības komandu,
kura kopā ar pedagogiem mērķ
tiecīgi attīsta skolēnu prasmes
inženierzinātnēs. To novērtējuši arī jelgavnieki, jo tieši
Tehnoloģiju vidusskola šobrīd
ir visstraujāk augošā pilsētas
izglītības iestāde.

tikai ielas, parki un skvēri, bet
arī daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmi. Jau trīs gadus pilsētas
iedzīvotājiem ir iespēja piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu savu daudzdzīvokļu
ēku pagalmu labiekārtošanai.
Šogad bija spēkā nosacījums,
ka līdzfinansējums var sasniegt
pat 80 procentus no kopējām
projekta izmaksām. Lai mudinātu iedzīvotājus izmantot šo
iespēju, esam izstrādājuši skiču
projektu kvartālam starp Loka
maģistrāli un Pērnavas ielu,
aptverot lielāko daļu RAF mikrorajona daudzdzīvokļu ēku.
Projekts paredz iekšpagalmos
saglabāt plašas zaļās teritorijas, papildu autostāvvietu, kā
arī bērnu rotaļu laukumu un
sporta laukumu izbūvi. Lai
realizētu šo ieceri, būs nepieciešama iedzīvotāju līdzdalība. Šī
projekta īstenošanu aizsāksim
ar teritoriju iepretim topošajam
jauniešu centram Loka maģistrālē 25.

Izglītības jomā iedzīvotāji, īpaši jaunās ģimenes,
pauž satraukumu par nepietiekamo vietu skaitu
bērnudārzos?
Pēdējo gadu laikā pilsētā ir
atvērti trīs jauni pašvaldības
bērnudārzi – «Ķipari», «Kāpēcīši» un «Zīļuks» –, nodrošinot
650 vietas. Šobrīd rindā uz
vietu pašvaldības bērnudārzā
ir aptuveni 300 bērnu, tādēļ
esam uzsākuši darbu pie jauna
bērnudārza projekta, kurā būs
vietas vismaz 280 bērniem.
Jaunā pirmsskolas izglītības
iestāde atradīsies Nameja ielā
– starp 3. un 4. līniju. Līdz ar
jaunās iestādes izveidi vietu
nodrošinājumam jābūt pietieKā pašvaldību ietekmē
kamam, tomēr, ja tā nenotiks, tas, ka joprojām nav izveiesam paredzēdota jaunā
juši iespēju, ka
valdība un
Nameja ielas
apstiprināts
bērnudārzu,
valsts bukurš pamatā
džets?
tiks būvēts no
Pieņemtās
koka konsnodokļu refortrukcijām, vamas dēļ ik gadu
rēs arī paplapalielinās iešināt.
dzīvotāju ienākuma nodokļa
Pēc pašvaldaļa, kas netiek
dības pasūtījuma ir izstrā- aplikta ar nodokli, bet pašvaldīdāts skiču projekts iekš- bu nozīmīgāko ieņēmumu daļu
kvartālu teritorijai starp veido tieši ieņēmumi no iedzīLoka maģistrāli un Pēr- votāju ienākuma nodokļa, tādēļ
navas ielu. Ko paredz šis kopējie pašvaldības prognozētie
projekts, un kā to plānots ieņēmumi samazinās. Iepriekš
īstenot?
no valdības saņēmām solījumu,
Apzināmies, ka dzīves vidi ka šie ieņēmumu samazinājumi
un pilsētas ārtelpu veido ne pašvaldībām tiks kompensēti.

«Esam palielinājuši
ienākuma slieksni
ģimenēm un senioriem, no kura var
saņemt pašvaldības
atbalstu.»

Šobrīd vairs tādas pārliecības
nav. Vidēji par 30 procentiem
pieaugušas arī būvniecības izmaksas, kas sadārdzina plānotos projektus. Lai sabalansētu
pašvaldības
budžetu, esam
uzdevuši iestādēm samazināt
izdevumus par
5 procentiem,
kā arī atteikties no pamatlīdzekļu iegādes.
Nav arī skaidrības par to, kā
Saeimā ievēlētie jaunie politiskie
spēki raugās uz pašvaldībām.
Izskan viedokļi par valdības
nozīmētu prefektu iecelšanu
pašvaldību pārraudzībai, kas ir
klajā pretrunā ar demokrātiski
ievēlētu pašvaldību darbības
principiem, tādēļ kopā ar Lielo
pilsētu asociācijas kolēģiem tiksimies ar jauno politisko spēku
Saeimas frakcijām, lai pārrunātu
jautājumu par to, kā viņi redz
pašvaldību lomu valsts attīstībā.

Valsts līmenī tika diskutēts par atbalsta modeļiem pašvaldības īres namu
būvniecībai. No sākotnējā
piedāvājuma līdzfinansēt
līdz 30 procentiem no projekta izmaksām valdība ir
atteikusies. Vai šī iecere vēl
eksistē?
Šobrīd valstī nav mājokļu politikas, lai gan mājoklis ir viena
no svarīgākajām iedzīvotāju
pamatvajadzībām. Dzīvojamais
fonds noveco, un kvalitatīvu
mājokļu par lielākajai daļai
iedzīvotāju pieejamu cenu tirgū
faktiski nav. Pirmsvēlēšanu periodā Ekonomikas ministrija solīja meklēt risinājumus, kā radīt
modeli, lai pašvaldības varētu
uzsākt jaunu daudzdzīvokļu
īres namu celtniecību, kuros
īres maksa nepārsniegtu 3 līdz
3,50 eiro par kvadrātmetru.
Viens no piedāvājumiem
bija neaplikt
celtniecības izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli,
tomēr arī šī
iecere netika atbalstīta.
Centīsimies
pārliecināt jauno valdību, ka
atbalsts pašvaldības īres namu
būvniecībai ir būtisks, lai cilvēki
izvēlētos palikt Latvijā.

«Nozīmīgākais projekts šobrīd ir Loka
maģistrāles rekonstrukcija 4,8 km garumā.»

Decembrī ir uzsākti darbi
Neretas un Prohorova ielā,
kur tiks sakārtota infrastruktūra un pielāgota vide
jaunu ražotņu attīstībai.
Vācu investors šeit paredz
investēt 7 miljonus eiro
vegāniem paredzētas pārtikas ražotnes izveidē. Kādas
pārmaiņas šī projekta realizācija ieviesīs mikrorajonā?
Jāapzinās, ka ne jau veikali
un tirdzniecības centri ļaus
mums nopelnīt naudu, kuru

Kādas būs nākamā gada
budžeta prioritātes?
Vēlamies turpināt jau šogad
aizsāktos darbus, kā arī uzsākt
vairākus jaunus projektus, piemēram, pašvaldības īres nama
rekonstrukciju Stacijas ielā 13,
tilta rekonstrukciju pār Platones upi Miera ielā, ūdens sporta
un aktīvās atpūtas centra izveidi
Pils salā. Turpināsies arī Vecpilsētas kvartāla attīstība, kur tiks
renovēta ēka Vecpilsētas ielā
2, tur izveidosim Amatu sētu.
Savukārt sociālajā jomā jau šī
gada nogalē esam pārskatījuši
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus, paplašinot to iedzīvotāju loku, kuri var uz tiem
pretendēt. Esam palielinājuši arī
ienākuma slieksni ģimenēm un
senioriem, no kura var saņemt
pašvaldības atbalstu.
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Mazinās plūdu draudus
Lapskalna, Slokas ielas
un 1. līnijas rajonā
No 1.lpp.

«Kamēr sals vēl nav pārāk
stiprs, tiek sakārtoti grāvji.
Slokas ielā un 1. līnijā pie Ošu
ceļa no grāvjiem jau ir izzāģēti
koki un krūmi, grāvji ir padziļināti. Vienlaikus teritorijā
starp Uzvaras un Lapskalna
ielu tiek būvēts lietus ūdens
kanalizācijas kolektors,» stāsta
«Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja Eva Pucena. Viņa
norāda, ka darbi ir atkarīgi no
laikapstākļiem, bet pagaidām
uzņēmums strādā pēc grafika.
Darbus objektā veic SIA «Valkas meliorācija», ar ko līgums
noslēgts 10. oktobrī.
Līguma cena ir 3 149 987,71

28. decembrī notiks
ikgadējais pasākums
«Sporta laureāts
2018». Tajā tiks nosaukti šī gada Jelgavas
labākie sportisti un
treneri, sporta skolotājs, komanda, kā arī
pasniegtas vairākas
speciālās balvas.
Kopumā sportistu sniegums
tiks izvērtēts vairākās nominācijās: gada sportists, sportiste
un treneris olimpiskajos veidos, gada sportists un treneris
neolimpiskajos veidos, gada
perspektīvākais sportists, gada
sporta spēļu komanda, gada sporta skolotājs un «Par augstiem
sasniegumiem sportā». Tāpat
tiks pasniegta balva «Par ieguldījumu sportā» un trīs speciālās

balvas, ko sarūpējusi Latvijas
Olimpiskā komiteja un Sporta
servisa centrs.
«Šogad daudzi mūsu sportisti
rādījuši ļoti labu sniegumu, apgrūtinot kandidātu izvērtēšanu,
jo vairākiem sportistiem gūtie
rezultāti un sportiskie sasniegumi ir līdzīgi. Ja citus gadus spilgti
bijuši daži un viņu apbalvošana
kādā no nominācijām bijusi
likumsakarīga, tad šogad, piemēram, Gada labāko sportistu
komisija spēja noteikt tikai pēc
balsojuma,» norāda Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis. Tā kā vairākiem sportistiem
bijuši līdzīgi labi rezultāti, šogad
ieviesta arī Sporta servisa centra
Specbalva – šoreiz to saņems divi
sportisti.
Svinīgais pasākums notiks 28.
decembrī pulksten 18 mūzikas
klubā «Jelgavas krekli». Ieeja –
ar ielūgumiem.

Jauno gadu iesāksim
ar latviešu kinofilmām
 Jana Bahmane

Janvāra ieskaņā Jelgavas kultūras namā
notiks vairāki latviešu
animācijas un kinofilmu seansi. Pirmizrādi
Jelgavā piedzīvos animācijas filma «Saule
brauca debesīs» un
komēdija «Jaungada
taksometrs». Tāpat
interesentiem būs vēl
viena iespēja apmeklēt spēlfilmas «Tēvs
nakts» un «Homo novus».
Režisores Rozes Stiebras
animācijas filma «Saule brauca debesīs», kas tapusi pēc
latviešu tautas folkloras motīviem, Jelgavas kultūras namā
būs skatāma 2. un 3. janvārī
pulksten 11, kā arī 5. janvārī
pulksten 10. «Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules
un Mēness meitiņa, izmisušie
vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai
bērniņu atgūtu,» multfilmas
sižets ieskicēts tās aprakstā.
Savukārt romantiskā komēdija «Jaungada taksometrs»
stāsta par kāda taksometra
vadītāja piedzīvojumiem
Jaungada naktī. «Taksometra
vadītājs jau gandrīz beidzis
maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada
dāvana viņam liek atcerēties
raibo svinētāju kompāniju, kas
tajā vakarā paviesojusies viņa

Vilciens no Rīgas uz Jelgavu
kursē jau 150 gadus

eiro bez PVN. Tā kā iepirkuma
rezultātā projekta izmaksas
palielinājās par 563 438,20
eiro, salīdzinot ar plānotajām
izmaksām, septembrī Jelgavas
pilsētas domes sēdē tika lemts
par pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu. Projekta kopējās izmaksas veido
3 905 655,13 eiro, no kurām
1 814 750 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 80 062,50 eiro – valsts
budžeta dotācija pašvaldībām,
savukārt 2 010 842,63 eiro –
Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējums.
Darbi jāpabeidz līdz 2020.
gada aprīlim.

Sveiks pilsētas labākos
sportistus un trenerus
 Ilze Knusle

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

automobilī. Katra pasažiera
stāstā Andrejs nospēlē savu
lomu, bet – vai pats taksists
piedzīvos Jaungada brīnumu?»
to varēs noskaidrot kinolentes
gaitā. «Jaungada taksometra»
piedzīvojumiem varēs sekot
līdzi 2. janvārī pulksten 19,
3. janvārī pulksten 13, kā arī
5. janvārī pulksten 12. Filmas
režisors – Māris Martinsons.
Lomās – Lauris Reiniks, Zane
Dombrovska, Dita Lūriņa-Egliena, Andris Bulis, Valters
Krauze, Baiba Sipeniece-Gavare, Valdis Melderis, Anete
Krasovska.
Atkārtoti Jelgavas kultūras
namā tiks demonstrēta režisora Dāvja Sīmaņa spēlfilma
«Tēvs nakts», kas atklāj stāstu
pat latviešu palīgstrādnieka
Žaņa Lipkes un viņa ģimenes
centieniem glābt ebrejus Otrā
pasaules kara laikā. Spēlfilmas
seanss kultūras namā notiks
2. janvārī pulksten 13. Savukārt dzīvot līdzi stāstam par
jauna provinces gleznotāja
ienākšanu Rīgas mākslinieku
bohēmiskajā vidē 20. gadsimta 30. gados režisores Annas
Vidulejas filmā «Homo novus»
interesenti aicināti 2. janvārī
pulksten 16.
Biļetes uz kino var iegādāties Jelgavas kultūras namā
un «Biļešu paradīzes» kasēs.
Animācijas filmas «Saule brida
debesīs» seansa cena ir 3 eiro,
bet kinofilmu seansu biļešu
cena – 4 eiro.

Svinot dzelzceļa līnijas Rīga–Jelgava 150. dzimšanas dienu, Jelgavas stacijā varēja apskatīt un arī
iekāpt modernākajā «Latvijas dzelzceļa» lieljaudas kravu pārvadājumu dīzeļlokomotīvē «2M62UM»,
Foto: Ivars Veiliņš
kas uz Jelgavu bija atbraukusi speciāli par godu šim notikumam.
 Ritma Gaidamoviča

Šogad aprit 150 gadi,
kopš darbu sākusi viena
no senākajām dzelzceļa
līnijām Latvijā: Rīga–
Jelgava. 1869. gadā
maršrutā pārvadāti ap
tuveni 200 tūkstoši pasažieru, bet šobrīd – jau
teju 3 miljoni.
«Pirms 150 gadiem šī bija Mītava–Rīga dzelzceļa līnija, un šo
gadu laikā daudz kas ir mainījies,
taču svarīgākais – līnijai vienmēr
ir bijusi nozīmīga loma gan pasažieru, gan kravu pārvadājumos.
Mēs turpināsim ieviest jaunas
tehnoloģijas un attīstīsim uz klientiem orientētus pakalpojumus,»
dzelzceļa līnijas 150 gadu jubilejas
pasākumā Jelgavas dzelzceļa stacijā uzsvēra VAS «Latvijas dzelzceļš»
prezidents Edvīns Bērziņš. To,
ka šī dzelzceļa līnija ir nozīmīga
pilsētai, atzina arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot, ka tā nodrošina jelgavnieku
mobilitāti.

«Latvijas dzelzceļa» pārstāvis
Toms Altbergs stāsta, ka 1869.
gadā šajā līnijā vilciens pārvadājis
200 tūkstošus pasažieru un aptuveni 100 tūkstošus tonnu kravu.
Šobrīd pasažieru skaits, kas mēro
ceļu starp Rīgu un Jelgavu, arvien
pieaug, un braucienu skaits šajā
maršrutā strauji tuvojas 3 miljoniem gadā.
Svinot dzelzceļa līnijas 150.
dzimšanas dienu, sestdien interesentiem Jelgavas stacijā bija
iespēja apskatīt un arī iekāpt
modernākajā «Latvijas dzelzceļa»
lieljaudas kravu pārvadājumu
dīzeļlokomotīvē «2M62UM». Tā
ražota tepat, Latvijā, un šobrīd
«Latvijas dzelzceļa» rīcībā ir 12
šādas lokomotīves. «Tās tiek ekspluatētas jau gandrīz divus gadus,
un to kopējais noskrējiens šobrīd
pārsniedz miljons kilometru,» sacīja E.Bērziņš. T.Altbergs atklāja, ka
jaunā lokomotīve būvēta uz vecās
lokomotīves rāmja un riteņiem,
bet dzinējs un elektroiekārtas tajā
ir pilnīgi jaunas.
Tāpat šajā dienā bez maksas
varēja apmeklēt Dzelzceļa muzeja

Jelgavas ekspozīciju un doties
ekskursijā uz Jelgavas vēsturisko
depo, kas tika slēgts 1994. gadā
un šobrīd ikdienā apmeklētājiem nav pieejams. Uzrunātie
jelgavnieki atzīst, ka tieši iespēja
apmeklēt vēsturisko depo viņus
pamudināja sestdien piedalīties
Rīga–Jelgava dzelzceļa līnijas
150. gadskārtas svinībās. Jelgavas
vēsturiskajā depo varēja apskatīt
un drosmīgākie arī uzkāpt uz
vecākā eksponāta – 1942. gadā
būvētās tvaika lokomotīves, kā arī
iekāpt vilciena vagonā, kas būvēts
20. gadsimta 70. gados un tika
izmantots dienesta braucieniem.
«Esam jelgavnieki un regulāri
apmeklējam pilsētas apskates
objektus. Dzelzceļa muzejā līdz
šim esam bijuši, bet vēsturiskajā
depo – nē, tāpēc izmantojām šo
iespēju,» atzīst Jansonu ģimenes mamma Ieva, piebilstot, ka
ģimene tālu ceļu ar vilcienu nav
mērojusi, tāpēc bērniem bijis interesanti redzēt vilciena vagonu
ar gultām, virtuvi, labierīcībām.
Viņi līdz šim ar vilcienu braukuši
tikai uz Rīgu.

Fotoradari Jelgavā šogad fiksējuši 2807 pārkāpumus
 Ritma Gaidamoviča

Pamatojoties uz Valsts policijas sniegto informāciju,
stacionārais fotoradars, kas izvietots Miera ielā, Jelgavā,
šī gada 11 mēnešos fiksējis 1955 ātruma pārkāpumus,
bet pārvietojamais fotoradars Dobeles šosejā – 811 un
Rūpniecības ielā – 41. Ātruma rekords pilsētā fiksēts
Dobeles šosejā – divas automašīnas braukušas ar 118
kilometriem stundā atļauto 50 kilometru vietā. Jelgavas
pilsētas pašvaldība iesniegusi ierosinājumu stacionāro
fotoradaru izvietot arī Dobeles šosejā un Lielajā ielā
starp Lielupes un Driksas tiltiem.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste
Simona Grāvīte informē, ka par
pārkāpumiem, kas fiksēti ar vienīgo stacionāro fotoradaru Jelgavas
pilsētā, gada 11 mēnešos izrakstīti protokoli par kopējo summu
94 005 eiro, bet ar pārvietojamo fotoradaru Dobeles šosejā pie mājas
numur 100 sodos piemēroti 38 595
eiro, savukārt par ātruma pārkāpumiem, kas veikti Rūpniecības
ielā pie ēkas numur 39, kopumā
piemēroti naudas sodi par kopējo
summu 1720 eiro.
«Lielākais atļautā ātruma pārkāpuma gadījums Jelgavā ar fotoradaru ir fiksēts Dobeles šosejā. 11.
jūnijā pulksten 14.41 automašīna
«Suzuki» pa Dobeles šoseju pārvietojās ar 118 kilometriem stundā,
par 68 kilometriem pārsniedzot
atļauto braukšanas ātrumu. Tieši
ar tādu pašu ātrumu – 118 kilometriem stundā – pa Dobeles
šoseju 16. augustā pulksten 19.22

pārvietojusies arī automašīna
«Rolls-Royce»,» stāsta S.Grāvīte.
Stacionārie un pārvietojamie fotoradari uz Jelgavas–Rīgas šosejas
šī gada 11 mēnešos fiksējuši 27 924
pārkāpumus, un automašīnu
īpašniekiem kopumā piemēroti
naudas sodi par summu, kas
veido 1 017 455 eiro. Visvairāk
pārkāpumu fiksējis pārvietojamais
fotoradars Jaunolainē – 7038 pārkāpumus – par kopējo naudas soda
summu 40 1305 eiro, bet no stacionārajiem fotoradariem pelnošākais ir fotoradars pie Brankām
– tajā fiksēti 4328 pārkāpumi, par
kuriem kopumā piemēroti naudas
sodi 131 700 eiro apmērā. Ātruma
rekordists šajos 11 mēnešos uz
Jelgavas šosejas ir kāds «BMW»,
kas atļauto 90 kilometru vietā 2.
septembrī pēc pulksten 6 Olaines
novadā pārvietojies ar ātrumu 189
kilometri stundā.
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) paziņojusi, ka šobrīd ir

sekmīgi īstenojusi valdības apstiprināto fotoradaru ieviešanas plānu
– piecos gados uz Latvijas ceļiem
izvietotas 100 ātruma mērierīces.
«Par nākamo radaru ieviešanas
plānu būs jālemj valdībai. Ja
tas tiks apstiprināts, stacionāro
fotoradaru vietas tiks izvērtētas
atkarībā no ceļu satiksmes negadījumu statistikas, sadarbojoties
iesaistītajām institūcijām – Valsts
policijai, «Latvijas Valsts ceļiem»
un pašvaldībām. Esam jau saņēmuši priekšlikumus no pašvaldībām, tai skaitā no Jelgavas,» tā
CSDD pārstāvis Rolands Rumba.
Jelgavas Satiksmes kustības
drošības komisijas priekšsēdētājs
Jurijs Strods norāda, ka viņa
vadītajā komisijā ir apspriests jautājums par stacionāro fotoradaru
nepieciešamību pilsētā un izteikti
arī ierosinājumi CSDD, lai uzlabotu drošību Jelgavā. «Fotoradars
būtu nepieciešams Dobeles šosejā
pie 4. līnijas, kur ļoti bieži neievēro
atļauto braukšanas ātrumu. Tāpat
esam izteikuši vēlmi fotoradaru
izvietot uz Lielās ielas starp Lielupes un Driksas tiltiem. Pamēģiniet
atrast autobraucēju, kurš pāri tiltiem pārvietojas ar 50 kilometriem
stundā! Ja uz tilta notiek avārija,
veidojas sastrēgums, un visi ir neapmierināti. Tilti diemžēl ir mūsu
vājā vieta, un pieļauju – ja šeit
samazinātos vidējais braukšanas
ātrums, saruktu arī negadījumu
statistika,» spriež J.Strods.
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 20. decembrī pulksten 19
Jelgavas Ledus hallē notiks tradicionāla labdarības spēle. Šogad
uz ledus tiksies Jelgavas Ledus
sporta skolas (JLSS) un HK «Zemgale/LLU» apvienotā komanda,
kā arī Latvijas Hokeja līgas un
Zemgales Amatieru hokeja līgas
labāko hokejistu izlase. «Mājinieku komandu veidos spēlētāji no
JLSS U-15, U-17 junioru komandas
un virslīgas komandas, bet pretinieku rindās būs arī spēlētāji, kuru
vārdi Latvijas hokeja aprindās ir
labi zināmi,» stāsta JLSS direktors
Aivars Zeltiņš. Spēle ilgs trīs 15 minūtes garus periodus. Starp tiem
un arī spēles laikā notiks dažādi
konkursi, priekšnesumi un izklaides bērniem. Piemēram, skatītājus
priecēs JLSS daiļslidotāji un Latvijas
sinhronās slidošanas izlase. Ieeja
uz spēli – par ziedojumiem, kas
sadarbībā ar labdarības projektu «Eņģeļa pasts» tiks novirzīti
Zemgales sociālās aprūpes centru
klientu izteikto vēlmju piepildīšanai. Projektā apkopoti 70 Latvijas
sociālās aprūpes centros mītošo
cilvēku vēlmju saraksti, un ikviens
var šīs vēlmes piepildīt, sagādājot
Ziemassvētku dāvaniņu.
 Latvijas Sarkanā Krusta (LSK)
Jaunatnes Jelgavas nodaļas
pārstāvji kopā ar brīvprātīgajiem iepriecinājuši vientuļos
pensionārus, bērnus ar īpašām
vajadzībām, kā arī bērnus no
maznodrošinātām ģimenēm –
viņiem nogādātas jelgavnieku
labdarības akcijā «Sirds siltums
2018» sarūpētās dāvanas. «Šis
ir jau astotais gads, kopš rīkojam
labdarības akciju, un ir liels gandarījums par to, ka tai atsaucas
arvien vairāk cilvēku. Ja pirmajā
gadā izdevās sarūpēt 30 paciņas,
tad šogad ar jelgavnieku atbalstu
sagādātas vairāk nekā 380 dāvanas,» stāsta LSK Jaunatnes Jelgavas
nodaļas vadītājs Māris Liscovs. Akcijā aktīvi iesaistās Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde, kas palīdz atrast ģimenes, kurām ir nepieciešama palīdzība, Jelgavas izglītības pārvalde,
pilsētas izglītības iestādes, kā arī
bērnu un jauniešu centrs «Junda».
«Tieši izglītības iestāžu darbinieki
un audzēkņi kopā ar vecākiem ir
lielākie šīs akcijas ziedotāji. Prieks,
ka arī jaunieši aizdomājas par to,
ka ir cilvēki, kuriem nepieciešama
līdzcilvēku palīdzība,» tā M.Liscovs.
Labdarības akcijas organizatori
pateicas visiem, kuri palīdzēja
sarūpēt dāvanas: pirmsskolas izglītības iestādēm «Pīlādzītis», «Varavīksne», «Lācītis», «Kamolītis»,
«Ķipari», «Zīļuks», Jelgavas 4., 5.
un 6. vidusskolai, 2. pamatskolai,
3. un 4. sākumskolai, 1. internātpamatskolai–attīstības centram, 2.
internātpamatskolai, LLU, Spīdolas
Valsts ģimnāzijai, Jelgavas Izglītības pārvaldei, «Jundai», Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldei. Tāpat LSK
Jaunatnes Jelgavas nodaļa izsaka
pateicību uzņēmumiem: SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»»,
«Mārtiņa riepu serviss», «Kanclers»,
«Silva» un Dacei Drošprātei.
 Autovadītājiem, kuri vēl līdz
gadumijai plāno apmeklēt Ceļu
satiksmes drošības direkcijas
(CSDD) Jelgavas nodaļu Satiksmes ielā vai tehniskās apskates
staciju Aviācijas ielā, jārēķinās ar
mainītu darba laiku. 22. decembrī
tehniskās apskates stacija Aviācijas
ielā strādās no pulksten 8.30 līdz
15, savukārt CSDD Jelgavas nodaļa
būs slēgta. Ar šādu darba laiku
jārēķinās arī 29. decembrī. 23., 24.,
25. un 26. decembrī gan tehniskās
apskates stacija, gan arī CSDD Jelgavas nodaļa būs slēgta. Savukārt
27. un 28. decembrī CSDD nodaļa
Satiksmes ielā strādās no pulksten
8 līdz 17, bet tehniskās apskates
stacija būs atvērta no pulksten 8
līdz 20.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
Asins sagatavošanas nodaļa
aicina visu asins grupu
donorus ziedot asinis
27. decembrī
no pulksten 8 līdz 12.
Tālrunis uzziņām – 63030133.
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Kas paveikts 2018. gadā, un ko iecerēts īstenot nākamajā – to
«Jelgavas Vēstnesis» gada izskaņā tradicionāli jautā Jelgavas
pilsētas domes deputātiem. Deputāti tika aicināti izvērtēt nozīmīgākos darbus, kas paveikti pilsētā jelgavnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī iezīmēt savas nākamā gada prioritātes.

«Esam ielikuši pamatus vairākiem
nozīmīgiem projektiem 2019. gadā»
Vilis Ļevčenoks, ZZS:
«Noslēgumam tuvojas 2018. gads –
mūsu mīļās Latvijas simtgades gads.
Varu apliecināt – Jelgavā šogad esam
paveikuši daudz un esam ielikuši
pamatus arī vairākiem nozīmīgiem
projektiem 2019. gadam.
Šogad pilsētā turpinās ūdenssaimniecības pakalpojumu projekts, kas
nodrošinās iespēju pieslēgt savus
mājokļus centralizētā ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas tīkliem
vairāku pilsētas privātmāju rajonu
iedzīvotājiem. Tīklu būvniecība turpināsies arī nākamgad. Pēc ilgstošas
iepirkuma procesa formalitāšu kārtošanas ir uzsākts trīs gadu projekts
– Loka maģistrāles rekonstrukcija.
Šīs nozīmīgās tranzītielas sakārtošana ļoti nepieciešama mūsu pilsētas
iedzīvotājiem un tiem, kas dodas uz
citām pilsētām. Jauno mācību gadu
savā vēsturiskajā Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkā sāks skolas audzēkņi – ēku
un stadionu pieņemsim ekspluatācijā
2019. gada jūnijā. Lai radītu labvēlīgu
vidi investīciju piesaistei, ir uzsākta
Prohorova, Neretas un Garozas
ielas pārbūve. Tādējādi uzņēmējiem
tiks dāvāta iespēju sakārtot bijušās
būvmateriālu rūpnīcas teritoriju un

attīstīt tajā ražotnes. Pašvaldība jau
ir noslēgusi ar vācu investoru zemes
nomas līgumu par iespēju būvēt inovatīvu pārtikas produktu ražotni Prohorova ielas galā. Mēs Jelgavā varam
lepoties ar inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu – jau ir nodots ekspluatācijā slidotavas jumts, un no lielizmēra
liekti līmēta koka konstrukcijām top
unikāls jumta pārsegums brīvdabas
estrādei Pasta salā. Jau no nākamā
gada maija laika apstākļi neietekmēs
pasākumu norisi estrādē.
Visas saimnieciskās aktivitātes
nav iespējams uzskaitīt, tādēļ novēlu
visiem speciālistiem, kuri saistīti ar
projektu realizāciju, izturību, radošumu un optimismu! Visiem jelgavniekiem – gara stiprumu un saticību
2019. gadā!»

«Šis gads iezīmējas ar vērienīgiem
būvniecības darbiem»
Andrejs Garančs, ZZS:
«Pilsētā šis gads iezīmējas ar nozīmīgiem būvniecības projektiem. Ir uzsākta Loka maģistrāles rekonstrukcija,
turpinās Jelgavas Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcijas projekta realizācija,
un jau jaunajā mācību gadā skolēni no
Jelgavas pils varēs
atgriezties savās
telpās Mātera ielā
44. Tieši šogad ir
uzsākta divu ēku
atjaunošana Jelgavas vecpilsētā, lai
saglabātu pilsētas
kultūrvēsturisko
vidi. Šobrīd turpinās Pasta salas
pilnveidošanas
projekts. Arī pie mums, Jelgavas pilī,
turpinās vērienīgi darbi – pils fasādes
atjaunošana, logu nomaiņa un ventilācijas sistēmas izbūve. Pilī galvenajā
mācību korpusā ir izremontētas koplietošanas telpas, tiek remontētas laboratorijas un auditorijas. Šogad ir realizēti

energoefektivitātes uzlabošanas projekti 1. dienesta viesnīcā Lielajā ielā
1, 6. dienesta viesnīcā Pētera ielā 1 un
9. dienesta viesnīcā Kristapa Helmaņa
ielā 2. Šobrīd tiek realizēti arī zinātnes
infrastruktūras projekti – ēka Paula
Lejiņa ielā 2 tiek pārbūvēta laboratorijas vajadzībām,
arī ēka Rīgas ielā
22 blakus Valdekas
pilij tiek rekonstruēta zinātnisko
laboratoriju vajadzībām. Tāpat
LLU tiek realizēti
studiju infrastruktūras projekti.
Būvniecības darbu
apjomi gan LLU,
gan pilsētā pieaug, taču zināmas problēmas ikdienā, lai realizētu šos projektus, rada fakts, ka trūkst kvalificētu
projektu izstrādātāju un celtnieku.
Tuvojas Jaunais gads. Gribu novēlēt
jelgavniekiem daudz spēka, veiksmes,
labu veselību Jaunajā gadā!»

«Esam sākuši ceļu uz lielām
pārmaiņām izglītībā»
Inese Bandeniece, ZZS:
«2018. gads – Latvijas jubilejas, iespēju un izaicinājumu gads. Jelgavā šis
bijis arī lielo rekonstrukciju, projektu un
remontdarbu gads – pārmaiņas piedzīvo
Valsts ģimnāzija, Tehnoloģiju vidusskola, Amatu vidusskola, ēka Zemgales
prospektā 7, uz kuru pārcelsies bērnu
un jauniešu centrs «Junda», pirmsskolas izglītības iestāde «Sprīdītis». Darbi ir
apjomīgi un sarežģīti, bet rezultāts solās
būt skaists. Šogad esam uzsākuši ceļu uz
lielām pārmaiņām izglītībā. No skolotāja, kurš māca, maināmies uz pedagogu,
kurš vada mācīšanos, iedvesmo, virza
un atbalsta skolēnus izaugsmē, kurš
rosina katru darīt labāko, kas ir viņa
spēkos, kurš veido fiziski un emocionāli
drošu, attīstību veicinošu un iekļaujošu
mācību vidi, kurai skolēns jūt piederību.
Vienlaikus skolotājs ir arī profesionālis
savā jomā, kurš pamatīgi pārzina savu
mācību priekšmetu un to prasmīgi
māca, stratēģiski plāno mācības un
efektīvi īsteno šo plānu. Viņš pastāvīgi
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«Nākamgad uzsāksim skolu tīkla reformu»
Rita Vectirāne, ZZS:
«Esam aizvadījuši ražīgu un pozitīvām emocijām bagātu gadu, strādājot
pie tā, lai lepnums par savu valsti un
pilsētu būtu ne tikai svētku brīdī, bet
arī ikdienā. Mūsu prioritāte ir izglītība, tādēļ šogad īpašu uzmanību pievērsām darbam pie jaunās izglītības
stratēģijas, kura tiešā veidā skars 39
pilsētas izglītības iestādes, sākot no
pirmsskolas un beidzot ar profesionālo un interešu izglītību. Esam daudz
investējuši izglītības infrastruktūras
sakārtošanā, tādēļ šobrīd ir pienācis
laiks no formas pāriet pie satura.
Labs piemērs šai ziņā ir Tehnoloģiju
vidusskola, kurā veiksmīgi tiek attīstīts inženiertehniskais novirziens.
To novērtējuši arī vecāki, un skola ir
kļuvusi par vienu no pieprasītākajām mācību iestādēm pamatskolas
izglītības posmā. Lai nodrošinātu

bērnus ar vietām pašvaldības bērnudārzos, nākamgad uzsāksim jaunas
un modernas pirmsskolas izglītības
iestādes celtniecību Nameja ielā, kur
tiks nodrošinātas vietas 280 bērniem.
Šogad tika uzsākti rekonstrukcijas
darbi vēsturiskām ēkām Vecpilsētas
ielā 14 un Krišjāņa Barona ielā 50,
kur tiks izvietots Zemgales Restaurācijas cents, kā arī izveidotas publiski
pieejamas, pilsētas vēsturei veltītas

ekspozīcijas. Esam iecerējuši šīm
ēkām un kvartālam atgriezt vecās
Jelgavas šarmu. Sekmīgi sadarbojoties Bērnu sociālās aprūpes centram
un sociālajiem dienestiem, izdevies
ievērojami samazināt bērnu skaitu,
kuri uzturas bērnunamā, tādēļ no
1. janvāra Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrs kā atsevišķa iestāde
tiks slēgts. Nākamgad, pamatojoties
uz jauno izglītības stratēģiju, uzsāksim skolu tīkla reformu, kuras mērķis
ir nodrošināt mūsdienu prasībām
atbilstošu un kvalitatīvu izglītību
mūsu bērniem. Tā ietvers ne tikai
tehniskus pārkārtojumus, bet arī
atbalsta sistēmas izveidi pedagogiem,
lai nodrošinātu sekmīgu pāreju uz
jauno kompetenču izglītības modeli.
Novēlu ikvienam būt stingram savā
pārliecībā, ka kopā varam izdarīt
vairāk!»

«Jelgavnieku sasniegumi pierāda, ka mēs
esam visaugstākajā līmenī»
Mintauts Buškevics, ZZS:
«Šis bija bagātīgs gads – grandiozi
Latvijas simtgades pasākumi un to
kulminācija – Dziesmu un deju svētki
–, kuros Jelgavas vārdu nesa 1188
dalībnieki no 40 pilsētas kolektīviem.
Jelgavnieku sasniegumi pierāda, ka mēs
esam visaugstākajā līmenī – «Spīgo»
jau atkal izcīnīja Lielo balvu «Dziesmu
karos», latviešu tautastērpu fināla skatē
1. vieta tika piešķirta korim «Tik un tā»,
starp Latvijas labākajiem A grupas deju
kolektīviem fināla skatē bija «Kalve»
un «Diždancis», Latvijas iestudējumu
«Gada izrāde» finālā – Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātris ar izrādi «Grenholma
metode». Jelgavas pilsētas bibliotēka
atzīta par «Latvijas gada bibliotēku», bet
pašvaldība – par brīvprātīgiem draudzīgāko! Pateicoties jelgavnieku aktivitātei,
viena no «airBaltic» jaunajām lidmašī-

nām nosaukta tieši mūsu pilsētas vārdā,
bet Latvijas skolu «Zvaigžņu reitingā»
godpilno 2. vietu ieņem Spīdolas Valsts
ģimnāzija. Šī ir tikai maza daļa no mūsu
cilvēku šī gada sasniegumiem.
Lepojamies, ka šogad ir atklāts vides
objekts «Laika rats 100», Pils salas
skatu tornis, Pasta salas slidotava un
trenažieru laukumi. Šogad aizvadījām
20. jubilejas Ledus skulptūru festivālu,
kas vienlaicīgi notika trīs vietās. Līdz 1.
decembrim Jelgavā šogad notikuši 306
pasākumi ar 505 779 apmeklētājiem,
kas ir par 25 523 cilvēkiem vairāk nekā
pērn. 2019. gadā ar pirmo koncertu
Pilsētas svētkos plānojam atklāt Pasta
salas brīvdabas estrādi, kura pēc jumta
izbūves būs unikāla koncertzāle, kas
ļaus pilsētā piedāvāt augsta līmeņa
mākslinieku koncertus. Ap 3000 jauno
sportistu no visas Latvijas nākamgad

pie mums pulcēsies Latvijas Jaunatnes
olimpiādē. Pie mums arī notiks nacionālas nozīmes projekti – par godu simtgadei, kad Latvijā varonīgās brīvības cīņās
tika izcīnīta uzvara pār bermontiādi,
un jaunas oratorijas pirmatskaņojums
Jelgavā!
Katram no mums ir savs stāsts par
Jelgavu, kā mēs to redzam, izjūtam lielākās vai mazās ikdienas lietās! Pilsētu
patiesībā veidojam mēs visi un ikviens
kopā, darot savu darbu ar mīlestību. Nesīsim ar lepnumu mūsu pilsētas vārdu!»

«Tagad Latvijā zina, ka jelgavnieki nav
vienaldzīgi un ir līdzatbildīgi!»
Dace Olte, ZZS:
«Jelgavas domē strādāju Sociālo jautājumu un veselības aizsardzības komitejā,
tāpēc vēlos akcentēt veiksmīgi turpināto
Latvijā īstenotā Deinstitucionalizācijas
plāna izpildi, lai nodrošinātu bērniem
aprūpi ģimeniskā vidē. 2018. gadā Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centru,
nonākot audžuģimeņu aprūpē, adopcijā,
pārceļoties uz SOS bērnu ciematu vai
atgriežoties pie saviem vecākiem, atstāja
41 bērns. Līdz ar to oktobrī tika pieņemts
domes lēmums par šī centra likvidāciju,
jo turpmāk aprūpes centrā esošo astoņu
bērnu aprūpi nodrošinās Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde. Veiktā reorganizācija ir
tikai sākums galvenā mērķa – nodrošināt
bērniem ģimenisku vidi – sasniegšanai,
jo 2020. gadā plānota atsevišķas ēkas
celtniecība, kas darbosies pēc SOS bērnu
ciemata modeļa. Ir veikti sagatavošanās
darbi pašvaldības īres nama Stacijas ielā
13 rekonstrukcijai, kas tiks uzsākta nā-

kamgad. Saistībā ar šo namu pie manis
ir vērsušies daudzi vēlētāji, sūdzoties par
sadzīves apstākļiem. Pēc rekonstrukcijas
šeit atradīsies servisa tipa dzīvokļi, pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī ir plānots ierīkot pašvaldības
īres dzīvokļus un specializētas darbnīcas.
Jelgava pirmo reizi šogad ir atzīta par
brīvprātīgajiem draudzīgāko pašvaldību
Latvijā, kas ir mūsu vairāk nekā 300 brīvprātīgo nopelns. Esmu sajūsmā, par to,
ka ir jaunieši, kuri paši piesakās un brīv-

prātīgi dodas pie Jelgavas pensionāriem
un māca seniorus apgūt kādas jaunas
prasmes. Arī manā dzīvē liela loma bija
sarunām ar vecmāmiņu, tāpēc priecājos
par katru aktivitāti, kas sekmē saprašanos starp dažādām paaudzēm. Atzinīgus
vārdus pelnījusi Jelgavas pilsētas bibliotēka, kas ieviesusi daudz jauninājumu,
papildinot pilsētas kultūras dzīvi.
Presē par Jelgavu dažkārt ir lasāmi pārspīlējumi un negācijas, tomēr jāatzīst, ka
pilsētā ir arī trūkumi, kurus nepieciešams
novērst. Viens no tādiem – nepietiekamais
vietu skaits pašvaldības bērnudārzos.
Uzskatu, ka mums nepieciešams biežāk
tikties ar pilsētas nevalstisko organizāciju
aktīvistiem, uzklausīt viņu viedokli, kā
arī pilnveidot komunikāciju – ne vienmēr
protam vienkārši, saprotami izskaidrot
lēmumus.
Lai jelgavniekiem veselība un spēks
Jaunajā gadā, kā arī nezūd vēlme palīdzēt
līdzcilvēkiem!»

Roberts Šlegelmilhs, «Visu Latvijai – TB/LNNK»:
«2018. gads pavadīts valsts svētku zīmē
– Latvijai 100. Šis ir mirklis, kad katram
vajadzētu apstāties no ikdienas steigas,
ievilkt elpu un aizdomāties par mūsu
valsts gājumu šo 100 gadu laikā. Aizdomāties par tiem, kuri varonīgi cīnījušies
par mūsu valsts brīvību un par valsts
attīstību šo gadu laikā, un to, kāda tā varētu būt viena vai otra scenārija gadījumā.
Taču ir svarīgi neieslīgt vēstures lappusēs,
bet apzināties savu lomu un pienesumu
šodienas un nākotnes Latvijas attīstībā,
jo mēs katrs individuāli esam valsts seja,
esot atbildīgi par tās nākotni.
Šī gada laikā Jelgavas domē tika

pieņemti vairāki svarīgi lēmumi un
iesākti vairāki nozīmīgi darbi. Pagalmu
sakārtošanas programmai tika palielināts līdzfinansējums un mainīti saistošie
noteikumi, lai finansējums kļūtu vēl pieejamāks iedzīvotājiem un tiktu sakārtoti
pēc iespējas vairāk pagalmu. Ņemot vērā
šī gada situāciju, ir skaidrs, ka esošos
saistošos noteikumus būtu vēl jāuzlabo.
Tāpat pieminēšanas vērti ir šādi projekti:
Loka maģistrāles pārbūve, Miezītes bibliotēkas pārbūve, Zemgales Restaurācijas
centra izveide, jumta izveide Pasta salas
brīvdabas estrādei un slidotavai, Tehnoloģiju vidusskolas sporta laukuma izbūve.
Šī ir tā saucamā redzamā daļa, taču ir
neskaitāmi mazie darbi un projekti, ko

paveikušas atbildīgās pašvaldības struktūrvienības un darbinieki.
Jaunajā gadā un turpmāk turpināšu
pievērst pastiprinātu uzmanību pagalmu sakārtošanas programmai, procesu
automatizācijai, iedzīvotāju problēmjautājumu uzklausīšanai un risināšanai.
Novēlu jums panākumiem bagātu Jauno
2019. gadu!»

«Svarīgi apzināties savu lomu un
pienesumu Latvijas attīstībā»
pilnveido savu profesionālo praksi un
sadarbojas ar skolēniem, vecākiem
un kolēģiem, lai atbalstītu skolēnus
mācīšanās procesā. 2018. gadā ir veikts
nozīmīgs darbs pie Jelgavas izglītības
stratēģiskās plānošanas.
Gribu vēlēt, lai nākamajā gadā nezūd
apņēmība radīt brīnumus, piepildīt
mazus un lielus sapņus, saglabāt ticību,
ka mēs katrs un visi kopā spējām radīt
brīnumus! Priecīgus, gaišus, ticības,
cerības un mīlestības piepildītus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu,
laimīgu Jauno gadu!»

Ceturtdiena, 2018. gada 20. decembris

JELGAVAS DOMES DEPUTĀTI

«Lielāka vērība un uzmanība jāpievērš
vērtību jautājumiem»
Jurijs Strods, «Visu Latvijai –
TB/LNNK»:
«Lai arī šis bija Latvijas simtgades
gads, tātad svētku gads, tas vienlaikus
bija arī lielu pārdomu rosinošs laiks,
kad lielāka vērība jāvelta tam, kas
paskrien garām. Parasti domājam par
ikdienišķo – ka svarīgi ir noasfaltēt
Romas ielas vai Atmodas ielas posmu,
ka jāuzlabo drošības elementi uz ielām,
ka jāierok kanalizācijas cauruļvadi
daudzu kilometru garumā, lai iedzīvotāji var pieslēgties pie centralizētās
sistēmas, vienlaikus samazinot vides
(gruntsūdeņu) piesārņojumu, ka jāuzbūvē slidotavai jumts, jāsāk darbi
Loka maģistrāles pārbūvē un jāsāk
rekonstruēt Garozas, Neretas un Prohorova iela, ka jāveido Amatu māja
vai Restaurācijas centrs vecpilsētā, ka
jāierīko jauni smilšu volejbola laukumi, jāpaplašina stāvvietas pie skolām

vai jāuzsāk kompetencēs balstītas
izglītības sistēmas ieviešana, jāturpina
izglītības iestāžu remonti vai, jo īpaši,
jāuzsāk jauna Jelgavas Tehnoloģiju
centra izveide pie Tehnoloģiju vidusskolas, vai jāatved uz Jelgavu šaha
turnīrs un jāsarūpē papildu treneri
šaha pulciņiem, ka jāremontē muzeji
un jādomā par jaunām ekspozīcijām,
uzsvaru vēršot uz e-vides jautājumiem
un kopumā attīstot Jelgavu kā viedu
pilsētu… Šo uzskaitījumu var turpināt,
taču to visu var nosaukt par «ērtību»
jautājumiem. Tieši valsts lielais atskaites punkts – simtgade – manī rosināja
cita veida pārdomas. Proti, lielāka
vērība un uzmanība jāpievērš vērtību
jautājumiem – kas mēs esam, ko un
kāpēc mūsu senči paveica, vai mēs
pratīsim viņu vērtības gan nosargāt,
gan attīstīt, vai spēsim bērniem un
mazbērniem dot pareizus impulsus

un izpratni, ka tikai viņi var attīstīt
Latviju kā vietu, kur dzīvo latviešu
tauta ar bagātām tradīcijām un kopā
ar citām tautām tās attīsta, pilnveido
un rūpējas?
Tuvojas Ziemassvētku laiks, tāpēc
novēlu arī jums padomāt par paveikto
un to, ko vēlaties īstenot 2019. gadā, kā
arī novēlu atrast laiku, lai kopā ar nākamo paaudzi pārdomātu par vērtībām
un to, ko katrs var paveikt savas ģimenes, pilsētas un Latvijas uzplauksmei.
Lai veiksmīgs Jaunais gads!»

«Es ceru, ka viss izdosies, jo strādājam
vienota mērķa vadīti»
Aigars Rublis, «Vienotība»:
«2018. gads noteikti bija citādāks
nekā visi iepriekšējie, jo šogad svinējām simbolisko un tajā pašā laikā
valsts iedzīvotājiem nozīmīgo Latvijas
valsts pastāvēšanas 100. gadadienu.
Iesoļošana jaunajā simtgadē ir cerību
un apņemšanās laiks, jo mēs ikkatrs
gaidām uzlabojumus savā dzīvē un
vidē, kurā dzīvojam, taču sagaidīt var
tikai to, ko mēs paši ar savu darbu
paveicam.
Esmu gandarīts, ka darbi, kurus
esmu iesācis, strādājot domē, tiek
veiksmīgi īstenoti, piemēram, sporta laukumu izveide pie Jelgavas 4.
sākumskolas, Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Esmu izpildījis iedzīvotājiem
doto solījumu un piesaistījis līdzfinansējumu futbola laukuma izveidei
pilsētā, Kārklu ielā 6, kurā veiksmīgi
notiek bērnu un jauniešu treniņi.

Diemžēl domes vadītāja nevēlēšanās
(jau vairāk nekā sešus mēnešus nav
atbildes uz futbola kluba «Jelgava»
ierosinājumu) atbalstīt futbola kluba
«Jelgava» ieceri par papildu zemes
gabala iznomāšanu blakus jaunajam
futbola laukumam rada neizpratni
par attieksmi pret turpmāko sporta
attīstību pilsētā. Taču būšu neatlaidīgs, jo domes sēdes apmeklēju nevis
tāpēc, lai tās atsēdētu un monotoni
cilātu roku, bet gan tāpēc, lai censtos īstenot tās lietas, kas ir svarīgas
visiem jelgavniekiem. Manas iniciatīvas – jauna bērnudārza būvniecība, atbalsts tā dēvētajam «auklīšu
dienestam» un vecākiem, kuru bērni
apmeklē privātos bērnudārzus – saglabāsies nemainīgas visu darba periodu, ko strādāju par deputātu. Zinu,
ka man izdosies, jo vecāku atbalsts šo
jautājumu risināšanā ir milzīgs un
jautājums aktuāls.

Domes darbā ir svarīgi spēcīgi cilvēki un viņu zināšanas. Katrs speciālists ir pelnījis uzslavu par šajā gadā
paveikto, jo šobrīd tiek īstenoti daudzi
Eiropas projekti, kuru realizācijai nepieciešamas prasmes un daudz darba.
Es ceru, ka viss izdosies, jo strādājam
vienota mērķa vadīti.
Es ticu savai valstij, pilsētai un
mūsu spējām veidot tādus dzīves
apstākļus un vidi, ar kuru varam
lepoties. Lai ģimeniski Ziemassvētki
un panākumiem ražīgs Jaunais gads
ikkatram jelgavniekam!»

«Turpināsim cīnīties un aizstāvēt
pilsētnieku intereses»
Lauris Zīverts, «KPV LV»:
«2018. gads Latvijai ir īpašs. Šogad
ne tikai svinam valsts 100. dzimšanas
dienu, bet arī izvēlējāmies pārmaiņas,
ievēlot Saeimā jaunas paaudzes politiķus, kuri ir sadzirdējuši sabiedrības
saucienus pēc īstenām un pozitīvām
pārmaiņām un kuri ir gatavi reāli
strādāt valsts labā.
Tikmēr Jelgavā vēl viens gads ir
aizvadīts, turpinot saimniekot kā
parasti – vairākas reizes ir pārskatīts
pašvaldības budžets, arvien palielinot
tēriņus un parādus. Tiek būvēti jumti
par miljoniem, tad prasīti vēl miljoni,
un nauda tiek iztērēta visā, kas nekust, atskaitot domnieku autoparku.
Tikmēr cilvēki nav bijuši un, būsim
godīgi, nebūs prioritāte esošajai
domes koalīcijai. Ja vien, protams,
šie cilvēki nav paši lēmēji vai viņu

sabiedrotie.
Pilsēta turpina dzīvot uz mūsu
bērnu, mazbērnu un mazmazbērnu
rēķina. Ar skarbo realitāti saskarsimies pavisam drīz – līdz ar jauno
Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kurā nebūs tik daudz atvēlēts
«betonēšanai». Tāpat jāatceras, ka arī
auditi var tikt pastiprināti un Eiropas
Savienība var pieprasīt nelietderīgi
iztērētos līdzekļus atmaksāt. Atliek
vien minēt, cik reizes vēl nāksies
pārskatīt pilsētas aizdevumu sadaļu.
Neskatoties uz to, ir pamats optimismam, ka tiks izveidota valdība,
kas veicinās valsts attīstību, nevis
stagnāciju un atsevišķu personāžu
pašlabumu. Redzam arī, ka atbalsts
oligarhiem un pilsētu žuļikiem ir
mazinājies ne tikai attiecīgajā sabiedrības daļā, bet arī partiju iekšienē. Pat

veco partiju jaunā paaudze apzinās,
ka nav iespējams ilgstoši valstī saimniekot tā, it kā rītdiena nepienāks.
2019. gadā norisināsies Eiropas
Parlamenta vēlēšanas. Šajā pirmssvētku laikā iesaku katram ieskatīties
savā sirdī un nākamā gada maijā
izvēlēties tos, kuri aizstāv Latvijas
intereses Eiropā, nevis tās grauj.
Tikmēr tepat, Jelgavā, mēs opozīcijā
turpināsim cīnīties un aizstāvēt pilsētnieku intereses.»

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

5

«Palīdzēšu tiem, kas vēlas sekmēt
uzņēmējdarbības attīstību
Jelgavā»
Gunārs Kurlovičs, Latvijas Reģionu apvienība:
«Simtais gads kopš Latvijas Valsts
dibināšanas tuvojas atskaites punktam, un drīz vēlēsim sev un Latvijai
laimīgu 101. gadu. Jubilejas gadā
esam tikuši pie jaunas Saeimas un
cerēsim, ka drīz arī pie jaunas valdības
un nākamā gada budžeta. Frānsiss
Bēkons ir teicis: «Vissāpīgāk valstij ir
tad, ja veikli cilvēki tajā tiek uzskatīti
par gudriem». Mums ļoti patīk veikli
cilvēki, daudz tērēt svinēšanām un ticēt brīnumiem, tomēr brīnumus jāspēj
radīt pašiem – ar zināšanām, darbu un
uzņēmību. Nedrīkstam kļūt tikai par
patērētājiem. Darīšu visu, lai palīdzētu tiem, kas vēlas ar saviem spēkiem
sekmēt uzņēmējdarbības attīstību
Jelgavā un nesapņo par gigantiskām
investīcijām no Austrumiem. Iestāšos
par taisnīgu un vienlīdzīgu attieksmi
pret visiem uzņēmīgiem un strādāt
gribošiem jelgavniekiem. Gaidāms
grūts un saspringts gads – pilsēta
uzņēmusies lielas saistības, lai apgūtu
Eiropas Savienības fondu piešķirtos
līdzekļus, kas nepieciešami mūsu ielu,
sabiedrisko ēku un būvju rekonstrukcijai. Mūsu pienākums – sekot, lai tie
tiktu izlietoti iespējami efektīvāk.

Atbalstu pelnījuši arī domājoši un
apņēmīgi cilvēki, kas spēj iestāties
par pilsētnieku interesēm un neizdabā
visiem lēmumiem, kas tiek pieņemti
no augšas. Manā ieskatā pašvaldības
prioritātēm nākamajā gadā jābūt
vietējās ekonomikas atbalstam, pārdomātai mājokļu politikai un visiem
pasākumiem, kas sekmēs iedzīvotāju
izvēli dzīvot tieši Jelgavā.
Adventes laikā vienmēr vēlamies
gūt apliecinājumu tīri cilvēciskām
vērtībām – domāt labas domas, izlīdzināt nesaskaņas un apņemamies
veikt līdzcilvēkiem tīkamus darbus.
Novēlēšu pavisam vienkāršas lietas –
lai visiem ir jumts virs galvas, darbs,
veseli un priecīgi bērni un mazbērni,
saticība ģimenē un kāds sapnis, ko
nākamajā gadā sasniegt!»

«Viennozīmīgi varu teikt, ka
iesāktie projekti tiks pabeigti»
Andrejs Eihvalds, «Saskaņa»:
«2018. gads ir Latvijas simtgades
gads, kurš bijis notikumiem bagāts.
Pilsētā ir aizsākti vairāki projekti,
kas turpināsies arī nākamgad. Šogad
tika sakārtots Atmodas ielas posms
pie bērnudārza «Kāpēcīši», Romas
ielas iedzīvotāji tika pie jauna asfaltbetona seguma, atjaunoti ietves
posmi Sakņudārza, Vaļņu, Aspazijas, Skolotāju, Asteru ielā un Meiju
ceļā, pēc kanalizācijas tīklu izbūves
darbiem atjaunots Iecavas, Maija,
Dzelzceļnieku ielas asfaltbetona
segums.
Nākamajos gados turpināsies
Loka maģistrāles rekonstrukcija,
apbraucamajos ceļos – Pērnavas,
Pumpura, Paula Lejiņa ielā, Bērzu
un Rubeņu ceļā – paredzēts ieklāt
jaunu asfaltu. R ekonstrukcijas
darbi notiks arī Garozas, Neretas
un Prohorova ielā. SIA «Jelgavas
ūdens» jau šogad turpināja un arī
2019. gadā turpinās būvēt jaunus
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai plašākam jelgavnieku lokam
būtu pieejami civilizācijas labumi.
2019. gadā varētu sākties arī jaunā
Jelgavas tirgus celtniecība.
Šogad Pils salā tika izbūvēts skatu
tornis, un pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai Pils salā varētu
izveidot modernu ūdens sporta bāzi.
Vairākās Jelgavas izglītības iestādēs
norisinās mācību vides uzlabošanas
darbi, notiek būvdarbi un stadionu
rekonstrukcijas darbi. Diemžēl
ieilguši remontdarbi bērnudārzā
«Sprīdītis».
Februārī Jelgavas pilsētas slim-

nīca pēc Latvijas Ārstu biedrības
ekspertu komisijas vērtējuma saņēma balvu kā «Gada slimnīca» 2017.
gadā, un šogad slimnīcā turpinājās
arī rekonstrukcijas darbi. Tāpat jāpiebilst, ka 2018. gadā jelgavniekiem
bija pieejami vairāki bezmaksas
Veselības veicināšanas programmas
pasākumi.

Plānojot 2019. gada jaunos darbus,
grūti spriest par to, kā izdosies to
realizācija, jo, kamēr nav pieņemts
valsts budžets, ir problemātiski
prognozēt dotāciju pieaugumu pašvaldībām, kas kompensētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanos. Taču viennozīmīgi varu teikt,
ka iesāktie projekti tiks pabeigti
un pašvaldības budžets būs vērsts
uz ekonomisko un sociālo attīstību,
savukārt pašvaldības prioritātes būs
izglītība, sports, sociālā palīdzība,
infrastruktūras sakārtošana un
Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējuma piesaiste.
Pateicos jelgavniekiem par atbalstu un priekšlikumiem nozīmīgu
jautājumu risināšanā.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!»

«Īstenoju darbus, kas bija manā priekšvēlēšanu programmā»
Ivars Jakovels, neatkarīgais
deputāts:
«Šogad ir izvērties aktīvs darba
laiks, kas turpināsies arī nākamgad.
Man ir prieks, ka, esot jau gadu neatkarīgajam deputātam, varu pienācīgi
virzīt un panākt savu priekšvēlēšanu
solījumu izpildi iedzīvotājiem. Minēšu tikai tos šajā gadā īstenoto darbu
piemērus, kas bija iekļauti manā
priekšvēlēšanu programmā.
Ar pilnu atbildību turpinās Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas darbi, kam šogad esam
nodrošinājuši nepieciešamo papildu
finansējumu. Šeit, kā arī Jelgavas 4.

sākumskolā un Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā nākamgad būs pieejami
pilnībā atjaunoti sporta stadioni, ko
varēs izmantot ne vien skolēni, bet
arī tuvākās apkaimes iedzīvotāji.

Ne bez grūtībām, bet noslēguma
fāzē ir arī bērnudārza «Sprīdītis»
energoefektivitātes projekts. Nopietns darba spars valda Zemgales
prospektā 7, kur daudz plašākās un
izremontētās telpās varēs turpmāk
darboties bērnu un jauniešu centrs
«Junda».
Ar kopīgu deputātu nostāju esam
panākuši gan Jelgavas kultūras
nama atjaunošanas darbu turpināšanu, gan darbu uzsākšanu Zemgales Restaurācijas centra un Amatu
mājas izveidei vecpilsētā, jau tuvākajā nākotnē padarot šo apkaimi
interesantu tūrismam un mazajai

uzņēmējdarbībai.
Personīgi man ir liels gandarījums
par to, ka šogad beidzot izdevies
noslēgt būvdarbu līgumu par Loka
maģistrāles rekonstrukciju, kā arī
izstrādāt projektu Satiksmes ielas
rekonstrukcijai posmā no Meiju ceļa
līdz Ganību ielai. Mēs, jelgavnieki, to
sen esam pelnījuši!
Vēlos izmantot izdevību un novēlēt
ikvienam jelgavniekam veselību, laimi un dzīvesprieku gadu mijā. Justies
lepnam par mūsu pilsētu un valsti
arī nākamajā simtgadē. Būt aktīviem
pašiem un pieprasīt vēl lielāku aktivitāti no saviem deputātiem!»

Jelgavas domes deputāts Sergejs
Stoļarovs, kuš domē ievēlēts no
partijas «Saskaņa», neatsaucās
«Jelgavas Vēstneša» aicinājumam
izteikt vērtējumu par šogad domē
paveikto un savām nākamā gada
prioritātēm.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 24. decembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.00  Sniega kaujas. Kanādas animācijas filma (ar subt.).
9.30 Sprīdītis. Rīgas kinostudijas pasaku filma (ar subt.).
1985.g. Atjaunotā versija.
11.05 Ķepa uz sirds.*
11.35 Es – savai zemītei.*
12.10  Ziemassvētku atzīšanās. Romantiska drāma (ar subt.).
13.45  TV PIRMIZRĀDE. Arī divi ir ģimene. Francijas drāma
(ar subt.). 2016.g.
16.05  TV PIRMIZRĀDE. Bella un Sebastians. Francijas drāma. 2017.g.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.35 TIEŠRAIDE. Ziemassvētku dievkalpojums Doma baznīcā.
20.10 TIEŠRAIDE. Bīskapu apsveikumi Ziemassvētkos.
20.30 Panorāma. 20.53 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Rīgas Ziemassvētku koncerts.
22.30 TIEŠRAIDE. Ganu Sv. Mise Vatikānā.
0.40  TV PIRMIZRĀDE. «Vīnes filharmoniķu» koncerts Parīzē, 2018.
2.35 Kad mīlestība dzimst. Ziemassvētku koncerts.*
4.30 Tev tuvumā. Ziemassvētku koncerts.*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
7.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
8.45 Daudz laimes, jubilār!*
9.30 Skaņusaite Latvijā.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 373. un 374.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 80.sērija.
11.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
12.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
12.55 Brīnumskapja Ziemassvētku spēle.*
14.05  Sarkangalvīte un vilks. Pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
15.15 Latvijas sirdsdziesma.*
16.10 Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā».
17.45 Priecīgus Ziemassvētkus! Koncerts.*
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 81.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20  Ziemassvētku ģimene. ASV romantiska drāma. 2015.g.
20.45 Debess dārzos. Ziemassvētku sajūtu koncerts.*
22.00  Ledus suņi. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.*
1.00 Koncerts «Rīgas Ziemassvētki».
2.25 LTV piedāvā... Mūzika Ziemassvētkos.*
3.25 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
4.20 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
4.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

21.10  TV PIRMIZRĀDE. Septiņas minūtes pēc pusnakts.
Spānijas un Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g.
23.10  TV PIRMIZRĀDE. Berlīnes filharmoniķu koncerts Pafā, 2017.
1.00  Arī divi ir ģimene. Francijas drāma (ar subt.). 2016.g.
3.15 Kaspara Zemīša koncerts «Vētra klusumā».

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
7.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
7.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 15.sērija.
8.35 Rīgas Ziemassvētku koncerts.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 375. un 376.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 81.sērija.
11.50 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
12.20 12 elementi ainavā.*
12.50  Bella un Sebastians. Francijas drāma.
14.40  Sniega kaujas. Kanādas animācijas filma.
16.15 Aijas Vītoliņas un «Tango Sin Quinto» koncerts «Klusums».*
17.50 Aculiecinieks.*
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 82.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Izziņas impulss.*
19.50  Sniega karaliene. Vācijas pasaku filma. 2015.g.
21.35  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 47.sērija.
22.35 Greizais nams. Lielbritānijas krimināldrāma. 2017.g.
0.45 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.*
2.45 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 13.sērija.
4.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.50 Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls. 2. un 3.sērija.
6.40 Tev tuvumā. 2017.g. Koncerts.
8.20 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 14.sērija.
9.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 164.sērija.
10.30 Atklāj Latviju!
10.55 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».
12.00 Zigfrīds Muktupāvels, Raimonds Pauls. Ziemassvētku koncerts.
13.05 Tāda ir mīlestība. Francijas romantiska drāma. 2003.g.
15.45 Decembra līgava. ASV romantiska drāma. 2016.g.
17.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Ziemassvētku rotājums. ASV melodrāma. 2013.g.
19.45 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 ‘’900 sekunžu’’ Ziemassvētku raidījums.
21.35 Tev tuvumā. 2018.g. Koncerts.
23.20 Kerolas Ziemassvētku dziesma. Romantiska drāma. 2012.g.
1.05 Tie esam mēs 2. ASV seriāls. 2017.g. 5.sērija.
1.45 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
2.05 Ārsta prakse Eifelā. Pirmā palīdzība no Berlīnes. Drāma. 2016.g.
3.35 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.

LNT

TV3

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.50 Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls. 1.sērija.
6.20 Rozamunde Pilčere. Jūtu spārni. Vācijas melodrāma. 2013.g.
8.15 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 13.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 163.sērija.
10.30 Atklāj Latviju!
11.15 Princis uz Ziemassvētkiem. ASV melodrāma. 2015.g.
13.05 Brīvdienas. ASV romantiska komēdija.
15.55 TV PIRMIZRĀDE. Traucoties cauri sniegiem.
ASV melodrāma. 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.05 TV PIRMIZRĀDE. Precēta pirms Ziemassvētkiem.
ASV komēdija. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Tāda ir mīlestība. Francijas romantiska drāma. 2003.g.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. Katram savs Ziemassvētku stāsts.
ASV melodrāma. 2016.g.
1.10 Mūzikas skaņas. ASV ģimenes drāma. 1965.g.
3.55 «Dzīvīte» brīvdienās 3.
4.15 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.

5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 12. un 13.sērija.
5.50 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 5.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.20 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.50 Glābjot Salatēvu. Animācijas filma. 2013.g.
9.25 Kristus dzimšana 3: vecīt, kur ir mans ēzelītis? Komēdija. 2014.g.
11.40 Ledus skulptūru Ziemassvētki. Romantiska drāma. 2015.g.
13.30 TV PIRMIZRĀDE. Deviņas Ziemassvētku dzīvības.
ASV romantiska drāma. 2014.g.
15.15 Melnā feja Malefisenta. ASV piedzīvojumu filma. 2014.g.
17.05 Pelnrušķītes Ziemassvētki. ASV komēdija. 2016.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Slavenību padomu aģentūra 2. 2.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Tētuku kari 2. ASV komēdija. 2017.g.
23.00 Es neesmu gatava Ziemassvētkiem. ASV komēdija. 2015.g.
0.50 Slavenību padomu aģentūra 2. 2009.g. 1.sērija.
1.20 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 69.–72.sērija.
3.30 TV3 ziņas.*
4.00 Bez tabu.*

TV3

Trešdiena, 26. decembris
LTV1

5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 10. un 11.sērija.
5.50 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 4.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.20 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.40 Zoodārza slepenā dzīve 2. Seriāls. 2016.g. 2.sērija.
8.40 Olafa ledus sirds dēka. ASV animācijas filma. 2007.g.
9.05 Ziemassvētku vecīša mazais palīgs. Ģimenes filma. 2015.g.
11.00 Elfs. ASV komēdija.
12.55 TV PIRMIZRĀDE. Divpadsmit dāvanu dienas.
ASV romantiska drāma. 2017.g.
14.40 Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus. Ģimenes komēdija. 2000.g.
16.45 Ziemeļpols: atvērts Ziemassvētkiem. Komēdija. 2015.g.
18.30 Ledus laikmets. Mamuta Ziemassvētki. Animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Slavenību padomu aģentūra 2. 1.sērija.
21.00 Zvaigžņotie Ziemassvētki. 2017.g.
«X faktora» zvaigžņu koncerts.
23.25 Elfs. ASV komēdija. 2003.g.
1.20 Sveika, Rīga!*
1.55 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 66., 67. un 68.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Otrdiena, 25. decembris
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.00 TV PIRMIZRĀDE. Viņpus. Zviedrijas animācijas filma. 2014.g.
9.30  Sniega karaliene. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.10 Kā Lupatiņi veseļojās. Animācijas filma.
11.16 Kā Lupatiņi būvēja māju. Animācijas filma.
11.22 Avārijas brigāde. Ziemassvētki. Animācijas filma.
11.30 Ziemassvētku jampadracis. Latvijas ģimenes filma. 1993.g.
13.00 TIEŠRAIDE. «Urbi et Orbi». Romas pāvesta vēstījums no Vatikāna.
13.45  Atenboro paradīzes putni. Dokumentāla filma.
14.45 TV PIRMIZRĀDE. Latvijas gredzens. Zemgale.
Kinokoncerts «Vēstures palos».
16.10 TV PIRMIZRĀDE. Kā mēs pavadījām brīvdienas.
Lielbritānijas romantiska drāma. 2014.g.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 TV PIRMIZRĀDE. Nāc līdzās Ziemassvētkos!
Labdarības koncerts (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.53 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.

5.44 Aculiecinieks.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2789.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 68.sērija.
10.30 Vides fakti.*
11.00 Mīlestības vārdā. 18+. Nākamās simtgades pirmais
koncerts laukumā pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.*
12.40  Solījums zem āmuļiem. Romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
14.15  Gadalaiki. Dokumentāla filma.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 67.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2789.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.35 Turpinājums. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.53 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Džimlai rūdi rallallā! Latvijas traģikomēdija (ar subt.). 2014.g.
23.20  TV PIRMIZRĀDE. Parīzes koncerts, 2018. (ar subt.).
1.20  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
2.25 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 7.sērija.
3.20  Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2018.

LTV7
5.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 4.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.30 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
7.00 Kas te? Es te!*
7.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Skaņusaite Latvijā.*
8.25 «De facto» (ar subt.).*
9.00 Province (ar subt.).*
9.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 377. un 378.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 82.sērija.
11.50 Viņpus. Zviedrijas animācijas filma. 2014.g.
13.20  Atenboro paradīzes putni. Dokumentāla filma.
14.15  Septiņas minūtes pēc pusnakts. Drāma. 2016.g.
16.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 47.sērija.
17.10 Cilvēku planēta. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 6.sērija.
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 83.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Hokeja laukums.

TV PROGRAMMA
19.50  Dabas arhitekti. Dzīvnieku pilsētas.
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
20.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 48.sērija.
21.50  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
22.45 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.*
0.45 Ziemassvētku koncerts Dailes teātrī.*
1.45 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.10 Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls. 4.sērija.
6.35 Decembra līgava. ASV romantiska drāma.
8.15 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 15.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 165.sērija.
10.20 Tev tuvumā. 2018.g. Koncerts.
12.05 Ziemassvētku rotājums. ASV melodrāma. 2013.g.
14.00 Katram savs Ziemassvētku stāsts. ASV melodrāma. 2016.g.
15.50 Vēl viens Ziemassvētku skūpsts. ASV melodrāma. 2014.g.
17.45 Cilvēkstāsti Latvijai.
17.50 Ziņas sešos.
17.55 Cilvēkstāsti Latvijai.
18.05 Divpadsmit Ziemassvētku dāvanas. Romantiska komēdija. 2015.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Mana labākā drauga kāzas. ASV romantiska komēdija. 1997.g.
22.50 Princis uz Ziemassvētkiem. ASV melodrāma. 2015.g.
0.35 Vēl viens Ziemassvētku skūpsts. ASV melodrāma. 2014.g.
2.10 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 2017.g. 15.sērija.
2.50 Rozamunde Pilčere. Jūtu spārni. Vācijas melodrāma. 2013.g.

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 14. un 15.sērija.
5.50 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 6.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.20 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.40 Ledus laikmets. Mamuta Ziemassvētki. Animācijas filma. 2011.g.
8.10 Mazais princis. Francijas animācijas filma. 2015.g.
10.10 TV PIRMIZRĀDE. Bella Ziemassvētkos. ASV ģimenes filma. 2014.g.
12.00 Runcis. ASV animācijas filma. 2003.g.
13.25 Divpadsmit Ziemassvētku pārsteigumi. Romantiska komēdija. 2015.g.
15.20 Tētuku kari 2. ASV komēdija. 2017.g.
17.10 Ziemassvētki ar Andersoniem. ASV ģimenes filma. 2016.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Slavenību padomu aģentūra 2. 3.sērija.
21.00 Latvijas lepnums 2018.
23.35 Divpadsmit Ziemassvētku pārsteigumi. Romantiska komēdija. 2015.g.
1.35 Slavenību padomu aģentūra 2. 2.sērija.
2.05 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 73., 74. un 75.sērija.
3.40 Bez tabu.*
4.15 TV3 ziņas.*

Ceturtdiena, 27. decembris
LTV1
5.00 Es – savai zemītei.*
5.30 Vides fakti.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2790.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 69.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Daudz laimes, jubilār!*
11.30 Province.*
12.00 Latvijas sirdsdziesma.*
12.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.10 Atslēgas (ar subt.).*
13.25 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 352. un 353.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 75 jautājumi Uldim Dumpim. Dokumentāla filma.
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 68.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2790.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Paradīze 89. Latvijas ģimenes filma (ar subt.). 2018.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Latvietis. Paralēlās pasaules. Raidījumu cikls.*
22.00  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.30 Daudz laimes, jubilār!*
0.10 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla daudzsēriju filma.
0.40 Dailes teātra svētku koncerts.*
3.22 Draudzenes dzimšanas diena. Komēdija (ar subtitriem). 2016.g.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 5.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
6.35 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
7.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
10.10 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 379. un 380.sērija.
11.10 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 83.sērija.
12.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
12.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
13.10  Dabas arhitekti. Dzīvnieku pilsētas.
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
14.10 Kā mēs pavadījām brīvdienas. Romantiska drāma. 2014.g.
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 48.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 84.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Radinieki. Dokumentāla filma.
21.20  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 49.sērija.
22.15  Akonkagva: jauna iespēja. Dokumentāla filma.
23.10 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.*
1.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.55 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.10 Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls. 5.sērija.
6.35 Rozamunde Pilčere. Valentīnas skūpsts.
Romantiska drāma. 2015.g. 1.daļa.
8.15 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 16.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 166.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Labā ragana 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
11.40 Kerolas Ziemassvētku dziesma. Romantiska drāma. 2012.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Atklāj Latviju!

Ceturtdiena, 2018. gada 20. decembris
14.40 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.50 Labā ragana 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
16.50 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 60.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 2015.g. 5.sērija.
19.00 Fī 2. Turcijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.15 Latvijas lielākie noslēpumi. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
22.15 No rupekles par lēdiju. Realitātes šovs. 2016.g. 12.sērija.
0.10 Hūberts un Štallers. Vācijas detektīvseriāls. 2011.g. 5.sērija.
1.15 Fī 2. Turcijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
1.55 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 16.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls. 5.sērija.

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 16. un 17.sērija.
5.50 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 7.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.20 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.40 Ziemeļpols: atvērts Ziemassvētkiem. Kanādas komēdija. 2015.g.
9.40 Televeikala skatlogs.
9.55 Deviņas Ziemassvētku dzīvības. Romantiska drāma. 2014.g.
11.35 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
12.05 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 5.
13.00 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.05 Divpadsmit dāvanu dienas. ASV romantiska drāma. 2017.g.
15.55 Tautas princese Mērija. Austrālijas biogrāfiska filma. 2015.g.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.25 Slavenību padomu aģentūra 2. 4.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis 2. Spraiga sižeta seriāls. 2017.g. 4.sērija.
22.00 Bada spēles. Zobgaļsīlis. 2.daļa.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2015.g.
0.45 Kristus dzimšana 3: vecīt, kur ir mans ēzelītis? Komēdija. 2014.g.
2.50 Slavenību padomu aģentūra 2. 3.sērija.
3.15 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 76.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 28. decembris
LTV1
5.15 Aculiecinieks.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2791.sērija.
9.35  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 70.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
11.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.05 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.40 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 354. un 355.sērija.
14.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Olga Dreģe. Mirkļu pieskārieni.*
16.05  Aklā mīla. Meksikas seriāls (ar subt.). 2017.g. 69.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2791.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Ūdensbumba resnajam runcim.
Latvijas piedzīvojumu filma (ar subt.). 2004.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  JAUNUMS. Liekulības tirgus.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2018.g.
22.10 Latvijas sirdsdziesma.*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
0.30  Banka. Igaunijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.35  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
2.35  Kolibri – mirdzošie kurjeri. Dokumentāla filma.
3.40 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 7.sērija.
4.35 Labākais no Latgales.* Populāru Latgales muzikantu
koncerts Riebiņos.

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos. Animācijas seriāls.
6.30 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
8.00 Aculiecinieks.*
8.20  Solījums zem āmuļiem. Romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 381. un 382.sērija.
11.00 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 84.sērija.
11.50 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 11.sērija.
12.25 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
13.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
13.30 Pusstunda bez vecākiem (krievu val., ar subt.).
14.05 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls. (krievu val., ar subt.).
15.00 Personība. 100 g kultūras.*
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 49.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars. Pa jaunām pēdām. Seriāls (ar subt.). 85.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).
20.35  Tās tik ir operas! Lulū. Dokumentālu filmu cikls.
21.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.30  Tēvi un meitas. Itālijas un ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
0.40 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Paraugdemostrējumi.*
2.50  Gadalaiki. Dokumentāla filma.
4.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.50 Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls. 6.sērija.
6.25 Rozamunde Pilčere. Valentīnas skūpsts.
Romantiska drāma. 2015.g. 2.daļa.
8.15 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 17.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 167.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Labā ragana 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
11.40 Precēta pirms Ziemassvētkiem. ASV komēdija. 2016.g.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Atklāj Latviju!
14.40 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.50 Labā ragana 3. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
16.50 Amazones. Meksikas seriāls. 2016.g. 61.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 2015.g. 6.sērija.
19.00 Fī 2. Turcijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 Degpunktā.
21.20 Lielais Getsbijs. Austrālijas un ASV drāma. 2013.g.

0.00 Fī 2. Turcijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
1.00 Vīrietis – vecmāte 2. Krievijas seriāls. 17.sērija.
1.45 Izdzīvotāji 30. ASV realitātes šovs. 2015.g. 6.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 Ārsta prakse Eifelā. Pirmā palīdzība no Berlīnes. Drāma. 2016.g.

TV3
5.00 Pēdējais cilvēks uz zemes 3. Seriāls. 18.sērija.
5.25 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 5.sērija.
5.50 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 8.sērija.
6.20 Rastijs Rivets. Animācijas seriāls.
6.50 Atriebēji, esiet gatavi! Animācijas seriāls.
7.20 Princese bruņiniece Nella. Animācijas seriāls.
7.40 Bagātību planēta. ASV animācijas filma. 2002.g.
9.40 Televeikala skatlogs.
9.55 Es neesmu gatava Ziemassvētkiem. ASV komēdija. 2015.g.
11.35 Simpsoni 23. Animācijas seriāls.
12.05 Gordona Remzija šovs «Šausmas virtuvē» 5.
13.00 Tētuka meitiņas 5. Komēdijseriāls.
14.00 Pelnrušķītes Ziemassvētki. ASV komēdija. 2016.g.
15.50 Pēdējais atvaļinājums. ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viens pats mājās 5. Ģimenes komēdija. 2012.g.
22.20 Mīlas afēra. Lielbritānijas un Francijas komēdija. 2013.g.
0.10 Tautas princese Mērija. Austrālijas biogrāfiska filma.
1.55 Slavenību padomu aģentūra 2. 4.sērija.
2.25 Nāvējošais ierocis 2. Spraiga sižeta seriāls. 2017.g. 4.sērija.
3.10 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 77.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 29. decembris
LTV1
5.30 Province.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
8.30 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
8.42  Brīnumainā tuklīšu sala. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.42 Ozolstāstu nams. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Brālītis un māsiņa. Pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.40  Pelnrušķīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
12.50 Nāve paradīzē 6. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
14.55 «Prāta vētra»: starp krastiem. Dokumentāla filma (ar subt.).
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Lašu ceļojums uz vulkāna ezeru.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. No klusā centra līdz Torņakalnam.
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. Ilgais ceļš kāpās. Filmas arheoloģija.
Dokumentāla filma.
22.25 Šahs briljantu karalienei.
Rīgas kinostudijas mākslas filma. 1973.g.
0.10 Rallijs. Rīgas kinostudijas mākslas filma. 1978.g.
1.55  Tēvi un meitas. Itālijas un ASV drāma (ar subt.). 2015.g.
4.10 LTV – 60. Zelta arhīvs. Koncerts Z studijā. «Remix».

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes pa ledāja pēdām. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Karaliste.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4.
Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
10.00 Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.50 Hokeja laukums.*
11.20 TV PIRMIZRĀDE. Vai viegli būt jaunam?
Diskusija no sarunu festivāla LAMPA.
12.10  Reiva pasaule. «Mysteryland»: psihedēliskais festivāls.
Dokumentāls seriāls.
12.40  Reiva pasaule. Lasvegasa: elektroniskās deju mūzikas
centrālā skatuve. Dokumentāls seriāls.
13.10  Reiva pasaule. Parīze: franču akcents. Dokumentāls seriāls.
13.40 TV PIRMIZRĀDE. 16+ diskusija.
Mēs dzīvojam sarežģītā laikā. 1.daļa.
14.25 Latvijas kods. Dāvids un Goliāts. Dokumentāla filma (ar subt.).
14.55 Latvijas kods. Sencis. Dokumentāla filma (ar subt.).
15.30  Lūzuma punkts. ASV drāma. 1991.g.
17.35 Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai.*
18.35 Marokenrols. Dokumentāla filma.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. 16+ diskusija.
Mēs dzīvojam sarežģītā laikā. 2.daļa.
20.15 Latvijas kods. Deniss. Dokumentāla filma.
20.45 Latviešu jaunie režisori. Pāvels Gumennikovs. Sarauj, Just!
20.55 Latvijas kods. Izkrāsotā ģimene. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.25 Brīvības vēstneši. Dokumentāla filma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. 16+. Latvijas seriāls. 11 sērijas.
0.45 Latviešu jaunie režisori. Elza Feldmane. Bočka.
Latvijas komēdija. 2016.g.
1.20 Latviešu jaunie režisori. Liene Linde.
Septiņas neveikla seksa reizes. 1.daļa.
1.50 Latviešu jaunie režisori. Monta Gāgane. Meldra. Latvijas 2016.g.
2.25  Aklais randiņš. Lielbritānijas romantiska komēdija. 2015.g.
4.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 289.–292.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.45 Boba burgeri 5. Seriāls.
6.05 Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls. 7.sērija.
6.30 Nosvērtie 2. Realitātes šovs. 14.sērija.
8.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.00 Rīta pietura.
10.00 Zigfrīds Muktupāvels, Raimonds Pauls. Ziemassvētku koncerts.
11.10 Emīla nedarbi. Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija. 1985.g.
12.40 Mīlestības biznesa plāns. ASV romantiska komēdija. 2010.g.
14.35 Mana labākā drauga kāzas. ASV romantiska komēdija. 1997.g.
16.40 Latvijas lielākie noslēpumi. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. Pirms apprecēties.
ASV komiska drāma. 2009.g.
19.45 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.40 «Degpunktā» sestdienā.
21.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 45. un 46.sērija.
23.20 Divpadsmit Ziemassvētku dāvanas. Romantiska komēdija. 2015.g.

Ceturtdiena, 2018. gada 20. decembris
1.10 Ceļojums kā piedzīvojums 4. Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.55 Nosvērtie 2. Realitātes šovs. 14.sērija.
3.30 «Degpunktā» sestdienā.*

TV3
5.00 Ziemassvētku vecīša mazais palīgs. Ģimenes filma. 2015.g.
6.45 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 6.sērija.
7.15 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
7.50 Brīnummārītes un melnā kaķa stāsti. Animācijas seriāls.
8.40 Zoodārza slepenā dzīve 2. Seriāls. 2016.g. 3.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Mīlestības grāmata. ASV komiska drāma. 2004.g.
12.30 Brīvību Villijam! Glābšana Pirātu līcī. ASV drāma. 2010.g.
14.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
15.10 Ziemassvētki ar Andersoniem. ASV ģimenes filma. 2016.g.
17.00 Viens pats mājās 5. ASV un Kanādas ģimenes komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Lego filma. ASV animācijas filma. 2014.g.
21.35 Brīvdienas. ASV romantiska komēdija. 2006.g.
0.20 Bada spēles. Zobgaļsīlis. 2.daļa.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
2.45 UgunsGrēks 13. Latvijas seriāls. 78., 79. un 80.sērija.
4.10 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 30. decembris
LTV1
5.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Lieldienas.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
8.00 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
8.30 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
8.42  Brīnumainā tuklīšu sala. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Trusītis Pēterītis. Animācijas seriāls.
9.45  Auniņa Timija laiks. Animācijas seriāls.
10.00 Kemija piedzīvojumu ekspedīcija. Animācijas seriāls.
10.37 Kā Lupatiņi slēpās. Animācijas filma.
10.42 Kā Lupatiņi kārtoja māju. Animācijas filma.
10.50  Brēmenes muzikanti. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums pareizticīgo Dievmātes
pasludināšanas baznīcā.
13.05 Aculiecinieks.*
13.20 Atslēgas (ar subt.).*
13.40 Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki. LTV videofilma. 43.sērija.

Olaines 1. vidusskola (reģ.Nr.90000023854)
aicina darbā:

• FIZIKAS SKOLOTĀJU;
• SPĀŅU VALODAS (INTEREŠU IZGLĪTĪBA) SKOLOTĀJU;
• KARJERAS PEDAGOGU.
Prasības:
• Augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša skolotāja
kvalifikācija;
• Augstākās pakāpes latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• Labu atalgojumu (800-950 EUR par slodzi);
• Veselības apdrošināšanu;
• Darbu uz nenoteiktu laiku;
• Sociālās garantijas.
Pretendentiem CV lūdzam sūtīt pa
e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija pieejama pa tālruni 67147302
un mājaslapā www.o1vsk.lv.

Olaines 1. vidusskola (reģ.Nr.90000023854)
aicina darbā: MEDICĪNAS MĀSU uz pilnu slodzi.
Prasības:
• Atbilstoša kvalifikācija;
• Latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• Labu atalgojumu (900 EUR);
• Darbu uz nenoteiktu laiku;
• Sociālās garantijas.
Pretendentiem CV lūdzam sūtīt pa e-pastu
olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija pieejama pa tālruni 67962959
un mājaslapā www.o1vsk.lv.

Jelgavas 4. sākumskola
(reģ.Nr.2811902954)

aicina darbā mūzikas skolotāju.
Atalgojums: 710,00 eiro (bruto)
par 1 slodzi jeb 30 stundām.
Tālrunis: 63024449.

Piedāvā darbu
SIA «GEOR» (reģ.Nr.41702000901),
metālapstrādes uzņēmums, piedāvā
darbu CNC darbagalda operatoram(-ei)
pie JAUNAS virpošanas un frēzēšanas iekārtas. Darba grafiks: 5 darba dienas jeb
40 stundas nedēļā. Lūgums CV sūtīt pa
e-pastu office@geor.lv. Pārbaudes laikā
(3 mēnešus) alga 1120,00 EUR/mēnesī.

Meklē darbu
Varu palīdzēt celtniecības vai saimniecības darbos. T.29870655.
Medmāsa. Varu palīdzēt veciem cilvēkiem.
T.28236557.
Vīrietis meklē darbu. T.25994203.

Aizsaulē aizgājuši
BORISS MARUDINS (1941. g.)
IGNĀTS SPILA (1948. g.)
LŪCIJA JEVMENOVA (1944. g.)
VASILIJS CAPLINSKIS (1931. g.).
Izvadīšana 20.12. plkst.14 Zanderu kapsētā.
BROŅISLAVA POĻEVAJA (1929. g.).
Izvadīšana 20.12. plkst.12 Zanderu kapsētā.

TV PROGRAMMA

14.45 Latvijas sirdsdziesma.*
15.45 Kolibri – mirdzošie kurjeri. Dokumentāla filma (ar subt.).
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Māra Ķimele.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50  Manu vecāku kāzas.
Vācijas traģikomēdija (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.45 Sporta ziņas. 20.53 Laika ziņas.
21.05  JAUNA SEZONA. Midsomeras slepkavības 20.
Lielbritānijas detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.55  TV PIRMIZRĀDE. Kauja par Heksoridžu.
ASV kara drāma (ar subt.). 2016.g.
1.30  Liekulības tirgus. Seriāls (ar subt.). 2018.g. 1.sērija.
2.25  Lašu ceļojums uz vulkāna ezeru. Dokumentāla filma (ar subt.).
3.30 LTV – 60. Zelta arhīvs. Koncerts «Viss nāk un aiziet tālumā».
4.30 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*

LTV7
5.45 Aculiecinieks.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Pukša dziedāšanas svētki.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Garšu skola. 8.sērija. Raidījums (krievu val., ar subt.).*
9.30 Pusstunda bez vecākiem (krievu val., ar subt.).
10.05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 289.–292.sērija.
12.00  Brālītis un māsiņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
13.10  Pelnrušķīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
14.25 Vecīši nāk! Visu laiku populārākās Ziemassvētku dziesmas Latvijas populārāko mūziķu – Ziemassvētku vecīšu
– korī kopā ar «Mirage Jazz Orchestra»*
16.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
17.10  Tās tik ir operas! Lulū. Dokumentālu filmu cikls.
18.15  Izcilības stāsti. Dokumentālu filmu cikls.
19.15 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 14.sērija.
21.00  Cilvēks, kurš pazina bezgalību. Drāma (ar subt.). 2015.g.
23.05  Lūzuma punkts. ASV drāma. 1991.g.
1.10  Izcilības stāsti. Dokumentālu filmu cikls.
2.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.00 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 17.sērija.
3.30 Kūku čempions 6. Šovs. 6.sērija (krievu val., ar subt.).
4.30 Garšu skola. 8.sērija. Raidījums (krievu val., ar subt.).

LNT
5.00 Boba burgeri 5. Seriāls.
5.20 Radiniekus neizvēlas. Krievijas seriāls. 8.sērija.
5.50 Hūberts un Štallers. Vācijas detektīvseriāls. 2011.g. 5.sērija.
6.35 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju 2.
7.05 Ekstrēmās pārvērtības. Tievēšanas sezona 2. ASV un
Kanādas realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
8.45 Zebra 2.
9.00 Ceļojums kā piedzīvojums 4. Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.00 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
10.30 Pirms apprecēties. ASV komiska drāma. 2009.g.
12.35 Sapņu meitenes. ASV muzikāla drāma. 2006.g.
15.15 Grupas «Labvēlīgais tips» koncerts «Sudrabkāzas».
17.50 Ziņas sešos.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. Debešķīgs pāris.
Kanādas drāma. 2014.g.
19.45 Cilvēkstāsti Latvijai.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Kosema 2. Seriāls. 47. un 48.sērija.
22.20 Pēdējā vecpuišu ballīte Vegasā. ASV komēdija. 2013.g.
0.30 Mīlestības biznesa plāns. ASV romantiska komēdija. 2010.g.
2.05 Tirāns 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
2.50 Ceļojums kā piedzīvojums 4. Seriāls. 3.sērija.

TV3
5.00 Glābjot Salatēvu. Animācijas filma. 2013.g.
6.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
7.00 Muļķību zinātne 2. ASV realitātes šovs. 7.sērija.
7.30 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9. Animācijas seriāls.
8.30 Sapinušies. Animācijas seriāls.
9.20 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.00 Brīvdienas. ASV romantiska komēdija.
13.45 Supermens atgriežas.
Fantastikas piedzīvojumu filma. 2006.g.
17.00 Lego filma. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Endera spēle. ASV fantastikas filma. 2013.g.
21.20 Hērakls. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
22.10 Pēdējais atvaļinājums. ASV piedzīvojumu komēdija.
0.15 Mārlijs un es: kucēna gadi. ASV komēdija visai ģimenei. 2011.g.
1.55 UgunsGrēks 14. Latvijas seriāls. 1.–5.sērija.
4.35 TV3 ziņas.*
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 20. decembris

Latvijai – 100 Jelgavas aktieri izdziedās
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā tika iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

aizvadīto simtgadi

Anna Sudakova, 11 gadi

Redzu savu Latviju
Redzu savu Latviju
Tumšās vecpilsētas ielās,
Kur cēlas mājas stāv,
Stāstot savu dzīves stāstu.
Redzu savu Latviju
Staltajos baznīcu torņos,
Kas ar zvanu skaņām klusām
Ikvienu spožu dvēseli sveic.
Redzu savu Latviju
Jāņu ugunskurā kvēlā,
Kurš apkārt sev aicina
Vainagus viskošākos.
Redzu savu Latviju
Skrienoša bērna smaidā,
Kurš ar atplestām rokām
Iemīl savu tēviju.
Redzu savu Latviju
Tautiešu sirdīs,

Kuri ik gadu ar mirdzošām lāpām
Izgaismo pilsētu ielas.
Redzu savu Latviju
Savu draugu acīs,
Kuri svēti solās
Ik tradīciju cienīt un mīlēt.
Jūtu savu Latviju,
Kad vēroju rudens lapas,
Ko atnes ziemeļu vējš.
Jūtu savu Latviju
Māju aptverošajā siltumā.
Mīlu savu Latviju,
Liekot svecītes krastmalā,
Nesot karogu cēli,
Ticot mūsu brīvībai,
Mīlot savu tēvzemi.
ANNA ELIZABETE LŪSIŅA,
Jelgavas Valsts ģimnāzija, 8.a klase

Pasākumi pilsētā
20. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas 4. vidusskolā).
21. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku sarīkojums «Senlatviešu
Ziemassvētki ienāk Vecpilsētā». Dalība – bez maksas (Vecpilsētas ielā).
22. decembrī no pulksten 14 – Ziemassvētku labdarības koncerts.
Muzicē grupa «The Summer Band». Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
22. decembrī no pulksten 11 līdz 14 – «Ziemassvētku jampadracis».
Dziesmas un rotaļas ar Kašera Jautrajām eglītēm: eglīšu rotājumu, svečturu
veidošanas darbnīcas, jautrais matu bums, svētku kreklu appūšana (katram dalībniekam jāņem līdzi savs T krekls). Piparkūku darbnīcā jūs gaidīs
rūķi no Jelgavas Amatu vidusskolas. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
25. decembrī pulksten 15 – koncerts «Ieklausies, notici, ceri!». Muzikālās studijas un popgrupas «Lai skan» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez
maksas (Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā).
26. decembrī pulksten 16 – Jelgavas kamerorķestra Ziemassvētku koncerts «Debesis ir tevī!». Solisti – A.Vītoliņa, R.Mačanovskis, I.Romancāne,
K.P.Felsberga, K.Klotiņš (čells), I.Āboliņa (akordeons). Programmā – V.Pūce
«Adventus lucis», R.Dubra «The Mystery of His Birth», G.Kančeli «Kapote»
un tradicionālās Ziemassvētku dziesmas no visas pasaules. Koncertu vada
L.Jakovļeva. Diriģents – A.Meri. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
28. decembrī pulksten 19 – grandioza satikšanās Jelgavā, Zemgales
Olimpiskajā centrā ar populārāko un tautā iemīlētāko TV šovu «Dziedi
ar zvaigzni», «Dejo ar zvaigzni», «Koru kari», «Izklausies redzēts» un «X
Faktors» spožākajiem dalībniekiem. Biļešu cena – 12-50 € (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
29. decembrī pulksten 11 – «Kurš ir Ziemassvētku vecītis?» – jautra
izrāde visai ģimenei. Piedāvā «Teātris un es». Režisors – A.Ekštets. Kaimiņi
var gadīties visādi. Ziemeļbriedim nav paveicies, jo kaimiņos tam dzīvo
Pingvīns, kurš pēdējā laikā ir kļuvis neciešami skaļš! Biļešu cena – 3 €
(kultūras namā).
30. decembrī pulksten 14.30 – Valda Indrišonoka koncerts «Ziemassvētku cikla noskaņās». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Sv. Jāņa baznīcā).
30. decembrī pulksten 16 – gadumijas koncerts «Ceļojums laikā».
Piedalās Jelgavas dziedošie aktieri – I.Beķere, I.Freiberga, E.Skutele, S.Zaķevica, B.Zaķevica, A.Griķis, I.Mozga, I.Pirvics, I.Vidiņš, M.Vilnis. Vokālie
pedagogi – E.Karlsone un U.Timma, kustību konsultante – I.Ose, pavadošās
grupas un muzikālais vadītājs – V.Dumpis, režisore – D.Vilne. Biļešu cena
– 3 € (kultūras namā).
31. decembrī no pulksten 23 līdz 1.30 – Jaunā gada sagaidīšana ar
grupu «Līvi». Gada noslēguma salūts pēc Jelgavas laika – pulksten 00.25.
Ieeja – bez maksas (Pasta salā).

 Jana Bahmane

«Gadumijā ikviens no mums atskatās uz aizvadīto, aizdomājas
par to, kā rit laiks. Visu gadu esam runājuši par mūsu valsts
simtgadi, bet šajā koncertā aicināsim caur mūziku paraudzīties ne vien uz mūsu valsts, bet pasaules simtgadi, akcentējot
katrā desmitgadē populārāko mūziku,» apmeklēt gadumijas
koncertu «Ceļojums laikā», kurā muzicēs Jelgavas dziedošie
aktieri, aicina pasākuma režisore Dace Vilne. Gadumijai veltītais muzikālais ceļojums uz kopā būšanu Jelgavas kultūras
namā interesentus aicinās 30. decembrī pulksten 16.
Koncertā aizvadītā simtgade tiks
atklāta muzikāli teatrālās noskaņās
– Jelgavas dziedošie aktieri mudinās
aizdomāties, kā mainījusies muzikālā gaume, kas palicis vēsturei
un kas turpina dzīvot arī pēc gadu
desmitiem. «Aplūkosim desmitga-

des, sākot ar 1918. gadu, izpildot
populārākās Latvijas un pasaules
dziesmas katrā gadu desmitā,» stāsta D.Vilne. Viņa papildina, ka koncertprogrammas tapšanā pavērās
ļoti interesanta aina, atspoguļojot
to, cik dažādi notikumi Latvijā un

pasaulē notikuši katrā desmitgadē.
Koncertā piedalās dziedošie aktieri
Ilze Beķere, Ilze Freiberga, Elīna
Skutele, Baiba Zaķevica, Santa Zaķevica, Ansis Griķis, Ivars Mozga,
Ivars Pirvics, Ingus Vidiņš un Miks
Vilnis. Muzikālie vadītāji – Erita
Karlsone un Uldis Timma, kustību
konsultante – Inga Ose. Pasākuma
scenogrāfiju veidojis I.Pirvics. Jāpiebilst, ka pasākumu vadīs Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieris Jānis
Dūrējs, kurš klātesošos iepazīstinās
ar katru desmitgadi raksturojošiem
skaņdarbiem.
Biļetes uz koncertu var iegādāties
Jelgavas kultūras namā un «Biļešu
paradīzes» kasēs, tostarp internetā.
Cena – 3 eiro.

Ziemassvētku un Jaunā gada dievkalpojumi
JELGAVAS SV.ANNAS BAZNĪCĀ

(Lielajā ielā 22a)
• 24. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums ar bērnu
un jauniešu Ziemassvētku uzvedumu;
pulksten 18 – Ziemassvētku vakara
dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 10 – dievkalpojums.
• 26. decembrī pulksten 10 – Otro
Ziemassvētku dievkalpojums.
• 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada
dievkalpojums.
• 2. janvārī pulksten 18 – Jaungada
dievkalpojums.
• 6. janvārī pulksten 10 – Zvaigznes
dienas dievkalpojums.

JELGAVAS ROMAS
KATOĻU KATEDRĀLĒ

(Katoļu ielā 11)
• 23. decembrī – adventes 4. svētdiena.
Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise
(krievu valodā).
• 24. decembrī – Kristus dzimšanas
svētku vigīlija. Pulksten 7.30 – Sv.Mise;
pulksten 15 – bērnu Ziemassvētku uzvedums; pulksten 16 – Sv.Mise bērniem;
pulksten 18 – svinīgā Sv.Mise; pulksten
23 – pusnakts Sv.Mise.
• 25. decembrī – Kristus dzimšanas
svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā);
pulksten 11 – Sv.Mise; no pulksten 12
līdz 16 – 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 13 – eglīte draudzes bērniem;
pulksten 18 – Sv.Mise.
• 27. decembrī – Sv.Apustuļa Jāņa svētki.
Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise.
• 30. decembrī – Svētās ģimenes svētki.
Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulk-

sten 11 – Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise
(krievu valodā).
• 31. decembrī pulksten 7.30 – Sv.Mise;
pulksten 18 – Sv.Mise. Pēc vakara Sv.Mises
– Sakramenta uzstādīšana, pateicības himna «Dievs, mēs tevi slavējam» un adorācija;
pulksten 23 – Sv.Mise gadumijā.
• 1. janvārī – Dievmātes svētki. Pulksten
9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 –
Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise.

• 31. decembrī pulksten 18 – Vecgada
pateicības dievkalpojums ar Svēto vakar
ēdienu. Piedalās draudzes dziedātāji un
mūziķi, sludina Mārcis Zīverts.
• 1. janvārī pulksten 11 – Jaungada
dievkalpojums. Piedalās draudzes dziedātāji un mūziķi, sludina Mārcis Zīverts.

JELGAVAS VASARSVĒTKU
DRAUDZĒ
(Jāņa Asara ielā 8)

JELGAVAS SV.SIMEONA UN
• 23. decembrī pulksten 11 – 4. advenSV.ANNAS PAREIZTICĪGO KATEDRĀLĒ tes dievkalpojums.

(Raiņa ielā 5)
• 1. janvārī pulksten 8.30 – liturģija.
• 6. janvārī pulksten 24 – agrā liturģija.
• 7. janvārī pulksten 9 – vēlā liturģija.

• 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.

JELGAVAS SV.JĀŅA BAZNĪCĀ

(Dambja ielā 26b)
• 23. decembrī pulksten 10.30 – dievkalpojums.
• 24. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku dievkalpojums.
• 30. decembrī pulksten 10.30 – dievkalpojums.

(Jāņa ielā 1)
• 23. decembrī pulksten 10 – 4. adventes
dievkalpojums.
• 24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
• 25. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku dievkalpojums; pulksten 12.15
– Ziemassvētku dievkalpojums bērniem.
• 30. decembrī pulksten 10 – dievkalpojums.
• 6. janvārī pulksten 10 – Zvaigznes
dienas dievkalpojums; pulksten 12.15 –
Zvaigznes dienas dievkalpojums bērniem.

JELGAVAS BAPTISTU BAZNĪCĀ

(Mātera ielā 54)
• 23. decembrī pulksten 11 – 4. adventes
un kristību dievkalpojums. Piedalās draudzes jauniešu ansamblis, sludina Ainārs
Ginters.
• 24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums. Piedalās
draudzes dziedātāji un mūziķi, sludina
Mārcis Zīverts.
• 30. decembrī pulksten 11 – dievkalpojums. Piedalās draudzes dziedātāji un
mūziķi, sludina Ainārs Ginters.

JELGAVAS KRISTIEŠU
DRAUDZĒ «GODĪBA»

LATVIJAS APVIENOTĀS METODISTU
BAZNĪCAS JELGAVAS DRAUDZĒ

(Pētera ielā 4)
24. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku dievkalpojums.
30. decembrī pulksten 11 – gada noslēguma dievkalpojums.

«PESTĪŠANAS ARMIJĀ»

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

JELGAVAS DRAUDZĒ «PESTĪŠANA»

(Tirgoņu ielā 11)
• 23. decembrī pulksten 10 – svētku
dievkalpojums.
• 26. decembrī pulksten 17 – svētku
dievkalpojums un uzvedums.

