Cienījamie jelgavnieki!
Labie darbi tiek veikti ar cilvēku prātu, rokām, drosmi, ticību un uzticēšanos. Saku lielu paldies visiem
par šī gada veikumu, par sapratni un līdzdalību.
Nākamajā gadā novēlu kļūt vēl saliedētākiem, vairāk
uzticēties cits citam un saglabāt cilvēkmīlestību visā,
ko darām. Lai visiem ir labs prāts, veselība un lai
nākamais – Jelgavas pilsētas 755. jubilejas – gads
nes izdošanos labiem darbiem un nodomiem!
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Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus
un laimīgu jauno gadu!
Jelgavas domes vārdā – priekšsēdētājs
Andris Rāviņš

Jelgavas dome lemj
par republikas pilsētas
statusa saglabāšanu
 Jānis Kovaļevskis

«Jelgavas Vēstneša»
kolektīvs novēl
sirsnīgus Ziemassvētkus
un darbīgu jauno gadu!
Nākamais laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
numurs iznāks 2020. gada 9. janvārī.

Jelgavas domes 11.
decembra ārkārtas
sēdē deputāti pieņēma lēmumu par
grozījumu iesniegšanu Saeimas Administratīvi teritoriālās
reformas komisijai,
paredzot, ka Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu
likumā Jelgavai jāsaglabā republikas
nozīmes pilsētas statuss.
Ar pieņemto lēmumu domes
deputāti vēlreiz pauda apliecinājumu, ka nepiekrīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
piedāvātajai administratīvi
teritoriālajai reformai, aicinot
ievērot vienlīdzības un taisnīguma principus un piemērot
vienādus kritērijus attiecībā
uz lielajām pilsētām. Ņemot
vērā, ka šā brīža likuma redakcijā republikas nozīmes
pilsētas statuss tiek saglabāts
Rīgai, Jūrmalai, Daugavpilij,
Liepājai un Rēzeknei, arī JelSavukārt 22. decembrī Jelgavas gava kā ceturtā lielākā pilsēta
pilsētas bibliotēkā paredzētas zie- valstī ar 60 tūkstošiem iedzīmas brīvlaika aktivitātes «Ziemas votāju vēlas saglabāt savu staraibumiņi», kurās no pulksten 12
līdz 14 bērni aicināti bez maksas
veidot rotājumus no papīra un
čiekuriem, kā arī piedalīties rotaļās un spēlēs.
Muzikāli Ziemassvētkus piepildīs bērnu un jauniešu centra
«Junda» audzēkņi – 23. decembrī
pulksten 18 Pasta ielā 32 notiks
muzikālās studijas un popgrupas «Smaids» Ziemassvētku
koncerts, kurā tiks atzīmēta arī
«Smaida» 29. dzimšanas diena.
Savukārt Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, pulksten 16
Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā izskanēs muzikālās
studijas un popgrupas «Lai skan»
svētku koncerts «Zelta kamanās». «Turpinot tradīciju, jau
desmito reizi «Lai skan» saviem
klausītājiem sagādās īstu svētku
noskaņu ar brīnišķīgām pasaules,
baznīcas un latviešu popmūziķu
Ziemassvētku dziesmām,» informē «Jundas» direktores vietniece
izglītības jomā Linda Spalva. Ieeja abos koncertos ir bez maksas.

Ziemassvētkos – pasākumi
bērniem un īpaši koncerti
 Emīls Rotgalvis

Šajā svētdienā, 22.
decembrī, aizvadīsim
Ceturto adventi, un
tad jau klāt būs Ziemassvētki. Svētku laiku
īpašā gaisotnē Jelgavā
aicināti pavadīt gan
lieli, gan mazi.
Ieskandināt svētkus, izzinot
latviešu tradīcijas, varēs 21. decembrī pulksten 17 Vecpilsētas
ielā pasākumā «Ziemas saulgrieži
vecpilsētā», kura laikā būs iespēja piedalīties bluķa vilkšanā,
laisties svētku rotaļās un iet
ķekatās. Saulgriežu sagaidīšana
notiks kopā ar folkloras kopām
«Dimzēns» un «Liepāre». «Pasākumā būs radošās darbnīcas,
ko vadīs biedrības «Zelta rokas» dalībnieces un tautastērpu
darinātavas «Austras raksti»
meistares, piedāvājot tradicionālo
senlatviešu dekoru veidošanas
meistarklasi, kā arī aicinot izrotāt
piparkūkas. Darbnīcas paredzētas Jelgavas Pensionāru biedrības
telpās Dobeles ielā 62a,» stāsta

Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītājas vietniece kultūras
darba speciāliste Evika Kaufelde.
Saulgriežu svinībās varēs baudīt
arī senlatviešu cienastu un karsto
dzērienu. To organizē biedrība
«Jelgavā 21. gadsimts» sadarbībā
ar Jelgavas pilsētas pašvaldību.
Tāpat uz dziesmām un rotaļām
ģimenes tiek aicinātas 21. decembrī «Ziemassvētku jampadracī»
Jelgavas kultūras namā kopā ar
Kašeru un viņa «Sapņu fabrikas»
supermeitenēm. Apmeklētāji
varēs iesaistīties arī radošajās
darbnīcās, kuras piedāvās Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra aktieri,
Rotaļlietu bibliotēka, ukraiņu
kultūras centrs «Džerelo», klubs
«Zelta rokas», Tautas gleznošanas studija un tautas lietišķās
mākslas studija «Dardedze».
Kā katru gadu, būs iespēja piedalīties piparkūku apgleznošanas darbnīcā, ko rīkos Jelgavas
Amatu vidusskola, sagādājot gan
piparkūkas, gan glazūru un dekorus, informē pašvaldības iestādes
«Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle. «Ziemassvētku
jampadrača» aktivitātes bērniem

būs pieejamas no pulksten 11 līdz
14, taču organizatori aicina ierašanos neatstāt uz pēdējo brīdi, jo
sagatavotie materiāli darbnīcām
ir ierobežotā daudzumā. Katrs
bērns var izvēlēties, kādā secībā
un cik darbnīcas apmeklēt, kā
arī kurā brīdī iesaistīties rotaļās.
Pasākums ir bez maksas, un tam
iepriekš nav jāpiesakās.
Bērnus 21. decembrī izklaidēs
arī Pārlielupes bibliotēkas bērnu un jauniešu teātra klubiņa
pirmizrāde «Sniegavīra Ziemassvētki», ko bibliotēkā bez maksas
varēs noskatīties pulksten 15.
«Luga ir par zvēriem mežā, kas
vēlas gatavoties svētkiem, bet saprot, ka bez sniega Ziemassvētku
noskaņas nebūs. Lugā piedalās
arī tādi tēli kā rūķis un sniegpārsliņas, kā arī velni, kas vēlas
svētkus izjaukt,» par lugu stāsta
Pārlielupes bibliotēkas vadītāja
Aiga Volkova. Izrādei piemeklēta
atbilstoša mūzika un lielākā daļa
dekorāciju tapušas bibliotēkā. Bet
pirms šī pasākuma ģimenes var
pagūt uz piparkūku greznošanas
darbnīcu, kas notiks Miezītes
bibliotēkā no pulksten 12 līdz 15.

tusu un patstāvību, jo atbilst
visiem VARAM definētajiem
republikas nozīmes pilsētas
kritērijiem.
Līdz šim Saeima pirmajā
lasījumā konceptuāli ir atbalstījusi VARAM sagatavoto
likumprojektu «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums», kurš paredz
Jelgavas pilsētu apvienot vienā
administratīvajā teritorijā ar
Ozolnieku un Jelgavas novadu, nosakot Jelgavai novada
pilsētas statusu. Lai izvērtētu
pašvaldību un citu ieinteresēto
pušu priekšlikumus, Saeimā
ir izveidota Administratīvi
teritoriālās reformas komisija, kurā katra no septiņām
Saeimā pārstāvētajām frakcijām deleģējusi savu pārstāvi.
Komisijas sastāvā Saeima iekļāvusi Jāni Dombravu (NA),
Arvilu Ašeradenu (JV), Regīnu
Ločmeli-Luņovu (S), Viktoru
Valaini (ZZS), Artūru Tomu
Plešu (AP), Andri Kazinovski
(JKP) un Ēriku Pucenu (KPV
LV). Paredzēts, ka komisija
strādās, kamēr tiks izskatīti
visi ar administratīvi teritoriālo reformu saistītie likumprojekti. Priekšlikumus par administratīvi teritoriālo reformu
izskatīšanai komisijā varēja
iesniegt līdz 18. decembrim.

Svētkos būs izmaiņas autobusu kustības sarakstā
 Ritma Gaidamoviča
Gada nogales svētkos – 24.,
25., 26., 31. decembrī – un 2020.
gada 1. janvārī Jelgavas pilsētas
sabiedriskais transports kursēs

pēc svētdienas kustības saraksta,
bet 1. janvārī tiks atcelti agrākie
rīta reisi, informē SIA «Jelgavas
autobusu parks».
Iedzīvotājiem jārēķinās, 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 ar atceltajiem reisiem pieejams uzņēmuma
mājaslapā www.jap.lv.
Jāpiebilst, ka arī starppilsētu

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

autobusu kustības sarakstā ir noteiktas izmaiņas. Informācija par
reisu izpildi reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos publicēta
mājaslapā www.atd.lv/lv/sabiedrisko-transportlīdzekļu-kustība.
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Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SARUNA

Ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris

Rāviņš: «Spēja būt saliedētiem
nākamgad būs ļoti svarīga»
 Kristīne Langenfelde

«2019. gads Jelgavā ir bijis
ļoti darbīgs. Esam pabeiguši
realizēt nozīmīgus projektus,
pie kuriem darbs aizsākās
pirms dažiem gadiem: septembrī Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs atgriezās
savās mājās – pilnībā rekonstruētā skolas ēkā –, līdz ar
brīvdabas koncertzāles «Mītava» atklāšanu noslēgusies
Pasta salas labiekārtošana,
šomēnes būvnieki beigs
darbu topošajā Zemgales
Restaurācijas centrā vecpilsētā, ekspluatācijā nodots
jaunais tilts pār Platones upi,
atjaunoti trīs skolu stadioni,
tāpat šogad kā pirmie valstī
esam īstenojuši skolu tīkla
sakārtošanu. Un tie ir tikai
vērienīgākie no šogad paveiktajiem darbiem,» saka
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, uzsverot,
ka tikpat daudz nozīmīgu
projektu šogad pilsētā uzsākti vai turpinās.
Nākamgad Jelgava svinēs 755. dzimšanas dienu, un domes priekšsēdētājs
aicina to īpašo kopību un lepnumu par
savu pilsētu ikvienam izjust ne tikai
svētku laikā, bet arī ikdienā, kopā darot
darbus, lai turpinātu attīstīt Jelgavas
pilsētvidi, konkurētspējīgāku veidotu
mūsu izglītības sistēmu, stiprinātu
zinātni, spēcinātu uzņēmējdarbību.

Nākamgad noslēgsies Loka
maģistrāles rekonstrukcija

Daudzi jelgavnieki šo gadu atcerēsies
kā laiku, kad pilsētā reizē norisinājās
vairāku centrālo ielu rekonstrukcija,
kas radīja ne mazums neērtību. «Iespējams, šis bija pēdējais no ES plānošanas
periodiem, kad tik vērienīgus līdzekļus
pilsētām bija iespēja piesaistīt ielu rekonstrukcijai, tāpēc Jelgava izmantoja
katru iespēju, lai iegūtu finansējumu
un paveiktu pēc iespējas vairāk. Neapšaubāmi, šie darbi radīja neērtības
jelgavniekiem, tāpēc gribu teikt paldies katram, kurš ar sapratni uztvēra
šo situāciju, apzinoties, ka īslaicīgas
neērtības radīs daudz komfortablāku
un drošāku satiksmi mūsu pilsētā nākotnē,» uzsver A.Rāviņš.
Tilts pār Platoni jau
nodots ekspluatācijā,
bet pārējie lielie ielu
rekonstrukcijas darbi
vēl turpinās. «Loka
maģistrāles projekts
šobrīd tiek īstenots
atbilstoši grafikam, un
paredzams, ka būvdarbi pilnībā tiks pabeigti
nākamā gada decembrī. Jau noasfaltēti un
satiksmei pilnībā atvērti Loka maģistrāles posmi no Rīgas ielas līdz Aviācijas
ielai un no Rubeņu ceļa līdz pilsētas
robežai. Ļoti ceram, ka vēl šogad izdosies ieklāt asfalta apakškārtu visā Loka
maģistrāles posmā no 6. vidusskolas
līdz pilsētas robežai, taču tas vistiešāk
būs atkarīgs no laikapstākļiem. Asfalta
apakškārtu iespējams ieklāt, ja gaisa
temperatūra nav zemāka par diviem
grādiem pēc Celsija,» skaidro domes
priekšsēdētājs.
Tāpat darbi turpinās projektā «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana
uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā
teritorijā, 1. kārta», pārbūvējot Neretas
un Prohorova ielu, kā arī Garozas ielas
posmu. Visās trīs ielās jau izbūvēts
ūdensvads, saimnieciskās un lietus
kanalizācijas tīkli, pabeigta gāzes vada
izbūve Prohorova un Garozas ielā.

Foto: Ivars Veiliņš

Turpinās arī lietusūdeņu attīrīšanas
iekārtu, sakaru kanalizācijas un apgaismojuma izbūve Neretas ielā, bet
Prohorova un Garozas ielā jau uzstādīti LED gaismekļi. Tāpat Neretas ielā
notiek ielas sagatavošana asfaltbetona
apakškārtas ieklāšanai, savukārt Prohorova un Garozas ielā tas jau izdarīts.
«Paralēli šiem darbiem uzņēmums SIA
«Nature Foods», ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi sadarbības memorandu par
jaunas rūpnīcas būvniecību, Prohorova
ielā 13 sāks būvēt jauno rūpnīcu, kurā
tiks ražoti pārtikas produkti vegāniem
un veģetāriešiem. Vācu investors mūsu
pilsētā paredz ieguldīt septiņus miljonus eiro jaunas ražotnes izveidē, radot
vairāk nekā 60 darba vietu,» stāsta
A.Rāviņš.
Vienlaikus, runājot par nākamā gada
darbiem, domes priekšsēdētājs skaidro,
ka 2020. gadā Rīgas ielā paredzēta
ūdensvada un kanalizācijas izbūve
divos posmos – no Kalnciema ceļa līdz
Izstādes ielai un no Institūta ielas līdz
Pumpura ielai. «Rīgas ielā joprojām ir
mājas, kuras nav iespējams pieslēgt
pilsētas ūdensvadam vai kanalizācijai.
Līdz ar šī projekta realizāciju tas beidzot tiks novērsts,»
skaidro A.Rāviņš, piebilstot, ka būvdarbu
laikā būs jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem, taču, kur vien
iespējams, būvdarbi
tiks veikti ielas zaļajā
zonā. Tāpat nākamgad kanalizācijas un
ūdensvada tīkli tiks
paplašināti Kalnciema ceļā, Tērvetes ielā un Garozas ielā
no Vecā ceļa līdz Pļavu ielai.

«Nākamā gada vērienīgākais projekts
izglītības nozarē būs
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkas
pārbūve.»

Sāksies Tehnoloģiju
vidusskolas rekonstrukcija;
diviem bērnudārziem
sagatavots projekts

Ja šogad pilsētā pilnībā rekonstruētā ēkā darbu atsāka Jelgavas Valsts
ģimnāzija, tad jau nākamgad uz savu
jauno mājvietu Zemgales prospektā
7 pārcelsies bērnu un jauniešu centrs
«Junda». Līdz februārim ēkā tiks
pabeigta rekonstrukcija un moderni
aprīkotās telpās radīta vēl saistošāka
vide Jelgavas bērnu interešu izglītībai.
«Nākamā gada vērienīgākais projekts izglītības nozarē būs Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas ēkas pārbūve.
Rekonstrukcijas projekts jau ir gatavs,
nupat arī saņemts apstiprinājums tā

finansējumam, līdz ar to tuvāko gadu
laikā Jelgavā būs divas pilnībā rekonstruētas skolas – Valsts ģimnāzija un
Tehnoloģiju vidusskola. Paredzams, ka
rekonstrukcijas darbi skolā sāksies jau
vasarā, un rezultātā mēs iegūsim vēl
vienu modernu un sakārtotu izglītības
iestādi,» uzsver domes
priekšsēdētājs.
Pašvaldība ir izstrādājusi projektu
arī jaunas pirmsskolas izglītības iestādes
būvniecībai Brīvības
bulvārī 31, tāpat noslēgumam tuvojas jauna
bērnudārza Nameja
ielā 30 jaunbūves projekta izstrāde. «Abu
šo bērnudārzu būvniecība ir atkarīga no
pašvaldības iespējām
piesaistīt finansējumu
projekta realizācijai.
Šobrīd vēl Ministru
kabinets nav apstiprinājis kritērijus, pēc kuriem pašvaldībām tiks piešķirti aizņēmuma līdzekļi
bērnudārzu būvniecībai. Tiklīdz tas būs
zināms, pašvaldība varēs sākt darbu
Brīvības bulvārī 31, lai tur izveidotu
bērnudārzu ar 150 vietām,» skaidro
A.Rāviņš.
Savukārt Nameja ielā, kur pašvaldība
plāno uzbūvēt arhitektoniski augstvērtīgu, tehnoloģiski inovatīvu, energoefektīvu un funkcionālu bērnudārzu
ar 360 vietām, šobrīd tiek sakārtota ielu
infrastruktūra. Arī bērnudārza projekts
tūlīt būs pabeigts, un tā realizācijai pašvaldība cer piesaistīt ES fondu līdzekļus. «Nākamajā ES plānošanas periodā
plānots atbalsts projektiem, kuru realizācija atbilst viedas pilsētas attīstībai un
videi draudzīgai būvniecībai. Lai varētu
īstenot pašvaldības ieceri, šobrīd mērķtiecīgi gatavojam projektu, kas atbilstu
šiem kritērijiem, jo uzskatām, ka mazie
jelgavnieki ir pelnījuši modernu bērnudārzu, kurā jau no mazotnes var sākt
savu attīstību videi draudzīgā, izzinošā
un viedā pirmsskolas izglītības iestādē,»
stāsta domes priekšsēdētājs.

bet to izmantošana ir katra paša rokās,» saka domes priekšsēdētājs.
Taču skolu tīkla sakārtošana bija
tikai pirmais solis šajā procesā. Šogad
vidējās izglītības iestāžu darbs bija
orientēts, lai izstrādātu katras skolas
attīstības virzienus. Jau nākamā gada
sākumā šis process noslēgsies un skolas
paziņos, kādos virzienos tās nākotnē
strādās. «Tas ir ļoti atbildīgs darbs.
Tiklīdz skolas prezentēs savus attīstības
virzienus, tā katrai ģimenei, kura sava
bērna tālākās izglītības gaitas redz kādā
no pilsētas vidusskolām, būs jāpieņem
izšķirošs lēmums, kuru novirzienu
izvēlēties. Turklāt šāds lēmums būs
jāpieņem jau pamatskolā, lai mērķ
tiecīgi varētu sagatavoties vidusskolas
posmam,» skaidro A.Rāviņš.
Vienlaikus domes priekšsēdētājs
uzsver, ka joprojām būtiski ir stiprināt
profesionālās izglītības iestāžu darbu.
«Jelgavas tehnikumā mācību vide tika
modernizēta pirms dažiem gadiem, bet
jau nākamgad skola iegūs arī jaunu
sporta zāli. Savukārt Amatu vidusskolā
noslēgumam tuvojas projekts, kura
laikā ne tikai tiek uzlabota mācību
vide, bet arī modernizētas mācību programmas «Ēdināšanas pakalpojumi»,
«Restorānu pakalpojumi» un «Metālapdāvina katrai 500 tūkstošus eiro jaunu strāde». Tas pavērs vēl kvalitatīvākas
attīstošu bērnu rotaļu laukumu izvei- iespējas jauniešiem apgūt izvēlēto
dei. Jelgava ir viena no šīm pilsētām, jo profesiju,» saka domes priekšsēdētājs.
te atrodas LLU Meža fakultāte, kuru
absolvējuši vairums LVM darbinieku, Jelgavai jāsaglabā republikas
mūsu sadarbību stiprina arī Meža nozīmes pilsētas statuss
Vakar bija pēdējā diena, kad pašun koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts, valdības Saeimas komisijai varēja
kas atrodas Jelgavā. iesniegt priekšlikumus saistībā ar
Tādējādi ar LVM at- plānoto administratīvi teritoriālo reforbalstu jau nākamgad mu. Jelgavas pilsētas dome pagājušajā
Uzvaras parkā tiks nedēļā ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu
atklāta bērnu rotaļu par grozījumu iesniegšanu Saeimas
pilsētiņa, kurā tiks Administratīvi teritoriālās reformas
izbūvēti galvenokārt komisijai, paredzot, ka Administratīvo
no koka konstruk- teritoriju un apdzīvoto vietu likumā
cijām veidoti rotaļu Jelgavai jāsaglabā republikas nozīmes
un aktivitāšu centri,» pilsētas statuss. Kaut arī pašvaldība
jau iepriekš vairākkārt bija nosūtījusi
skaidro A.Rāviņš.
Plānots, ka rotaļu vēstules Saeimai, Saeimas komisijai un
elementi tiks izvie- deputātiem, pagaidām reformas modelī
toti pa visu Uzvaras Jelgavas pilsētu joprojām paredzēts apparku, neskarot ti- vienot ar Jelgavas novadu un Ozolnieku
kai brīvdabas estrā- novadu. Ar pieņemto lēmumu domes
des zonu un zonu ap deputāti vēlreiz pauda apliecinājumu,
akmens skulptūru ka nepiekrīt Vides aizsardzības un re«Dziesmu vainags». «Mazie jelgavnieki ģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
iegūs vēl vienu sakārtotu vietu, kur piedāvātajam reformas modelim, aicinot
kopā ar ģimeni aktīvi pavadīt laiku,» ievērot vienlīdzības un taisnīguma principus un piemērot vienādus kritērijus
tā A.Rāviņš.
attiecībā uz lielajām pilsētām. «Ņemot
vērā, ka šā brīža likuma redakcijā reSkolas paziņos savus
publikas nozīmes pilsētas statuss tiek
attīstības virzienus
Šogad pašvaldība pirmā valstī īsteno- saglabāts Rīgai, Jūrmalai, Daugavpilij,
ja skolu tīkla sakārtošanu pilsētā, lai, Liepājai un Rēzeknei, arī Jelgava kā
optimāli izmantojot esošos resursus, ceturtā lielākā pilsēta valstī ar 60 tūkstospertu pirmo soli pretim konkurētspē- šiem iedzīvotāju ir tiesīga saglabāt savu
statusu un patstāvījīgākas izglītības nobu, jo atbilst visiem
drošināšanai un sāktu
VARAM definētajiem
kompetencēs balstītas
republikas nozīmes
izglītības programpilsētas kritērijiem,»
mas īstenošanu. «Šis
uzsver A.Rāviņš.
process nebija viegls,
Saeimas Administāpēc es saku lielu paltratīvi teritoriālās
dies visiem vecākiem
reformas komisija
un pedagogiem, kuri
paredz izvērtēt visus
atbildīgi un ar patiepašvaldību iesniegsu ieinteresētību ietos priekšlikumus
saistījās šajā procesā.
par grozījumiem
Galvenais klupšanas
likumā, savukārt
akmens joprojām ir
grozījumus likumā
valodas barjera, kas
plānots pieņemt līdz
daudziem skolēniem
sagādā problēmas kvalitatīvi apgūt nākamā gada jūnijam.
«Nākamgad, kad mēs visi kopā svimācību priekšmetus. Pašvaldība no savas puses ir nodrošinājusi iespēju gan nēsim Jelgavas 755. dzimšanas dienu,
pedagogiem paaugstināt savas valsts Saeimas deputāti var izšķirt Jelgavas
valodas prasmes, gan arī skolēniem, pilsētas nākotni. Jelgavas vēsture
kuriem tas nepieciešams, tiek nodroši- nevar beigties pēc 755 gadiem. Spēja
nāts atbalsts izglītības iestādēs. Es aici- būt saliedētiem un kopīgi cīnīties par
nu katru skolēnu izmantot šo iespēju, savu pilsētu nākamgad mums būs ļoti
jo pašvaldība var iedot instrumentus, svarīga,» saka domes priekšsēdētājs.

«Jelgava kā ceturtā
lielākā pilsēta valstī
ar 60 tūkstošiem iedzīvotāju ir tiesīga
saglabāt savu statusu un patstāvību, jo
atbilst visiem VARAM
definētajiem republikas nozīmes pilsētas
kritērijiem.»

Uzvaras parkā
taps rotaļu pilsētiņa

Jau nākamgad Uzvaras parkā, Jelgavas pašvaldībai sadarbojoties ar
akciju sabiedrību «Latvijas valsts meži»
(LVM), taps rotaļu pilsētiņa. «Šogad
LVM svin 20. jubileju, un svinību gadā
trīs sadarbības pilsētām uzņēmums

«Jau nākamgad Uzvaras parkā tiks atklāta bērnu rotaļu
pilsētiņa, kurā tiks
izbūvēti galvenokārt
no koka konstrukcijām veidoti rotaļu un
aktivitāšu centri.»

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris

NĪN varēs samaksāt arī
veikalu «Maxima» kasēs
 Ilze Knusle

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu daudzveidīgākas
iespējas samaksāt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, plānots,
ka no 2020. gada 20.
janvāra to varēs izdarīt
arī veikalu tīkla «Maxima» kasēs visā Latvijā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks
nodokļu jautājumos Ingars Bušs
skaidro, ka no nākamā gada paziņojumos par NĪN 2020. gadam
būs iestrādāts jaunā tipa svītrkods,
kurā iekļauto informāciju varēs
nolasīt veikalu tīkla «Maxima»
kases skeneri. Veikala kasē samaksāt NĪN būs iespējams gan
skaidrā naudā, gan ar maksājumu
karti, bet jārēķinās, ka par katru
maksājumu papildus ieturēs 0,50
eiro komisijas maksu. Gadījumā, ja
nodokļa maksātājs vēlēsies samaksāt tikai daļu no NĪN paziņojumā
norādītās summas, piemēram, viena ceturkšņa NĪN summu, pirms
maksājuma veikšanas kasieris
jāinformē par precīzu maksājamās
summas apmēru.
Jāuzsver, ka «Maxima» kasēs
nepieņems NĪN maksāšanas paziņojumus, kas izsniegti agrāk par
2020. gadu, kā arī tad, ja norādītā
summa pārsniegs 1000 eiro vai
svītrkods un/vai tā atšifrējums būs

 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
informē, ka līdz ar dabas resursu nodokļa
likmes pieaugumu no
2020. gada janvāra
daudzdzīvokļu un privātmāju iedzīvotājiem,
kā arī uzņēmumiem
un iestādēm nedaudz
palielināsies maksa
par atkritumu izvešanu.
«Izmaiņas saistītas ar to, ka no
1. janvāra dabas resursu nodokļa
likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu tiek paaugstināta no
43 uz 50 eiro par tonnu, līdz ar
to augs arī atkritumu izvešanas
tarifs,» skaidro SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi» valdes
loceklis ražošanas direktors
Alvils Grīnfelds, norādot, ka
līdz ar nodokļa paaugstinājumu
atkritumu izvešanas tarifs palielināsies par 2,4 procentiem.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem sadzīves atkritumu
normatīvais daudzums gadā
ir noteikts 1,5 kubikmetri, no
2020. gada janvāra par vienu
personu maksās septiņus centus
vairāk – par cilvēku būs jāmaksā

Darbi Loka maģistrālē
turpināsies līdz salam

bojāts vai nebūs skaidri salasāms.
«Tā kā no 2020. gada 1. janvāra
tiks pārtraukta SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
norēķinu punktu, kuros līdz šim
varēja samaksāt NĪN, darbība,
pašvaldība meklēja risinājumu,
kā nodrošināt iespēju samaksāt
NĪN skaidrā naudā, kas ir aktuāli iedzīvotājiem, kuri neizmanto
internetbanku,» piebilst I.Bušs.
Nomaksāt NĪN arī 2020. gadā
būs iespējams jebkurā bankā vai
internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par konta atbilstību un to, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu, kā arī maksājuma
mērķī precīzi norādot nodokļa
maksātāja personīgā konta numuru par zemi un ēkām, īpašuma
adresi vai kadastra numuru, par
kuru veikts maksājums. Tāpat
var izmantot portālus www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv
– tur pieejami pašvaldības banku
konti NĪN samaksai un nodokļa
maksātājam automātiski uzrādās
visa nepieciešamā informācija.
Vienlaikus šajos portālos nodokļa
maksātāji var pieteikties, lai at-  Ilze Knusle
gādinājumu par NĪN samaksas
termiņa tuvošanos saņemtu savā
Vairākos Loka maģise-pastā, bet no portāla www.
trāles posmos jau ir
epakalpojumi.lv atgādinājumu
ieklāta asfalta apakšiespējams saņemt arī mobilajā
kārta, un šobrīd notālrunī īsziņas veidā.
tiek cietā seguma
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas
apakškārtas izbūve
pašvaldības Finanšu nodaļa paposmā no Rīgas ielas
uz Jelgavas 6. vidusziņojumus par NĪN 2020. gadā
skolas pusi. Kad šis
plāno izsūtīt līdz 15. februārim,
posms būs noasfalkā noteikts likumā.

Mainīsies maksa par
atkritumu apsaimniekošanu
2,83 eiro mēnesī pašreizējo 2,76
eiro vietā.
Privātmāju iedzīvotājiem,
iestādēm un uzņēmumiem par
viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdzšinējo 22,08 eiro vietā no janvāra
būs jāmaksā 22,63 eiro. Tas
nozīmē, ka maksa par 140 litru
atkritumu konteinera izvešanu
palielināsies no 3,10 uz 3,17 eiro,
par 240 litru konteinera izvešanu – no 5,30 uz 5,43 eiro, par
1100 litru konteinera izvešanu
– no 24,30 uz 24,89 eiro.
A.Grīnfelds atgādina, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido to savākšana
un pārvadāšana, sagatavošana
apglabāšanai, apglabāšana un
dabas resursu nodoklis, kā arī
šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
Jāpiebilst, ka līdz ar dabas
resursu nodokļa likmes pieaugumu no 2020. gada janvāra palielināsies arī šķirošanas stacijā
un poligonā «Brakšķi» ievesto atkritumu tarifi. Izmaiņas attiecas
uz tiem iedzīvotājiem, kuri paši
nogādā atkritumus «Brakšķos».
Ar jauno izcenojumu var iepazīties SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» mājaslapā www.
komunalie.lv.

Paziņojums par tematiskā plānojuma
«Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas
administratīvajās robežās» apstiprināšanu
Ar Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 28. novembra lēmumu Nr.14/7 ir apstiprināts
tematiskais plānojums «Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās».
Ar tematisko plānojumu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.
jelgava.lv, valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 312. kabinetā, pirmdienās no plkst.14.30 līdz 19, trešdienās no plkst.9 līdz 12.
Tematiskais plānojums ir izstrādāts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu projekta
Nr.1-08/43/2018 «Tematiskā plānojuma «Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas
pilsētas administratīvajās robežās» izstrāde» gaitā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Īsi

 Jelgavas tirgum svētku laikā
būs mainīts darba laiks, bet tas būs
atvērts arī svētku dienās. Jelgavas
tirgus pārstāvis Andris Vaišļa informē,
ka 23. un 24. decembrī tirgus strādās
no pulksten 8 līdz 15. Ziemassvētkos,
25. un 26. decembrī, tirgus būs slēgts.
Savukārt atlikušajās dienās līdz pat
gada beigām, ieskaitot 31. decembri,
tirgus strādās no pulksten 8 līdz 15.
Slēgts tas būs 1. un 2. janvārī, bet tad
atsāks darbu pēc ierastā grafika.
 31. decembrī strādās trīs SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) norēķinu punkti.
Gada pēdējā dienā apmeklētājiem
būs pieejami norēķinu punkti «Vivo
centrā» Katoļu ielā 18, tirdzniecības
centrā «Satiksme» Satiksmes ielā 35
un tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža» Driksas ielā 4. Visi trīs norēķinu
punkti strādās no pulksten 9 līdz 14.
Jāatgādina, ka 31. decembris ir pēdējā
JNĪP norēķinu punktu darba diena, no
1. janvāra tie pilsētā tiks slēgti.

Foto: Ivars Veiliņš

tākļiem, tāpēc Loka maģistrālē
darbi tiks veikti tik ilgi, cik
vien to ļaus laikapstākļi, kas
šobrīd ir ļoti labvēlīgi,» norāda
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs.
Šobrīd asfaltbetona seguma
apakškārta ir ieklāta vairākos
posmos: no Jelgavas 6. vidusskolas līdz Loka maģistrālei
7, no Rīgas ielas līdz Aviācijas
tēts, tiks noņemts pēielai, uz pārvada pār dzelzceļu
dējais luksofors, kas
un no Rubeņu ceļa līdz Jelgaregulē satiksmi darbu
vas pilsētas administratīvajai
zonā, un piebraukšarobežai, turklāt Rubeņu ceļa un
na skolai būs krietni
Loka maģistrāles krustojumā
ērtāka, jo drīzumā vaizbūvēts lokveida krustojums.
rēs izmantot arī jaunŠobrīd asfaltēšana turpinās
izbūvēto stāvlaukumu
posmā no Loka maģistrāles
pie skolas.
7. nama līdz Rīgas ielai vienā
brauktuves pusē un paralēli tiek
«Būvobjektos, kas atrodas izbūvētas gājēju ietves – gan gar
zem klajas debess, darbu gaita 6. vidusskolu, gan gar daudzlielā mērā ir atkarīga no laikaps- stāvu dzīvojamām mājām Loka

maģistrālē, gan uz dzelzceļa
pārvada.
Satiksmei pilnībā jau atvērts
Loka maģistrāles posms no
Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai
un no Rubeņu ceļa līdz pilsētas robežai, arī pār dzelzceļa
pārvadu atjaunota transporta
divvirzienu kustība. Satiksmes
ierobežojumi joprojām saglabājas posmā no Kalnciema ceļa
līdz Bērzu ceļam un tuvāk krustojumam ar Rīgas ielu, kā arī
Loka maģistrāles krustojumā ar
Aviācijas ielu, kur tiek izbūvēts
rotācijas aplis.
Loka maģistrāles rekonstrukcijas darbi paredz atjaunot ielu
visā 4733 metru garumā – no
Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai.
Darbus objektā veic pilnsabiedrība «RERE vide – Hidrostatyba». Tos plānots pabeigt līdz
2021. gada 7. janvārim.

Pašvaldībā šobrīd reģistrētas 160
decentralizētās kanalizācijas sistēmas
 Ritma Gaidamoviča

Ministru kabineta (MK) noteikumi un pilsētas saistošie
noteikumi paredz, ka iedzīvotājiem līdz gada beigām
pašvaldībā jāreģistrē jebkura privāta kanalizācijas
sistēma, kas nav pieslēgta centralizētajam pilsētas
kanalizācijas tīklam. Līdz šim pašvaldība saņēmusi 160
iesniegumus, un iedzīvotāji, kas to vēl nav izdarījuši, tiek
aicināti pasteigties, lai iekļautos paredzētajā termiņā.
Tāpat pašvaldībā līdz gada beigām ir jāreģistrējas ikvienam komersantam, kurš no 2020. gada asenizācijas
pakalpojumus vēlas sniegt Jelgavā.
Līdz šim šāds reģistrs nav veidots, tādēļ pašvaldībai nav datu,
cik Jelgavā šobrīd ir decentralizētu
kanalizācijas sistēmu, uz kuru
īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem jaunā MK norma attiecas.
Lai īstenotu MK noteikto, Jelgavas
dome 25. jūlijā pieņēma saistošos
noteikumus «Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā».
Pašvaldībā skaidro, ka jelgavniekiem līdz šā gada beigām ir
jāreģistrē jebkura privāta kanalizācijas sistēma, kas nav pieslēgta
centrālajai pilsētas kanalizācijai,
– ne tikai krājtvertnes, septiķi vai
bioloģiskās kanalizācijas sistēmas,
bet arī katra sausā tualete, kas
novietota, piemēram, mazdārziņā
vai uz neapbūvēta zemesgabala.
Pašvaldības Būvinspekcijas
vadītāja Natālija Ļubina stāsta, ka
no septembra beigām, kad pilsētā
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uzsākta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana, līdz 16.
decembrim pašvaldībā ir saņemti
160 iesniegumi. Tie jelgavnieki,
kuri vēl nav reģistrējuši savā īpašumā esošo kanalizācijas sistēmu,
aicināti to izdarīt līdz gada beigām.
Īpašniekam ir jāaizpilda veidlapa «Pieteikums decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai» – to var izdarīt gan klātienē
Jelgavas domes Klientu apkalpošanas centrā, gan elektroniski.
Veidlapa ir pieejama mājaslapā
www.jelgava.lv, sadaļā «Pakalpojumi», apakšsadaļā «Veidlapas»,
«Klientu apkalpošanas centrs».
Pieteikumā jānorāda ne tikai tas,
kāda veida kanalizācijas sistēma
atrodas īpašumā, bet arī citi dati,
piemēram, ūdens patēriņš, krājtvertnes tilpums, uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas
biežums.
Vēl viena būtiska izmaiņa,

ko paredz MK noteikumi, – no
nākamā gada asenizācijas pakalpojumus noteiktā teritorijā drīkstēs sniegt tikai tie komersanti,
kuri būs reģistrēti pašvaldības
reģistrā. Tāpat pakalpojumu sniedzējiem noteikta daudz stingrāka
kārtība, uzskaitot izvesto apjomu.
Tas nozīmē, ka ikvienam komersantam, kurš no 2020. gada vēlas
asenizācijas pakalpojumus sniegt
Jelgavā, ir jāreģistrējas, aizpildot
pieteikuma veidlapu, kas pieejama
mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļas
«Pakalpojumi» apakšsadaļā «Veidlapas», «Pašvaldības īpašumu pārvalde». Būtiski, ka reģistrēties var
tikai tādi komersanti, kuriem nav
nodokļu parādu un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu
parāds nepārsniedz 150 eiro. Vēl
komersantam ir jābūt licencei
vai sertifikātam, kas apliecina
tiesības veikt kravas pārvadājumus, kā arī noslēgtam līgumam
ar uzņēmumu, kurš pieņem
kanalizācijas notekūdeņus. Reģistrēto asenizācijas pakalpojumu
sniedzēju saraksts iedzīvotājiem
būs pieejams mājaslapā www.
jelgava.lv, kā arī domes Klientu
apkalpošanas centrā.
Par šo pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu paredzēts
brīdinājums vai naudas sods.
Fiziskām personām var piemērot
naudas sodu līdz 350 eiro, bet juridiskām personām – līdz 1400 eiro.

 Centralizētās apkures uzņēmums «Fortum» rīkos akciju «Atnes
savu Ziemassvētku eglīti un sasildi
Jelgavu!», kuras laikā jelgavnieki
bez maksas varēs nodot savu svētku
egli. Akcija ilgs no 3. līdz 14. janvārim
– šajā laikā stāvlaukumā pie biomasas
koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā
73A būs novietots speciāls konteiners,
kurā iedzīvotāji varēs atstāt savu svētku
egli. «Šādas idejas autori ir paši jelgavnieki. Nereti mums ir jautāts, vai pēc
svētkiem pie mums var atvest eglīti,
un nu nolēmām šim aicinājumam atsaukties,» stāsta uzņēmuma pārstāve
Guntra Matisa. Konteinerā ievietotās
eglītes tiks sašķeldotas un izmantotas
par kurināmo biomasas koģenerācijas
stacijā.
 Dodot iespēju jelgavniekiem
gada nogales svētkus un brīvdienas
pavadīt aktīvi, publiskā slidotava
Pasta salā apmeklētājiem būs atvērta arī svētkos un strādās katru
dienu līdz pat gada nogalei un arī 1.
janvārī. Svētku dienās gan nedaudz saīsināts darba laiks, informē Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC). Ar precīzu
publiskās slidotavas darba laiku un
slidotavas noslodzi var iepazīties
ZOC mājaslapā www.zoc.lv, sadaļā
«Slidotava».

SIA «Baltic Auto Parts»

(reģ.Nr.40003385421) aicina darbā auto
rezerves daļu PĀRDEVĒJUS(-AS)
veikalā «Fixus» Jelgavā.
Ja tev patīk darbs ar klientiem un auto ir tava
sirdslieta – nāc un pievienojies mūsu komandai!
Tavi pienākumi būs:
• klientu apkalpošana veikalā;
• preču izkārtošana veikalā, darbs ar kases aparātu;
• kārtības uzturēšana tirdzniecības zālē un noliktavā.
Ja tev ir:
• vēlme strādāt tirdzniecībā;
• zināšanas par automašīnu uzbūvi un konstrukciju;
• prasme strādāt ar datorprogrammām/katalogiem;
• izpratne par kvalitatīvu klientu apkalpošanu;
• precizitāte, uzticamība un atbildības izjūta darbā;
• iniciatīva, prasme strādāt komandā;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība tiks
uzskatīta par priekšrocību,
mēs piedāvājam:
• atbildīgu un interesantu darbu stabilā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu, sākot no 1300 EUR (bruto);
• ērtu darba vidi un elastīgu darba grafiku;
• apmācības un izaugsmes iespējas.
Ja esi gatavs(-a) jauniem izaicinājumiem, sūti
savu CV pa e-pastu info@bap.lv!
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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JELGAVAS DOMES DEPUTĀTI

Gada nogalē «Jelgavas Vēstnesis» pilsētas domes deputātiem
tradicionāli lūdz izvērtēt aizejošā gada veiksmes un neveiksmes
un ieskicēt darbus jaunajam gadam.

«Šis gads pilsētas attīstībā
ir bijis darbiem ražīgs»
Vilis Ļevčenoks, ZZS:
«Gads tuvojas noslēgumam, un tas ir
laiks, kad ikviens cilvēks, organizācija,
uzņēmums atskatās uz padarīto, nosaka
mērķus un uzdevumus jaunajam – 2020.
– gadam. Arī es kā pilsētas domes deputāts un Tautsaimniecības komitejas
pārstāvis varu teikt, ka šis gads pilsētas
attīstībā ir bijis darbiem ražīgs. Daudz
paveikts Jelgavas infrastruktūras sakārtošanā un jaunu nozīmīgu objektu
celtniecībā. Kā būtiskāko darbu vēlos
minēt brīvdabas koncertzāles «Mītava»
unikālā jumta izbūvi, kas pilsētniekiem
un pilsētas viesiem ļauj baudīt koncertus, izrādes un citus pasākumus jaunā
kvalitātē. Tāpat šogad jauno mācību
gadu savā vēsturiskajā ēkā uzsācis Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs. Skolā
paveikti renovācijas un restaurācijas
darbi, lai maksimāli saglabātu ēkas vēsturisko izskatu, tajā pašā laikā mācību
procesā ieviešot jaunākās tehnoloģijas.
Gandarījums, ka līdz gada beigām ekspluatācijā plānots nodot vēl divas ēkas,
kas ir daļa no Jelgavas vecpilsētas vēsturiskās apbūves. Nams Vecpilsētas ielā
14 ir viena no senākajām koka ēkām Jelgavā, kas saglabājusies līdz mūsdienām.
Rekonstruēta arī ēka Krišjāņa Barona
ielā 50, un abas ir atjaunotas vēsturiskajā izskatā, demonstrējot 19. gadsimta
Jelgavas apbūvi. Šajās ēkās izvietosies

Zemgales Restaurācijas centrs, telpa
semināriem, suvenīru veikals, vēstures
ekspozīcijas un izstāžu galerija. Tāpat
šogad ekspluatācijā nodoti trīs sporta
stadioni pie izglītības iestādēm, un tur
trenēties un uzturēt sportisko formu
var ne tikai skolēni, bet ikviens aktīva
un veselīga dzīvesveida piekritējs. Nākamajā gadā plānots nodot ekspluatācijā
rekonstruēto ēku Zemgales prospektā
7, kur turpmāk atradīsies bērnu un
jauniešu centrs «Junda» un bērnu bibliotēka. Tāpat visa gada garumā liels
darbs ieguldīts Loka maģistrāles un
Garozas, Prohorova un Neretas ielas
rekonstrukcijā, kas dos iespēju uzņēmējiem attīstīt savas ražotnes. Pilsētā
turpinās arī ūdensvada un kanalizācijas
sistēmas rekonstrukcija.
Visiem jelgavniekiem novēlu možu,
radošu, panākumiem bagātu jauno
gadu!»

«Lai nezūd vēlme mācīties ko
jaunu un palīdzēt līdzcilvēkiem!»
Dace Olte, ZZS:
«Šis gads ir bijis vairāku nozīmīgu
rekonstrukcijas projektu īstenošanas
gads. Kā lielākais veikums jāatzīmē Loka
maģistrāles rekonstrukcijas darbi, tāpat
šogad beidzot savās mājās atgriezās Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs. Cerams,
ka jaunieši gan pratīs izmantot visas
modernās iespējas, kas tagad tiek nodrošinātas skolā, gan arī saudzēs renovētās
telpas. Veiksmīgi rekonstrukcija notiek
arī Zemgales prospektā 7, kur turpmāk
atradīsies bērnu un jauniešu centrs
«Junda», savukārt vecpilsētā tiek veidots
Zemgales Restaurācijas centrs. Tāpat svarīgi ir divi projekti plūdu apdraudējumu
novēršanai, kā arī tilta pārbūve pār Platoni. Kā neveiksme jāatzīmē aizķeršanās
ar pašvaldības īres nama Stacijas ielā 13
rekonstrukcijas darbiem nepietiekamā
finansējuma dēļ. Par šo namu pie manis
vērsušies daudzi vēlētāji, sūdzoties par
sadzīves apstākļiem, un pēc rekonstrukcijas Stacijas ielā 13 bija plānoti servisa tipa
dzīvokļi, pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī pašvaldības
īres dzīvokļi un specializētas darbnīcas. Šī
nama renovācijas aizkavēšanās ir negaidīts trieciens pilsētas sociālo pakalpojumu
sistēmai, taču nedrīkstam aizmirst jau
pieņemtos lēmumus un solījumus šajā
jautājumā – mums ir jāturpina problēmu

«Pēc rekonstrukcijas arī
Tehnoloģiju vidusskola iegūs
modernu veidolu»
Rita Vectirāne, ZZS:
«2019. gadā pilsētā tika īstenota
izglītības reforma, lai sakārtotu
skolu tīklu un pilsētas bērniem
nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību. Jāatzīst, tas nebija
viegli, jo jebkuras pārmaiņas visiem
iesaistītajiem prasa būt atvērtiem
jauniem izaicinājumiem un saskatīt
nākotnes ieguvumus. Izglītības iestāžu tīkls gan ir tikai procesa redzamā
puse. Daudz svarīgāks ir saturs,
kuru spēsim piedāvāt mūsu bērniem.
Pārmaiņas joprojām turpinās, un tās
ir saistītas ar skolu specializāciju,
pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu un vidusskolu
programmu izvēļu piedāvājumu.

Patiesi vēlētos, lai augsta izglītības
kvalitāte ir mūsu pilsētas vizītkarte
un apliecinājums tam, ka spējam
dot mūsu bērniem stabilu pamatu
turpmākai izaugsmei. Paldies visiem,
kas strādā, lai tā būtu! Šogad savās
mājās Mātera ielā atgriezās Valsts
ģimnāzija, kura pēc rekonstrukcijas
ir viena no modernākajām skolām
visā Baltijas reģionā, bet jau nākamgad būtiskas pārmaiņas skars
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu,
kuras rekonstrukciju plānots uzsākt
pēc 2019./2020. mācību gada. Nākamgad būvniecības darbi iecerēti
arī no jauna plānotajā pirmsskolas
izglītības iestādē Brīvības bulvārī
31, kur tiks nodrošināta iespēja vēl

150 bērniem apmeklēt pašvaldības
bērnudārzu. Strādājot pie 2020. gada
budžeta projekta, nodrošināsim iespēju pilsētas skolēniem profesionāli
sagatavoties un piedalīties Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos, kuri norisināsies no 6. līdz
12. jūlijam.
Paldies visiem, kas ar savu darbu
un attieksmi ir sekmējuši mūsu pilsētas attīstību! Lai nākamais gads ir
radošs un darbīgs un vienmēr atceramies, ka kopā varam paveikt vairāk!»

«Gads Jelgavā aizritējis varonības zīmē»
Mintauts Buškevics, ZZS:
«2019. gads Jelgavā aizritēja varonības zīmē, godinot Latvijas valstiskumam nozīmīgus notikumus, kas
veltīti Brīvības cīņām un Latvijas
armijas dibināšanai, īpaši cildinot
arī mūsdienu varoņus – cilvēkus,
kuri, spītējot grūtībām, izvēlas savu
darbu darīt ar lepnumu un degsmi.
Atzīmējot bermontiādes un Jelgavas
atbrīvošanas simtgadi, pie Jelgavas
pils pirmo reizi notika vērienīgs
kaujas rekonstrukcijas uzvedums,
bet Jelgavas kultūras namā pasaules
pirmizrādi piedzīvoja Māras Zālītes
un Jāņa Lūsēna muzikālā poēma
«Kā ābeļdārzs ir brīvība». Prieks par
jelgavnieku radošumu un mākslinieciski augsto līmeni! Ar jelgavnieku
veidotiem grandioziem uzvedumiem
priecēja mūsu pašu mākslinieciskie
kolektīvi – tautas deju ansambļa «Lielupe» 60. jubilejas koncerts Zemgales
Olimpiskajā centrā, vidējās paaudzes
deju kolektīva «Laipa» 25 gadu jubilejas labdarības koncerts, palīdzot

bērniem ar īpašām vajadzībām,
«Benefices» 20 gadu un «Intrigas»
30 gadu jubilejas koncerti, Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra 60. jubilejas
sezonas pirmizrādes, kora «Spīgo»
koncertprogramma ar Raimondu
Paulu. Tā ir maza daļa no mūsu cilvēku sasniegumiem, bet lielākais novērtējums ir pašu jelgavnieku piepildītās
skatītāju zāles. Vidēji mēnesī kultūras
namu apmeklē ap 18 000 cilvēku, un
tas Latvijā ir kļuvis par kultūras dzīves centru. Nozīmīgākais šajā gadā:
pirmie pasākumi aizvadīti brīvdabas
koncertzālē «Mītava»; veikta Lielupes

krasta nostiprināšana, kas ir daļa no
pašvaldības ieceres modernizēt Pils
salas airēšanas bāzi un pilsētā attīstīt
ūdens sportu; atvērts Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
skatu tornis un renovēta Miezītes
bibliotēka. Uzsākot jauno simtgadi,
2020. gadā pilsētā turpināsies kultūras un izglītības infrastruktūras
uzlabošana, dzīvesziņas un arodu sētas izveide vecpilsētā, Zemgales prospektā 7 durvis vērs mūsdienīgs bērnu
un jauniešu centrs. Lai piedāvātu
augstvērtīgus pasākumus un spētu
ieinteresēt pasaulē atzītus māksliniekus, jāturpina attīstīt brīvdabas
koncertzāles «Mītava» infrastruktūru
un materiāltehnisko bāzi, uzlabojot
apmeklētāju komfortu.
Nākamais būs Jelgavas pilsētas
755. jubilejas gads. Mēs katrs ar
saviem darbiem, savām idejām un
radošo domu veidojam mūsu pilsētu.
Nesīsim ar lepnumu mūsu pilsētas
vārdu! Lai ikvienam piepildās iecerētais un lai radošs 2020. gads!»

«Ar darbu jebkurš mērķis ir sasniedzams»
risināt. Otra aktualitāte – nepietiekamais
vietu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs, jo saņemu sūdzības, ka tieši tas liedz
jaunajām māmiņām atsākt darbu. Mans
pamatdarbs ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālajā
nodaļā, kuras apkalpes zonā ir ne tikai
Jelgava, bet arī apkārtējie Zemgales novadi, tāpēc pateikšu ļoti tieši: citu novadu
iedzīvotāji mūs apskauž par bagāto kultūras pasākumu programmu, par sporta
aktivitāšu un medicīnisko pakalpojumu
pieejamību. Šogad vislielāko paldies vēlos
teikt tieši Jelgavas kultūras darbiniekiem
un visiem, kuri organizēja bermontiādes
simtgades atceres pasākumus, jo tādu
garīgo pacēlumu un saviļņojumu nebiju
ilgi izjutusi.
Lai jelgavniekiem veselība un optimisms jaunajā gadā un nezūd vēlme mācīties ko jaunu un palīdzēt līdzcilvēkiem!»

«Ir pabeigta Valdekas pils
apkārtnes sakārtošana»
Andrejs Garančs, ZZS:
«Šogad ekspluatācijā nodota Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēka – skolēni un
skolotāji no Jelgavas pils ir pārcēlušies
uz savām mājām. Valsts ģimnāzija ir
atjaunota, skolēnu un skolotāju mācību
process ir kļuvis daudz kvalitatīvāks.

Ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris

Turpinās Loka maģistrāles rekonstrukcija, un nākamgad, noslēdzoties darbiem,
noteikti uzlabosies satiksmes situācija
pilsētā. Noslēgumam tuvojas arī darbi
vecpilsētas ēku atjaunošanā, bet Jelgavas
pilī – pils fasādes atjaunošana, tiek izbūvēta pils ventilācijas sistēma, turpinās
pils logu un durvju nomaiņa. Ir veikti
rekonstrukcijas darbi ēkā blakus Valdekas pilij, un tajā izvietotas laboratorijas
ar modernām iekārtām. Tāpat mums izdevies sakārtot laboratoriju telpas Paula
Lejiņa ielā 2. Šie abi projekti ir realizēti
zinātnes infrastruktūras uzlabošanas
projektu gaitā.
Jaunajā gadā novēlu daudz saulainu
un veiksmīgu dienu. Lai piepildās tās
ieceres, kuras ir jārealizē 2020. gadā!»

Inese Bandeniece, ZZS:
«Šis gads ir bijis lielu pārmaiņu
gads izglītībā. Šis gads bija skolu tīkla
reformas nozīmīgs posms. Pārmaiņas
piedzīvojušas teju visas izglītības iestādes Jelgavā, notikušas reorganizācijas,
apvienošanas, pārmaiņas. Nozīmīgs,
grūts un sarežģīts laiks. 2019. gadā
ir atklāti trīs mūsdienīgi sporta laukumi – pie Tehnoloģiju vidusskolas,
Valsts ģimnāzijas un 4. sākumskolas
–, noslēgušies energoefektīvu risinājumu ieviešanas pasākumi pirmsskolas
izglītības iestādē «Sprīdītis», restaurētajā ēkā atgriezusies Valsts ģimnāzija,
kurā mācību vide atbilst mūsdienu
prasībām. Darbi noslēgumam tuvojas
Zemgales prospektā 7 – topošajā bērnu
un jauniešu centra «Junda» mājvietā

–, bet Amatu vidusskolā tie turpinās,
tāpat darbu uzsākšanu gaida Tehnoloģiju vidusskola. 2019. gadā jauno
izglītības saturu uzsākušas realizēt
pirmsskolas iestādes, bet 2020. gada 1.
septembrī pilnveidoto mācību saturu
un pieeju sāks pakāpeniski ieviest
pamatizglītībā un vidusskolā – 1., 4.,
7. un 10. klasēs. Nozīmīgākās pārmaiņas būs jaunajā vidējās izglītības
standartā. Mācību process būs veidots
trīs mācību satura apguves līmeņos –
vispārīgajā, optimālajā un augstākajā
–, lai izglītības iestādes uz sasniedzamo rezultātu pamata varētu piedāvāt
izglītības programmas un skolēni
varētu apgūt savām profesionālajām
interesēm atbilstošu mācību saturu.
Lai 2020. gads – XII Latvijas Skolu

jaunatnes dziesmu un deju svētku
gads – ir skanīgs un ritmisks! Novēlu
katram izvērtēt savu izaugsmi un
jauno gadu sākt ar pārliecību, ka ar
darbu jebkurš mērķis ir sasniedzams!
Gaišus, sirdssiltus un baltām domām
piepildītus Ziemassvētkus!»

«Nākamā gada prioritāte – pilsētas statusa
saglabāšana Jelgavai»
Gunārs Kurlovičs, Latvijas Reģionu apvienība:
«Aizejošais 2019. gads pagājis ar nozīmīgām gadskārtām Latvijas un Jelgavas vēsturē. Šogad apritēja 160 gadi
kopš Latvijas valsts pirmā prezidenta
Jāņa Čakstes dzimšanas. Tieši pirms
simts gadiem izšķīrās Latvijas liktenis,
un, pateicoties mūsu priekšteču drosmei, apņēmībai un arī upuriem, mums
šodien ir sava valsts. Bermonta armijas sagrāve un arī Jelgavas atbrīvošana
bija izšķirošais solis valsts nākotnes
izcīnīšanā. Šodien mums dota iespēja
pašiem būt noteicējiem par sevi un
savu nākotni, dzīvot miera apstākļos,
ko mēs pārāk bieži pietiekami nenovērtējam. Gads tuvojas izskaņai, un,
vērtējot pašvaldības veikumu, redzam,
ka Jelgavā pabeigti daudzi sabiedriski
nozīmīgi projekti, tajā skaitā Valsts

ģimnāzijas ēka, brīvdabas estrāde
un citi, kuri nenoliedzami pilnveido
dzīves vidi. Vēl ļoti daudzi objekti ir
tapšanas stadijā. Tajā pašā laikā ar
nožēlu nākas atzīt, ka neesam gatavi
tik lielu ES fondu līdzekļu, kas Jelgavai ienākuši šajā plānošanas periodā,
pietiekami efektīvai un ātrai apguvei.
Daudzu projektu realizācijas termiņi
stipri ievelkas, par tiem faktiski tiek
pārmaksāts, jo konkursi notiek tirgus
pārsātinājuma apstākļos. Regulāri tiek
pieņemti sasteigti lēmumi, kuru rezultātā jāveic korekcijas un jāpalielina
objektu izmaksas. Šogad atvadīsimies
arī no «Jelgavas Vēstneša» tādā formātā, kādā tas pastāv, un kurā man vienu
reizi gadā, pirms Ziemassvētkiem,
piedāvā iespēju publicēt īsu deputāta
viedokli līdz 1500 rakstu zīmēm. Redakcijas darbiniekiem novēlu veiksmi

un atrast patiesi radošu darbu. Nākamā gada prioritātei, kas faktiski jau
šodien prasa konkrētāku rīcību par
runāšanu no tribīnes, visiem būtu
jābūt pilsētas statusa saglabāšana Jelgavai reģionālās reformas kontekstā.
Tā viennozīmīgi ir arī mana prioritāte,
un darīšu tās labā visu, kas no manis
atkarīgs.
Novēlu mierpilnu gada izskaņu un
arī nākamajā gadā palikt Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja statusā!»

Ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris
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«Svarīga ir izpratnes pilnveidošana «Aicinu jelgavniekus novērtēt visu to, kas mums ir»
Andrejs Eihvalds, SDP «Saskaņa»:
nodarbības, pulciņus un sporta nodarbīun līdzdalība pilsētas norisēs»
«2019. gads Jelgavai nebija no vieglabas, iedzīvotājiem bija pieejamas bezmakJurijs Strods, «Visu Latvijai! – TB/
LNNK»:
«2019. gads pagājis varonības zīmē,
jo Latvijas valsts, kuru dibināja 1918.
gadā, bija jāaizstāv un jāatbrīvo no
svešu zemju karavīriem, kas simboliski izskanēja Jelgavā novembrī
– gan ar uzvedumu «Bermontiādes
pēdējā kauja», gan ar muzikālo poēmu «Kā ābeļdārzs ir brīvība». Šajās
pirmssvētku dienās daļēji jau esam
aizmirsuši 2019. gada būvdarbus
gan skaistajā Valsts ģimnāzijā, gan
brīvdabas koncertzālē Pasta salā, gan
tilta pār Platoni pārbūvē, gan Lielupes
krastu stiprināšanā Pils salā, gan citos
būvobjektos, bet darāmā un vajadzību
vēl ir daudz – gan turpināt un pabeigt
2020. gadā būvdarbus Loka maģistrālē, gan Prohorova, Neretas, Garozas
ielā, gan «Jundas» jaunajā ēkā Zemgales prospektā 7, gan Amatu vidusskolā, gan Zemgales Restaurācijas centra
un Amatu mājas izbūvē vecpilsētā,
gan veikt pretplūdu pasākumu kompleksus risinājumus pie Svētes upes
un pie lidlauka poldera, gan turpināt
kanalizācijas un ūdensvada cauruļu
izbūvi Tērvetes, Rīgas, Kalnciema,

Ruļļu un citās ielās, gan paplašināt
to ielu skaitu, kurās esam uzsākuši
virsmas divkāršo apstrādi, lai samazinātu putekļu daudzumu pilsētā.
Uzskaitījumu varētu turpināt, bet
svarīgi ir saprast, ka nepieciešami ne
vien dažādi būvdarbi, bet arī ikkatra
izpratnes pilnveidošana par notiekošo
pilsētā un savu dalību šajā procesā.
Ka katrs saprot, ko var izdarīt, ko var
atbalstīt, lai pilsēta pilnveidotos, iedzīvotāji kļūtu zinošāki, uz sadarbību
un atbalstu orientēti, lai sveši ļaudis
neatņem pilsētas statusu.
Lai mums visiem laba veselība,
jauks noskaņojums, daudz pārdomu
un radošu veikumu personīgajā dzīvē
un Jelgavas 755. gadā!»

«Cerams, teritoriālajai reformai
mēs tiksim pāri, tāpat kā savulaik
pārdzīvojām finansiālo krīzi»
Sergejs Stoļarovs, SDP «Saskaņa»:
«2019. gads bija sarežģīts. Tas sākās
ar Jelgavas skolu tīkla reorganizācijas
plāna īstenošanu, kuram es nepiekrītu
vairāku apsvērumu dēļ. Pilsētai nevajadzētu skriet valstij pa priekšu, realizējot
nepārbaudītas programmas, kuras izvirza Izglītības un zinātnes ministrija, kā
arī sekmīgas, pieprasītas 2. pamatskolas
likvidācija nav veiksmīgs un tālredzīgs
lēmums. Vasara tika aizvadīta ceļu,
tiltu un ēku pārbūves un remonta
darbos, kuru rezultātā bija apgrūtināta
iebraukšana pilsētā un izbraukšana no
tās. Bet jebkādi būvdarbi ir saistīti ar neērtībām. Toties tagad pilsēta var lepoties
ar vairākiem jaunajiem objektiem, piemēram, tiltu pāri Platonei un renovēto
Valsts ģimnāzijas ēku. Paredzētā administratīvi teritoriālā reforma diemžēl
nevieš uzticību. Ir skaidri redzams, ka
Saeimas valdošās partijas slikti pārzina
pašvaldību darba specifiku. Nav skaidrs,
kas konkrēti uzlabosies pēc reformas
un uz kā rēķina tas notiks. Uzskatu,

ka šoreiz valsts rupji iejaucas veiksmīgi
funkcionējošā sistēmā. Ir skaidrs arī,
ka pēc apvienošanās valsts dotācijas
pašvaldībām saruks. Cerams, teritoriālajai reformai mēs tiksim pāri, tāpat kā
savulaik pārdzīvojām finansiālo krīzi.
Jaunajā – 2020. – gadā visiem mūsu
pilsētas iedzīvotājiem novēlu, lai gads
būtu piepildīts ar prieku un labestību,
lai katra ģimene būtu pārtikusi un lai
visi mūsu tuvie cilvēki būtu laimīgi un
veseli! Novēlu, lai 2020. gads būtu bagāts ar notikumiem un lai šie notikumi
būtu tikai pozitīvi!»

«Jelgavas devīze «Pilsēta
izaugsmei» sāk iegūt jēgu»
Lauris Zīverts, «KPV LV»:
«Esam nodzīvojuši pirmo gadu jaunajā simtgadē, un Jelgavā dzīve rit
uz priekšu kā ierasts. Jelgavas devīze
«Pilsēta izaugsmei» sāk iegūt jēgu. Piemēram, pilsētas budžeta izdevumi, kā ierasts, pieaug un šogad sasniegs teju 120
miljonus eiro – tas ir gandrīz divas reizes
vairāk, salīdzinot ar 2016. gadu. Lieki atzīmēt, ka vidējais jelgavnieks nedzīvo uz
pusi labāk kā pirms četriem gadiem. Izņemot, protams, dažus dučus izredzēto.
Tiem godīgi strādājošajiem, kam dzīves
kvalitāte uzlabojas, tas notiek par spīti,
nevis pateicoties pieaugošajiem pilsētas
tēriņiem. Piesaucot izaugsmi, zīmīgs ir
arī kopējais pilsētas saistību lielums, kas
mērāms daudzos desmitos miljonu. Lai
ilustrētu labāk – Jelgavas dome katram
pilsētas iedzīvotājam ir uzlikusi parādu
nastu teju pusotra tūkstoša eiro lielumā.
Lai arī mūsu nodokļi tiek tērēti arvien
sparīgāk, joprojām dzirdamas vecās un
ierastās atrunas – nav naudas, nevaram
atļauties. Tas tikmēr, kamēr runa ir par
patiešām vajadzīgu iniciatīvu īstenošanu. Līdzekļi atrodas dažādiem apšaubāmiem infrastruktūras projektiem
un citām «prioritātēm», bet cilvēkiem
naudas nav. Mums ir nauda izpriecām,

bet nav naudas, lai nodrošinātu ēdināšanu skolās vai atļautu pensionāriem
biežāk braukt ar autobusu. Labā ziņa
ir tā, ka lietas pamazām sakārtojas.
Sakārtojas sīkumos, bet no sīkumiem
veidojas lielas lietas. Piemēram, esam
gadu tuvāk dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas darbības sākumam. Zīmīgi,
ka zaļie Latvijā pa savu ilgo valdīšanas
laiku pat neizvirzīja šādu viegli realizējamu iniciatīvu par savu prioritāti. Un,
runājot par valdīšanu, tuvojas brīdis,
kad Saeima pieņems galīgo lēmumu
saistībā ar administratīvi teritoriālo
reformu, kas varētu palīdzēt pielikt
punktu ZZS laikiem gan Jelgavā, gan
Latvijā kopumā.
Jauku un gaišu visiem šo adventes
laiku!»

jiem, bet vienlaikus ir bijis arī ļoti daudz
labu notikumu. Gatavojoties izmaiņām
izglītības sistēmā, Jelgavas pilsētas pašvaldība sāka divējādi vērtēto izglītības attīstības stratēģijas īstenošanu, kā rezultātā
tika likvidēta Jelgavas 2. pamatskola un
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, savukārt citām skolām mainījās nosaukums
un parādījās jauni attīstības virzieni.
Zināmas neērtības jelgavniekiem radīja
arī tas, ka aizkavējās būvdarbi bērnudārzā
«Sprīdītis». Neskatoties uz to, ka pēdējos
gados ir rekonstruēti un atvērti vairāki
jauni bērnudārzi, Jelgavā joprojām ir aktuāls jautājums par bērnudārzu rindām,
ko pašvaldība cenšas risināt, līdzfinansējot
privātos bērnudārzus un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus. Būtiski,
ka valdība gada vidū mainīja spēles
noteikumus un noteica ierobežojumus
pašvaldību aizņēmumiem, kā rezultātā
Jelgavai nācās atteikties no vairāku pro-

jektu realizācijas, piemēram, Satiksmes
ielā netika atjaunots asfalta segums.
Papildus tam tika aktualizēts jautājums
par administratīvi teritoriālo reformu.
Neapšaubāmi, Latvijai ir nepieciešama
reforma, bet tā būtu jāpilnveido, ņemot
vērā iedzīvotāju intereses un vajadzības.
Neraugoties uz visām problēmsituācijām,
kas šogad bijušas, Jelgavā bijis arī ļoti
daudz laba: tika ieviesti jauni pabalsti
un palielināts esošo pabalstu slieksnis,
jelgavnieku bērniem bija iespēja apmeklēt
pašvaldības līdzfinansētas dažāda veida

sas veselības veicināšanas programmas
aktivitātes, tika pabeigta Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcija, rekonstruēti vairāku skolu sporta laukumi, paplašināti ūdens un
kanalizācijas tīkli, vairākos ielu posmos
uzklāts jauns ielas segums, tika paveikti
pretplūdu pasākumi, kā arī realizēti citi
projekti jelgavnieku labā. Nākamgad tiks
pabeigti iesāktie infrastruktūras projekti
Loka maģistrālē, Garozas, Neretas un
Prohorova ielā, tiks noasfaltēta Pērnavas,
Pumpura, Paula Lejiņa un citas ielas,
tiks atklātas «Jundas» jaunās telpas un
uzsākti citi projekti.
Aicinu jelgavniekus novērtēt visu to,
kas mums ir, bet par ko ikdienas steigā
piemirstam, un vēlos pateikties par
atbalstu un priekšlikumiem nozīmīgu
jautājumu risināšanā. Mēs visi kopā un
katrs no mums veido mūsu Jelgavu!
Novēlu visiem priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu jauno gadu!»

«Cik pilsētas attīstības plānu
vēl nāksies pakārt vadzī?»
Ivars Jakovels, neatkarīgais deputāts:
«Šogad daudz vairāk emociju izsauc tās
lietas, ko neesam iespējuši, «pateicoties»
Latvijas valdības radikālai politiskā kursa
maiņai. Piemēram, sen nepieciešamo,
izprojektēto un jau Jelgavas budžetā
ieplānoto Satiksmes ielas rekonstrukcijas projektu nevaram realizēt, jo jau
aprīlī beidzās pašvaldībām paredzētais
aizņemšanās limits Valsts kasē. Bijām
spiesti apturēt arī nama Stacijas ielā 13
rekonstrukciju, kas ir nozīmīgs deinstitucionalizācijas plāna Jelgavā stūrakmens,
jo paredzam tur izveidot servisa dzīvokļus
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
un grupu dzīvokļus personām ar īpašām
vajadzībām, kā arī dienas aprūpes centru
un specializētas darbnīcas. Ja turpināsies
šāda valdības attieksme – cik pilsētas
attīstības plānu vēl nāksies pakārt vadzī?

Saskaņā ar pašreizējo administratīvi teritoriālās reformas redakciju Jelgavai paredzēts atņemt republikas nozīmes pilsētas
statusu, līdz ar to Zemgales reģionā nebūs
neviena urbāna centra. Netieši veicinot
darbaspēka ikdienas kustību uz Zemgales
kaimiņu reģionu – Rīgu, tiek palielināta
gan katra indivīda, gan Latvijas kopējā
ekoloģiskā pēda jeb kaitējums, tajā skaitā
CO2 izmešu daudzums, apkārtējai videi.
Galu galā ir tieši urbānajiem attīstības
centriem rezervētie Eiropas fondu līdzekļi, kas šajā gadījumā Zemgales reģionam
nebūtu pieejami. Raugoties uz šī Saeimas
sasaukuma partiju atbalsta reitingiem
sabiedrībā, baidos, ka atsevišķu politisko
spēku klātbūtne Latvijas parlamentā ir
pirmo un pēdējo reizi. Politiķi viendienītes
vairs neizjūt nekādu atbildību sabiedrības
priekšā, bet vienkārši izbauda atlikušo laiku. Turklāt zaudētāji nav tikai jelgavnie-

ki. Tās ir visas reģionālās pašvaldības, tie
ir mūs ārstējošie mediķi un mūsu bērnus
skolojošie pedagogi! Apmānīti ir visi. Šajā
situācijā es redzu vienu risinājumu – būt
vienotiem un parakstīties referenduma
ierosināšanai par 13. Saeimas atlaišanu.
Tam velna ducim ir jāļauj iet!
Neraugoties uz ne pārāk priecīgo
noskaņu, vēlos novēlēt ikvienai jelgavnieku ģimenei izturību, spēku un
veselību. Ģimenes lokā priecīgi nosvinēt
Ziemassvētkus un līksmi sagaidīt jauno
– 2020. – gadu! Saglabāt ticību mūsu
Latvijai!»

«Prioritāte – ģimenes – nedrīkst palikt novārtā!»
Aigars Rublis, «Vienotība»:
«Atskatoties uz aizvadīto gadu, vēlos
teikt paldies par darbu un sadarbību
visiem Jelgavā strādājošajiem, sākot
ar pašvaldības iestādēm un pārvaldēm
līdz uzņēmumiem un ikvienam darba
devējam, ar ko ikdienā man nākas bieži
strādāt, lai risinātu nodarbinātības
jautājumus pilsētā. Jebkura darbs ir
ieguldījums pilsētas attīstībā, un apziņa,
ka vari veidot pilsētu un priecāties par
padarīto, ir lielākais gandarījums. Arī man
ir gandarījums par izpildītiem solījumiem,
piemēram, trīs sporta laukumu izveidi
pie pilsētas skolām, Miezītes bibliotēkas
telpu remontu un citiem darbiem, kuri
nākamajā gadā vēl noslēgsies. Priecājos,
ka izdevās palielināt līdzfinansējumu
aukļu dienesta pakalpojumu saņēmējiem,
tomēr darbs pie tā jāturpina. Diemžēl aktīvas rīcības iztrūkst jautājumā par jaunas
pirmsskolas izglītības iestādes būvniecību,
par ko vienmēr esmu iestājies. Sekošu

līdzi, lai būvniecības ieceres nepaliktu
tikai uz papīra skaista skiču vai tehniskā
projekta veidā. Atrunas, ka pašvaldībai nebūs iespēja aizņemties būvniecības ieceres
realizācijai, parāda gauso rīcību šajā jautājumā – kad aizņēmumi bija iespējami, tas
netika darīts, bet, kad radušās problēmas,
tad vienkāršāk ir aizmirst par pilsētas
prioritāti – ģimenēm – un nemeklēt risinājumus. Pārskatot izdevumus, pašvaldība
itin vienkārši varētu iegūt nepieciešamos
līdzekļus jaunam bērnudārzam, bet nereti

publicitāte, reprezentatīvi objekti un pasākumi ir bijuši būtiskāki. Dīvainības šogad
neizpalika arī ar jaunā tirgus un satiksmes
termināla būvnieku, kurš trīs gadu laikā
neizpildīja līguma nosacījumus un neuzbūvēja jaunu tirgu un satiksmes terminālu, bet tas netraucēja domei pagarināt
projekta īstenošanu vēl par trīs gadiem.
Tas neliecina par labu pārvaldību pašvaldībā, drīzāk demonstrē nesaprotamu
darbības imitāciju bez plānotā rezultāta
un, iespējams, pat kāda interesēs.
Ir aizvadīts kārtējais gads un pienācis
brīdis, kad tālu vairs nav Ziemassvētki,
kuri ir gaidīti svētki jebkurā mājā un
ģimenē. Ģimenes vērtības, tradīcijas un
kopā būšana ir tās vērtības, kas dara mūs
laimīgus. Mūsu centieni palīdzēt viens
otram un rūpes par apkārtējiem padara
mūs labākus, tāpēc gribu vēlēt dalīties
ar sirds siltumu, labu vārdu un smaidu.
Lai visiem daudz prieka un laba veselība
jaunajā – 2020. – gadā.»

«Ir pieņemti svarīgi lēmumi, kas dos pozitīvu
ietekmi uz nākamajiem periodiem»
Roberts Šlegelmilhs, «Visu Latvijai! – TB/LNNK»:
«Jelgavniek! Jelgavas domē 2019.
gadā ir pieņemti vairāki svarīgi lēmumi, kas dos pozitīvu ietekmi uz
nākamajiem periodiem, un paveikti
nozīmīgi darbi. Pieminēšanas vērti:
pagalmu sakārtošanas programma
– tika mainīti saistošie noteikumi
un līdzfinansējuma apmērs, kas
programmu padarīs vēl pievilcīgāku
iedzīvotājiem 2020. gadā, pilnveidots
un sakārtots skolu tīkls Jelgavā,
pabeigti Jelgavas Valsts ģimnāzijas
remontdarbi, kā arī atjaunoti vairāki
sporta laukumi pie skolām, izbūvēts
apgaismojums 5. līnijā, pabeigti
Miezītes bibliotēkas remontdarbi,

palielināts atbalsts aukļu pakalpojumiem, individuāli meklēti risinājumi
iedzīvotāju problēmjautājumiem. Ja
arī jums rodas jautājumi, tad droši
sazinieties ar mani. Vienmēr esmu
atvērts un gatavs uzkaustīt. Bažas
man rada administratīvi teritoriālā
reforma, kuras rezultātā paredzēts
apvienot Jelgavu, Jelgavas novadu
un Ozolnieku novadu. Uzskatu, ka
reforma Latvijā kopumā ir vajadzīga,
bet nedrīkst visas pašvaldības (mazas/
lielas) sasviest vienā grozā. Man kā
grāmatvedim ir svarīgi skaitļi, bet
līdz šim nav saņemti skaidrojumi
no ministrijas, ko šādas apvienošanās rezultātā ietaupīs un iegūs
tieši jelgavnieki. Ļoti iespējams, ka

jelgavniekiem no reformas nebūs
ieguvuma. Tieši pretēji – mēs varam
pazaudēt līdzekļus, ko ieguldīt pilsētas attīstībā.
Lai jums izdevies un panākumiem
bagāts 2020. gads!»
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Izšķirošie notikumi
kausa izcīņā

19. decembrī pulksten 20.30 Mārupes
sporta centrā notiks Latvijas kausa
pusfināla otrā spēle starp sieviešu volejbola komandām «Jelgava/LLU» un
SC «Mārupe». Pirmajā mačā uzvarēja
jelgavnieces ar 3:2 (25:27, 25:16, 25:22,
22:25 un 15:11). Uzvarētājas divu spēļu
summā iekļūs finālā, kas notiks 22. decembrī pulksten 15 «Daugavas» sporta
namā Rīgā. Savukārt vīriešu komanda
«Biolars/Jelgava» kausa izcīņas pusfināla
spēli ar «Jēkabpils lūšiem» aizvadīs 21.
decembrī pulksten 19.30 «Daugavas»
sporta namā. Dueļa uzvarētāji iekļūs
finālā, un tas «Daugavas» sporta namā
paredzēts 22. decembrī pulksten 18. Biļetes uz finālspēlēm var iegādāties portālā
bezrindas.lv, cena – 5 eiro.

Labākais jaunais spēlētājs

Par «Optibet»
futbola Virslīgas 2019. gada
sezonas ceturtā apļa labāko
jauno spēlētāju
futbola žurnālistu un Virslīgas
klubu galveno
treneru balsojumā atzīts FK «Jelgava» aizsargs Ivo
Minkevičs – viņš ir pirmais aizsardzības
spēlētājs, kurš iegūst šo titulu. Otrajā vietā
ierindojas Kristers Tobers no FK «Liepāja»,
trešajā – Kristaps Liepa no FK «Metta».
Vēl bija nominēti Daniils Hvoiņickis no
FK «Jelgava» un Kaspars Kokins no BFC
«Daugavpils». Kandidātus izvirza Latvijas
Futbola federācijas Treneru padome.

SPORTS

Ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris

Vieglatlētikas programmā Vecgada dienā aicina
varēs startēt arī trešklasnieki uz nūjošanas pārgājienu
Ar sacensībām 14. janvārī Jelgavas
sporta hallē sāksies Latvijas Vieglatlētikas
savienības īstenotās Bērnu vieglatlētikas
programmas otrā sezona. Šogad paplašināts programmas dalībnieku loks – varēs
startēt gan 2., gan 3. klases skolēni. Katra
reģionālā posma četras labākās komandas (komandā 5 meitenes un 5 zēni; pa
vienam zēnam un meitenei rezervē) katrā
klašu grupā iekļūs finālā, kas notiks 13.
maijā Rīgā, «Elektrum» olimpiskajā centrā. Vieglatlētikas programma interesantā veidā bērniem ļauj izprast vieglatlētikas
pamatdisciplīnas – skriešanu, lēkšanu un
mešanu –, kā arī attīsta vispārējo fizisko
sagatavotību. Par pirmās programmas
sezonas uzvarētājiem kļuva Jelgavas 4.
vidusskolas komanda.

31. decembrī notiks Vecgada pārgājiens ar nūjām. Pulcēšanās – pirms
pulksten 9 Rīgas ielā 67 (pie uzraksta
«Latvijas keramika»). Dalībnieki lūgti
pārgājienam iepriekš pieteikties pa
tālruni 29733112. Dalības maksa – 1
eiro. Tiem, kas vēlas piedalīties, bet
kuriem nav savu nūju, būs iespēja tās
noīrēt par 1 eiro. Maršruta garums
ir aptuveni 13 kilometri. Plānotais
maršruts: «Latvijas keramika»–Vecais
ceļš–Upes iela–tilts pār Iecavu–Dalbes
ceļš–tilts pār Misu–Ozolnieku ezers–stiga līdz Langervaldes mežam–«Latvijas
keramika». Lūgums līdzi ņemt karstu
dzērienu un kādu našķi enerģijai.
Pārgājienu jau trešo gadu organizē
«Pepijas velomānija».

Svētdien – sacensības
volejbolā amatieriem

22. decembrī Jelgavas sporta hallē notiks sacensības amatieriem «Jaungada
balvas izcīņa volejbolā». Komandas var
pieteikties līdz sacensību sākumam –
pulksten 10 – to norises vietā. Komanda
drīkst pieteikt astoņus spēlētājus no 15
gadu vecuma, bet ir noteikti dalības
ierobežojumi spēlētājiem, proti, vīriešu
konkurencē nevar spēlēt volejbolisti,
kuri piedalās «Credit24» Meistarlīgā
2019./2020. gada sezonā, savukārt Nacionālās līgas spēlētāju skaits komandā
nedrīkst būt lielāks par diviem; sieviešu
konkurencē komanda var pieteikt vienu
Baltijas Volejbola līgas un vienu Latvijas
čempionāta spēlētāju vai ne vairāk kā
divas Latvijas čempionātā spēlējošas
volejbolistes.

Latvijas nozīmīgākajās
Ar labdarības spēli
sacensībās izcīna sešas medaļas
atbalstīs hokeja leģendu
 Ilze Knusle

Hokeja leģenda Haralds Vasiļjevs pusotru
gadu vadīja
HK «Zemgale/
LLU», līdz
viņu piemeklēja veselības
problēmas.
Lai palīdzētu
trenerim uzlabot veselību,
tiek organizēta labdarības
hokeja spēle,
kas notiks
22. decembrī
pulksten 15
Jelgavas ledus
hallē.
Foto: no HK
«Zemgale/
LLU» arhīva/
Ruslans
Antropovs
 Ilze Knusle

HK «Zemgale/LLU» jau ceturto gadu organizē labdarības hokeja spēli. Šogad tā notiks 22. decembrī pulksten 15 Jelgavas
ledus hallē, un mūsu hokejisti – gan Virslīgas komandas HK
«Zemgale/LLU», gan Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) jaunie spēlētāji – laukumā tiksies ar Nacionālo bruņoto spēku
hokeja izlasi. Spēles laikā ziedotie līdzekļi tiks nodoti hokeja
trenera Haralda Vasiļjeva rehabilitācijai.
Spēle sāksies pulksten 15, bet apmeklētāji var ierasties jau no pulksten
14.30. Ieeja uz spēli būs par ziedojumiem, un savu atbalstu trenerim
H.Vasiļjevam ikviens varēs atstāt speciāli ierīkotā ziedojumu kastītē. «Ha-

ralds Vasiļjevs ir hokeja leģenda, un
Jelgavas hokeja klubs bija viņa pēdējā
darbavieta, pirms viņu piemeklēja
veselības problēmas. Šobrīd treneris
ārstējas Vācijā, viņam ir nepieciešama
rehabilitācija, un mēs vēlamies viņu

atbalstīt,» norāda labdarības spēles
organizatoru pārstāvis Aivars Zeltiņš.
Viņš papildina, ka pirms spēles, pēc
spēles un spēles starplaikos apmeklētājus priecēs JLSS daiļslidotāju
uzvedums un muzikāli priekšnesumi.
H.Vasiļjevs ir bijušais latviešu hokeja uzbrucējs. Pēc sportista karjeras
beigām viņš pievērsās trenera darbam,
ir bijis arī Latvijas hokeja izlases galvenais treneris, bet no 2016. līdz 2018.
gadam – HK «Zemgale/LLU» galvenais
treneris. HK «Zemgale/LLU» H.Vasiļjeva vadībā 2016./2017. gada sezonu
noslēdza ar bronzas godalgām un aizvadīja pusi 2017./2018. gada sezonas.

14. un 15. decembrī Mār
upē norisinājās Latvijas čempionāts daiļslidošanā, kurā
startēja arī 11 Jelgavas Ledus
sporta skolas (JLSS) audzēkņi.
Četri no viņiem kļuva par čempioniem, vēl mūsu slidotāji izcīnīja divas bronzas medaļas.

Vissvarīgākais šis čempionāts bija junioru vecuma daiļslidotājiem, jo viņi cīnās
par iekļūšanu Latvijas izlasē un iespēju
startēt pasaules junioru čempionātā.
JLSS audzēknis Daniels Kočkers savā
vecuma grupā bija vienīgais dalībnieks
un līdz ar to izcīnīja 1. vietu, sakrājot
137,7 punktus – 47,54 par īso programmu
un 90,16 par izvēles programmu. «Danielam ir visas iespējas tikt uz pasaules
junioru čempionātu, kas notiks marta
sākumā Igaunijas galvaspilsētā Tallinā.
Tikai līdz tam vēl jāizpilda mājasdarbs
– lai varētu startēt pasaules čempionātā,
sportistam starptautiskās sacensībās
jāsavāc noteikts skaits tehnisko punktu
izvēles programmā. Pagaidām viņam
tas nav izdevies, bet mums vēl ir laiks
līdz februāra vidum. Daniels ir spējīgs to
izdarīt, un ceram, ka viņam tas izdosies,»
stāsta JLSS daiļslidošanas treneris Romāns Panteļejevs, piebilstot, ka pirmās
sacensības Danielam plānotas janvāra
sākumā Polijā.
Mūsu junioru vecuma daiļslidotāja
Anastasija Konga pēc starta Latvijas
čempionātā visdrīzāk ir zaudējusi cerības
iekļūt valsts izlasē, jo Mārupē izcīnīja 3.
vietu no sešām sportistēm. Arī pirms
Latvijas čempionāta viņa reitingā bija
trešā, bet, lai palielinātu izredzes iekļūt
izlasē, vajadzēja uzrādīt labāku rezultātu.
«Nevar teikt, ka Anastasija čempionātā
noslidoja slikti vai pieļāva rupjas kļūdas.
Vienkārši viņa pirms kāda laika bija

saslimusi, dažas nedēļas izlaida treniņus
un līdz čempionātam nepaspēja pilnībā
atjaunoties. Protams, mēs gribējām cīnīties par zeltu, bet realitāte ir tāda, kāda
ir,» tā treneris. Jāpiebilst, ka Anastasija
sakrāja 107,66 punktus – 37,24 par īso
programmu un 70,42 par izvēles programmu. Tiesa, galīgo lēmumu par izlases
sastāvu pieņems Latvijas Slidošanas
asociācijas valde.
Kopumā Latvijas čempionātā startēja 11 JLSS daiļslidotāji. Zelta medaļu
«Advanced Novice Boys» grupā izcīnīja
Antons Trofimovs, kurš tajā bija vienīgais
dalībnieks, bet grupā «Basic Novice Boys»
uzvarēja Kirils Korkačs četru sportistu
konkurencē. Par čempioni kļuva arī
Emīlija Ostaševska «Intermediate Novice
Girls» grupā 12 meiteņu konkurencē, savukārt bronzas medaļu šajā grupā izcīnīja
Marija Korotkova. «Kopumā ar Jelgavas
Ledus sporta skolas audzēkņu sniegumu
čempionātā esmu apmierināts, jo sportisti
nostartēja labi un dažiem izdevās kaut
nedaudz, tomēr uzlabot savu personīgo
rezultātu,» vērtē treneris.
Latvijas čempionātā pieaugušo grupā
startēja arī šā brīža labākie Latvijas
daiļslidotāji Angelina Kučvaļska un
Deniss Vasiļjevs, kuri gatavojas Eiropas
čempionātam janvārī. «Abi šie sportisti
ir labs piemērs jaunajiem censoņiem
– gan ar savu sniegumu, gan ar to, ka
joprojām ir sportā un cīnās par savu vietu
starptautiskajā arēnā. Ne velti tad, kad
viņi startēja, halles tribīnes bija gandrīz
pilnas. Arī mūsu skolas audzēkņi – gan
tie, kuri startēja čempionātā, gan tie,
kuri bija ieradušies kā līdzjutēji, – ar
interesi vēroja abu sportistu sniegumu,»
tā R.Panteļejevs.
Jāpiebilst, ka līdz 29. decembrim Jelgavas ledus hallē notiek ikgadējā daiļslidošanas nometne ar Krievijas pilsētas
Sanktpēterburgas treneru un sportistu
līdzdalību.

Jelgavniekiem – pieci zelti Latvijas pauerliftinga čempionātā
 Ilze Knusle

Sestdien, 14. decembrī, Jelgavas sporta hallē aizvadīts
Latvijas čempionāts svaru
stieņa spiešanā guļus. No
jelgavniekiem vislabāk nostartēja kluba «Apolons»
pārstāvis Artūrs Audze, kurš
uzvarēja savā vecuma un
svara kategorijā un sasniedza jaunu personīgo rekordu, kas ir arī atkārtots
Latvijas rekords.
A.Audze startēja junioru vecuma
grupā svara kategorijā līdz 105 kilogramiem un uzspieda 170 kilogramus.
«Junioru grupā startē sportisti līdz 23
gadu vecumam, un Artūram šis bija
pēdējais gads junioros, kas noslēdzās
ar labu rezultātu – uzvaru savā svara
kategorijā un 3. vietu absolūtajā vērtējumā starp junioriem,» stāsta kluba
«Apolons» vadītājs Edmunds Jansons.
Latvijas čempionātā piedalījās 230

sportisti no Latvijas un Lietuvas.
Jelgavu pārstāvēja kluba «Apolons»
izlase, divi kluba «Jelgavas atlanti»
sportisti un viena sportiste no LLU.
Jelgavnieki kopumā izcīnīja piecas
zelta, četras sudraba un sešas bronzas
medaļas, kā arī četrus kausus komandu vērtējumā. Jāpiebilst, ka komandas
tika vērtētas grupu ietvaros, nevis
čempionāta kopvērtējumā.
Sieviešu grupā Jelgavas pārstāves
izcīnīja divas medaļas. Open grupā
Dagmāra Arkliņa no LLU tika pie sudraba medaļas, bet «Apolona» trenere
Jana Jansone izcīnīja bronzu. «Šogad
pirmo reizi sieviešu grupā tika atsevišķi izdalītas kategorijas – jaunietes,
open grupa un seniores. Līdz šim visas
dāmas startēja kopā, bet šogad bija ļoti
daudz dalībnieču,» stāsta E.Jansons.
Jauniešu grupā (līdz 18 gadiem)
bronzas medaļu izcīnīja Edvīns Kranga
un Ēriks Miķelsons no «Apolona», un
komandu vērtējumā jelgavniekiem 3.
vieta. Junioru grupā līdztekus A.Audzes zeltam mūsējiem arī sudrabs –

Andrejam Sobačevskim no atlantiem
– un bronza, ko ieguva Kristaps Vētra
no «Apolona». Komandu vērtējumā
mūsu junioriem 3. vieta.
Open grupā sīvā konkurencē «Apolona» pārstāvis Pēteris Bērziņš izcīnīja
sudraba medaļu, «Jelgavas atlantu»
sportists Vladislavs Konderko – bronzu. Komanda ieguva 2. vietu. Čempionātā nestartēja vieni no pieredzējušākajiem «Apolona» sportistiem Renārs
Dronga un Agnis Briģis, kuri ārstē
traumas, bet viņi abi ir Latvijas izlases
kandidāti.
Vislielākais medaļu birums jelgavniekiem ir senioru grupā, kurā
izcīnītas četras zelta, viena sudraba
un viena bronzas medaļa. Zelts Jānim
Lasmanim svara kategorijā līdz 83
kilogramiem, paceļot 132,5 kilogramus
un izcīnot 2. vietu savā vecuma grupā
absolūtajā vērtējumā. Uzvara arī Aigaram Upelniekam svara kategorijā virs
120 kilogramiem, paceļot 160 kilogramus, Mārim Neideram svara kategorijā
līdz 105 kilogramiem ar rezultātu 125

kilogrami un Aleksandram Smelovam
svara kategorijā līdz 105 kilogramiem,
uzspiežot 130 kilogramus. Aleksandra
rezultāts bija arī labākais viņa vecuma
grupā absolūtajā vērtējumā. Senioru
komandai kopvērtējumā izcīnīt 3. vietu
palīdzēja arī Jāņa Lapela sudrabs un
Egīla Zeiliša bronza. «Starp Latvijas
izlases kandidātiem ir arī trīs mūsu
seniori – Jānis Lasmanis, Aleksandrs
Smelovs un Aigars Upelnieks,» papildina E.Jansons.
Jāpiebilst, ka paralēli čempionātam
norisinājās Latvijas Pauerliftinga federācijas kongress, kurā tika ievēlēta jauna valde uz nākamajiem trīs gadiem.
Tajā ievēlēta arī jelgavniece J.Jansone.
Tāpat notika treneru seminārs un
seminārs par dopingu – tā ietekmi uz
organismu, dopinga kontroli, sekām,
kādas dopinga lietošana var atstāt uz
sportista karjeru.
Latvijas čempionātu organizēja Latvijas Pauerliftinga federācija sadarbībā
ar sporta klubu «Apolons», Sporta
servisa centru un Jelgavas pašvaldību.

Artūrs
Audze

Foto: no
J.Jansones
personīgā
arhīva

Ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris
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Svētku laikā asins donoru pieņemšana

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
Asins sagatavošanas nodaļā tiks nodrošināta šādos laikos:
• 23.12.2019. – no plkst.8 līdz 10.30;
• 30.12.2019. – no plkst.8 līdz 10.30;
• 02.01.2020. – no plkst.9 līdz 12.

BEZMAKSAS VESELĪBAS
VEICINĀŠANAS AKTIVITĀŠU
PIEDĀVĀJUMS

Tālrunis uzziņām – 63030133.

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS
NODARBĪBU CIKLIEM 2020. GADĀ
DEJU NODARBĪBU CIKLI IEDZĪVOTĀJIEM
VIRS 54 GADU VECUMA
• Iespēja izvēlēties dalību 10 nodarbību
veselības deju vai balles deju ciklos
(deju studijā «Dejo visi» Raiņa ielā 28)
Iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni
25758333 vai e-pastu info@dejovisi.lv.

VESELĪBU VEICINOŠAS VINGROŠANAS
CIKLI AR FIZIOTERAPEITU
• Bērniem (7–12 g.v. un 13–17 g.v.)
• Grūtniecēm
• Personām no 54 gadu vecuma
Nodarbības notiek Jelgavas poliklīnikā un
Zemgales Veselības centrā; iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 63012542.

VINGROŠANAS NODARBĪBU CIKLI
PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
• Vingrošanas nodarbības personām ar invaliditāti (deju studijā «Dejo visi» Raiņa ielā 28)
Nodarbības notiek ciklos; iepriekš obligāti
jāpiesakās pa tālruni 63012542.

Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā zvanīt
pa tālruni 63048913.

Aktivitātes tiek īstenotas bez maksas ES projekta
Nr.9.2.4.2/16/I/085 «Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā, 1. kārta» gaitā.

Seko mums:

14. janvārī pl. 930

facebook.com

Kosmētiskā iedeguma
pakalpojumam
Higiēnas prasības
noteiktās higiēnas
skaistumkopšanas
prasības
pakalpojumu sniegšanai
14. janvārī pl. 1000
15. janvārī pl. 900
KSAS!

BEZMA

Tetovēšanas un
pīrsinga pakalpojumu
noteiktās higiēnas
prasības
15. janvārī pl. 900

Veselības studija
ģimenes labsajūtai

“Ar viedierīcēm pie galda”

16.janvārī pl. 1600

23. janvārī pl. 1730

VSAC «Zemgale» filiāle «Jelgava»
(reģ.Nr.90000046912)
aicina darbā APRŪPĒTĀJUS(-AS).
Darbavietas adrese:
Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002.
Galvenie pienākumi:
• veikt klientu aprūpi atbilstoši klientu funkcionālajam
stāvoklim;
• atbildēt par klientu drošību;
• nodrošināt tīrību un kārtību;
• laba komunikācija un sadarbība.
Atalgojums – 450–608 EUR (atbilstoši noteiktajai
kategorijai pēc MK noteikumiem Nr.66).
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi «Aprūpētājs(-a)» iesniegt
VSAC «Zemgale» filiālē «Jelgava» vai nosūtīt pa e-pastu
jelgava@vsaczemgale.gov.lv.

Pateicība
Vislabākie svētku sveicieni Jelgavas Invalīdu
biedrībai par nesavtīgo darbu jelgavnieku labā.
Īpašs paldies Laimonim Dzērvānam un Vandai
Eglei par sarūpētajām paciņām svētkos.
1. grupas invalīde
Madlēna Benita Staņēviča

Meklē darbu

Grāmatvedības
uzskaites pamati
29. janvārī pl. 915

13. februārī pl. 1600

11. februārī pl. 1715

SAS!

AK
BEZM

Veselības studija ģimenes labsajūtai

Elektriķis. Izskatīšu visus darba piedāvājumus. T.22163952.
Vīrietis meklē darbu. T.29875546.

Līdzjūtība
Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.
(V.Grenkovs)
Izsakām līdzjūtību skolotājai
Tamārai Votčelei, pāragri dēlu zaudējot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

12. februārī plkst. 1600
Kopā ar
Katrīnu Puriņu-Liberti 12. februārī plkst. 1730

Kopā ar Karlīnu Elksni

20. februārī plkst. 1600
20. februārī plkst. 1730

meitenēm

meitu vecākiem
zēniem

dēlu vecākiem

Projekta „Kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros

Aizsaulē aizgājuši
GAROLDS RILS (1937. g.)
ANNA POLUĻAHA (1925. g.)
JEVGENIJA KRAJUŠKINA (1930. g.)
MIHAILS SPIRINS (1923. g.)
ILVARS BALODIS (1986. g.).
Izvadīšana 19.12. plkst.13
no Meža kapsētas Sēru nama.
LIDIJA ROMANOVA (1927. g.).
Izvadīšana 20.12. plkst.11.45 Bērzu kapsētā.
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Ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris

Pasākumi pilsētā
 19. decembrī pulksten 18 – «Sniegbaltītes skola»: muzikāls pasakas iestudējums.
Piedāvā Latvijas Jaunatnes teātris. Lomās – L.Miltiņa, J.Jarāns, R.Vazdika, P.Šogolovs,
J.Skanis, D.Makovska, J. Mūrnieks, S.Bergholds, K.Tols u.c. Izrādes režisors – J.Mūrnieks.
Izrāde paredzēta pirmsskolas vecuma un jaunāko klašu bērniem. Biļešu cena – 5–
15 € (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 12, 15 un 18 – mākslas filmas «Dvēseļu putenis» papildseansi. Režisors – Dz.Dreibergs. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 16.30 – līnijdeju Ziemassvētku koncerts. Piedalās BJC
«Junda» līnijdeju grupa «Step By Step». Ieeja – bez maksas (bērnu un jauniešu
centrā «Junda» Pasta ielā 32).
 20. decembrī pulksten 19 – muzikāla meditācija kopā ar M.Fogelmani un I.Rancāni. Pieteikties pa e-pastu info@cza.lv vai tālruni 20239199. Dalības maksa – 18 €.
Apmeklējot divatā, cena abām personām kopā 30 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 20. decembrī pulksten 19 – grupas «Sestā jūdze» akustiski dvēseliskā svētku
koncertprogramma «Sešas jūdzes līdz Ziemassvētkiem». Biļešu cena – 12 € (Sv.
Annas baznīcā).
 21. decembrī pulksten 11 – atvērtā ekskursija Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī. Dalības maksa – 1–2,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. decembrī pulksten 11 – «Ziemassvētku jampadracis»: dziesmas un rotaļas
ar Kašeru un viņa «Sapņu fabrikas» supermeitenēm. Radošās darbnīcas no TLMS
«Dardedze», Tautas gleznošanas studijas, Ā.Alunāna Jelgavas teātra, Ukraiņu kultūras biedrības, kluba «Zelta rokas», Rotaļlietu bibliotēkas u.c. Dalība – bez maksas
(kultūras namā).
 21. decembrī pulksten 12 – puzuru darināšanas darbnīca sadarbībā ar floristikas
skolu meistardarbnīcu «Grieta». Pieteikties pa e-pastu info@ziedipuke.lv vai tālruni
26189613. Dalības maksa – 7 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. decembrī pulksten 15 – bērnu pašdarbības teātra pulciņa pirmizrāde: G.Grīn
valdes luga «Sniegavīra Ziemassvētki». Ieeja – bez maksas (Pārlielupes bibliotēkā).
 21. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku sarīkojums «Ziemas saulgrieži vecpilsētā». Dalība – bez maksas (Vecpilsētas ielā).
 21. decembrī pulksten 17 – Mārtiņš Brauns Ziemassvētkos. Koncerts «Veltījums».
Piedalās vokālā grupa «Insomnia» (vadītājs – R.Memmēns) un stīgu kvartets. Biļešu
cena – 10–18 € (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 11, 12.30 un 14 – Ziemassvētku izrāde bērniem «Burvju
lādē» bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem. Pasākums notiks bilingvāli. Biļešu cena –
3 € (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 22. decembrī pulksten 12 – skolēnu brīvlaika aktivitātes «Ziemas raibumiņi»:
radošas darbnīcas, spēles un rotaļas Ziemassvētku tradīciju noskaņās. Dalība – bez
maksas (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
 22. decembrī pulksten 16 un 19 – Ziemassvētku koncerts «Tev tuvumā».
Programmā – latviešu komponistu Ziemassvētku dziesmas. Piedalās: A.Andrejeva,
M.K.Kalniņš, aktieris A.Skrastiņš un grupa «Putnu balle». Biļešu cena – 12–23 €
(kultūras namā).
 25. decembrī pulksten 16 – koncerts «Zelta kamanās». Muzikālās studijas un
popgrupas «Lai skan» Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez maksas (Sv.Jāņa baznīcā).
 ATCELTS! 26. decembrī pulksten 18 – Ingus Pētersons Ziemassvētku koncertā
«Vienkāršais brīnums». Iegādātās biļetes, kas pirktas tirdzniecības vietās, nododamas
jebkurā «Biļešu paradīzes» kasē, savukārt par internetā iegādātajām biļetēm nauda
kontā tiks ieskaitīta automātiski.
 27. decembrī pulksten 19 – Ziemassvētku koncerts. Piedalās: «Tautumeitas»,
Jānis Aišpurs, Laima Jansone. Biļešu cena – 12 € (Sv.Annas baznīcā).
 28. decembrī pulksten 16 – Jelgavas dziedošo aktieru sirsnīgi nenopietns gadumijas koncerts «Svinības var sākties!». Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
 29. decembrī pulksten 12 – «Multizauri»: multimediāla izrāde bērniem un viņu
vecākiem latviešu valodā. Aizraujošs piedzīvojums dinozauru pasaulē. Piedalās
aktieri M.Melne-Tomsone un M.Zvagulis. Biļešu cena – 7–20 €. Bērniem līdz 5 gadu
vecumam, neaizņemot papildu sēdvietu, – bez maksas (kultūras namā).
 28. decembrī pulksten 18 – koncerts «Ziemassvētku stīdziņas». Programmā –
dažādu Latvijas un pasaules skaņražu mūzika tverta Ziemassvētku noskaņās. Ieeja
– par ziedojumiem (Sv.Jāņa baznīcā).
 31. decembrī pulksten 23 – jaunā gada sagaidīšana Pasta salā ar dziedošo aktieru
apvienību «ILGA». Gada noslēguma salūts pēc Jelgavas laika – pulksten 00.25.
 3. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra iestudētā P.Bomaršē izrāde
«Figaro kāzas». Režisore – L.Ņefedova. Galvenajās lomās – G.Vāczems, Z.Vītoliņa,
J.Dūrējs, E.Skutele. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
 4. janvārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Sniega karaliene»
pēc H.K.Andersena pasakas motīviem. Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – 3 €
(kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 20. decembrim – Haralda Smilgas fotoizstāde «Ainavas un ziedi» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 30. decembrim – Sarmītes Helvigas un Aijas Feldmanes gleznu izstāde «Pērļu
mirdzums gleznās» (Pārlielupes bibliotēkā).
 Līdz 30. decembrim – Olgas Sudakovas darbu izstāde «Rozes un gliemežvāki»
(Jelgavas tehnikuma bibliotēkā).

 Emīls Rotgalvis

Turpinot pilsētas tradīciju,
arī šogad jauno gadu jelgavnieki un pilsētas viesi aicināti
sagaidīt kopā. Vecā gada
pavadīšana un 2020. gada
ieskandināšana notiks Pasta
salā, sākot no pulksten 23.
Arī dažas dienas pirms tam
Jelgavā būs īpaši gadumijai
veltīti koncerti ar populāru
mākslinieku piedalīšanos.
Pasta salā 31. decembrī no pulksten 23
svinēt Jauno gadu aicinās dziedošo aktieru apvienība «ILGA» – Gundars Silakaktiņš, Aldis Siliņš un Lauris Subatnieks
izpildīs jautras un populāras dziesmas, kā
arī sadziedāsies ar jelgavniekiem, aicinot
pavadīt pēdējo 2019. gada stundu priecīgā
noskaņojumā. Pasta salā uz lielā ekrāna
būs vērojama arī Latvijas premjerministra un Valsts prezidenta uzruna tautai.
Kā stāsta pašvaldības iestādes «Kultūra» producents Gundars Caune, arī
šogad jaunais gads Jelgavā tiks sagaidīts
divas reizes: «Pusnaktī to sagaidīsim
kopā ar visu Latviju, bet pēc tam sāksies
atskaite līdz pulksten 00.25, kad jaunais
gads oficiāli iestāsies arī Jelgavā. Latviju
šķērso astoņi meridiāni, tāpēc vietējais
laiks dažādās valsts daļās atšķiras no vidējā pieņemtā. Jelgavā meridiāns šķērso
Svētās Trīsvienības baznīcas torni, un
jauns gads pie mums iestājas 25 minūtes

pēc pusnakts, kad Jelgavā sāksies svētku
uguņošana.» Svinības Pasta salā turpināsies līdz pulksten 1.30.
Ar aktieru dziesmām veco gadu pavadīt būs iespējams jau 28. decembrī, kad
pulksten 16 kultūras namā notiks koncerts «Svinības var sākties!» jeb «Svētku
rasols». Koncertā režisores Daces Vilnes
vadībā Jelgavas aktieri, mūziķi un pasākuma muzikālie vadītāji izpildīs dziesmas, sirsnīgi nenopietnā svētku gaisotnē
pavadot gada izskaņu. D.Vilne stāsta, ka
koncertā mīļi pasmaidīs par latviešu ēšanas un dzeršanas tradīcijām, gaidot jauno
gadu, un ticējumiem. Tiks atgādināts gan
par 12 ēdienu nozīmi Jaungada galdā, gan
par to, ka līdz pusnaktij iet gulēt nedrīkst.
Savukārt Vecgada vakarā vajag dziedāt
un dancot, jo tad visu nākamo gadu
klāsies labi. Koncertā uzstāsies Ilze Freiberga, Marta Grosberga, Katrīna Kreile,
Santa Reinsone, Elīna Skutele, Baiba
Zaķevica, Ansis Griķis, Ivars Mozga, Artis
Ozols, Ivars Pirvics, Ingus Vidiņš, Miks
Vilnis, kā arī Arvīds Matisons un sieviešu kvartets «Rīves pieskāriens» – Elita
Majevska, Natālija Samohvala, Liene
Strauta un Zane Vītoliņa. Tiks izpildītas
dažādas populāras dziesmas, kas arī
veidos svētku rasolu, tostarp «Pīrādziņ,
nāc ārā», «Ballējam, neguļam» un «Brīvdiena». Par instrumentālo pavadījumu
gādās pavadošā grupa. Vakara muzikālie
vadītāji – Erita Karlsone un Uldis Timma.
Biļešu cena – 3 eiro, un tās var iegādāties
visās «Biļešu paradīzes» kasēs un inter-

netā www.bilesuparadize.lv.
28. decembrī Jelgavā notiks vēl viens
gadumijai veltīts pasākums – kanāla TV3
Jaunā gada šovs «Viņas svin skaļāk».
Pulksten 19 Zemgales Olimpiskajā centrā
vecais gads tiks pavadīts, ciemojoties pie
seriāla «Viņas melo labāk» tēliem Baibas
(Valmieras teātra aktrise Elīna Vāne)
un Roberta (aktieris un režisors Māris
Bezmers) kopā ar Olgu (Dailes teātra
aktrise Sarmīte Rubule) un Kostju (Latvijas Nacionālā teātra aktieris Kristians
Kareļins). Tēlu četrotne darbosies kā
vakara vadītāji, apspriežot 2019. gada
spilgtākos notikumus, mājīgi svinot
svētkus un aicinot uz skatuves muzikālos
izpildītājus – grupu «Dzelzs vilks», «Līvi»,
«Eolika», «Keksi», «Triānas parks», «Riga
Reggae», kā arī Edavārdus, Ivo Fominu,
Ainaru Mielavu un citus.
31. decembra vakarā šovs tiks translēts
kanālā TV3, taču aktieris un šova scenārija autors M.Bezmers aicina to vispirms
baudīt klātienē, tādējādi iesildoties jaunā
gada sagaidīšanai jau trīs dienas iepriekš.
«Klātienē tas, protams, būs tuvāk un
jaudīgāk, it īpaši muzikālie priekšnesumi.
Tā būs arī ekskluzīva iespēja pavadīt laiku
ar seriāla «Viņas melo labāk» varoņiem,
kopā pavakariņot un sagatavoties Jaunajam gadam. Svinēsim kā pienākas – būs
gan šampanietis, gan brīnumsvecītes,»
tā M.Bezmers. Biļetes uz krāšņo TV3
Jaungada šovu nopērkamas «Biļešu
paradīzes» kasēs un internetā. Biļešu
cena – 10–40 eiro.

Muzejā apskatāmi «Kurzemes eņģeļi»
 Emīls Rotgalvis

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apskatāma
Ivetas Skrastiņas lielformāta fotogrāfiju izstāde «Kurzemes
eņģeļi», kurā var iepazīties ar eņģeļu tematiku Kurzemes
dievnamu arhitektūrā. Izstāde muzejā būs līdz 19. janvārim.
«Šī fotoizstāde ir mans veltījums
Latvijas 100 gadu jubilejā un vienlaikus
pateicība tiem sargeņģeļiem, kuri pašaizliedzīgi stāvējuši pie Latvijas pirmsākumiem, sargājot gan mūsu dižgarus,
gan ikkatru vienkāršāko dvēselīti,» par
izstādi stāsta tās autore I.Skrastiņa.

Tajā vienkopus skatāmas kā ierastas
lielformāta fotogrāfijas, tā attēlu kolāžas,
kurās baznīcu arhitektūrā un altāros
redzamā eņģeļu simbolika kontrastēta,
piemēram, ar baznīcu mūriem, logiem
un sīkākiem arhitektūras elementiem.
Tāpat izstādē var uzzināt par daudzām

Kurzemes baznīcām, to vēsturi un unikālajām vērtībām. Izstāde parāda to, kā
daudzās baznīcās atjaunoti un saglabāti
arhitektūras elementi, kas uzskatāmi par
baroka, ziemeļu renesanses un manierisma stila pērlēm.
I.Skrastiņa dzimusi Inčukalnā un
šobrīd dzīvo Jūrmalā. Pēc profesijas viņa
ir māksliniece meistare un profesionāli ir
strādājusi Dailes teātrī, AS «Laima», kā
arī Jelgavā – mikroautobusu rūpnīcā,
dzelzceļnieku kultūras namā, Jelgavas
Ūdensvada pārvaldē – un citviet. Šī ir
viņas trešā fotogrāfiju personālizstāde.

Ziemassvētku un Jaunā gada dievkalpojumi
Jelgavas Sv.Annas baznīcā
(Lielajā ielā 22a)

24. decembrī pulksten 16 un 18 – Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku
dievkalpojums ar Liepājas bīskapa Hansa
Martina Jensona piedalīšanos.
26. decembrī pulksten 12 – Otro Ziemassvētku dievkalpojums.
31. decembrī pulksten 18 – Vecgada
dievkalpojums.
1. janvārī pulksten 18 – Jaungada dievkalpojums.

Jelgavas Romas katoļu
katedrālē (Katoļu ielā 11)

22. decembrī – adventes 4. svētdiena.
Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 – Sv.Mise.
24. decembrī – Kristus dzimšanas svētku
vigīlija. Pulksten 7.30 – adventes Sv.Mise;
pulksten 15 – bērnu Ziemassvētku uzvedums katedrālē; 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; pulksten 18 – Sv.Mise;
no pulksten 12 līdz 16 katedrāles dārzā
būs atvērta «Dzīvā Bētleme».
26. decembrī – Otrie Ziemassvētki, Sv.
Stefana svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu
valodā); pulksten 11 – Sv.Mise; pulksten
18 – Sv.Mise; pulksten 13 – bērnu Ziemassvētku eglīte baltajā mājā.
27. decembrī – Sv.Apustuļa Jāņa svētki.
Pulksten 7.30 un 18 – Sv.Mise un vīna
pasvētīšana pēc katras Sv.Mises. Pulksten
18 – Žēlsirdības vakars. Sv.Mise un adorācija līdz pulksten 20.
29. decembrī – Sv.Ģimenes svētki. Pulksten 9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten
11 – Sv.Mise. Pēc katras Sv.Mises – svētība
ģimenēm.
31. decembrī pulksten 7.30 un 18 – Sv.Mise.
Pēc vakara Sv.Mises – Vissv.Sakramenta uzstādīšana; pulksten 23 – Sv.Mise gadu mijā.
1. janvārī – Dievmātes svētki. Pulksten
9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 –

Sv.Mise, pulksten 18 – Sv.Mise.
6. janvārī – Zvaigznes diena. Pulksten
9 – Sv.Mise (poļu valodā); pulksten 11 –
Sv.Mise; pulksten 18 – Sv.Mise.

1. janvārī pulksten 11 – Jaungada dievkalpojums.

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

24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku
dievkalpojums; pulksten 12.15 – Ziemassvētku dievkalpojums bērniem.
29. decembrī pulksten 10 – dievkalpojums.

1. janvārī pulksten 8.30 – rīta dievkalpojums; pulksten 17 – vakara dievkalpojums.
7. janvārī pulksten 24 – agrā liturģija;
pulksten 8.30 – vēlā liturģija.

Jelgavas Baptistu baznīcā
(Mātera ielā 54)

22. decembrī pulksten 11 – Ceturtās
adventes dievkalpojums ar dziedātāja Jura
Vizbuļa un draudzes kora programmu.
24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums ar draudzes kora un
mūziķu piedalīšanos.
29. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku
atskaņas dievkalpojums ar draudzes mūziķu un dziedātāju piedalīšanos.

Jelgavas Sv.Jāņa baznīcā
(Jāņa ielā 1)

Jelgavas Vasarsvētku draudzē
(Jāņa Asara ielā 8)

23. decembrī pulksten 11 – dievkalpojums.
24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.
30. decembrī pulksten 11 – dievkalpojums.

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

24. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.

Latvijas Apvienotās metodistu
baznīcas Jelgavas draudzē
(Pētera ielā 4)

24. decembrī pulksten 17 – Svētvakara
dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 14 – svētbrīdis
Pirmajos Ziemassvētkos.
29. decembrī pulksten 11 – gada noslēguma dievkalpojums.

«Pestīšanas armijā»
(Dobeles ielā 42)

22. decembrī pulksten 11 – Ziemassvētku dievkalpojums un svētku pusdienas.

Jelgavas draudzē
«Pestīšana»
(Tirgoņu ielā 11)

22. decembrī pulksten 10 – dievkalpojums.
24. decembrī pulksten 17 – dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 17 – dievkalpojums.

