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Jauno gadu sagaidīsim
ar uguņošanu
 Ritma Gaidamoviča
Jauno – 2009. – gadu pilsētā sagaidīsim ar svētku uguņošanu,
kas uzdzirkstīs pļavā pretī pilij. Jau tradicionāli Jaungada salūts
Jelgavā notiks 1. janvārī pulksten 1. Plānots, ka svētku uguņošanai
tiks iztērēti 2500 lati, kas šim mērķim paredzēti pašvaldības budžetā. Iespējams, ka uguņošanas laikā atsevišķās ielās būs noteikti
satiksmes ierobežojumi, taču par tiem pašvaldība lems nākamajā
pirmdienā, 29. decembrī. Informācijai par satiksmes ierobežojumiem sekojiet līdzi portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

Brīvības bulvārī atsāk
kursēt sabiedriskais
transports
 Sintija Čepanone

Svētku un pēcsvētku
dienās Jelgavas pilsētas un reģionālo
starppilsētu sabiedriskā transporta kustības
sarakstā paredzētas izmaiņas, tostarp vairāki
reisi nekursēs vispār.
Taču jau no 1. janvāra
ar pilsētas autobusiem
varēs pārvietoties arī
pa Brīvības bulvāri,
kas nu jau vairāk nekā
piecpadsmit gadus vispār nebija iespējams.    

Foto: Ivars Veiliņš

Simboliskie Dobeles vārti
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ Dobeles un
Vecpilsētas ielas krustojumā vēsturisko
pilsētas vārtu vietā
izvietota simboliska
piemiņas zīme – dzelzs
vārtu stabs ar mūra
motīvu, kurā iestrādāts akmens ar vēsti,
ka šeit 17. gadsimtā
bijuši Dobeles vārti.
Piemiņas zīmes kopumā plānots uzstādīt
piecās vietās, kur savulaik atradušies pilsētas
vārti.
Pilsētas galvenais mākslinieks pašvaldības Estētikas
komisijas loceklis Georgs Svikulis stāsta, ka piemiņas zīmi
Dobeles vārtiem veidojis rīdzinieks Ronalds Jaunzems. «Tā
Estētikas komisija nolēma pēc
skiču konkursa, kas noslēdzās
rudenī,» tā G.Svikulis.
Simboliskā piemiņas zīme ir
aptuveni trīs metrus augsta. Ap
to apmūrēts aptuveni divus reiz
piecus metrus liels laukakmeņu
laukums, kurš ir nedaudz pacelts. Pilsētas ainavu arhitekts

Andrejs Lomakins norāda, ka
simbolisko vārtu izveidošana
izmaksājusi 3470,59 latus.
Uzstādīšanas darbus aģentūra
«Pilsētsaimniecība» uzticējusi
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»». Uzņēmuma būvdarbu vadītāja Elīna Leduskukaine
stāsta, ka kopējie darbi – pamatnes izbūve, vārtu uzstādīšana,
kā arī laukakmeņu laukuma
izbūve – izmaksājuši 1700 latus.
Jāpiebilst, ka vecpilsētā piemiņas zīme uzstādīta par Eiropas
projekta līdzekļiem, kas paredz
vecpilsētas sakārtošanu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Jelgavā savulaik varēja
iekļūt pa pieciem vārtiem un
Jelgavas pašvaldība nolēmusi šo
vēsturisko vārtu vietā izvietot
simboliskas piemiņas zīmes.
Nozīmīgākie savulaik pilsētai
bijuši Annas vārti teritorijā,
kur šobrīd ir Jāņa baznīca. Otri
jeb Mazie vārti – aiz tagadējās
bērnu poliklīnikas, bet trešie
jeb Dobeles vārti – Dobeles ielā
vecpilsētā. Savukārt vieni no
stratēģiski svarīgākajiem bijuši
Ezera vārti pie Jelgavas tirgus,
aiz kuriem tolaik bijusi osta.
Izrādās, ka Rīgas vārti, kas atradušies uz Driksas tilta, bijuši

visnenozīmīgākie,
jo tie galvenokārt
veduši tikai uz
pili.
Vēsturisko vārtu zīmju skiču
konkursā savus
darbus iesniedza
trīs mākslinieki
– R.Jaunzems,
ādažniece Līga
Jaunzema, kuras
koncepcija: paceltas barjeras no
pelēka un sarkana
granīta, kura paplašinājuma daļā
ierakstīts vārtu
nosaukums, un
jelgavniece Nellija
Skujeniece, kura
izstrādājusi divus
variantus: apaļu
akmens zīmi, ko
v a r ē t u i e m ū r ē t Pirmo jeb Dobeles vārtu simbolu, kas veidots
ietvē, un lielāku pēc mākslinieka Ronalda Jaunzema skices, šoakmens plāksni nedēļ uzstādīja SIA «Ceļu būvniecības sabiedrīar uzrakstu, ko ba «Igate»» darbinieki. Foto: Ivars Veiliņš
ikdienā varētu izmantot kā miņas zīmes plānots uzstādīt
soliņu. Šobrīd plānots, ka vēs- nākamgad pie Jelgavas tirgus,
turisko vārtu piemiņas zīmju kur savulaik atradušies Ezera
izveidošanā tiks izmantotas vārti, un Raiņa ielā pie bērnu
visu mākslinieku veidotās poliklīnikas, kur savulaik bijuidejas un skices. Nākamās pie- ši Mazie vārti.

«Kā liecina iepriekšējo gadu
pieredze, svētku un pēcsvētku
dienās pasažieru skaits sabiedriskajā transportā būtiski
sarūk – braukt gribētāju ir vien
pāris cilvēku, tādēļ lielākoties
autobusi kursē gandrīz tukši,»
teic SIA «Jelgavas Autobusu
parks» komercdirektore Viktorija Ļubļinska, norādot, ka tieši
šī iemesla dēļ sabiedriskā transporta kustības sarakstā svētku
laikā veiktas izmaiņas.
Viņa informē, ka 24., 25., 26.
un 31. decembrī, kā arī 1. un
2. janvārī Jelgavas pilsētas sabiedriskais transports kursēs
pēc sestdienas kustības saraksta. Šajās dienās pēc brīvdienu
grafika kursēs arī mikroautobusi maršrutā Jelgava – Rīga
un Rīga – Jelgava, izņemot
reisus pulksten 6.50, 7.15,
7.50, 15.55, 19.35 no Jelgavas
autoostas, kā arī 7.55, 8.20,

9.10, 17.10, 20.40 no Rīgas – šie
reisi 24., 25., 26. un 31. decembrī, kā arī 1. janvārī nekursēs
vispār, savukārt 31. decembrī
papildu nekursēs arī reiss
pulksten 21.25 no Jelgavas
autoostas un pulksten 22.30
no Rīgas autoostas. Sestdien,
10. janvārī, kas ir darba diena,
mikroautobusi maršrutā Rīga
– Jelgava un atpakaļ kursēs
pēc darba dienas kustības
saraksta.
Taču 1. janvārī pēc vairāk
nekā piecpadsmit gadu pārtraukuma tiks atjaunota sabiedriskā transporta satiksme
pa Brīvības bulvāri. «Savulaik
tur kursēja 9. autobuss, taču
sliktā ceļa seguma dēļ šis
maršruts tika likvidēts. Pēc
Brīvības bulvāra rekonstrukcijas tur atjaunota arī sabiedriskā transporta kustība, un
pa šo ielu kursēs 14.A un 25.
autobuss, kā arī 6. autobuss,
kas no Depo vedīs bērnus uz 4.
vidusskolu,» skaidro SIA «Jelgavas Autobusu parks» valdes
loceklis Pēteris Salkazanovs.
Jāpiebilst, ka līdz ar šīm izmaiņām iedzīvotājiem pēc gadiem
ilga pārtraukuma būs iespēja
ar pilsētas autobusu nokļūt arī
līdz Jelgavas slimnīcai.
Ar pilsētas un reģionālo starppilsētu autobusu kustības grafiku svētku dienās un 10. janvārī,
kā arī ar autobusu kursēšanas
grafiku pa Brīvības bulvāri var
iepazīties Jelgavas Autobusu
parka mājas lapā www.jap.lv,
sadaļā «Aktualitātes».

Jelgavas domes priekšsēdētaja Andra Rāviņa
uzrunu un novēlējumu Ziemassvētkos un 2009. gadā videoversijā
skatieties portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
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Pilsētnieks vērtē

Ko jūs vēlētu
Jelgavai un
jelgavniekiem
nākamajā gadā?

Mūžības
nogrieznis

 Kristīne Langenfelde

«Laiks? Laiks ir nogrieznis no mūžības, kaut kas
relatīvs, mākslīgi radīts atskaites punkts, bet, neraugoties uz to, tas ir bezgala dārgs un svarīgs,» tādas
ir pulksteņmeistara Arvīda Debnera domas. Piekrist
tām vai ne ir katra paša ziņā, taču noliegt, ka tieši
gada nogalē laiks iegūst īpašu nozīmi, nevar – šķiet,
tas ir gada skrejošākais brīdis, kad jāpaspēj izdarīt
bezgala daudz, bet reizē tas ir arī gada klusākais
brīdis, kad iegrimstam domās...
Tieši šajā laikam tik pretrunīgajā brīdī «Jelgavas Vēstnesis» uz
sarunu aicina divus īstus «laika
vīrus» – pulksteņmeistarus Arvīdu
Debneru un Pāvelu Serpeiko no
SIA «Mītavas laiks». Abi nu jau
sirmie kungi, šķiet, vai visu dzīvi
pavadījuši, cenšoties nevis apturēt mirkli, ko ne reizi vien katrs
no mums būtu vēlējies, bet gluži
pretēji – dodot tam dvašu, lai tas
turpina savu skaitījumu.

rubļiem! Tā bija vērtība – īsts «Pobedas» laikrādis. Bet kas tagad?
Tam līdzvērtīgu jau var nopirkt
par latiem piecpadsmit. Paskaitiet,
cik tad tur pa minimālo algu jau sanāk! Tas atkal ir paradokss – laiks
kļūst dārgāks, bet tā mērītāji arvien lētāki,» pasmaida Pāvels.

Viņam pašam gan pirmais laikrādis bija kabatā un ar īstu ķēdi.
«Tagad? Es nekad savā mūžā neesmu pircis pulksteni, bet vienmēr
man tas ir bijis. Dāvināts? Nē, nē,
dāvināts man ar’ tas nav,» viltīgi
nosaka meistars.
Tikai tincinot Arvīdu, noskaidrojas, ka patiesībā viņš savus
laikrāžus meistaro pats. «Nu ja,
tas ir mans darbs – tur viena detaļa, tur otra, bet, kopā saliekot,
sanāk laba manta. Ir jau cilvēki,
kas atnes veco un saka: «Varbūt
jums detaļām noderēs.» Un noder

Steiga...

«Cilvēki bezgala steidzas, nemitīgi baidās kaut ko nokavēt. Man
reiz kāda dāma atnesa remontēt
pulksteni. Jautāju: «Kas tad noticis?» Viņa man saka: «Ziniet,
meistar, mans pulkstenis atpaliek
par trīs sekundēm dienā, bet man
uz darbu ar autobusu jābrauc, es
nedrīkstu nokavēt!» Ko man atbildēt? Jebkurš ražotājs pulkstenim
dod garantiju, kurā precizitāte ir
1 – 1,5 minūšu robežās. Tā nu ir
– mēs visu ļoti gribam kontrolēt,»
saka Arvīds.
Pāvels piekrītoši pamāj un
spriež, ka laikam ir nozīme tikai
tad, ja cilvēks ir darba ņēmējs.
«Laiks ir darbs. Tā es to uztveru.
Ja nav darba devēja, tad laiks kļūst
daudz mazsvarīgāks. Vai tad man
ir svarīgi, cikos ceļos, cikos izeju
no mājas, cik ilgā laikā padaru
darbu, cikos ēdu pusdienas? Nav
jau būtiski precīzs brīdis, noteikta
stunda, daudz svarīgāk, ka es to
vispār izdaru,» spriež Pāvels.
Taču arī abiem kungiem uz
rokas ir pulkstenis, kurā dienā
ieskatās gana daudz reižu. «Tas
tāds niķis. Es nekur neskrienu,
vienkārši eju pa ielu un iemetu
acis pulkstenī. Pēc brīža jau pat
neatceros, cik tas rādīja, – man svarīgi ir tikai paskatīties, daudziem
noteikti tā ir,» ar smaidu nosaka
Arvīds. Un arī Pāvels neslēpj, ka
pulkstenī raugās pārāk bieži.

Pirmais...

«O, to es par savu pirmo algu
nopirku,» tā savu pirmo pulksteni
atceras Pāvels. «Iedomājieties,
1961. gadā es tikko sāku strādāt
darbnīcā, mana alga – 150 rubļi,
bet pulksteni nopirku par 350

Pulksteņmeistars Arvīds Debners: «Es tikai knapi redzēju pāri
galda malai, kad jau zināju – būšu pulksteņmeistars. Un kā gan
citādi: visa mana bērnība pagāja krusttēva pulksteņdarbnīcā.»
Arvīdam gan, pateicoties tam,
ka jau pirmskara gados krusttēvam Aucē piederēja ne tikai pulksteņu darbnīca, bet arī veikaliņš,
pirmais kabatas pulkstenis bija
jau skolas laikā. «Ziniet, tolaik
visā skolā tikai vienam skolotājam
bija pulkstenis... un man, sīkam
puikam!»
Abi meistari ir vienisprātis – tie
bija citi laiki, tagad diezin vai jaunieši lepotos ar pirmo pulksteni...

Kabatā...

Solīds vīrs vestē, no kabatas
nokarājas iespaidīga pulksteņķēde
– šodien tas ir retums, un tas tikai
lieku reizi apliecina, ka arī šeit
darbojas sava mode, savs ritējums.
«Šodienas kabatas pulkstenis ir
mobilais telefons. Vai tad tā nav?
Paskatieties – tas ir gandrīz katram pirmklasniekam. Un tā jēga
jau saglabājusies – pulkstenis ir
kabatā. Tas nav nekas peļams.
Tehnoloģijas attīstās. Varbūt pēc
laika mums pietiks ar vienu čipu,
kas mūs vadīs, un par pulksteni
vispār varēsim aizmirst,» domas
lidojumam ļaujas Arvīds.

ar’,» tā Arvīds, vien pasmaidot, kad
kopīgā sarunā rodas jauns zīmols
– Debnera pulksteņi.

Dāvanas...

Citiem gan Arvīds pulksteņus
netaisa – tas tikai tā, pašam. Taču
tajā pašā laikā abi meistari pirktus
pulksteņus ir dāvinājuši. Jautāti,
kas tad ir galvenais, kā zināt, ka
nopirktā manta ir laba, atbild īsi:
«Jāpērk tas, kas patīk.»
«Cilvēks nekad nevar zināt, kas
tur ir iekšā, un arī mēs visbiežāk
to nevaram zināt, tāpēc vienīgais
rādītājs ir patikšana. Viss ir relatīvs – arī pulkstenis, savu laiku jau
kalpos. Bet cilvēka gaume gan ir
jāzina, tikai tad var dāvināt. Tāpēc
arī es pulksteņus esmu dāvinājis
tikai sievai un ģimenes locekļiem,»
atzīst Arvīds.
Pāvels piebilst, ka, protams, laba
firma var būt zināms rādītājs, taču
arī tad ir jāskatās. «Arī dārgi pulksteņi jālabo. Kad dāvinu, zinu: ja
apstāsies, pašam vien būs jātaisa.
Cik mūžā nav taisīti arī tie dārgie!»
saka Pāvels.
Arvīds vēl papildina, ka zel-

ta ietvars jau nenozīmē, ka arī
mehānisms ir no turīgākajiem.
«Pulkstenis ir un paliek pulkstenis
– atnes man, es sataisu, novērtēju,
ka mehānisms tāds vienkāršs,
bet, izrādās, tas maksājis bargu
naudu – 3000 latu. Nav jau tas iesaiņojums svarīgs, bet gan saturs,»
neslēpj Arvīds.

Mēs jau kļūstam par patērētājiem
– nopirki, izlietoji, izmeti,» spriež
Arvīds.
Pāvels, kurš ikdienā vairāk strādā ar lielajiem sienas pulksteņiem,
gan saka – šad tad jau vēl iemaldās
kāds, kurš vectēva vērtīgo laikrādi
vēlas salabot. «Tie, kuri zina, kas
tā par vērtību, to arī ciena. Un
man arī tas ir dubults prieks, ka
Prestižs...
ko tādu izdodas atgriezt dzīvē. Re,
Aksesuārs un prestižs – tie ir viens darbiņš vēl stāv priekšā – tas
pirmie vārdi, ko nosauc meistari, ir 1827. gadā ražots pulkstenis,»
jautāti, kāda šobrīd cilvēkiem ir norāda Pāvels.
rokas pulksteņa nozīme. «Vienīgi
vecāka gada gājuma cilvēkiem Apņemšanās...
pulkstenis vēl varbūt pilda tikai
Viens, divi, trīs... vienpadsmit,
tā sākotnējo funkciju. Citi to iegā- divpadsmit – viens maģisks brīdis,
dājas, lai akcentētu savu stilu, sva- kad reizi gadā vienlaikus miljorīgumu. Un kā gan citādi – laiku niem acu pāru ir vērsti uz lielajiem
viņi var redzēt gan savā telefonā, laikrāžiem, skaitot līdzi gada pēgan mašīnas radio, gan datorā...» dējiem mirkļiem. «Arī es! Mums
neslēpj Arvīds.
mājās ir tas lielais pulkstenis ar
Tāpēc arī meistariem darba ir zvanu, un sanāk, ka pulksten 24
mazāk. Pāvels atceras, ka padomju visu acu skati tam arī pievērsti,»
laikos nācies strādāt pat 12 stun- atzīst Pāvels.
das dienā, lai normu izpildītu un
Arvīds gan oponējot piebilst, ka
dienā salabotu pat 15 pulksteņus. patiesībā jau arī šis brīdis ir vien
«Tagad tādas steigas nav, bet nevar relatīvs, pašu cilvēku radīts. «Taču
jau teikt, ka mums darba trūktu. nevaru noliegt, arī mani pārņem
Taču tas, ka pulkstenis visbiežāk vilinājums šajā brīdī izteikt apir aksesuārs vai prestiža lieta, vēl ņemšanās, sākt savu laika nogrieznebūt nenozīmē, ka arī šis amats ni mērīt no jauna: «No jaunā gada
kļuvis prestižāks. Jaunu meistaru es...» Tikai žēl, ka tas visbiežāk
nav – negrib viņi mācīties. Dažs turpinās līdz 5. vai 9. janvārim. Bet
varbūt kļūdas pēc pa šiem gadiem tā jau ir, ka mūsu ieradumi veido
te ir iemaldījies, pamācījies un mūsu raksturu. Raksturs dominē,
sapratis, ka tomēr naudu grābt te neļaujot īstenot iecerēto...»
neizdodas. Tā jau cilvēkiem šķiet
Taču abi meistari ir optimisti
– salabo vienu pulksteni un samak- un arī šoreiz – īsi pirms Ziemassā piecus, desmit latus, bet neviens svētkiem un gadu mijas – cer, ka
nerēķina, ka tā nav meistara peļ- 2009. viņiem nesīs virkni patīkaņa: tās ir gan detaļas, gan telpu īre, mu mirkļu. «Veselība turas, varu
gan nodokļi. Meistars saņem tikai darīt darbu, kas patīk. Man taču
nelielu procentu. Tā nu tas ir, bet nekā netrūkst. Par ko tur gausties
var jau būt, ka te atkal laiks dara – man ir tikai viens vēders, pa disavu un tādi pulksteņmeistari pēc viem taču nepaēdīšu!» ar smaidu
gadiem 50 nemaz nebūs vajadzīgi. nosaka Arvīds.
Pulksteņmeistars Pāvels Serpeiko: «Atceros
tikai vienu
tādu reizi
– atnāca
cilvēks un
prasīja, lai
noņemu zvanu viņa lielajam sienas
pulkstenim.
Traucējot,
gulēt nevarot.»
Foto: Ivars
Veiliņš

Kā jūs vērtējat šādu dienestu/iestāžu darbu pilsētā?

Skaitļi runā
Ģederta Eliasa Jelgavas
vēstures un mākslas muzejs 35%
Zinātniskā bibliotēka

36,7%

Pašvaldības aģentūra
«Kultūra»

21,7%

Sporta servisa centrs

23,4%

28,7%

28,7%

Diezgan pozitīvi

Negatīvi

Nezin

0,3%

24,4%
30,3%

Pozitīvi

0,3%
3,5%
0,3%

3,5%
0,3%

0,3%
0,3%

Diezgan negatīvi

35,7%
38,3%
41%
47,3%
*Jelgavas pašvaldības dati

Lilija, pensionāre:
– Protams, lai
ne tikai jelgavniekiem,
bet visiem cilvēkiem būtu
darbs. Bet
jaunajiem cilvēkiem vēlētu, lai viņi tik daudz
nesmēķētu un nelietotu alkoholu. Man ļoti patīk sakārtotā
Jelgava, tāpēc gribētu, lai nākamajā gadā tā kļūtu vēl skaistāka
un sakoptāka.
Dace Vicikska, auklē
bērniņus:
– Pirmkārt,
mieru un saticību, otrkārt, izturību
un pacietību
šajos grūtajos
laikos. Bet pats galvenais – nezaudēt optimismu kā labos, tā
grūtos laikos. Optimisms ir tas,
kas cilvēku notur augstāk par
zemi. Bet Jelgavai gribas vēlēt,
lai cilvēki nepiegružotu šo skaisto pilsētu un lai samazinātos
noziedzība.
Irina, māmiņa:
– Lai nākamajā gadā dzīvot
kļūtu daudz
vieglāk! Tiesa gan – stāsta, ka 2009.
gads būšot
grūtāks, tāpēc vēlu, lai cilvēkiem
pietiktu vīrišķības un spēka to
visu izturēt. Lai, neskatoties uz
jebkādiem apstākļiem, visi tomēr
paliktu par cilvēkiem.
Armīns
Laurs,
LLU pētnieks:
– Protams,
visu to labāko – viegli
pārdzīvot krīzi un jebkurā
situācijā būt
lieliem optimistiem, citādi mēs
esam tādā briesmīgā pesimismā
ieslīguši! Jelgavai varu vēlēt, lai
pilsēta iegūst sakārtotas ielas un
tās nākamajā gadā būtu labākā
stāvoklī.
Anete,
8. klases
skolniece:
– Lai visiem
labi klājas un
cilvēki, neskatoties uz drūmajiem apstākļiem, kas
valda apkārt,
neieslīgtu depresijā. Protams,
arī veselību un mīlestību visiem
jaunajā gadā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
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Jelgava, LV – 3001
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Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@zi.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@zi.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Sāksies pirmklasnieku
reģistrācija skolai
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas dome 18. decembra sēdē noteica
uzņemamo izglītojamo skaitu 2009./2010.
mācību gadā pašvaldības vispārējo izglītības
iestāžu 1., 7. un 10.
klasēs. Pirmklasnieku
reģistrācija pilsētas pamatskolās un vidusskolās sāksies jau nākamā
gada 5. janvārī.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza informē, ka
uzņemamo skaits, kā katru gadu,
noteikts, ņemot vērā dzimstības
rādītājus, dinamiku, to, cik bērnu
no citām pašvaldībām izvēlas
mācīties Jelgavas skolās, kā arī
to, cik skolēnu šobrīd mācās 6. un
9. klasēs. Kopējie rādītāji ir visai
stabili, tāpēc vietu skaits būtiski
nav mainījies.
Dome apstiprinājusi, ka nākamajā mācību gadā sešās skolās
1. klasēs uzņems 655 pirmklasniekus: Jelgavas 4. vidusskolā
– trijās klasēs 90 skolēnus, 5.
vidusskolā – divās klasēs 56
skolēnus, 6. vidusskolā – trijās
klasēs 64 skolēnus, 2. pamatskolā – trijās klasēs 75 skolēnus,
3. pamatskolā – septiņās klasēs
190 skolēnus, bet 4. pamatskolā
– sešās klasēs 180 skolēnus. 2009.
gadā mācības 1. klasē jāuzsāk

bērniem, kuri dzimuši 2002. gadā
un kuriem ir pilni septiņi gadi.
G.Auza informē, ka pirmklasniekus vecāki mācībām varēs sākt
reģistrēt no 5. janvāra kādā no
minētajām izglītības iestādēm.
«Līdzi uz reģistrāciju, kur būs
jāaizpilda pieteikuma iesniegums,
vecākiem jāņem bērna dzimšanas
apliecība un personu apliecinošs
dokuments – pase,» tā Izglītības
pārvaldes vadītāja. Vispirms tiks
aizpildīts iesniegums, bet bērns
turpinās mācības sagatavošanas
klasē. Kad 31. maijā to beigs un
saņems apliecinošu dokumentu,
arī tas kopā ar medicīnas karti
būs jānogādā skolā.
Bet 7. klasēs visās trijās pilsētas ģimnāzijās plānots uzņemt
pavisam 260 skolēnus: Jelgavas
1. ģimnāzijā – trijās klasēs 75
skolēnus, Valsts ģimnāzijā – četrās
klasēs 110 skolēnus, bet Spīdolas
ģimnāzijā – trijās klasēs 75 skolēnus.
Savukārt 10. klasēs plānotais
skolēnu skaits ir 516. Jelgavas
1. ģimnāzija piedāvās 130 vietas,
Valsts ģimnāzija – 135, Spīdolas
ģimnāzija – 70, Jelgavas 4. vidusskola – 75, Jelgavas 5. vidusskola
– 56, Jelgavas 6. vidusskola – 50.
G.Auza atgādina, ka 7. un 10.
klasēs uzņemšana sāksies, kad
noslēgsies šis mācību gads un
būs saņemta liecība par 6. klases beigšanu vai apliecība par
pamatizglītības iegūšanu.

Projektus kredītu
ierobežojumi
pagaidām netraucē
 Anna Afanasjeva

Atbalstīto vidū nav apjomīgu ieceru, taču Jelgavas uzņēmumiem
pagaidām nav radušās
nepārvaramas grūtības
ar Eiropas Savienības
struktūrfondu projektu
realizāciju, lai gan bankas šim nolūkam finansējumu piešķir daudz
piesardzīgāk.
Līdz šim Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra (LIAA),
kas administrē ES struktūrfondu
apguvi uzņēmējdarbībā, līgumus
par projektu realizāciju noslēgusi
dažās programmās. Jelgavnieku
atbalstītās ieceres nav saistītas
ar nopietniem finanšu ieguldījumiem.
Komersantu individuāli organizēto apmācību aktivitātē atbalstīts
mūsu pilsētas uzņēmuma «Roto 4»
projekts. Firma sniedz autoservisa
pakalpojumus un nākotnē darbību
vēlas paplašināt, piedāvājot arī citus, piemēram, velosipēdu nomu.
Projekta iesniegšanas nolūks, kā
atklāj uzņēmuma izpilddirektors
Egīls Riekstiņš, ir paaugstināt
darbinieku kvalifikāciju, veicināt
jaunu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi.
Projektu iesniegšanai LIAA izstrādāja uzņēmums «Mārketinga
konsultāciju centrs». Tā konsultants Armands Lejaskrūmiņš stāsta, ka janvāris astoņiem «Roto 4»
darbiniekiem sāksies ar zināšanu
papildināšanu. Apmācības notiks
divas reizes nedēļā un ilgs piecus
mēnešus. Atkarībā no vajadzībām
viņiem sniegs zināšanas par efektīvu klientu apkalpošanu, nodokļu
likumdošanu un grāmatvedību, kā
arī veiks datorapmācību. Projekta
kopējās izmaksas ir 19 120 latu.
No tiem struktūrfondu finansē-

jums veido 14 320 latus.
Līdzīgu projektu īstenos otrs
Jelgavas uzņēmums, SIA «Premier grupa», kas nodarbojas
ar sabiedrisko ēdināšanu. 20
darbinieku apmācībai darbam ar
informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, kā arī darba drošības,
finanšu vadības, darba tiesisko
attiecību un nodokļu optimizācijas jomā izlietos 30 650 latu. No
tiem ES atbalsta finansējums ir
22 984 lati.
Programmā, kas domāta ieguldījumiem mazo komersantu
attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās, ES finansējumu saņems
SIA «Virsbūve LV» projekts no
Jelgavas Inovāciju centra biznesa
inkubatora. Firma ieceri izveidot
dažādu zemes darbu veikšanas
pakalpojumu uzņēmumu īstenos
Madonas rajona Aronas pagastā.
A.Lejaskrūmiņš vērtē, ka apmācību projekti nav tik apjomīgi,
lai sava līdzfinansējuma nodrošināšanai uzņēmējiem būtu jāpiesaista kredītlīdzekļi. Turklāt apmācību veicēji par pakalpojumu
ļauj norēķināties pakāpeniski – ik
pēc mēneša. Citādi ir ar lielajiem
projektiem, tos bez banku kredīta
realizēt nav iespējams. Zinot, ka
decembra vidū LIAA sāks pieņemt
pieteikumus jaunu tehnoloģiju un
produktu izstrādei, finansējuma
problēma uzņēmēju vidū varētu
saasināties. Projektu konsultants
novērojis, ka ne viena vien klienta uzņēmums, kas startējis ar
apņēmīgiem projektiem, pašlaik
no to īstenošanas labāk izvēlas
atturēties. Tas tāpēc, ka bankas
vai nu atsaka finansējumu, vai arī
izvirza uzņēmējiem nelabvēlīgus
nosacījumus, pieprasot papildus
garantijas vai paaugstinot procentus. Pašlaik uzņēmēju vidē
jau veselu 12 procentu likme
kredītiem tiek vērtēta kā ļoti
pieņemama.
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ZOC turpina «augt»

Īsi
 Pašvaldībā un pašvaldības
iestādēs svētku laikā noteiktas darba laika izmaiņas.
Pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta informē, ka 29. decembrī
pašvaldībā un pašvaldības iestādēs
darba laiks noteikts no pulksten 8
līdz 17, pārtraukums no pulksten
12 līdz 13. Bet 30. decembrī darba
laiks noteikts no pulksten 8 līdz 14.
Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu pašvaldības administrācijai
darbdiena tiks pārcelta no 2009.
gada 2. janvāra uz 10. janvāri,
nosakot darba laiku no pulksten 8
līdz 12. Savukārt 9. janvārī darba
laiks noteikts no pulksten 8 līdz
17, pārtraukums no pulksten 12
līdz 13.

 Aviācijas ielā 47 atklāta
SIA «Fortum Jelgava» jaunā
gāzes katlumāja, kuras uzdevums ir apgādāt ar siltumu
un karsto ūdeni tos Lielupes
labajā krastā dzīvojošos jelgavniekus, kurus pirms tam
ar siltumenerģiju nodrošināja
a/s «Jelgavas cukurfabrika»
termoelektrocentrāle. Kopu«Nākamgad Zemgales Olimpiskais centrs ir jāpabeidz, un pašvaldība darīs visu iespējamo, mā katlumājas izbūve izmaklai vērienīgā celtne, neskatoties uz iespējamiem sarežģījumiem finansējuma piesaistes jomā, sājusi aptuveni 1,6 miljonus
nebūtu «jāiekonservē»,» teic pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilis Ļevčenoks, atklājot, ka latu. Jaunā katlumāja ir pirmā SIA
zināmas bažas radušās par valsts galvojumu 3,8 miljonu latu apmērā, turklāt arī kredītlīdzekļus «Fortum Jelgava» uzbūvētā katlupiesaistīt kļuvis sarežģītāk. «Pavisam noteikti zinām, ka pārtraukt Zemgales Olimpiskā centra māja pilsētā un ir daļa no Somijas
būvniecību un pēc laika to atjaunot nebūtu ekonomiski izdevīgi, tieši tādēļ pašvaldība meklēs energokompānijas «Fortum OY»
īstenotās investīciju programmas
iespējas, lai rastu līdzekļus projekta realizēšanai,» tā V.Ļevčenoks. Jāpiebilst arī, ka pagājušajā Jelgavā. Izbūves laikā tika izveidota
ceturtdienā domes sēdē deputāti lēma par grozījumiem projekta īstenošanā – tie veikti, lai arī katlumājas darbināšanai nepieprecizētu līdzfinansējuma ieguldījumu projektā un nodrošinātu, ka multifunkcionālais sporta ciešamā infrastruktūra – ārējie tīkli
komplekss tiktu pabeigts jau nākamgad.
Foto: Ivars Veiliņš gāzes un elektroapgādei. Katlumājā

Jelgavā atvērts baltkrievu
preču veikals
 Arturs Neikšāns

Baltkrievijā ražotas sadzīves preces, tostarp
arī no Jelgavas sadraudzības pilsētas Baranoviču uzņēmumiem, tagad
ir iespējams iegādāties
arī Jelgavā – te atklāts
SIA «Baltkrievijas tirdzniecības centrs» pirmais
reģionālais veikals.
SIA «Baltkrievijas tirdzniecības
centrs» komercdirektore Karīna
Vorona stāsta, ka līdz šim uzņēmuma veikali darbojušies tikai
Rīgā, tādējādi filiāles atvēršana
Jelgavā uzņēmumam ir nozīmīgs
solis, lai ar laiku baltkrievu preces varētu piedāvāt iegādāties
visā Latvijā. K.Vorona norāda,
ka jaunajā veikalā tiek pārdotas
arī Jelgavas sadraudzības pilsētā
Baranovičos bāzētā uzņēmuma
«Blakit» ražotās preces, piemēram, galdauti un gultas veļa.
Kaut arī veikals tika atvērts
pirms nedēļas, tā vadītāja Nataļ
ja Dušiļihinska par apmeklētāju
trūkumu nesūdzas. «Kopš at-

Tagad Jelgavā ir veikals, kur
ražotas preces.
vēršanas uz veikalu nāk daudz
cilvēku, pagaidām daļa vēlas
tikai iepazīties ar piedāvājuma
klāstu. Tikko atvedām baltkrievu keramikas preces, drīz
būs arī citi papildinājumi,» tā
N.Dušiļihinska. Nedēļas laikā
uz veikalu esot paspējuši atnākt
arī vietējie baltkrievi, kas bija ļoti
lepni par veikala atvēršanu. Jāpiebilst, ka saskaņā ar Jelgavas
pašvaldības datiem 5,7 procenti
no pilsētas iedzīvotājiem ir baltkrievu tautības.
SIA «Baltkrievijas tirdznie-

 Va l s t s z e m e s d i e n e s t a
(VZD) reģionālajās nodaļās
no 5. līdz 11. janvārim netiks
nopērkamas tikai Baltkrievijā veikta klientu apkalpošana.
Foto: Ivars Veiliņš Klientu pieņemšana atsāksies
tikai 12. janvārī. Valsts zemes
cības centrs» veikals atrodas dienesta sabiedrisko attiecību spebiznesa centra «Zemgale» pag- ciāliste Ilze Miķelsone informē, ka
rabstāvā Pasta ielā 47. Tajā ir klienti netiks pieņemti, jo no 5. līdz
iespējams iegādāties Baltkrievijā 11. janvārim notiks pasūtījumu apražotu apģērbu, gultasveļu, dvie- strādes informācijas sistēmas (PAIS)
ļus, kristāla glāzes un suvenīrus, centrālās datu bāzes ieviešana. Līdz
kā arī keramikas preces un pat ar to VZD reģionālajās nodaļās neelektropreces. Telpu šaurības dēļ tiks veikta klientu apkalpošana, tajā
(tikai 60 kvadrātmetri) drīzumā skaitā netiks pieņemti un izsniegti
apmeklētājiem tikšot piedāvāts pasūtījumi. «Šajā laikā tiks veikta
VZD reģionālo nodaļu PAIS datu
arī preču katalogs, lai lielāka
bāzēs reģistrēto datu migrācija uz
izmēra preces, piemēram, le- PAIS centrālo datu bāzi,» stāsta
dusskapjus, elektriskās plītis un I.Miķelsone. Pāreja uz PAIS centrālo
velosipēdus, atgādātu no veikala datu bāzi dos iespēju nākotnē uzlabāzes Rīgā.
bot klientu apkalpošanu, pieņemot

«Benefice» pirmo reizi dejo Lielajā zālē
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī nodarbības
mūsdienu deju grupai
«Benefice» jaunajās bērnu un jauniešu centra
«Junda» telpās, kas atrodas bijušajā Jelgavas
pasta ēkā, notiek jau
kopš rudens, tikai vakar vakarā deju grupas
dalībnieki kopā ar vecākiem Ziemassvētku
pasākumā pirmo reizi
iemēģinājuši Lielo zāli.
BJC «Junda» vadītāja Silvija
Andersone atzīst, ka aktīvs darbs
bijušajā pasta ēkā notiek jau kopš
rudens. Sākumā jaunieši dejojuši
pielāgotās pagaidu telpās, bet
nedaudz vēlāk pārcēlušies uz iz-

remontēto Baleta zāli, kas atrodas
ēkas 2. stāvā. Jāpiebilst, ka pārējās
telpas ir ēkas 3. stāvā. Līdz ar darba sākšanu jaunajās telpās 3. stāvā
jau iekārtota arī tērpu noliktava,
kurā atrodas vairāk nekā 1000
teju desmit gados uzkrātie tērpi,
parūkas, kurpes un citi aksesuāri,
kas izmantoti, gan dejojot vietējos
koncertos, gan starptautiskos
čempionātos.
Bet vakar vakarā «Benefice»
pirmo reizi sniegusi koncertu
Lielajā zālē, ēkas 3. stāvā. Viss
sākās ar «Kāzu deju», kas šogad
palīdzējusi «Beneficei» iekļūt
pusfinālā pasaules čempionātā
šova dejās.
S.Andersone atzīst – neskatoties
uz to, ka bērni jau sen šeit strādā
un pirmais koncerts Lielajā zālē
jau aiz muguras, šobrīd vēl nav

uzstādīti trīs somu firmas «Vapor»
katli – viens katls ar astoņu megavatu jaudu un divi katli ar desmit
megavatu jaudu. Patlaban darbojas
viens desmit megavatu katls, bet,
tiklīdz temperatūra noslīd zem
nulles, automātiski ieslēdzas otrs
katls. Katlumāja ir automatizēta
un tālākā nākotnē varēs darboties
bez personāla klātbūtnes, vadību
nodrošinot centralizēti no vienas
katlumājas Jelgavā. Jaunā katlumāja vērtējama kā īpaši droša, jo
iespējamo elektroenerģijas piegādes traucējumu gadījumā tai nepieciešamo elektroenerģiju var saražot
ar rezerves dīzeļģeneratoru.

pabeigti visi remontdarbi. «Šādi
tādi sīkumi vēl palikuši, taču darbs
rit pilnā sparā, un ceram, ka jau
pavisam drīz apdzīvosim visas
telpas,» tā S.Andersone.
Kā «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, dejotājiem šeit būs divas
deju zāles, labierīcības, dušas, garderobes un atpūtas telpa, gaitenis,
kurš kalpos par uzgaidāmo telpu
vecākiem, kā arī tērpu noliktava.
«Jundas» vadītāja piebilst, ka
jaunās telpas, ko bērni jau sen
bija pelnījuši, apdzīvo ne tikai
grupas «Benefice» dalībnieki,
bet arī pārējie mūsdienu deju
dejotāji – breika, hiphopa un citi.
Jāpiebilst, ka aizvakar ar Spaiņu
deju «Benefice» bija uzaicināta uz
Latvijas Televīziju, lai piedalītos
ierakstā, ko LTV1 varēs redzēt
Vecgada vakarā.

pasūtījumus.

 No nākamā gada 1. janvāra augs maksa par dzelzceļa
pasažieru pārvadājumiem,
biļetes cena līdz Jelgavai būs
par 40 santīmiem dārgāka.

Braukšanas maksa pirmajiem 14
kilometriem tiks palielināta par 10
santīmiem un sasniegs 50 santīmus.
Braukšanas maksas palielinājumā
iekļauts arī pievienotās vērtības
nodokļa likmes pieaugums. Maksa
par braucieniem, kas garāki par 14
kilometriem, tiks palielināta pakāpeniski. Piemēram, 50 kilometru
gara brauciena izmaksas palielināsies par 41 santīmu, 100 kilometru
– par 58 santīmiem, 200 kilometru
– par 1,04 latiem. Tas nozīmē, ka,
sākot no 1. janvāra, biļete no Rīgas
līdz Jelgavai līdzšinējo 95 santīmu
vietā maksās 1,35 latus. «Pasažieru
vilciens» informē, ka visas atlaides
abonementa biļetēm un dienas
vilcieniem tiks saglabātas.
Ritma Gaidamoviča
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2008. gads
Jelgava kļūst
gaišāka, turklāt
ne tikai ielu
apgaismojuma
un baznīcu, kas
pēdējos gados
izgaismotas, dēļ.
Šogad, sagaidot
270. dzimšanas
dienu, vispirms
iemirdzējās pils
dienvidu puse,
bet valsts svētkos
arī pils austrumu
fasāde. Paldies,
jelgavnieki, ka arī
jūs bijāt gatavi
iesaistīties akcijā
un ziedot līdzekļus pils izgaismošanai!

Trešdiena, 2008. gada 24. decembris

Pirmais pienpakmobilis veiksmīgi pielaists. Atceraties? – tas notika nu
jau 8. Piena, maizes un medus svētkos.

Jau pagājušajā
gadā aizsākās
Rīgas ielas trešais
rekonstrukcijas
posms no Loka
maģistrāles līdz
Ozolniekiem.
Šovasar, piecietuši
remontdarbus,
jelgavnieki nu
Plāksne pie plāksnes, vārds pie vārda – Svētbirzē atklājām memoriālo
jau pa gludu un
sienu, kur iegravēti ap 700 Jelgavas apriņķa genocīda upuru vārdi.
jaunu ceļu dodas
Kas lēni nāk, tas labi nāk – vēl decembrī tika nodota 1. kārta
Rīgas virzienā.
ZIL autorūpnīcai un solīts, ka nākamgad būs arī pirmais auto.
Jaunākās ziņas – uzņēmējs jau meklē sadarbības partnerus
mūsu uzņēmumu vidū, kas varētu ražot atsevišķas detaļas
jaunajām mašīnām.

Latvijas 90. dzimšanas dienu Jelgava līdz ar visu valsti svinēja pat
vairāku mēnešu garumā – kopīgā talka, uzstādītais rekords, izgaismotie tilti, Valsts prezidenta pieņemšana Zemgalē un, protams, 18.
novembra svinības pilsētā. Tik plašu bruņoto spēku parādi, kāda 15.
novembrī notika Jelgavā, mēs varējām vērot pirmo reizi. Tajā NBS
štāba bataljona Goda sardzes rotas karavīri bija sagatavojuši arī
īpašu defilē programmu – karavīri veidoja nacionālos ornamentus,
ko papildināja salūta zalves ar triecienšautenēm.

Galvenais pilsētas sporta notikums šogad – dalība Latvijas 2.
olimpiādē. Sportisti mūs patiesi patīkami pārsteidza, no olimpiādes atvedot 36 medaļas. Kopumā uz olimpiādi Ventspilī devās 119 mūsu sportisti. Jāpiebilst, ka nākamā Latvijas olimpiāde
notiks 2012. gadā un uz tās organizēšanu pretendē arī Jelgava
– mūsu sīvākie konkurenti, visticamāk, būs liepājnieki.

Jau gada sākumā
pēc tam, kad atklātā tirgū pašvaldība bija iegādājusies septiņus
dzīvokļus, tie tika
piešķirti dzīvokļu
rindā gaidošajiem
jelgavniekiem
– šajā reizē galvenokārt bāreņiem.
Taču process
turpinājās, un jau
rudenī pašvaldība
atkal nopirka septiņus dzīvokļus, ko
saņēma dzīvokļu
rindā gaidošie.

Jelgavas domes deputāti vērtē gadu
Andris Rāviņš:
«Šogad pilsētā darbu sākuši
vairāki jauni uzņēmumi – pieņemta mašīnbūves rūpnīcas
«Amo Plant» pirmā kārta, zviedru
uzņēmuma «EuroMaint Rail»
dzelzceļa ritošā sastāva remontrūpnīca, plastmasas pudeļu
pārstādes ražotne «PET Baltija»
un citi, tādējādi veicinot pilsētas
rūpniecības nozares attīstību un
radot jaunas darbavietas. Pilsētā
ir izveidota vienota profesionālās izglītības un pārkvalifikācijas
sistēma, tāpēc varam sagatavot augsti kvalificētus speciālistus nepieciešamajās jomās. Turpinās arī pilsētas infrastruktūras sakārtošana
– renovēts Brīvības bulvāris, Rīgas ielas posms līdz Ozolniekiem,
sakārtota Tērvetes iela un Kalnciema ceļš, kā arī citi objekti. Šogad
notikusi intensīva būvniecība Zemgales Olimpiskajā centrā, kas
būs lielākais un modernākais sporta komplekss Zemgalē. Nodota
ekspluatācijā Jelgavas 4. vidusskolas piebūves pirmā kārta. Veiksmīgi
turpinās pilsētas izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes programmas realizācija. Darbu sākusi jaunā gāzes katlumāja Aviācijas
ielā, kura ar siltumu un karsto ūdeni apgādā Pārlielupi. Prieks, ka
jelgavnieki kļuvuši vienotāki – aizvien vairāk pilsētnieku piedalās
Pilsētas svētkos, mūsu kolektīvi ir ļoti veiksmīgi pārstāvējuši Jelgavu
Dziesmu un deju svētkos, esam godam sagaidījuši Latvijas Republikas
proklamēšanas 90. gadadienu.
Negatīvi mūs ir ietekmējis tas, ka notikusi kavēšanās ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu realizāciju. Nākamajā
gadā jāsakārto pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošanas sistēma.
Īpaši veiksmīgi nav veidojusies institūciju un iedzīvotāju sadarbība
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai.»

par to, ka šogad pilsētā intensīvi
notika izglītības iestāžu ēku sakārtošana un energoefektivitātes
paaugstināšana. Neapšaubāmi,
liels panākums ir Jelgavas 4.
vidusskolas piebūves celtniecība, kas ir pirmā jaunbūvējamā
izglītības iestāde pilsētā kopš
Latvijas neatkarības atjaunošanas. Ļoti liels darbs ieguldīts ielu
infrastruktūras uzlabošanā. Ir
pabeigta Rīgas ielas un Brīvības
bulvāra rekonstrukcija, sakārtota
Tērvetes iela un Kalnciema ceļš.
Šogad notika intensīvi darbi pilsētas lielākajā būvobjektā – Zemgales
Olimpiskajā centrā. Jaunais komplekss būs liels ieguvums ne tikai
pilsētas sportistiem, bet arī kultūras dzīves cienītājiem un apkārtnes
iedzīvotājiem. Ir gada nogale, kad diena sarukusi ļoti īsa, tāpēc vēl
jo vairāk jelgavniekus un viesus priecē izgaismotie svētku rotājumi
pilsētas centra ielās un izrotātā egle.
Patiesi žēl, ka arī šajā gadā neizdevās uzsākt Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansēto projektu realizāciju. Tas mums rada lielus
zaudējumus, jo jāzaudē cerības par vairāku projektu īstenošanu.
Visiem novēlu gaišus, priecīgus un mīļus Ziemassvētkus un rosīgu,
enerģisku jauno – 2009. – gadu!»

Aigars Rublis:
«Kā pozitīvo šajā gadā var minēt to, ka tika īstenoti vairāku ielu
rekonstrukcijas darbi arī tādās vietās, kur ceļa segums bija sabrucis un vairākus gadus tikai lāpīts, kā, piemēram, Kalnciema ceļš,
Tērvetes iela. Domāju, ka tās investīcijas atmaksāsies jau tuvākajos
gados, jo nevajadzēs ieguldīt ievērojamus naudas līdzekļus bedru
lāpīšanā šajās ielās. Tāpat ar katru gadu uzlabojas pilsētas ielu
Irēna Škutāne:
apgaismojums, gan atjaunojot vecos tīklus, gan esošās kvēlspuldzes
«2008. gads ir bijis ļoti veiksmīgs, tā laikā ir izdarīts daudz labu nomainot pret ekonomiskām spuldzēm, tādējādi iegūstot ekonomiju
lietu pilsētas attīstībā un sakārtošanā. Vislielākais prieks man ir un gaišāku izgaismojumu. Beidzot var teikt, ka ir ieviesta atkritumu

šķirošanas sistēma Jelgavā – ar
to es domāju nesen uzstādītos
dalīto atkritumu konteinerus
110 iekšpagalmos. Tāpat tas
attiecas uz atkritumu šķirošanas
laukumiem, kuri atrodas Paula
Lejiņa un Salnas ielā, kas dod
iespēju jelgavniekiem šķirot un
nodot dažāda tipa atkritumus
bez papildus samaksas.
Negatīvais ir tas, ka valstī «labie» gadi ir beigušies un tādējādi
arī pašvaldībai būs jāpārskata savi
nākamo gadu plānotie projekti, kārtīgi izvērtējot, vai tos varēs īstenot
ilgtermiņā vai pilnībā atteikties no kādiem darbiem.»
Jurijs Strods:
«Runājot par 2008. gadā Jelgavas pašvaldībā paveiktajiem
labajiem darbiem, uzskatu, ka
pašvaldība 2008. gadā daudz
darīja tādās jomās kā drošības
uzlabošana Jelgavā (projekti
sadarbībā ar citu pašvaldību un
ārvalstu partneriem), interešu
izglītības jomā («Junda», kultūras un sporta aktivitātes), arī
vides aizsardzības jomā (dalītā
atkritumu savākšanas sistēma utt.). Savukārt pie nepaveiktajiem darbiem jāmin tas, ka, manuprāt, daudz vairāk resursu bija
jāvelta uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveidei, lai vairāk un
vieglāk varētu uzsākt darbu jauni, inovatīvi uzņēmumi, vēlams
sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Arī infrastruktūras attīstībā (it īpaši Jelgavas senākajā daļā) varētu vēlēties vairāk. Manuprāt, ne visu krustojumu izveide un luksoforu
darbība bija veiksmīga.»
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Jelgavas sadraudzības pilsētās

Jauns asfalts septiņu
kilometru garumā –
Kalnciema ceļā un Tērvetes ielā nu šoferiem
ir daudz patīkamāka
Tie tik bija svētki! Rīgu Dziesmu un deju braukšana.
svētkos pieskandināja arī ap 1000 mūsējo. No mēģinājuma uz mēģinājumu,
mazliet noguruši, bet vienmēr smaidīgi,
pozitīvu emociju pilni jelgavnieki godam parādīja savu pilsētu.

Baranovičos Baltkrievijā šogad uzsākta ledus halles celtniecība, kuru plāno pabeigt jau 2009. gadā. Tā tiek celta
ar 2000 skatītāju vietām. Pilsētā ir rekonstruēts arī baseins
bērnu poliklīnikā, kas tiks atklāts 30. decembrī. Vēl šis gads
mūsu sadraudzības pilsētā zīmīgs ar to, ka Baranoviču
simfoniskais orķestris atzīmēja 10 gadu jubileju ar plašu
koncertu kultūras namā. Turpat šā gada oktobrī atklāta
Jelgavas profesionālo mākslinieku izstāde.
Jāpiebilst, ka Baranovičos jau 5. decembrī atklāta pilsētas centrālā Ziemassvētku egle, kas top pēc tāda paša
principa kā Jelgavā, jo atcerēsimies, ka tieši Baranoviči
mums pirms četriem gadiem uzdāvināja metāla konstrukcijas rasējumus, kas ļauj lielo egli veidot no daudzām
mazām eglītēm.

Foto:
Ivars
Veiliņš
un no
sadraudzības
pilsētu
arhīva

Šogad pirmo reizi LLU iesaistījās Zinātnieku
nakts pasākumos. Arī jelgavniekiem bija iespēja klātienē dzirdēt zinātnieku stāstus un
mēģināt izprast dažādu pētījumu būtību. Cik
drošas ir bērnu gultiņas, vai biogāzi ražosim
no putnu mēsliem un īpaša auga, kā noteikt,
kurš augsnes sastāvs vispiemērotākais mazdārziņam, kas notiek šūnās – tam visam varēja
sekot līdzi 26. septembrī.

Basketbola klubs
«Zemgale» mūs
pārsteidz jau
otro sezonu –
šogad ne viens
vien mirklis bijis patiesas sajūsmas vērts.
Šķiet, ka lielākais un noteikti emocionālākais brīdis
bija uzvara pār
trenera Vara
Krūmiņa bijušo Valmieras
komandu.

Šogad esam tikuši pie jaunas atkritumu izgāztuves, un ne tikai pilsētā uzsākta dalītā
atkritumu vākšana un to nodošana pārstrādei.
Tad nu, lūk, apņemšanās nākamgad mums
varētu būt sākt šķirot atkritumus.

Ādolfam Alunānam – 160. Svinību programma
bija visai plaša, pat galvaspilsētā notika pasākums par godu teātra tēvam. Taču šķiet, ka
viens no jestrākajiem notikumiem bija īpašais
koncertuzvedums «Sauciet veco Ādolfu!», kura
laikā tika izspēlēta virkne Alunāna kupleju.

Maija sākumā Brazīlijas pilsēta Novu Odesa svinēja savu
dzimšanas dienu, un svētku
laikā pilsētā bija apskatāma
arī Jelgavas bērnu zīmējumu
izstāde. Atcerēsimies, ka
pērn aizsākās akcija, kuras
laikā mūsu un Brazīlijas pilsētas bērni apmainījās ar pašu
veidotiem darbiem. Kaut
arī tajos atspoguļota ziema
un Ziemassvētki, Brazīlijas
pilsētā izstāde bija skatāma
maijā, un patiesībā tas arī
bija īstais laiks, jo aprīlis un
maijs ir vēsākie mēneši šajā
siltajā zemē, tā teikt, Brazīlijas ziema. Kā atzīst mūsu
draugi no Novu Odesas,
izstāde patiesi bijusi interesanta. Īpaši to gaidījuši Novu
Odesas bērni, kuri savus
zīmējumus jau iepriekš bija
atsūtījuši uz Jelgavu – viņiem
bijusi liela ziņkāre redzēt, ko
tad paveikuši bērni Jelgavā.
Igaunija šogad plaši atzīmēja valsts 90. jubileju.
23. februārī Pērnavā Valsts
prezidents atklāja pieminekli par godu Republikas
proklamēšanai, jo šajā dienā
Neatkarības manifests tika
nolasīts Pērnavā, to lasīja
Hugo Kusners, stāvot Endla
teātra balkonā. Lai iemūžinātu šo mirkli pilsētas un
valsts vēsturē, jau 2005.
gadā pilsēta organizēja projektu konkursu, lai izvēlētos
labāko piemiņas akmens
veidolu. Kopā tika pieteikti
26 darbi. Uzvarēja projekts
ar nosaukumu «Balkons».
Nu tapis arī piemineklis, tā
doma – ieejas durvis ar balkonu virs tā.

Jelgavas domes deputāti vērtē gadu
Ivars Krastiņš:
«Kā ik gadu, gadam nonākot
finiša taisnē, apkopojam aizvadītā gada veiksmes un neveiksmes. Gada pēdējie mēneši uz
ekonomiskās recesijas fona līdz
ar siltumenerģijas, gāzes un
elektroenerģijas cenu kāpumu
nevieš optimismu ne mājsaimniecībās, ne arī uzņēmējos. Sabiedrībai visgrūtāk izprotami ir
12. decembrī Saeimā pieņemtie
grozījumi likumā «Par pievienotās vērtības nodokli», kas atstās
neizdzēšamas pēdas un robus lielākajā daļā Jelgavas iedzīvotāju
labklājībā. Var saprast, ka tā saukto «trekno gadu» dzīve uz
parāda turpmāk nav pieļaujama, kā arī to, ka parādus nāksies
maksāt mums visiem, tomēr pieņemtie lēmumi ir pārmērīgi
smaga nasta, lai konkurences spējas saglabātu uzņēmēji bez lielas
štatu samazināšanas darba vietās, no kā savukārt cietīs darba
ņēmēji un rezultātā samazināsies ieņēmumi arī pašvaldības un
valsts budžetā. Un robus nebūs no kā aizlāpīt.
Par aizvadītā – 2008. – gada pilsētas domes veiksmēm un
neveiksmēm. Šis gads pilsētai visumā bijis ražens un veiksmīgs.
Top Jelgavas 4. vidusskolas piebūve, strauji aprises iegūst Zemgales Olimpiskais centrs, ir rekonstruēts Brīvības bulvāris, tiek
izstrādāts bērnudārza rekonstrukcijas projekts Pulkveža Brieža
ielā. Septembris pašvaldībā iezīmējās ar Jelgavas Ledus sporta
skolas dibināšanu, kas izraisīja karstas diskusijas un polemiku
vietējos masu medijos un sabiedrībā. Taču pozitīvi ir tas, ka šāda
polemika bija, un karstās debates tikai apliecina to, ka mūsu pilsētā ir gan demokrātija, gan uzskatu brīvība. Tomēr neatbildēts
paliek jautājums, vai nākamā gada pašvaldības budžets būs tik

ražens, lai visas plānotās ekstras varētu atļauties.
Un tomēr – Ziemassvētki ir brīnumu laiks, un, lai cik arī smagi
ir bijis vēl pavisam nesen, mēs visi tomēr gribam ticēt kaut kam
skaistam, tīram, labestīgam un neaptraipītam. Un nobeigumā,
izmantojot izdevību, visiem jelgavniekiem vēlos izteikt arī laba
vēlējumus, jo tuvojas taču brīnumu laiks:
Riti, riti kamolīti, Ziemassvētku vakarā,
Satin sāpi, attin prieku visa gada garumā!»
Arnis Razminovičs:
«Kā domes slikto darbu varu
minēt nespēju un nevēlēšanos
risināt ar Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes darbu
kvalitāti saistītos jautājumus
māju apsaimniekošanā. Kā
neveiksmi – aģentūras «Zemgales INFO» darbību (attiecībā
uz avīzi «Jelgavas Vēstnesis»).
Nepārmetot cilvēkiem, kas tur
strādā un veic profesionālu
darbu, bet pārmetot, ka tas
tiek darīts, pārkāpjot likumdošanas normas. Manuprāt, neveiksme
ir arī pazaudētā iespēja rīkot Latvijā jau atpazīstamu pasākumu
«Stādu parāde».
Savukārt domes labie darbi, manuprāt, ir mēģinājums izveidot
elektroniski pārskatāmu pirmsskolas mācību iestāžu audzēkņu
rindu; reāli mēģinājumi ierobežot azartspēļu vietas Jelgavā; Brīvības bulvāra rekonstrukcijas projekts; skolu renovācijas projekti;
atkritumu dalītās vākšanas poligonu izveide. Lielākais izaicinājums: Zemgales Olimpiskā centra būvniecība; 2009. gada budžeta

sastādīšana, iekļaujot tajā visus ES līdzfinansētos projektus.
Novēlu strādāt tā, lai par saviem paveiktajiem darbiem un pieņemtajiem lēmumiem varētu lepoties, nevis kaunēties!»
Dace Olte:
«Atskatoties uz šajā gadā paveikto, vislielākais prieks ir par
rekonstruēto Uzvaras parku,
kas nu pilsētas iedzīvotājiem
paver vēl daudzveidīgākas un
kvalitatīvākas atpūtas iespējas.
Nu atliek cerēt, ka sakopta tiks
arī parka apkārtne. Gandarī arī
šogad atvērtās jaunās ražotnes
mūsu pilsētā, kas, protams, nozīmē ne tikai jaunas darbavietas
vietējiem cilvēkiem, bet arī papildus nodokļus pašvaldībai. Un
vēl – beidzot sperts pirmais solis
daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanā. Nupat labiekārtotais
pagalms Pasta ielā 45 patiesi bija drausmīgā stāvoklī, ko apliecināja arī daudzās iedzīvotāju sūdzības par to, tāpēc gribas ticēt,
ka arī citi pagalmi kļūs iedzīvotājiem tikpat pievilcīgi. Ja vēl par
pozitīvo – drīzāk ne kā deputātei, bet kā sievietei ir patiess prieks,
ka mūsu koris «Spīgo» Līgas Celmas vadībā atzīts labāko sieviešu
kori Latvijā – tātad tieši Jelgavā mīt dziedošākās, jaukākās meitenes, par ko esmu ļoti lepna.
Taču šis gads neiztika arī bez negatīvām iezīmēm. Piemēram,
uzņēmuma «JLM grupa» bankrots...
Negāciju jau tā ir pārāk daudz, tāpēc gada izskaņā ikvienu
jelgavnieku gribu aicināt vairāk domāt pozitīvas domas un prast
saskatīt skaisto un labo cilvēkos mums apkārt.»
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«Prāta vētra» savējos neaizmirst – šogad piedzīvojām prātnieku koncerttūres
atklāšanu, kas, šķiet, pāris
stundu laikā spēja sapulcēt
rekordlielu cilvēku skaitu – 15
000. Skatuvi vien montēja
teju nedēļu, pārcilājot aprīkojumu 100 tonnu smagumā.
Cik garš bija gatavošanās
process koncertam, diezin vai
zina pat paši prātnieki, taču
jelgavnieki labi atceras, cik
prasmīgi nostrādāja policisti
– pēc pozitīva lādiņa gūšanas
koncertā nevienam nebija
jānīkst sastrēgumos, kas, vēl
dodoties uz pasākumu, šķita
neizbēgami.

Visi uz velosipēdiem! Un tā jau trešo gadu lieli un mazi jelgavnieki sportiskā garā devās no pilsētas centra uz «Lediņiem»,
lai iesaistītos Vienotības velobraucienā.

Pa Lielupi nu pārvietoties vairs nevar tā, kā pašam šķiet pareizāk, – kopš šīs vasaras satiksmi uz ūdens regulē izvietotās
navigācijas zīmes.
Siltas pusdienas ir klāt! Turpinot 4. vidusskolas piebūves celtniecību, jau septembrī tika atklāts tās ēdināšanas bloks.

Mūsu olimpisko peldētāju Andreju Dūdu jelgavnieki pavadīt
uz olimpiskajām spēlēm Pekinā nevarēja – viņš ceļā devās no
ASV, taču mēs bijām klāt, kad uz paraolimpiskajām spēlēm
devās mūsu «Cerības» sportisti. Viņi nelika vilties – vieglatlēts
Edgars Bergs mājās pārveda medaļu.

Arī
jelgavnieki
iededzās
par
Latviju...

Neiztikām arī bez bēdīgām ziņām – darbu pilsētā pārtrauca
«JLM grupa» jeb ilgus gadus labi zināmais uzņēmums «Jelgavas
maiznieks». Bez darba palika ap 120 cilvēku. Lai arī klīda runas
par iespējamo investoru piesaisti un ražotnes «reanimēšanu»,
visticamāk, ka tās tā arī paliks tikai runas.

Jelgavas domes deputāti vērtē gadu
Andris Ķipurs:
«Apsveicami ir energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pilsētā: katlumājas
celtniecība Pārlielupē, divu
pašvaldības īpašumā esošu dzīvojamo māju nosiltināšana, kā
arī slimnīcas ēkas siltināšana.
Neapšaubāmi, pamanāma ir
ielu renovācija – kā piemēru var
minēt Brīvības bulvāri. Apsveicama ir arī Zemgales Olimpiskā
centra celtniecība, kas veicinās
veselīga dzīvesveida popularizēšanu pilsētā.
Tiesa gan – varētu vēlēties īsākas dzīvokļu rindas, rindas
bērnudārzos – nav izdevies uzcelt pašvaldības īpašumā esošu
daudzdzīvokļu māju, bērnudārzu. Varētu vēlēties arī vēl labvēlīgāku vidi uzņēmējdarbībai – sakārtojot infrastruktūru, padarot
pievilcīgāku vidi investīcijām, kas radītu jaunas darba vietas.»
Andrejs Garančs:
«Vērtējot aizvadīto gadu gan
kā pilsētas iedzīvotājs, gan kā
domes deputāts, noteikti jāuzteic tas, ka kopumā Jelgavā
uzlabojies ielu stāvoklis. Kaut
ar salīdzinoši vienkāršiem veidiem, tomēr esam pratuši savest
kārtībā vairākas ielas. Te jāmin
gan Kalnciema ceļa, gan Tērvetes ielas, gan Loka maģistrāles
posma asfalta seguma atjauno-

šana, kas vēl šā gada sākumā bija tiešām katastrofālā stāvoklī.
Protams, priecē arī Brīvības bulvāra veiksmīgā rekonstrukcija.
Kā pozitīvs jāmin fakts, ka pilsēta kopumā kļuvusi sakārtotāka,
īpašs prieks par izbūvētajiem bērnu rotaļu laukumiem.
Protams, darāmā Jelgavā vēl daudz – jāstrādā tā, lai arī citu pilsētas
ielu stāvoklis uzlabotos. Turklāt finansiālajos apstākļos, kādi ir valstī
kopumā, būtiski ir neaizmirst maznodrošinātos, kas, visticamāk,
augošo tarifu dēļ nonāks vēl grūtākā situācijā. Tieši tāpēc vēl rūpīgāk
jāpārskata ikviena darbība, ikviens pašvaldības solis.»
Sergejs Ņevoļskis:
«Pašvaldība aktīvi, protams,
cik to atļauj pilsētas budžets,
realizē mājokļu politiku. Šogad
pašvaldība ir nopirkusi vairāk
nekā desmit dzīvokļus, lai saīsinātu iedzīvotāju, kuriem pienākas pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, rindu.
Šogad ir pabeigta arī Rīgas ielas
rekonstrukcija no Loka maģistrāles krustojuma līdz Ozolniekiem,
kā arī atjaunots asfalta segums
Kalnciema ceļā un Loka maģistrāles posmā līdz Rubeņu ceļam. Šie
remontdarbi kopumā ievērojami uzlaboja pilsētas ceļu kvalitāti.
Bet tomēr darbu vēl ir daudz, taču ir gandarījums par to, ka mēs
nestāvam uz vietas. Pēc jauna priekšnieka apstiprināšanas amatā
ievērojami ir uzlabojusies arī Pašvaldības policijas darbība.
Kā pašvaldības sliktie darbi noteikti jāmin Jelgavas hokeja skola.
Dome kārtējo reizi izredzētajam uzņēmējam, es runāju par Imantu
Kanašku, nodrošināja pastāvīgus ieņēmumus viņa biznesa projektam
Jelgavas Ledus hallē. Ģeniāla shēma, kā var finansēt uzņēmēju, pa-

matojot šo finansēšanu ar pašvaldības līdzdalību šajā projektā un
rūpēm par hokeja attīstību. Šovasar pilsēta pilnā mērā arī izjuta
ūdens krīzi. Kad tika ierosināts jautājums par SIA «Jelgavas ūdens»
vadības kompetenci, dome no šīs problēmas distancējās.»
Modris Jansons:
«Labs gads noslēdzas – bagāts,
ražīgs... arī ar negaidītiem pavērsieniem. Būs daudz ko pārdomāt,
pārvērtēt, lai pielāgotos jaunajai
situācijai. Stiprajiem tas pat ir
noderīgi. Bet ne tik stiprajiem
– būs jāpalīdz! Domāju, ka Jelgavas izaugsme visās nozīmēs
un nozarēs ir bijusi stabila,
pārliecinoša un acīmredzama.
Vienmēr būs kāds oponents, pat vislabākajam lēmumam un rīcībai,
jo vajadzību taču ir tik daudz, bet naudiņas visam nekad nepietiks.
Ļoti svarīgi ir, lai pilsētā viss attīstītos simetriski – atbilstoši šodienas situācijai, bet izvirzīto mērķu virzienā. Simetrija un līdzsvars
ir ļoti svarīgs krīzes brīžos.
Kā mazināt iedzīvotāju vienaldzību, pārliecināt par līdzdalības,
līdzatbildības nozīmi, sākot ar sava īpašuma sakopšanu, uzturēšanu līdz aktīvai patriotiskai domai un darbībai Jelgavas labā?
Kaut vai pelēcības mazināšanai. Kopēji izveidotā saudzēšanai.
Kurš sāks pirmais? Man liekas, ka pirmie jau ir! Ivanofrankovskā
un Baranovičos, Jelgavas sadraudzības pilsētās, redzēju vietējo
uzņēmēju izgatavotas un savai pilsētai uzdāvātas muzikālas
izgaismotas strūklakas un mazās arhitektūras priekšmetus, ar
ko tās no sirds lepojas. Mēs arī lepotos!
Labas domas un aktīvu rīcību jau no pirmās jaunā gada dienas!
Un veselību!»
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Jelgavas sadraudzības pilsētās

Tas bija tikai mirklis, un sabruka savulaik uzceltais, bet tā arī nekad
neizmantotais ūdenstornis pie Jelgavas 4. vidusskolas. Praktiski
tas bija arī starta šāviens Zemgales Olimpiskā centra būvniecībai,
kas nu jau ir zem jumta, bet nākamgad sagaidīs sportistus.
Foto: Ivars Veiliņš un no sadraudzības pilsētu arhīva

Teātra izrādes, koncerti, festivāli, svētki – to visu jelgavniekiem
šovasar jau citā kvalitātē ļāva izbaudīt rekonstruētais Uzvaras
parks. Īpašu auru parkā veselu trīs mēnešu garumā radīja smilšu
skulptūras – tās tika uzbūvētas festivāla laikā jūnija vidū, bet
parku pameta tikai septembrī.

Šogad pirmo reizi pilsētā pamanījām, pašvaldības policistus
patrulējam ne tikai automašīnās un kājām, bet arī pārvietojoties ar skuteriem – gan ekonomiski izdevīgāk, gan vieglāk
manevrēt.

Gaisa baloni debesīs mūs šogad lutināja. Tos varēja manīt
ne reizi vien. Arī 4. aprīlī, kad ik
gadu tiek atzīmēts gaisa balonu lidojumu sākums Latvijā.

Tāda mierīga un klusa ir Haleforsa Zviedrijā Ziemassvētku laikā.
Taču šis gads tur nebūt nav bijis
tik rāms – augustā ievēlēts jauns
pašvaldības mērs Pīters Karlsons. Viņš nomainīja iepriekšējo
mēru Penti Suponenu, kurš šajā
amatā bija strādājis 12 gadus.
Novembrī 90 procentu māju
Grythyttan mazpilsētā tika
pieslēgti optiskajam kabelim,
līdz ar to šī mazpilsēta kļuvusi
par pirmo visā Zviedrijā, kas tik
plašam iedzīvotāju lokam piedāvā TV, telefona un interneta
ātrgaitas pieslēgumu. Vēl šogad
Haleforsai tika piešķirts tituls
«2008. gada labākā pašvaldība
skolu kategorijā». Konkurss norisinājās starp 12 pašvaldībām
Orebro apgabalā. Tāpat šovasar uz Grythyttan no Sundsvall pilsētas tika piegādātas 15 «Cognac» mucas – tiek plānots, ka tās tiks iekļautas topošā kulinārijas muzeja ekspozīcijā. Lielākajā
no mucām ietilpst 25 000 litru grādīgā dzēriena.
Šķiet, Belostoka Polijā šogad īpašu uzmanību pievērsusi infrastruktūras attīstībai
– pilnībā atjaunotas
ielas vairāku kilometru garumā, pabeigta pilsētas galvenā
laukuma, kas atrodas vecpilsētas sirdī,
atjaunošana. Tāpat
pabeigti vairāki privātprojekti, to skaitā
arī komerciālie centri,
kas tapuši, vienlaikus
rekonstruējot arī tuvējās ielas.

Tēlnieks Pauls Jaunzems šogad
izveidoja piemiņas akmens
maketu dziedātājai Norai
Bumbierei, lai nākotnē Jelgavā
taptu arī piemineklis.

No šī gada Jelgavai ir sava mobilā gaisa kontroles laboratorija,
kas ir vienīgā Latvijā. Šobrīd tā
katru nedēļu dažādās pilsētas
vietās veic gaisa monitoringu.

Šauļos mīl svētkus – gada laikā
tur notikuši vairāki ievērojami
festivāli: Ziemas festivāls, Šrove
festivāls, «Jautrais akordeons»,
Sakrālās mūzikas festivāls pirms
Lieldienām, Studentu pavasara
festivāls, «Saules bērni», starptautiskais Frenkelis Villa vasaras
festivāls, starptautiskais folkmūzikas festivāls «Sauleszieds»,
taču, šķiet, nu jau pāris gadu
viens no pilsētnieku visiecienītākajiem ir pasākums «Mazais
Šauļu pilsētnieks». Tas notiek
kopš 2004. gada un jau iekļauts
Lietuvas rekordu grāmatā. Šajā
pasākumā Starptautiskajā bērnu
aizsardzības dienā vienkopus tiek
aicināti visi pilsētas jaundzimušie, kuriem pašvaldība dāvina
jaukus piemiņas suvenīrus.

Jelgavas domes deputāti vērtē gadu
Voldemārs Strīķis:
«2008. gads aiziet vēsturē. Tas
pievienojas pilsētas augsmes daudzajiem gadiem. Aizvadītā gada
daudzo ieguvumu vidū mani
priecē, ka izglītība, skolas, bērni
saņēma līdzekļus no iecerētā ar
uzviju.
Ceru, ka paredzamās nākamā
gada grūtības neaizēnos līdzšinējo pūļu ieguvumus. Mans moto:
taupīsim, bet nekļūsim skopi. Nenošķirsimies, cenšoties vienatnē.
Kopdarbībā mūsu spēks!»

to, ka ir izdevies iedibināt ļoti nepieciešamu pasākumu skolēniem
– «Karjeras nedēļu», lai uzlabotu skolēnu izpratni par profesijām,
darba tirgu. Jelgavas uzņēmumiem ir nepieciešams ilgs un pacietīgs
darbs, un to ir izdevies sekmīgi uzsākt.
Satrauc, protams, bezdarba pieaugums, jo tas samazinās ieņēmumus, tas ir, budžetu Jelgavas pilsētai, radīs patēriņa tālāku samazināšanos. Satrauc jaunatnes morālo vērtību un izpratnes par darbu
nākotnē straujā lejupslīde – kāda būs mūsu sabiedrība pēc laika, kādi
būs viņi, šīs sabiedrības veidotāji. Vēl satrauc, protams, katastrofālais
iekšpagalmu stāvoklis, kur faktiski nekas nenotiek – stāvlaukumu
trūkumu dēļ mašīnas ir likvidējušas pēdējās zaļās zonas paliekas, un
tas, ka aktīvās atpūtas iespējas ir tuvu nullei – trūkst nelielu sporta un
spēļu laukumu, jo nav piešķirti pienācīgi līdzekļi to iekārtošanai.
Tomēr pāri visam Latvijai šogad ir 90 gadu. Pirmoreiz pa visiem
šiem gadiem bija patiešām svētku sajūta. Lai mums visiem pietiek
spēka, pacietības, sīkstuma šo grūto periodu pārvarēt. Visiem Dieva svētītus, gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno
gadu!»

Nekas netiek darīts, lai efektīvāka kļūtu Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes darbība, no pilsētas iedzīvotājiem par JNĪP
darbu ir daudz sūdzību. Jelgavas dome vispār neatbalsta Otrā
pasaules kara antihitlera koalīcijas veterānus. Bija un ir iespēja
nopirkt bērnudārzu Aspazijas ielā (bijusī Spīdolas ģimnāzija), kur
būtu iespējams izvietot 400 bērnus, bet pilsēta nolēma paplašināt
bērnudārzu Tērvetes ielā ar 96 vietām, kas izmaksās apmēram
divus miljonus latu.»

Valdis Sutens:
«Atskatoties uz aizejošā
gada Jelgavas pašvaldības
veiktajiem darbiem, jāakcentē gan pozitīvas attīstības
iezīmes, gan varbūt ne tik
Māris Narvils:
spoži pieņemtie lēmumi.
«Visatzinīgāk vērtēju jauno
Novēlota, bet tomēr ir sākta
uzņēmumu ienākšanu Jelgavā:
līdzekļu investīcija ne tikai
Jelgavas Biznesa parkā un Lancentrālo ielu sakārtošanā,
gervaldes ielā (SIA «Modulex
Maksims Galkins:
bet arī pilsētas nomalēs, un
Invest Latvija», SIA «Nordic
«Kā pozitīvais šajā gadā jāmin
it īpaši priecē, ka ir realizēti projekti iekšpagalmu sakārtošanā.
Metalplast», SIA «Pet Baltija»),
tas, ka ir saremontēta Tērvetes
Turpina realizēties energoefektivitātes paaugstināšanas projekti
kā arī jaunās a/s «Amo Plant» auiela, Kalnciema ceļš, Loka mapašvaldības ēkās.
tomobiļu ražotnes sekmīgu celtģistrāle un Brīvības bulvāris.
Negribētu teikt, ka kāds no Jelgavas domes šogad pieņemtiem
niecību, jo šo uzņēmumu sekmīgs
Arī tas, ka tika nopirkti sociālie
lēmumiem pašlaik negatīvi atsauktos uz iedzīvotāju labklājību,
piemērs pierāda, ka Jelgava var
dzīvokļi maznodrošinātajām
tomēr pārredzamā nākotnē šie projekti varētu gulties uz nodokļu
atdzimt kā jaunu uzņēmumu un
ģimenēm.
maksātāju pleciem. Manuprāt, neveiksmīgi soļi ir iejaukšanās
mašīnbūves pilsēta. Kā pozitīvais
Kā negatīvais – tas, ka JelgaZemgales Ledus halles privātajā biznesā ar naudas līdzekļu
noteikti ir jāmin Brīvības bulvāra
vas domei ir daudz kredītsaisieguldījumu; jautājums par «Zemgales INFO» izveidošanu un
kapitālā sakārtošana un par ietaupītajiem līdzekļiem noasfaltētais tību, kas negatīvi atspoguļosies
finansēšanu; līdzdalība Zemgales Olimpiskā centra izveidē.
Kalnciema ceļš un Tērvetes iela, kas nedaudz, bet tomēr ir pavirzījis nākamo gadu budžetos. Arī ietvju stāvoklis daudzās ielās pašlaik ir ļoti
Visiem Jelgavas iedzīvotājiem novēlu gaišus Ziemassvētkus un
uz priekšu ielu katastrofālo stāvokli. Kā trešo noteikti gribu minēt sliktā stāvoklī, cilvēki ratiņkrēslā daudzviet nemaz nevar izbraukt. izturību 2009. gadā!
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Gala redakciju apspriedīs pavasarī.
Priekšlikumus var iesniegt tagad
 Anna Afanasjeva

Objektīvu iemeslu
dēļ Jelgavas teritorijas plānojuma posmā līdz 2020. gadam
galīgās redakcijas
nodošana sabiedriskajai apspriešanai ir
ieilgusi. Tas saistīts ar
grozījumiem Aizsargjoslu likumā. Pašlaik
zemes īpašnieki un
citi interesenti sagatavotajam dokumentam, kā arī pilsētas
Teritorijas apbūves
noteikumiem pašvaldībā var iesniegt
savus priekšlikumus,
lai iespējamo zonējuma izmaiņu gadījumā
nebūtu jātērē laiks
atkārtotai to sabiedr i s k a j a i a p s p r i e š anai.
Pēdējos divos gados intensīvi strādāts pie pilsētas jaunā
teritorijas plānojuma. Pirmā
redakcija sabiedriskajai apspriešanai bija nodota pagājušā gada beigās – no 15. oktobra
līdz 26. novembrim varēja
iepazīties ar izstrādāto plānojumu un iesniegt priekšlikumus. Pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte atgādina, ka šā gada sākumā teritorijas plānojumu atbilstoši
saņemtajiem iebildumiem un
priekšlikumiem bija paredzēts
pilnveidot un nodot atkārtotai
sabiedriskajai apspriešanai,
lai pēc tam apstiprinātu.

Aizsargjoslu likuma
dēļ plānojums apstājas

Taču šajā laikā Ādažu un
Garkalnes pašvaldību teritoriju plānojuma lietās applūstošo
teritoriju dēļ Satversmes tiesa
pieņēma divus spriedumus.
Tajos pirmo reizi atklājās tiesas skaidrojums, kādā veidā
ir piemērojams pastāvošais
Aizsargjoslu likums. «Pirms

tam pastāvēja vairākas interpretācijas, un pilnīga jeb 100
procentu applūstamība pārsvarā tika attiecināta tikai uz
upju aizsargjoslām. Arī spēkā
esošajā Jelgavas teritorijas
plānojumā tajās nebija atļauta būvniecība. Satversmes
tiesa savukārt traktēja, ka
aizsargjosla jānosaka visas applūstošās teritorijas platībā un
tajā būvniecība nav atļauta.
Jelgavas gadījumā no 60 teritorijas kvadrātkilometriem
šīs platības aizņēma 26 kvadrātkilometrus, lai gan dabā
vairums šo teritoriju nekad
nebija applūdušas,» likuma
piemērošanu tiesas izpratnē
raksturo G.Osīte.
Vadoties no tā, ka applūšanas iespējamību nosaka,
ņemot vērā zemes virsmas
augstuma atzīmi pret jūras
līmeni, Jelgavā applūšanas
riskam bija pakļauti minētie
26 kvadrātkilometri jeb nepilna puse no pilsētas teritorijas.
Pārējo vidū pie tām piederēja
arī Dobeles šosejai piegulošās
platības starp līnijām, kuru
teritorijai jau bija apstiprināti
detālplānojumi un atbilstoši
tiem iedzīvotāji un attīstītāji
likumīgi bija uzsākuši infrastruktūras veidošanu un ēku
būvniecību. «Paliekot spēkā
šim likuma traktējumam, visas minētās darbības būtu uzskatāmas par nelikumīgām,»
situācijas nopietnību uzsver
pilsētplānošanas speciāliste.
Jelgava un pārējās pašvaldības, kur pastāv plūdu draudi,
bija pamatoti satraukušās. Izprotot pavērsiena nopietnību,
operatīvi reaģēja Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu
ministrija. Aktīvi tika uzsāktas sarunas par izmaiņām
Aizsargjoslu likumā. Arī mūsu
pašvaldība sniedza priekšlikumus izmaiņām normatīvajā
aktā, lai nonāktu pie kompromisa un likums netraucētu pilsētas attīstībai un vienlaikus
neietekmētu vidi. Grozījumus
Aizsargjoslu likumā pieņēma

aprīlī. Savukārt metodiku,
kādā veidā nosakāmas applūstošās aizsargjoslas, likumā
bija paredzēts izstrādāt un
apstiprināt līdz jūnijam.
Laikā, kad aizsākās peripetijas Aizsargjoslu likuma
traktējumā un izstrādātas tā
izmaiņas, Jelgavas teritorijas
plānojums tālāk netika virzīts. Tika gaidītas izmaiņas
un metodika, lai zinātu, kā
izvairīties no neprecizitātēm
un pareizi rīkoties tālāk.

Process prasīja
vairāk laika un darba

«Tiklīdz stājās spēkā grozījumi Aizsargjoslu likumā
un izstrādātā metodika, sākām strādāt pie aizsargjoslu
noteikšanas. Sākumā likās,
ka darbu paveiksim daudz
ātrāk. Īstenībā process izrādījās krietni darbietilpīgāks
un laikietilpīgāks. Tas bija
saistīts ar speciālistu rīcībā
esošajiem materiāliem. Piemēram, topogrāfiskie mērījumi
daudzviet bija novecojuši, bet

jaunu nebija. Tāpēc nolēmām
visas šīs teritorijas pārbaudīt
dabā. Un speciālisti visas upju
palienes pļavas, upju krastus
un citas platības izstaigāja
un pārbaudīja. To pabeidzām
oktobrī. Tad sākās kamerālie
darbi – applūstošo teritoriju
iezīmēšana kartē atbilstoši
metodikai,» par darbu pie
teritorijas plānojuma stāsta
G.Osīte.
Viņa atgādina, ka pati pirms
metodikas stāšanās spēkā
iedzīvotājiem skaidroja, ka
jaunais teritorijas plānojums
tiks izstrādāts ātrāk un tā sabiedriskā apspriešana notiks
vēl šogad. Taču minēto iemeslu dēļ, kā arī zinot teritorijas
plānojuma iespējamo seku
nopietnību, darba sasteigšana
šajā gadījumā nav labākais sabiedrotais. Proti, aiz šī dokumenta stāv zemes īpašumi un
finansiālās vērtības – teritorijas, kas kartē būs iekļautas kā
applūstošas, nebūs iespējams
apbūvēt. Speciālisti atbilstoši
metodikai vērtējuši katru at-

sevišķu gadījumu.
pārvaldes speciālistu rokās.
Pašlaik pilsētas teritorijas Darba grupās diskusijas par
plānojuma darba versija ir ga- šo materiālu vēl turpinās,
tava. Pirms nodošanas sabied- bet janvārī procesu pabeigs.
rības izvērtēšanai pašvaldība Sabiedriskajai apspriešanai
to saskaņos
abi dokumenti
ar atbildīga- Iedzīvotāji ar Jelgavas teritorijas nonāks reizē.
jām institūci- plānojumu posmam līdz 2020.
Pašlaik, kamēr
jām – Latvijas gadam vēl pirms tā nodošanas tas vēl nav noĢeoloģijas un sabiedriskajai apspriešanai var ie- ticis, Attīstības
meteoroloģi - pazīties, saņemt speciālistu skaid- un pilsētplānojas aģentūru rojumus par izstrādāto redakciju šanas pārvalde
un Reģionālo un izteikt savus priekšlikumus ir atvērta priekšJelgavas pašvaldības Attīstības
vides pārvaldi.
likumiem. Zemes
un pilsētplānošanas pārvaldē,
To paredzēts iepriekš sazinoties ar pašvaldības īpašnieki un citi
veikt janvārī. Informācijas aģentūru pa tālruni interesenti pārP l ā n o j u m a 63005537.
valdē var iepasabiedriskā
zīties un saņemt
apspriešana varētu notikt skaidrojumus par izstrādāto
pavasarī.
redakciju. «Ja kādam zemes
īpašniekam vai citam intereAicina savlaicīgi
sentam ir priekšlikumi teriiesniegt priekšlikumus
torijas plānojumam, apbūves
Kamēr vieni speciālisti strā- noteikumiem vai teritorijas
dāja pie applūstošajām terito- izmantošanai, tos svarīgi ierijām, Attīstības un pilsētplā- sniegt vēl pirms sabiedriskās
nošanas pārvalde vēlreiz iz- apspriešanas. Ja tās laikā savērtēja arī sagatavoto Jelgavas ņemsim iebildumus vai ieteritorijas izmantošanas un dzīvotāju priekšlikumus, ja
apbūves noteikumu pirmo re- kāds gribēs mainīt savai zemei
dakciju. «Pie noteikumiem tik atļauto izmantošanas veidu
tiešām ir nopietni strādāts, lai un speciālisti to atbalstīs, būs
ikvienam, kam tie būs nepie- jārīko atkārtota sabiedriskā
ciešami – potenciālajiem būvē- apspriešana,» skaidro G.Osīte,
tājiem, zemes īpašniekiem un uzsverot, ka pēdējie grozījumi
attīstītājiem –, Jelgavas paš- Ministru kabineta noteikuvaldībā pastāvošās prasības mos par pašvaldību teritoriju
par teritorijas izmantošanu plānošanu nosaka, ka jebkura,
un apbūvi būtu skaidri sapro- pat vismazākā, zemesgabala
tamas un nepārprotamas,» atļautā zonējuma maiņa atuzsver G.Osīte. Tāpat ņemts kārtoti jānodod sabiedriskai
vērā, lai dokuments būtu efek- apspriešanai. Tas savukārt pratīvs instruments Būvvaldes un sīs papildus laiku un paildzinās
Attīstības un pilsētplānošanas dokumentu stāšanos spēkā.

Trešdiena, 2008. gada 24. decembris
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Mīlestības un miera ieskauts,
durvis ver karmelīšu klosteris
 Zane Auziņa

Nabadzība, paklausība, šķīstība – trīs pamata solījumi,
kurus apņemas pildīt mūķene. Papildu tam viņai arī
jāpieņem lēmums, vai Dievam kalpot izolēti no sabiedrības un dienas aizvadīt vientuļās lūgšanās vai arī gluži
pretēji – iet pie cilvēkiem un palīdzēt tiem rast atbildes
uz jautājumiem. Jelgavā jau pusotru gadu darbojas
māsas karmelītes – mūķenes, kas papildu pamata
paklausības un šķīstības solījumiem izvēlējušās Dievam
kalpot ar Tā vārda sludināšanu, palīdzības un atbalsta
sniegšanu, arī izglītošanu. Sestdien tika iesvētīs, bet
kopš svētdienas ir arī apdzīvots jaunais Bērniņa Jēzus
māsu karmelīšu klosteris tepat, Jelgavas centrā, līdzās
Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrālei Katoļu ielā.
Šobrīd ēku apdzīvo trīs māsas, bet vieta tajā paredzēta
vēl trijām. Pretēji pierastajam, ka klosteris ir noslēgta
vide, kurā ienākt ļauts vien retajam, svētdien tā durvis
bija atvērtas ikvienam interesentam, kas vēlējās izzināt,
kas īsti slēpjas aiz klostera ēkas mūriem. Izdevību iekļūt
klosterī izmantoja arī «Jelgavas Vēstnesis».
«Piekrītu, ka daudziem vārds
«klosteris» saistās ar mistiku. Ar
noslēpumainību, pat dīvainiem
rituāliem. Tas noteikti filmu iespaidā, kā arī sekas no padomju
gadiem, kad baznīcas noliedza.
Taču jāatzīst, ka jelgavnieki sāk
pierast pie mūķenēm un mūsu dēļ
uz ielu apmalēm vairs nebrauc,»
izrādot jaunās klostera telpas,
teic māsa Deogrācija. Viņa Jelgavā
darbojas kopš 2006. gada vasaras
un pateicībā uzlūko jauno klosteri.
Tad, paskaidrojot teikumu par
mašīnu braukšanu uz apmalēm,
piebilst, ka pirmajā gadā Jelgavas
ielās viņu melnbaltais habits – tradicionālais mūķeņu apģērbs – licis
daudziem atskatīties. «Mēs patiesi
bijām kas neierasts, un gadījās, ka
uz mums tik aizrautīgi atskatās,
ka mašīna no ceļa nostūrē. Taču
tagad esam pie sevis pieradinājušas, jautājumu kļūst mazāk. Bet,
lai kliedētu tos, kas vēl palikuši, kā
arī izskaustu nezināšanas radītos
mītus, šodien esam plaši atvērušas
jaunā klostera durvis. Prieks, ka
interesentu ir tik daudz, kaut
saprotams, ka šodien daudzi dodas
uz baznīcu un pēc tam, bīskapa
aicināti, apmeklē arī klosteri,»
svētdienas rītā teic māsa, vērojot
kārtējos ziņkārīgo apmeklētāju
skatienus.
Izrādot jauno klosteri, māsa
Deogrācija vispirms parāda kapelu – māsu lūgšanās vietu –,
tad vienkārši iekārtotās apmeklētāju pieņemšanas telpas un
virtuvi. Bet vēlāk ļauj ieskatīties
arī jaunās ēkas 2. stāvā, kur
apmeklētājiem ieeja būs liegta
– šeit iekārtotas sešas nelielas
māsu istabiņas. Katrā no tām ir
gulta, neliels plaukts, galds un
krucifikss. Istabiņās, ko māsas
jau apdzīvojušas, ir arī Bībele,
Jaunavas Marijas attēli un līdzīgas lietas, kas neļauj aizmirst, ka
atrodies klostera ēkā.

Vienkārša, bet
plaša ir arī virtuve,
kur māsas gatavo
maltīti sev un viesiem. Papildu šiem
ikdienas pienākumiem māsa Agnese
vada arī mūzikas
nodarbības un kori.
Mācēdama spēlēt
ērģeles, viņa ir liels
atbalsts dievkalpojumos.

No sarga un bīskapa
mājas par klosteri

Savukārt bīskaps Antons Justs
piebilst, ka savulaik ēkai, kas
pārbūvēta par klosteri, bijuši dažādi izmantošanas veidi. «Agrāk
tā bija neliela vienstāva mājiņa
ar četrām istabām. Tajā dzīvoja
sargs, kādu laiku arī es. Savukārt
karmelīšu klostera māsas pusotru
gadu mitinājās viņām piemeklētā
dzīvoklī Raiņa ielā. Saprotams,
tas bija šaurs un neļāva māsām
pilnībā pildīt pienākumus, kas
paredz arī apmeklētāju pieņemšanu – to cilvēku uzklausīšanu, kas
meklē ceļu pie Dieva, kas nonākuši
grūtībās, kam ir daudz jautājumu
un maz atbilžu. Tā radās doma
kādreizējo sarga ēku pārbūvēt
par klosteri, kas nu arī paveikts,»
stāsta A.Justs. Viņš atklāj, ka ēkas
būvprojektu izstrādāja katoļu
draudzes loceklis, kas par darbu
neprasīja ne santīma. Savukārt
būvniecību īstenoja firma «Alabastrs», kas maijā, sākot darbu,
apņēmās to pabeigt pusgada laikā
un solījumu arī pildīja. «Ēkai tika
piebūvēta papildus telpa, kur šobrīd atrodas māsu lūgšanās vieta
– kapela. Tika uzbūvēts arī 2. stāvs
– māsu privātās telpas,» stāsta
bīskaps, atklājot, ka kopumā darbi
izmaksājuši apmēram 200 tūkstošus latu: «Summa nav maza,
bet par draudzes līdzekļiem un,
pateicoties katoļu draudzēm Vācijā
un ASV, mums tas izdevās.»

Māsu
istabiņas
ir vienkāršas – vien
neliels
skapis,
gulta un
galds. Katrā telpā
gan neiztrūkstoša
lieta ir Bībele, krucifikss un
Jaunavas
Marijas
attēli.

Bīskaps Antons Justs atklāj, ka pirms četriem gadiem uzrunājis
karmelīšu klosteri un lūdzis tam nosūtīt māsas arī uz Jelgavu.
Tagad, kopā ar māsu Natāliju dodoties jaunajā klostera ēkā,
bīskaps atzīst, ka nu māsas varēs mitināties vienkāršās, bet
labās telpās, kas daudz plašāk ļaus arī palīdzēt cilvēkiem.

lai aizstātu savas priekšgājējas.
«Jāteic, māsa Agnese, kas lieliski
prot ērģeļu spēli, ir liels atspaids
arī mūsu draudzes dievkalpojumos. Viņa arī bērniem māca mūziku un vada jauniešu kori. Māsas
aktīvi darbojas māmiņu klubā,
sniedzot atbalstu jaunajām ģimenēm. Tāpat ir darbs ar tiem cilvēkiem, kas meklē
atgriešanos pie
Dieva vai ceļu pie
tā. Māsas strādā
arī ar jaunajiem
pāriem, kas vēlas
iet kopīgu ceļu,
dibinot ģimeni ar
Dieva klātesamību. Viņas palīdz
meklēt atbildes
uz jautājumiem,
uzklausa grūtā
brīdī,» stāsta bīskaps. Jāpiebilst,
ka māsas palīdz uzkopt arī dievMāsām pienākumu
namu, vada Svētdienas skolu un
netrūkst
Bīskaps teic, ka karmelīšu klos- dara daudz citu lietu.
teris māsas nosūta veikt savus uzdevumus uz dažādām vietām, taču Diena sākas
kopš 2006. gada vasaras Jelgavā pēc pulksten sešiem
Bet māsa Deogrācija atklāj
nemainīgi darbojušās trīs māsas.
Tiesa, no viņām visu šo laiku Jel- mūķeņu ikdienas režīmu, kas ir
gavā uzturējusies vien māsa Deo- visai saspringts. «Katru dienu
grācija, bet māsa Agnese un māsa mēs ceļamies bez piecpadsmit
Natālija Jelgavā nosūtītas vēlāk, minūtēm sešos – izņēmums ir
vien svētdiena, kad ļauts celties
pulksten septiņos. Tūdaļ pēc pamošanās mums ir lūgšanas, pēc kā
dodamies uz dievkalpojumu. Tam
seko brokastis, tad ikdienas darbi
– tiekamies ar cilvēkiem, uzkopjam baznīcu, veicam mājas darbus
– gluži tādus pašus kā ikviena
saimniece savā namā, gatavojam
arī pusdienas. Pulksten 12 ir pusdienu lūgšana, bet vienos dienā
– pusdienas. No pulksten diviem
līdz trijiem – laiks, kad varam pabūt vienatnē. Tad mēs lūdzamies
un esam klusumā. Pēc trijiem
atgriežamies pie saviem ikdienas
darbiem, kas turpinās līdz sešiem.
Tam seko lūgšanas stunda un
Tāpat kā visas klostera telpas arī kapela iekārtota ļoti vienkārši. vakariņas. Vēlāk mums bieži vēl ir
Gaišajā telpā ir vien altāris un krēsli, kur katru dienu vairākas tikšanās ar cilvēkiem, nodarbības
Foto: JV ar jauniešiem. Šis ir arī apmeklēreizes māsas nododas kopīgām lūgšanām.

tajiem bagātākais laiks – pa dienu
daudzi strādā, tādēļ laiku sevis un
Dieva izzināšanai var atvēlēt tikai
vakarā. Pirms pulksten astoņiem
ir vakara lūgšana, tad vēl ir nedaudz laika pabūt klusumā, bet
ap pulksten pusvienpadsmitiem
mums jādodas pie miera,» detalizēti savu dienas ritumu atklāj
māsa.
Viņa gan
piebilst, ka ne
bez pamata cilvēki uzskata,
ka klosteris ir
noslēgta vieta,
kurp parasti citiem ieeja liegta. «Ir dažādas
konfesijas un
dažādas klosteru kongregācijas. Ir klosteri, kur mūķenes vai
mūki dienas aizvada vientulībā un
dziļās lūgšanās. Karmelīšu klostera māsas tāpat lūdzas – gan vienatnē, gan kopā, taču mūsu darbs
ir vērsts uz cilvēkiem, tādēļ arī
esam pieejamākas, redzamākas,»
skaidro māsa Deogrācija, kuras
vārds tulkojumā no latīņu valodas
nozīmē «pateicība Dievam».

Māsu kļūst vairāk

«Šobrīd man ir zināmas desmit
sievietes, kas izteikušas vēlmi
kļūt par mūķenēm. Viņas atrodas
dažādās formācijas stadijās – kāda
tikai uzsākusi ceļu līdz šim statusam, citām noteiktais pārdomu
laiks tuvojas noslēgumam. Viņu
vidū ir arī vairākas jelgavnieces,
un, lai gan tas nenozīmē, ka tieši
šīs māsas, dodot solījumu Dievam,
tiks nosūtītas kalpošanai uz Jelgavu. Taču ir skaidrs, ka klosteris
kļūs plašāks, jo atrodas aizvien
vairāk sieviešu, kas tajā redz savu
aicinājumu,» teic māsa.

Klosterī un ģimenes dzīvē
maz atšķirīgā

Jāpiebilst, ka Latvijā karmelīšu klostera māsas kopš
1999. gada darbojas Rīgā, bet

kopš 2001. gada – arī Gulbenē.
Pieņemot lēmumu par pilnīgu
kalpošanu Dievam, mūķenes
kandidātes dodas uz Poliju, kur
ir karmelīšu klostera pamati un
formācijas vieta. «Pirmajā gadā
kandidātes iepazīst klostera dzīvi
un cenšas saprast, vai šis patiesi
ir tas ceļš, kas viņām ejams. Pēc
pirmā tāpat kā pēc otrā gada pretendentes jebkurā brīdī var mainīt savu lēmumu un no klostera
iziet. Patiesībā kopējais pārdomu
laiks ilgst piecus gadus – tikai
pēc tam, ja māsas pārliecība nav
mainījusies un viņas lēmuma
pareizību atzīst arī formācijas
klostera māsas, viņa sniedz savu
solījumu Dievam. Ir jāsaprot, ka
kalpošanas solījumu ļauj sniegt
tikai tām sievietēm, par kurām
ir redzams, ka klostera dzīve
tās dara laimīgas. Ja apkārtējās
māsas redz, ka klosteris sievieti
dara nelaimīgu, viņai iesaka
savu ceļu meklēt citviet,» skaidro
māsa Deogrācija. Viņa pati mūķenes ceļu sākusi pirms desmit
gadiem. Vēl desmit gadus pirms
tam bijusi ceļā uz šī lēmuma pieņemšanu. «Skatoties filmas un
lasot dažādus romānus, cilvēkos
iesakņojies uzskats, ka par mūķeni vai mūku cilvēks izvēlas kļūt
nelaimīgas mīlestības dēļ. Vēlos
gan teikt, ka tā nav taisnība – ja
cilvēks klosterī meklē tikai patvērumu no mīlestības, viņš šeit
neizturēs pat nedēļu. Patiesībā
klosteris, šī kalpošana Dievam ir
mīlestība. Tikai to izjūtot, tu vari
kļūt par mūķeni vai mūku,» teic
karmelīšu klostera māsa. Viņa
atzīst, ka pirmo reizi par mūķenes ceļu iedomājusies 14 gadu
vecumā. Bet tikai pēc desmit
gadiem, kuru laikā pabeigta arī
augstskola un iepazīta mīlestība
pret vīrieti, sapratusi, ka viņas
pareizais ceļš tomēr ir pilnīga
kalpošana Dievam. «Man nebija
nelaimīgas mīlestības. Man bija
draugi, arī ļoti tuvi draugi, taču
savu īsto vietu atradu klosterī,»
teic māsa, piebilstot, ka dzīvei
klosterī gan ir maz atšķirīgā
no ģimenes dzīves. «Jā, mēs
esam devušas šķīstības solījumu,
taču citādi mūsu dzīve ne ar ko
būtisku neatšķiras. Jebkuram
cilvēkam, pieņemot lēmumu par

ģimenes veidošanu, par savas
dzīves saistīšanu ar otru cilvēku,
ir jāpieņem arī lēmums par sevis
ierobežošanu, par atteikšanos
no daudzām lietām. Ja cilvēks
izdara šo lēmumu, viņš to izdara apzināti un, jūtoties ar to
laimīgs, solījumu tur. Tāpat ir
ar klostera māsām,» pārliecināti
teic mūķene.

Galvenais uzdevums –
rast mīlestību

Bet, vērojot cilvēkus, ar kuriem
ik dienu sanāk strādāt, māsa Deogrācija teic, ka šodienas galvenā
nelaime ir mīlestības trūkums.
«Cilvēki steidz pagūt tik daudzas
lietas, domā par naudu un aizmirst par mīlestību. Taču, ja nav
mīlestības, cilvēks nespēj ražīgi
strādāt, nespēj rast laimi savā sirdī
un iedegt to otrā. Te arī ir galvenais iemesls mūsu darba ražīguma
trūkumam. Tādēļ ikvienu aicinu
padomāt par lietām, kas patiesi ir
svarīgas. Tad paši būsiet pārsteigti, cik viegli un labi atrisinās viss
pārējais,» teic karmelīšu klostera
māsa. Viņa atgādina, ka katram,
kuram ceļš pie Dieva un miera ir
daudzu jautājumu apgrūtināts,
vienmēr atvērtas būs arī klostera
durvis, kur māsas palīdzēs rast
atbildes, saskatīt vienkāršās patiesības un ejamo ceļu.
• Karmels ir kalnu grēda Vidusjūras krastā starp Galileju un Jeruzālemi, kur no pravieša Elija laikiem
Dievs devis mājvietu tiem, kas
ilgojas pēc vientulības.
• Bērniņa Jēzus karmels ir kontemplatīvi apustuliska kongregācija.
Dibināta Polijā 1921. gada 31.
decembrī.
• Māsas nēsā skapulāru jeb habitu
– Karmela Dievmātes tērpu. Tā ir
zīme, kas liecina par piederību
Dievam un Marijai.
• Sevis svētdarīšana tiek īstenota
caur nabadzību, paklausību un
šķīstību.
• Māsas palīdz dvēseļu aprūpes
darbā, katehizējot un apmācot
bērnus, jauniešus, pieaugušos,
vada bērnudārzus, organizē rekolekcijas, kā arī pilda ērģelnieces un
sakristānes pienākumus, kalpojot
draudzē.
• Bīskapa uzaicinātas, 2006. gadā
māsas uzsāka kalpošanu Jelgavas
katedrāles draudzē.
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dāvanas

Caur dāvanu apliecinām mīlestību
 Sintija Čepanone

Dāvana – tas ir veids,
kā mēs apliecinām savu
mīlestību. Un nav svarīgi, vai tā ir liela vai
maza, bagātīga vai pieticīga – galvenais, lai tā
būtu dāvināta no sirds.
Šādu atziņu «Jelgavas
Vēstnesim» pauž aptaujātie mācītāji.
«Man pašam patīk, ja mani
svētkos atceras, pasniedzot dāvanu, un mani pieci bērni arī
gaida iepriecinājumu. Dāvināt
noteikti nav grēks, tā ir iespēja ar
savu rīcību apliecināt mīlestību
tuvākajiem,» teic Jelgavas Vasarsvētku draudzes mācītājs Agris
Ozolinkevičs. Un viņam piekrīt
Sv.Annas katedrāles mācītājs
Tālis Rēdmanis, akcentējot, ka
sarūpēt dāvanas pat ir ieteicams,
jo tas cilvēkam māca ne tikai
domāt par sevi, savu labumu, bet
arī daļiņu atvēlēt citiem.

Mācītāji ir vienisprātis, ka mūsdienās jau dāvināšana kļuvusi par
tādu kā kultu – mēs skrienam,
meklējam, izvēlamies, esam satraukti. A.Ozolinkevičs novērojis,
ka cilvēki pirmssvētku laikā zaudē
mieru ne jau tāpēc, ka jāizvēlas dāvanas, bet gan tāpēc, ka ambīcijas
pieaug, dažs, pasniedzot dārgu
dāvanu, grib pazīmēties. «Ne jau
dāvanas satrauc cilvēkus, bet gan
tas, ka gribam vairāk, nekā varam
atļauties,» viņš teic. Un tieši tāpēc
nereti izvēlamies to dārgāko, tā cerot apliecināt savu lielo mīlestību.
«Bet dāvanas bagātībā jau nevar
izmērīt mīlestību. Piemēram, kāds
bērniņš saviem vecākiem uzdāvina
paša veidotu zīmējumu, un, ticiet,
mammai un tētim par to ir neizmērojams prieks, aizkustinājums.
Tieši to der atcerēties šajā laikā,
kas daudziem jo daudziem liedz
tērēt milzīgas naudas summas dāvanām,» tā bīskaps Antons Justs.
«Ja to var nopirkt par naudu,
tad tas ir lēts,» kādu senu teicienu
atmiņā atsauc T.Rēdmanis, atgādi-

not, ka pamatvērtības – labu draugu, mīlestību, cieņu – jau nevar
nopirkt par naudu. «Ir lietas, kas
stāv pāri materiālajām vērtībām,»
viņš teic, gan piebilstot, ka daba
nemīl tukšumu – ja cilvēkam
prioritāte nav dvēseliskums un garīgums, tad šo tukšumu visbiežāk
cenšas kompensēt ar ko citu – šajā
gadījumā ar dārgām dāvanām.
A.Justs bilst, ka šajos Ziemassvētkos gan vairāk vērojama
pieticība un cilvēki cenšas atrast
lētāku dāvanu. «Bet tādēļ nevajag
krist izmisumā – bagātīga dāvana
jau neapliecina lielāku mīlestību,»
iedrošina A.Justs, gan sakot,
ka nepareizi būtu arī dzīvot pēc
principa: šajos grūtajos laikos,
kad naudas nepietiek, iztiksim
bez dāvanām. Tad jau sanāktu,
ka tuviniekus mīlam tikai tad,
kad ir pārticība, bet grūtajos laikos
aizmirstam,» tā A.Justs, aicinot
dāvināt, bet ar prātu, bez pārmērībām, neaizmirstot, ka no visām
dāvanām visvērtīgākā ir mīlestība
pret Dievu un līdzcilvēkiem.

Sirds siltuma lādīte
«Nopirkt jau var daudz
ko, protams, arī ļoti
skaistas lietas, taču es
tomēr uzskatu, ka paša
gatavota dāvana ir
daudz vērtīgāka, daudz
sirsnīgāka,» pārliecināta
Jeļena Dubovenko, kas
jau sen vairs neskaita
adītu cimdu, zeķu pārus, cepures un šalles,
kas, pašas darinātas,
kļuvušas par dāvanām
mīļajiem.
Jeļena ir mājturības skolotāja,
kas arī bērniem māca dāvanas veidot pašiem. «Ne jau tikai adīt vai
tamborēt viņiem mācu. Es mācu
prast ieskatīties cilvēka dvēselē,
lai uzminētu, kas otram sagādās
vislielāko prieku,» teic Jeļena. Piemēram, aizvadītās nedēļas nogalē
dāvanas Ziemassvētkos saņēma
viņas kolēģi. Tamborēti eņģelīši,
sedziņas, adīti cimdi – tādas, lūk,
ir Jeļenas dāvanas. «Ar kolēģiem
kopā strādāju jau neskaitāmus
gadus, tāpēc viņus esmu iepazinusi, zinu, kas viņiem patīk, kas
nepatīk, kāda ir viņu dvēsele, kāds
mājās interjers. Latviešu kolēģēm
patīk kaut kas tautiskās, un to
visu es ņemu vērā, katram īpaši
veidojot dāvanas,» teic skolotāja.
Protams, lai ar rokdarbiem apdā-

vinātu visus mīļos, par dāvanām
jāsāk domāt jau savlaicīgi. «Nu
jau arī mani skolēni Ziemassvētkiem dāvanas ir sarūpējuši, un
šie rokdarbi, kaut kur noglabāti,
gaida, kad varēs iepazīties ar savu
saimnieku,» tā Jeļena, atklājot, ka
pašlaik viņi jau domā, kā savējos
iepriecināt Lieldienās.
Jeļena teic, ka Ziemassvētki
neapšaubāmi ir ģimenes svētki,
kas arī jāatzīmē ģimenes lokā.
«Zinu, ka manām mazmeitām
– Simonai un Sofijai – dāvanas nes
Ziemassvētku vecītis, taču parasti
visus apsveicu arī es. Meitenes jau
no manis nemaz negaida dārgas

dāvanas – esmu vecmāmiņa, un
vecmāmiņas dāvina sirds siltumu,
kaut ko ļoti, ļoti dvēselisku. Mans
dvēseles siltums ir pašas radīti
rokdarbi,» tā vecmāmiņa, tomēr
uzskatot, ka nav jāgaida Ziemassvētki, lai iepriecinātu mīļos. To
var darīt visa gada garumā.
Jeļena nav skaitījusi, cik daudz
rokdarbu pa visiem gadiem uzdāvinājusi, taču atklāj: «Man ir tāda
lādīte, kurā glabāju savus rokdarbus, un šī lādīte man ne vienu reizi
vien ir palīdzējusi. Ja man pēkšņi
iegribas kādu iepriecināt, nav
jāskrien uz veikalu – es veru vaļā
lādīti un dāvinu no sirds...»

Viss sākas ar vēstuli
«Reiz pie kādas nabadzīgas
ģimenes durvīm pieklauvēja
ubags un lūdza paēst. Ģimene
viņu aicināja istabā un, kaut
arī paši palika bešā, maltītē
padalījās arī ar ubagu. Kad viņš
aizgāja, izrādījās, ka tas bijis
Ziemassvētku eņģelis, un ģimenei vairs nekad nebija jāpiedzīvo
trūkums...» pāris vārdos pasaku
par Ziemassvētku eņģeli, ko ik
gadu bērniem – deviņgadīgajai
Klintai un trīsgadīgajam Dīvam
– stāsta Ziemassvētku vakarā,
atklāj mamma Līga Damberga.
Visticamāk, Līgas un Sandra
Greilifa mājās jau tagad smaržo
piparkūkas – tās tradicionāli tiek
ceptas 24. decembra rītā. Arī
eglīte ir izrotāta, un mazie nepacietīgi gada Ziemassvētku vecīša
ierašanos. Izrādās, Klintai un
Dīvai dāvanas nes arī rūķi, taču
viņi, kamēr neviena nav mājās,
mazos apciemo ik dienu visas
pirmssvētku nedēļas laikā, bērnu
atstātajā maisiņā ieliekot kādu
našķi, rotaļlietu vai citu noderīgu
mantu, piemēram, cimdus. Līga

teic, ka rūķis mēdz atnākt arī
pēc svētkiem un arī gadu mijā
pamanās sarūpēt kādu pārsteigumu, piemēram, nākamā gada
kalendāru, piparkūku...
Svētkus gaidot, Ziemassvētku
vecītim tiek rakstītas vēstules.
«Tā rakstītāja pagaidām vēl ir
tikai Klinta. Vienu vēstuli viņa
rakstīja skolā, otru – mājās. Sākumā nevarēja izdomāt, ko tādu
paprasīt dāvanā, tāpēc skolā
uzrakstīja to, kas pirmais ienāk
prātā, bet mājās savu lūgumu
rūpīgi pārdomāja,» stāsta Līga,
piebilstot, ka parasti jau Ziemassvētku vecītis mazo vēlmes ņem
vērā – tas redzams pēc prieka,
kad Ziemassvētku vakarā dāvanu saņem. «Mūsu Ziemassvētku
vecītis nekad nav centies dāvināt
kaut ko ļoti dārgu. Prieku jau
nevar izmērīt naudā! Un arī
šogad nekas nav mainījies,» teic
Klintas un Dīva mamma.
Izrādās, Ziemassvētku vecītis mēdz izspēlēt visādus jokus
– vienā gadā pats ierodas, citā
dāvanu maisu atstāj uz balkona

vai piezvana pie durvīm, bet pats
aizbēg... «Kā būs šajos Ziemassvētkos, nemaz nezinām,» pasmaida
mamma. Parasti Klinta un Dīvs
esot ļoti nepacietīgi un pēc iespējas
ātrāk grib zināt, kas dāvanu maisā
iekšā. «Un tad viņi skaita dzejoļus,
dzied, mazais Dīvs arī padanco,
lai dabūtu Ziemassvētku vecīša
sarūpēto,» Ziemassvētku vakara
norisi Greilifu ģimenē atklāj Līga.
Bet 25. decembrī visa ģimene
tradicionāli dodas apciemot vecvecākus, kur atkal vecītis pamanījies
aizstiept dāvanas...
Jāpiebilst, ka parasti dāvanas
ir godam nopelnītas, jo bērni paši
iesaistās svētku egles rotāšanā.
Līga atceras, ka kopā ar Klintu
no pērlītēm veidojušas un tamborējušas eņģelīšus, ko iekārt
egļu zaros, un pa gadiem jau
sakrājies tik daudz rotājumu, ka
galva par to nav jālauza. «Vienīgi
egles galotni parasti izpušķoju
es vai tētis, jo to viņi vēl nevar
aizsniegt,» nosaka Līga, atklājot,
ka šogad svētku egli mežā izvēlējusies Klinta.
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Rūķu Ziemassvētki

Foto: Ivars Veiliņš

Šneideru ģimene jau oktobrī zina, kuru no visas
lielās saimes būs jāapdāvina jeb kurš būs kura rūķis. Tas tiek noskaidrots,
velkot lozes. Un tad nu
katru Adventes svētdienu rūķis savējam sarūpē
kādu nelielu dāvaniņu,
bet lielajā pasākumā, kas
parasti iekrīt Pirmajos
vai Otrajos Ziemassvētkos, kad kopā sapulcējas vairāk nekā 30 radi
– sešas kuplas ģimenes
–, tiek pasniegta lielāka
dāvana.
Bet šaurākā lokā, kad kopā ir
tikai mamma Edīte, tētis Kaspars
un bērni – Aija, Lauma, Roberts,
Reinis un mazais Ralfs, Ziemassvētku svinēšana notiek 24. decembra vakarā. «Tad parasti ir
gan svētku vakariņas, gan apdāvināšanās,» stāsta mamma, atklājot,
ka pirms tam bērni savas vēlmes
paziņo pa Rūķa pastu. Čaklākie
raksta vēstuli, taču nu lielākoties
rūķim vienkārši tiek aizsūtīta
īsziņa pa mobilo tālruni. Taujāta,
vai bērni tic Ziemassvētku vecītim,
Edīte atbild, ka šo pasaku izdevies

saglabāt vien Ralfiņam. Pārējie jau
ir gana pieauguši, lai saprastu, ka
Ziemassvētku vecītis jau tie paši
tuvinieki vien ir. «Sākumā šo
noslēpumu centāmies saglabāt,
bet parasti 1., 2. klasē bērni tam
vairs netic,» tā mamma. «Taču
Ziemassvētku brīnumam mēs
vienalga ticam,» teic vecākās
meitas sešpadsmitgadīgā Aija un
gadu jaunākā Lauma, neslēpjot,
ka viņām Ziemassvētku laiks saistās ar iepirkšanās prieku, pozitīvu
satraukumu, tuvinieku satikšanu,
kā arī dāvanu saiņošanu, ko parasti gan uzņemas Lauma, tai lietai
pieejot īpaši radoši.
«Vidēji visām Ziemassvētku
dāvanām mūsu ģimenē aiziet 150
lati. Dāvanu papīrs jau vien cik
maksā!» noteic Edīte, piebilstot,
ka svētkos padomāts tiek ne tikai
par ģimenes locekļiem un radiem,
bet arī par draugiem. «Tās parasti
nav dārgas, drīzāk gan tādas simboliskas dāvaniņas. Atgādinājums,
ka par viņiem domāju,» paskaidro
Edīte, atklājot, ka tētis ģimenē ir
tas, kurš pelna naudu un noteikti
neskopojas ar idejām. Kaut gan
lielos vilcienos tas, ko svētkos
atnesīs Ziemassvētku vecītis,
jau skaidrs. «Es gribētu saņemt

dāvanu karti. Nevaru uzreiz pateikt, kādu grāmatu es gribu, bet,
ja man būs dāvanu karte, varēšu
izvēlēties pati. Manuprāt, tas arī
atvieglo dāvinātāja uzdevumu – viņam nav jāskrien pa veikaliem,»
prātīgi bilst Aija. Savukārt Lauma
paziņo, ka Ziemassvētkos gribētu
saņemt rokas pulksteni, bet Ralfiņš ir pieticīgāks. «Gribu dāvanas
un končas,» viņš teic. «Robertam
vasarā nozaga mobilo telefonu,
Reinis kāro tādu pamatīgu rāciju.
Ziemassvētku vecītis jau to zina,»
tā mamma.
Eglīte, tēta noskatīta, no meža
atvesta jau pagājušajā nedēļā.
«Tad arī izpušķojām, un jau pirmajā naktī svētku noskaņa bija arī
kaķim – viņš eglīti sagāza un sāka
spēlēties ar bumbuļiem...» smaidot
stāsta Edīte.
Starp citu – kad kopā sanāk visi
radi, parasti tiek rīkoti tematiskie
Ziemassvētki. Vienu gadu akcentētas frizūras, citu – cepures, pērn
bijuši «degunu Ziemassvētki», bet
šogad visi ieradīsies, pārģērbušies
par rūķiem. Šodien Šneideru
ģimenes rūķi jau cep piparkūkas.
«Ja piparkūkas izceptu agrāk,
tās vienkārši kaut kur pazustu!»
viltīgi smaida bērni.

Lielākās – tiem, kas visvairāk gaida
«Mums ir ģimenes uzņēmums, tātad kopā
strādājam, kopā pelnām, kopā domājam
un arī kopā tērējam,»
teic «MK virtuves» īpašnieki Kristīne Nartiša
un Māris Bečers. Un tas
«kopā» attiecināms arī
uz Ziemassvētku dāvanām – nav tā, ka viss
gulstas tikai uz viena
pleciem – domā un dara
tas, kuram gadījies brīvāks brītiņš.

aiziet visvairāk,» tā uzņēmēja.
Taču tas nebūt nenozīmē, ka tiek
piepildītas visas viņu vēlmes.
Bečeru ģimenes dēli Rihards un
Armands zina, ka pirms svētkiem
visas viņu vēlmes dzird rūķis, kas
klausās aiz loga. «Rihards grib
ātrās palīdzības mašīnu ar pulti.
Līdzīgas mantas viņam jau ir,
tādēļ šogad dāvināts tiks kaut kas
praktiskāks – zinu, ka prieks par
dāvanām viņam būs tikpat liels,»
tā mamma, sakot – bērni zina, ka
dāvanas varēs saņemt, noskaitot
dzejolīti, nodziedot dziesmiņu. Tas
gan pagaidām vēl attiecas tikai uz
Kristīne stāsta, ka parasti jā- Rihardu, kurš šajā ziņā esot liels
sarūpē kādas divdesmit Ziemas- Foto: no ģimenes arhīva
svētku dāvanas. «Gan lielākas,
gan mazākas. Lielākās parasti
tiek tiem, kas dāvanas visvairāk
gaida, – bērniem, protams! Bet
mazākas – draugiem, radiem.
Pieaugušajiem taču svarīgāks ir
sirdssiltums, kopā būšana, un to
arī Pirmajos un Otrajos Ziemassvētkos cenšamies sarūpēt, jo
noteikti dodamies apciemot savus
tuviniekus,» teic Kristīne. Taujāta, cik naudas vidēji tiek iztērēts
Ziemassvētku dāvanām, Kristīne
atbild, ka summu nosaukt ir grūti,
taču neslēpj, ka pagājušajā gadā
iztērēts ļoti daudz, taču šogad,
ņemot vērā saspringtos apstākļus
arī biznesā, vairāk rēķina līdzi un
skatās. «Patiesībā jau bērniem

malacis – viņš iet bērnudārzā,
tāpēc Ziemassvētku dzejolīšus
jau iemācījies. Turklāt viņš kopā
ar tēti arī brauc uz mežu nolūkot
svētku egli, kas parasti tiek darīts
23. decembrī. Protams, arī mammai un tētim dāvanas par velti
neviens nedod...
Uzņēmēji atzīst, ka gatavošanos
svētkiem parasti cenšas aizvadīt
mierīgi, bez lieka satraukuma.
«Ko dāvināt, apsveram jau laicīgi,
un dāvanas cenšamies iegādāties
agrās rīta stundās, kad veikalos
mazāk cilvēku,» tā Kristīne, piebilstot – turklāt dienā taču arī
jāpelna naudiņa!
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Kā skaisti paslēpt dāvanu
 Arturs Neikšāns

Kristīne. Visbiežāk sanākot cilvēkiem diemžēl nav savu kā iesaiņošanas papīrs, taču
iesaiņot lielas gleznas, traukus, ideju, kā tieši viņi vēlas redzēt tā esam novērojušas,» nosaka
Laikā pirms Ziemassvecītes un dažāda izmēra krū- dāvanu, tāpēc mēs vienmēr Laura.
svētkiem cilvēku prāzes, taču bieži esot arī gadīju- cenšamies klientiem palīdzēt
Visgrūtāk esot iesaiņot mīktu, šķiet, nodarbina
mi, kad garām skrejošie pircēji ar izvēli, kādu krāsu, bantīti, stas rotaļlietas vai arī pārāk
galvenokārt trīs lietas
dāvanu iegādājas iesaiņošanas apsveikumu kartīti izmantot, lielas mantas. «Vienreiz mums
– kur nopirkt eglīti,
stendā un turpat to arī paslēpj taču dažreiz tas nav viegli,» vajadzēja iesaiņot tādu kasti,
kādas dāvanas iegādāvanu papīrā.
smaida iesaiņotāja. «Iesaiņot ka nācās izmantot ķeblīti, lai
dāties tuviniekiem
Pēc Kristīnes vārdiem, vī- dāvanas nav grūti, ir tikai va- vispār aizsniegtos līdz tās augun kā tās iesaiņot.
riešiem un sievietēm gaume jadzīga pacietība un radošums. šai, bet kastes pārvietošanai
Lai arī dāvanas iesaiiesaiņošanas jautājumos tomēr Tad arī būs rezultāts,» pārlie- izmantojām apsargu palīdzīņot prot vai noteikti
atšķiras. Daiļais dzimums pār- cināta Kristīne.
bu,» atklāj Laura, kuras darba
vismaz to ir mēģināsvarā dod priekšroku puķainam
Pie iesaiņošanas stenda instrumenti ir šķēres, līmlente,
jis katrs jelgavnieks,
papīram, kā arī iesaiņojumam uzrunātie puiši Edgars un kā arī līmes pistole.
lielveikali, kas piedāvā
sudraba un zelta krāsā, bet Reinis, kas bija atnākuši, lai
Laura arī uzskata, ka dāvanu
iegādātās dāvanas
vīriešiem patīkot zaļā, zilā un dāvaniņas vecākiem iesaiņotu iesaiņošanai nav nepieciešams
paslēpt, nepavisam
lillā krāsa. Dāvanu iesaiņotāja profesionālis, teic: «Uz šejieni iziet speciālus apmācību kursus,
nevar sūdzēties par
nopūšas, ka cenas gan esot atnācām, jo mums pašiem tik vissvarīgākais ir iesaiņotāja
klientu trūkumu. Tāatkarīgas no materiālu kvalitā- labi nesanāk.»
radošums. «Savulaik strādāju
pēc «Jelgavas Vēstnetes, tāpēc vairums ieziedu veikalā par flosis» nolēma apciemot
saiņot kārotāju tomēr
risti, ikdienā nācās
vairākus lielveikalus,
lūdz izmantot lētākos,
iesaiņot puķes un
lai noskaidrotu, kā dāizvairoties no liekiem
arī dāvaniņas, un tas
vanas iesaiņo cilvēki,
izdevumiem.
man ātri iepatikās,»
kuriem šī nodarbošaKristīnei «Kanclera
stāsta Laura. Viņa
nās ir maizes darbs.
nama» dāvanu iesaiarī neskopojās un
ņošanas stūrītī ir arī
«Jelgavas VēstneDāvanu iesaiņotājas labprāt palīgi. «Mēs šeit esam
sim» izstāstīja inteatrada brīdi, lai «Jelgavas piecas meitenes, pārēresantu veidu, kā cilVēstnesim» atklātu sava darba jās šobrīd dara citus
vēki var paši iesaiņot
ikdienu, kā arī neskopojās ar darbus, taču vienmēr
dāvanas. Izrādās, ka
dažādiem oriģināliem pado- ir gatavas palīdzēt,
par iesaiņojumu var
miem, kā dāvanas iesaiņot ja pēkšņi visi striķi
izmantot pat žurnāla
pašam.
t r ū k s t . N a v n o s l ē - Edgars un Reinis vecākiem dāvanas pirkuši par vākus un lapas! «Piepums, ka vislielākā ietaupīto kabatas naudu, tās glīti iesaiņot viņiem mēram, uzdāvinot
Vajadzīga pacietība
cilvēku aktivitāte pirkt palīdzēja Kristīne no «Kanclera nama».
datorpeli, dāvanu
un radošums
un iesaiņot dāvanas
var iesaiņot datorVispirms «Jelgavas Vēstne- vienmēr ir novērojama tieši Iesaiņot var
žurnāla lapās, vēlams ar bildēm,
sis» apmeklēja tirdzniecības pāris dienu pirms Ziemassvēt- arī žurnāla vākā
bet lentīti var izveidot, cieši
centru «Kanclera nams», kura kiem, tāpēc tam esam gatavas!»
«Lai arī cilvēki pārsvarā saritinot vienu lapu. Vienkārši,
2. stāvā atrodas arī neliela apņēmības pilna ir Kristīne. nāk iesaiņot brīvdienās, bet bet oriģināli,» stāsta Laura.
nodaļa dāvanu iesaiņošanai. Jautāta, vai kādreiz ir sanācis šodien ir darbadiena, atšķirību Viņa uzsver, ka skaistam iesaiTobrīd Kristīne cītīgi saiņoja tā, ka iesaiņojums ir dārgāks šajā pirmssvētku laikā nemaz ņojumam var izmantot gandrīz
kārtējo dāvanu, kuru ar katru par pašu dāvanu, viņa mazliet nejūt, jo apmeklētāju plūsma jebko – vienkārši tam jāpieiet
dienu kļūst vairāk un vairāk. aizdomājas un noteic, ka tik ne mirkli neizsīkst,» atzīst radoši, tad labs rezultāts būs
«Pārsvarā mūsu apmeklētāji traki laikam vēl nav bijis.
tirdzniecības centra «Pilsētas garantēts.
tomēr ir pieaugušie, taču ne
Kristīne uzskata, ka dāva- pasāža» iesaiņošanas veikaliņa
vienmēr – piemēram, šodien nu iesaiņotājiem ļoti svarīga darbiniece Laura.
Pamēģiniet iesaiņot
nāca daudz jauniešu,» stāsta īpašība ir izdoma. «Daudziem
Tajā visvairāk nākot iesaiņot papagaili!
grāmatas, smaržas, svečturus
Tūri pa pieejamām dāvanu
un citus suvenīrus. «Vakar iesaiņošanas vietām «Jelgavas
mums bija kādi 80 apmeklē- Vēstnesis» noslēdza veikalā
tāji, taču ne visi vēlas iesaiņot «Mega XL», kurā dāvanu iedāvanas – tādi ir aptuveni katrs saiņošanas stendā saimnieko
trešais. Pārējie šeit nopērk ie- Vineta. Lai arī veikalā vakarpusē
saiņošanas papīru vai arī mūsu ir mierīga atmosfēra, tomēr
piedāvātos suvenīrus,» stāsta iesaiņotājai darba netrūkst.
Laura. Viņa arī novērojusi, ka «Vai redzat šo dāvanu kaudzi?
aptuveni puse no apmeklētā- Šodien mums viena firma atvejiem jau zina, ko vēlas. Šiem da iesaiņošanai vairāk nekā 20
cilvēkiem ir priekšstats, kādā dāvanas, lai tās Ziemassvētkos
krāsā jābūt papīram, kādu uzdāvinātu savu darbinieku
lentīti uzsiet, vai vajag kastīti. atvasītēm. Rīt no rīta viņi tām
Vīrieši lēmumu parasti pieņe- brauc pakaļ, tāpēc man tagad
mot ātrāk, savukārt sievietes ir darba pilna rokas,» stāsta
«Šajos spiedīgajos ekonomiskajos apstākļos par iesaiņojamo apdomā ilgāk. «Nemāku teikt, Vineta. Viņa piebilst, ka pēdējā
papīru var izmantot ne tikai veikalā nopērkamo, bet arī, liekot vai vīrieši ir pārāk slinki, lai laikā iesaiņot dāvanas saviem
lietā izdomu, pat žurnāla vākus,» veikalā «Mega XL» atzīst ilgi domātu par tādu nieku darbiniekiem lūdz aizvien vairāk
Vineta.

«Savulaik strādāju ziedu veikalā par floristi, ikdienā nācās
iesaiņot puķes un arī dāvaniņas, un tas man ātri iepatikās,»
stāsta Laura, kura «Pilsētas pasāžā» skaisti iesaiņo ZiemasFoto: Ivars Veiliņš
svētku dāvanas.
uzņēmumu, tāpēc nekāda dīkā
sēdēšana nemaz nesanāk.
Vinetai līdzīgi kā Kristīnei
un Laurai vienas vidēja izmēra
dāvanas iesaiņošana aizņem
aptuveni 15 minūtes. Gadās arī,
ka cilvēki atnes dāvanas, kas
tika iesaiņotas kaut kur citur,
lūdzot tās pārsaiņot. Tomēr
tas nenotiekot pārāk bieži, un
Vineta cer, ka viņas lolojumu
kāds neaiznes pārsaiņot citur
– šis darbs taču tiek veikts no
sirds un ar lielu rūpību.
Arī Vineta varēja pastāstīt
par alternatīvu, kā iesaiņot
dāvanas. «Šajos spiedīgajos
ekonomiskajos apstākļos par
iesaiņojamo papīru var izmantot kaut vai avīzes, taču labāk
tomēr izskatīsies iesaiņojums no
auduma. Mazāka izmēra dāvaniņām sievietes iesaiņojumu var
kaut vai uzadīt vai uztamborēt,
taču tam ir vajadzīga pacietība.
Iesaiņojuma dekorācijām var

izmantot arī atsevišķus pārtikas
produktus – valriekstu un pistāciju čaulas, sīpolu miziņas un
pat makaronus,» stāsta Vineta.
Viņa arī piebilst, ka dāvanu
izdekorēšanai vienmēr var izmantot čiekuriņus un parastus
zariņus, bet kā lentīti – egles
zariņus. Vineta šādas metodes ir
izmantojusi arī pati, kā rezultātā dāvana izskatās gan skaista,
gan oriģināla.
Ikviens noteikti var pastāstīt
kādu interesantu gadījumu,
kas atgadījies darba laikā un
ko nevar tik viegli aizmirst.
«Reiz mums palūdza iesaiņot
papagaili būrī! Lai putniņš nenosmaktu, iesaiņojumā nācās
izdurt pāris caurumu, taču šādi
gadījumi negadās bieži,» smaida Vineta. Pazīstot papagaiļu
dabu, nav zināms, vai iesaiņotā
dāvana jau laikus neizbojāja
pārsteigumu un sevi nenodeva
dāvanas saņēmējam.

tādi, kuri gatavi iegādāties
dārglietas ar dimantiem vai rubīniem. Taču veikala īpašnieks
atklāj interesantu tendenci: «No
nākamā gada PVN dārglietām
mainās no 18 uz 21 procentu,
un mums ik pa laikam atnāk
pircēji, kas dārglietas iegādājas
priekšdienām. Piemēram, bija
pircējs, kurš nopirka dārglietas,
lai tās uzdāvinātu aprīlī!»
Pirmssvētku gaisotni tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža» atklāj centra administratore Darina. Viņa novērojusi,
ka, neskatoties uz grūtajiem
ekonomiskajiem apstākļiem,
centrā cilvēki ļoti aktīvi pērk ne
tikai bērnu rotaļlietas, bet arī
dažādas citas preces, jo pirms
Ziemassvētkiem visos veikalos ir
zināmas atlaides. Ļoti populāri
šobrīd ir ziedu salonā iegādāties
vainadziņus un mazus kaktusiņus ar Ziemassvētku vecīšiem.

«Jūs neticēsiet, taču vairākiem
cilvēkiem iepatikās arī Adventes vainadziņš informācijas centrā, ko cilvēki bija uzreiz gatavi
nopirkt. Tas nekas, ka divas
svecītes jau bija izdegušas,» ar
smaidu nosaka Darina.
Svētku laikā centrā darbojas
arī neliels pirotehnikas stends,
kam jau pērn bija liela piekrišana. «Protams, bija arī puišeļu
bariņi, kas aktīvi aizstāvēja
savu vēlmi nopirkt spridzeklīšus, taču, protams, viņiem
nepārdevām. Taču diezgan bieži
nāk iepirkties tēvs kopā ar dēlu,
un tas arī ir pareizākais variants – šādas lietas jāiegādājas
vecākiem,» uzsver Darina.
Drīz lielais dāvanu pirkšanas
drudzis būs beidzies. Visticamāk, tikai nākamā gada sākumā varēsim precīzāk aplēst, cik
ļoti cilvēki šogad bijuši gatavi
svētkiem tērēties.

Arī jelgavnieki kļuvuši apdomīgāki
 Arturs Neikšāns

Ziemassvētki ir klāt!
Viens no pēdējo dienu
aktuālākajiem jautājumiem gandrīz katram
pilsētniekam bija: kur
lai nopērk Ziemassvētku dāvanas? Kā
ierasts, lielākā daļa
cilvēku šo jautājumu
drudžaini risina pāris
dienu pirms svētkiem,
tāpēc «Jelgavas Vēstnesis» vēlējās uzzināt,
kā šo situāciju šogad
vērtē veikalnieki.
Kā «Jelgavas Vēstnesim»
pastāstīja tirdzniecības centra «Kanclera nams» finanšu
direktore Ilva Mieze, šogad
pilsētnieki kļuvuši apdomīgāki
un mazāk tērē dažādiem sīkumiem, priekšroku dodot prak-

tiskām lietām, tāpat lielākā daļa
iepirkšanos atlikusi uz pēdējām
dienām.
Lai arī valstī valda vispārējs
taupības režīms, vienīgais, kam
vecāki noteikti netaupot, ir
dāvaniņām bērniem – rotaļlietu plaukti tukšojoties ātri.
Pieprasījums esot arī pēc tādām
simboliskām lietām kā eņģelīši
un nākamajam Vērša gadam
veltītie suvenīri.
I.Mieze arī norāda, ka krietni
samazinājusies vakarkleitu iegāde. «Acīmredzot spiedīgajos
ekonomiskajos apstākļos, kad
valsts iestādēs strādājošajiem
praktiski ir aizliegts ballēties
par valsts naudu, cilvēki tērpus
vairs tik aktīvi neiegādājas,» tā
I.Mieze, piebilstot – ja tomēr
dāmai kāda balle jāapmeklē, tad
priekšroka tiek dota tērpam lillā
toņos – tie tagad esot modē.
Jautāta par iedzīvotāju akti-

vitāti iepērkoties, I.Mieze norāda, ka tradicionāli aktīvākās
pircējas pirms Ziemassvētkiem
ir sievietes, taču arī vīrieši
cenšoties neatpalikt, bet bērni
pārsvarā iegādājoties dažādus
suvenīrus, ko aiznest uz skolu.
«Īstais bums iet vaļā 22. un 23.
decembrī – divās pēdējās darba
dienās pirms garajām svētku
brīvdienām,» tā I.Mieze.
Sava daļa dāvinātāju priekšroku dod arī dāvanu kartēm, taču,
salīdzinot ar pagājušo gadu, tādu
skaits ir samazinājies. «Lai gan
vienu brīdi gāja karsti – bijām pat
spiesti kasieri piesēdināt pie dāvanu karšu noformēšanas,» atzīst
I.Mieze. Viņa gan uzreiz norāda,
ka vislielākā sāpe šajā laikā ir
par plānoto PVN paaugstināšanu
grāmatām no 5 uz 21 procentu.
«Grāmatas jau tā šobrīd ir dārgas,
tās pērk aizvien mazāk un mazāk,
bet pēc 15 procentu sadārdzinā-

juma – vai tiešām var cerēt, ka
cilvēki tās pirks vairāk?» retoriski
jautā I.Mieze. Tomēr joprojām ir
cilvēki, kas grāmatas iegādājas
kā dāvanas.
Nesen «GE Money Bank»
veica pētījumu par iedzīvotāju
iepirkšanās tendencēm pirms
Ziemassvētkiem, kura laikā
atklājās interesants fakts – no
sešām centrālās un austrumu
Eiropas valstīm Latvijas vīrieši
ir aktīvākie (28 procenti), kas
savām mīļotajām sievietēm
gribētu dāvināt dārglietas. Taču
«Kanclera nama» juvelieru veikaliņa «Sudraba rota» īpašnieks
Juris Sarma novērojis pretējo:
«Pie mums vīrieši pilnīgi noteikti nav tie aktīvākie pircēji,
joprojām dominē sievietes!»
Kā norāda J.Sarma, pircēji
dāvanām iegādājas vienkāršas
zelta vai sudraba ķēdītes, kā arī
gredzenus. Krietni retāk nākot
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Pirmdiena, 29.decembris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 680.sērija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
9.55 «Āksts un traģiķis – Edgars Liepiņš».*

tv programma
22.05 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
23.10 «Deksters». ASV seriāls. 12.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes 5».
ASV seriāls. 6.sērija.
1.10 «Renegāts». ASV seriāls. 95.sērija.
2.05 «Dubultnieks». ASV spraiga sižeta filma.
4.05 «Dzīvnieku instinkti».
4.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 71.sērija.

TV3

10.50 «De facto».*
11.30 «Tāda ir dzīve»*.
12.00 «Top Shop piedāvā...»
12.15 «Mēs esam!»*
12.45 «Ielas garumā».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Liepiņu dzimta.*
14.20 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.50 «Top Shop piedāvā...»
15.05 «Ziemassvētki». Filmu studija AB.
15.11 «Baltā»; «Dāvaniņa».
Studijas Dauka animācijas filmas.
15.25 «Futbola galaktika». Animācijas seriāls.
15.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
16.50 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 680.sērija.
17.45 «Kopā».
18.00 «Šodien Latvijā».
18.30 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4928.sērija.
18.58 Ziņas.
19.00 «Jauna nedēļa».
19.30 «100 g kultūras».
19.58 Ziņas.
20.00 «Neprāta cena». LTV seriāls. 406.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spēle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «Kopā».*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2008».
9.35 «Smalkā dāma». Seriāls. 69.sērija.
10.25 «Baltā robeža».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminālā informācija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 419.sērija.
14.00 Kontinentālā hokeja līga.
Rīgas Dinamo – Omskas Avangard.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 69.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 226.sērija
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos».*
20.35 «Nirēja dienasgrāmata». Dokumentāla
filma. 10.(noslēguma) sērija.
21.05 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 9.sērija.
21.50 «Tavs auto».*
22.20 «Melnā atraitne». ASV romantiska drāma.
24.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 226.sērija.
0.45 «Anekdošu klubs».
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.35 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Seriāls. 81.sērija.
10.05 «Superdeiva ekstrēmie piedzīvojumi».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
12.00 «Dota un Spots». Animācijas filma.
12.30 «Sliktais suns».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
14.20 «Degpunktā Gada varonis».
Dienasgrāmata.*
14.45 «Policijas iecirknis».
Komēdijseriāls. 6.sērija.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 81.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 52.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 71.sērija.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Degpunktā Gada varonis».
Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.22 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 Dokumentāla filma.

5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 102.sērija.
6.45 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Jaunie musketieri». 9.sērija.
9.00 «Mežonīgie knauķi». Animācijas filma.
10.40 «Smieklīgākie videokuriozi».
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Glābējkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriāls. 81.sērija.
14.00 «Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.30 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 101. un 102.sērija.
15.30 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 11.sērija.
16.30 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 151. un 152.sērija.
17.35 «Mr. Magū». ASV ģimenes komēdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8».
ASV seriāls. 17.sērija.
21.20 «Īstais zirnekļcilvēks».
Lielbritānijas dokumentāla filma.
22.25 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
23.05 «Nekā personīga». Raidījums.
23.35 «Meklēšanā». Seriāls. 5.sērija.
0.35 «Medikopters». Seriāls. 81.sērija.
1.30 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 11.sērija.
2.20 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 151. un 152.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ēdam mājās» (ar subt.).
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.25 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
16.25 «Jaunais vilnis 2008» (ar subt.). Koncerts.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
22.00 «Jūrmaļina 2008» (krievu val.).
23.45 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Otrdiena, 30.decembris
LTV 1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 681.sērija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
9.55 «Hameleonu rotaļas». Seriāls. 4928.sērija.
10.20 «Neprāta cena». LTV seriāls. 406.sērija.
10.50 «Jauna nedēļa».*
11.20 «100 g kultūras».*
11.50 «Top Shop piedāvā...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Ēst ir tavā dabā».*
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Latvija var!»*
13.50 «Latvijas teātru vēsture».
Valmieras teātris.*
14.20 «Mans zaļais dārzs».*
14.50 «Top Shop piedāvā...»
15.05 «Titoms». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 «Futbola galaktika».
Animācijas seriāls. 16.sērija.
15.50 «Kas te? Es te!»*

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
16.50 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 681.sērija.
17.45 «Galva. Pils. Sēta».
18.00 «Šodien Latvijā».
18.30 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4929.sērija.
18.58 Ziņas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultūras».
19.58 Ziņas.
20.00 «Neprāta cena».
LTV seriāls. 407.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.20 «Kas notiek Latvijā?»

22.20 «Piecpadsmitgadīga meitene».
Francijas drāma.
23.50 Nakts ziņas.
0.05 «Galva. Pils. Sēta».*
0.20 «100 g kultūras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicīna un mēs».*
9.35 «Smalkā dāma». Seriāls. 70.sērija.
10.25 «Baltā robeža».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
10.55 «Laiks vīriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 420.sērija.
14.00 Kontinentālā hokeja līga.
Rīgas Dinamo – Voskresenskas Himik.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 70.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 227.sērija
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 SEB Baltijas Basketbola līga.
BK Ventspils – ASK/Rīga. Tiešraide.
22.10 «Sporta studija». Gada apskats.
23.10 «Autosporta programma nr.1».
23.40 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 227.sērija.
0.25 «Anekdošu klubs».*
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.
6.35 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Viktorija». Seriāls. 82.sērija.
10.00 «Labs puika!»
ASV fantāzijas piedzīvojumu filma.
11.45 «Toms un Džerijs: Maģiskā lode».
ASV animācijas filma. 2002.g.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
14.20 «Degpunktā Gada varonis».
Dienasgrāmata.*
14.45 «Kristofers un Hollija».
Spānijas animācijas filma.
15.15 Bērnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animācijas seriāls. 26.sērija.

15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animācijas filma. 26.sērija.
16.10 «Mīlestība ir kaut kur gaisā».
Vācijas seriāls. 82.sērija.
16.40 «Kaislības». Meksikas seriāls. 53.sērija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 72.sērija.
18.38 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tautas balss».
19.40 «Degpunktā Gada varonis».
Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.22 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Pilsētas meitenes».
ASV romantiska komēdija. 2003.g.
22.55 «The Songs of Elvis –
Ielūdz Ivars Pētersons». Koncerts.
24.00 «Mākslīgais skaistums 2».
ASV seriāls. 16.sērija.
0.55 «Renegāts». ASV seriāls. 96.sērija.
1.45 «Sliktais Santa Klauss».
ASV un Vācijas kriminālkomēdija.
3.30 «Mans mīļākais mīļākais».
ASV romantiska komēdija.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 72.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 103.sērija.
6.45 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Jaunie musketieri». Seriāls. 10.sērija.
9.00 «Senā pasaule 10». Animācijas filma.
11.00 «Noziegumam pa pēdām 6».
Seriāls. 16.sērija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriāls. 82.sērija.
14.00 «Mazās raganiņas 2».
Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.25 «Laimīgi kopā» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 103. un 104.sērija.
15.25 «Sargeņģeļi». Seriāls. 12.sērija.
16.25 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 153. un 154.sērija.
17.25 «Tēvocis Baks». ASV komēdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6».
ASV detektīvseriāls. 7.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriāls. 16.sērija.
22.20 «Čārlija eņģeļi».
ASV piedzīvojumu komēdija.
0.10 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).

0.45 «Medikopters». Seriāls. 82.sērija.
1.40 «Sargeņģeļi». Seriāls. 12.sērija.
2.30 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriāls. 153. un 154.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ēdam mājās» (ar subt.).
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
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7.55 «Elfs». ASV fantāzijas piedzīvojumu
komēdija ģimenei.
9.45 «Ceļojošā pils». Japānas animācijas filma.
11.55 «Pērkondārds». Lielbritānijas, ASV un
Vācijas piedzīvojumu filma.
13.40 «Slēpotāju patruļa».
ASV piedzīvojumu komēdija.
15.25 «Vissliktākais, kas var būt».
ASV kriminālkomēdija.
17.10 «Bagātais Ričs». ASV ģimenes komēdija.
19.00 «Tautas balss.
Kā būt laimīgam 2009. gadā?»
20.00 LNT ziņu Vecgada speciālizlaidums.
21.00 «Būt vai nebūt Jaunajam gadam?»
Pasaka-trilleris.
0.30 «Jaungada nakts dziesmu karuselis».
Koncerts.
1.05 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.
1.35 «The Songs of Elvis –
Ielūdz Ivars Pētersons». Koncerts.
2.30 I.Busuļa un grupas Sweetwater koncerts.
4.05 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.00 «Džekija Čana pirmais trieciens».
Honkongas un ASV piedzīvojumu filma.

TV3
13.25 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
16.25 «Jaunais vilnis 2008» (ar subt.). Koncerts.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
22.00 «Jūrmaļina 2008» (krievu val.).
23.45 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.40 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Trešdiena, 31.decembris
LTV1
7.35 «Kaķīša dzirnavas».
Filmu studijas Dauka animācijas filma.
8.35 «Mīlas viesulis 2». Seriāls. 682.sērija.
9.30 «Bārbija un dejojošās princeses».
ASV animācijas filma.
10.55 «Emīls un detektīvi».
Vācijas ģimenes filma.
12.50 «100 g kultūras».*
13.20 «Top-Shop piedāvā...»
13.35 «Nezūdamības likums». XXIV Vispārējie
latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. 2008.g.
14.35 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas mākslas filma.
16.15 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un
XIV deju svētki. No sirsniņas sirsniņai.
Deju svētku koncertuzvedums.*
18.00 «Šodien Latvijā».
18.30 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
19.00 «Igo. 30 gadi uz skatuves».
20.30 «Panorāma». 2008. gada apskats.
21.35 Latloto izloze.
21.40 «Krodziņā pie Paula».
23.45 Ministru prezidenta
I.Godmaņa uzruna gadumijā.
23.55 Latvijas Valsts prezidenta
V.Zatlera apsveikums Jaunajā gadā.
24.00 «Laimīgu Jauno gadu!»
0.05 «Krodziņā pie Paula».
0.15 Grupas Labvēlīgais tips koncerts
Visvisādas nejēdzības.*
1.45 Starptautiskais sporta deju festivāls
GE Money Grand Prix Latvija. Eiropas
meistarsacīkstes jauniešiem standartdejās.
2.40 «Zvaigžņu kari LTV». Vecgada vakara šovs.

LTV7
7.50 «Baleta kurpītes». Ģimenes filma.
9.20 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.35 «Smalkā dāma». Seriāls. 71.sērija.
10.25 «Baltā robeža». Dokumentāla filma. 3.sērija.
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidījums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.05 «Latvia Open 2008».*
14.00 Pekinas olimpisko spēļu
atklāšanas ceremonija.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 71.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 228.sērija Jokdari.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
19.50 «Līdz Jaungadam – divi kilometri»
(ar subt.). Krievijas melodrāma.
1. un 2.sērija.
21.25 «Peace One Day». Koncerts.
22.30 «Maskavas cirka zvaigznes».
23.45 Ministru prezidenta
I.Godmaņa uzruna gadumijā.
23.55 Latvijas Valsts prezidenta
V.Zatlera apsveikums Jaunajā gadā.
24.00 «Laimīgu Jauno gadu!»
0.05 Grupas Bon Jovi koncerts.
1.25 «Uzvar stiprākais». ASV trilleris.

LNT
6.05 «Benija Hila šovs». 12.sērija.
6.35 «Govs un Cālēns».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.05 «Maska». Animācijas seriāls. 40.sērija.
7.30 «Sliktais suns».
Animācijas seriāls. 5.sērija.

5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 104.sērija.
6.45 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Pingvīna dārgakmens». Animācijas filma.
9.20 «Smieklīgākie videokuriozi».
9.40 «Vina Diksija dēļ». ASV komēdija.
11.40 «Tēvocis Baks». ASV komēdija.
13.35 «Apburtā Ella». ASV, Lielbritānijas un
Īrijas pasaku filma.
15.25 «Pīters Pens». ASV un
Lielbritānijas piedzīvojumu filma. .
17.40 «Melis, melis». ASV komēdija. 1997.g.
19.20 «Bez tabu. Gada apskats».
19.50 «TV3 ziņas. Gada apskats».
20.20 «Ādamsoni Vecgada vakarā».
Latvijas humora seriāls.
21.20 «Likteņa ironija jeb Vieglu garu!»
(ar subt.). Krievijas komēdija. 1975.g.
1. un 2.sērija.
23.45 Ministru prezidenta
I.Godmaņa uzruna gadumijā.
23.55 Latvijas Valsts prezidenta
V.Zatlera apsveikums Jaunajā gadā.
23.59 TV3 Jaungada apsveikums.
0.02 «Likteņa ironija jeb Vieglu garu!»
(ar subt.). Filmas turpinājums.
1.15 TV3 šova Dejo ar zvaigzni 2 koncerts.
3.25 «Melis, melis». ASV komēdija. 1997.g.
4.50 «Vina Diksija dēļ». ASV komēdija. 2005.g.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sieviešu līga» (ar subt.).
10.15 «Ēdam mājās» (ar subt.).
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Brīnumdari» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija.
14.00 «12 mēneši» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma. 1972.g.
16.25 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
17.15 «Trufaldīno no Bergamo» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija. 1977.g.
19.30 «Jūrmaļina 2008» (krievu val.).
21.00 «Jaunais vilnis 2008» (ar subt.).
Fināla koncerts.
24.00 «Jūrmaļina 2008» (krievu val.).

Ceturtdiena, 1.janvāris
LTV 1
8.00 «Balāde par Kurbadu».
Studijas Dauka animācijas filma.
8.30 «Bizbizmārītes Ziemassvētki».
Animācijas seriāls.
9.25 «Kirikū un burve».
Studijas Rija animācijas filma.
10.40 «Sniega karaliene». Lielbritānijas un ASV
pasaku filma. 2002.g. 1.sērija.
12.15 Jaungada koncerts Vīnē.
14.45 «Kas notiek Latvijā?»*
15.40 Starptautiskais sporta deju festivāls GE
Money Grand Prix Latvija. Rīgas domes
kausa izcīņa standartdejās.

10.25 «Baltā robeža».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
10.55 «30 sekundes līdz Marsam».
Muzikāla filma.
11.50 «SeMS».*
13.05 Eiropas meistarsacīkstes
Latīņamerikas dejās 2008.
14.00 Pekinas olimpisko spēļu noslēguma
ceremonija.*
16.00 «Smalkā dāma». Seriāls. 72.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 229.sērija
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Anekdošu klubs».
19.30 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.00 «Kā rodas sniegs». Dokumentāla filma.
20.55 Swarovski modes un roka šovs.
22.20 «Ar makšķeri».
22.50 Grupas The Verve koncerts.
23.20 «Anekdošu klubs».
23.25 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 229.sērija.

LNT
6.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Maska». Animācijas seriāls. 41.sērija.
7.30 «Sliktais suns».
Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.55 «Gads bez Santa Klausa». ASV fantāzijas
piedzīvojumu filma ģimenei.
9.45 «Ģeniālais Džimijs Neitrons».
ASV animācijas filma.
11.20 «Nindzjas sērfotāji».
ASV piedzīvojumu filma.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 «Ķengurs Džeks». ASV un Austrālijas
piedzīvojumu komēdija.
15.35 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.

16.05 «Kazaņas bārene» (ar subt.).
Krievijas liriska komēdija.
17.35 «Tomasa Krauna afēra».
ASV piedzīvojumu filma.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Tomasa Krauna afēra».
Filmas turpinājums.
20.00 LNT ziņas.
20.22 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Visi mēmi – Māmuķītis».
Lielbritānijas komēdija.
22.25 «Slēpošanas skola».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1991.g.
0.10 «Šaolīnu futbols».
ASV un Honkongas komēdija. 2002.g.
1.45 «Ķeriet Īso!» ASV komēdija.
3.40 «Kazaņas bārene» (ar subt.).
Krievijas liriska komēdija. 1997.g.
5.05 «Dzīvnieku instinkti».

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 105.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.00 «Jaunie musketieri». Seriāls. 11.sērija.
8.50 «Apburtā Ella». ASV, Lielbrtiānijas
un Īrijas pasaku filma.
10.35 «Likteņa ironija jeb Vieglu garu!»
(ar subt.). Krievijas komēdija. 1975.g.
1. un 2.sērija.
14.00 «Ādamsoni Vecgada vakarā».
15.05 «Brīnumzemes labākie momenti».
16.00 «Ko Šekspīrs neredzēja sapnī» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 2007.g.
17.55 «Spiegot nav viegli». ASV komēdija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Čārlija eņģeļi 2».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
22.15 «Superpolicisti». ASV komēdija.
23.55 «Beverlihilsas grausti». ASV un Vācijas
ģimenes komēdija. 1998.g.
1.25 «Ko Šekspīrs neredzēja sapnī» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 2007.g.
3.15 «SMS game zone».

TV5

16.35 «Īsa pamācība mīlēšanā».
Rīgas kinostudijas komēdija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Hameleonu rotaļas».
ASV seriāls. 4930.sērija.
18.55 «Mana dziesma Latvijai».*
20.30 «Panorāma».
21.10 Grupas Tumsa lielkoncerts.
23.10 Nakts ziņas.
23.15 «Šokolāde».
Lielbritānijas un ASV melodrāma.

LTV7
8.05 «Divpadsmit iespējas
līdz Ziemassvētkiem». Komēdija.
9.35 «Smalkā dāma». Seriāls. 72.sērija.

7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ģimenes vērtības» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.00 «Jaunais vilnis 2008» (ar subt.).
Diskotēka.
17.30 «Jaunais vilnis 2008» (ar subt.).
Fināla koncerts.*
20.30 «Silva» (ar subt.).
Krievijas muzikāla filma.
23.20 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Dokumentāls raidījums.
0.10 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
Krievijas humora raidījums.
0.55 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

tv programma
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Piektdiena, 2.janvāris
LTV 1
7.50 «Bārbija – salas princese».
ASV animācijas filma. 2007.g.
9.15 «Pollijas pasaule». ASV animācijas
filma. 2006.g. Pollijas tēvs gatavojas
precēties, un viņa jaunā līgava Lorelaja
brīvdienās iepazīstas ar sava nākamā
vīra meitu. Drīz vien Pollija uzzina par
pamātes nodomu sūtīt viņu uz kādu
internātskolu…
10.25 «Sniega karaliene». Lielbritānijas un ASV
pasaku filma. 2002.g. 2.sērija.
12.00 «Krodziņā pie Paula».*
14.05 «Dabas grāmata».*
14.35 «Juniors TV».*
15.05 «Futbola galaktika».
Animācijas seriāls. 17.sērija.
15.30 Starptautiskais sporta deju festivāls GE
Money Grand Prix Latvija. Lauma Lingerie kausa izcīņa Latīņamerikas dejās.
16.25 «Melnā vēža spīlēs».
Rīgas kinostudijas komēdija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 U.Marhilēviča jubilejas koncerts
Marhils un draugi. Piedalās Remix,
Liepājas brāļi, Cosmos, I.Busulis,
B.Sipeniece-Gavare, N.Jakušonoks,
Keksi, D.Kalniņa, A.Skrastiņš,
I.Pļavniece, H.Spanovskis,
K.Pasternaka, Liepājas simfoniskā
oreķestra stīgu grupa.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Nepabeigtā mīla». Francijas viogrāfiska
filma. 1996.g.
Ap 23.00 Nakts ziņas.
23.05 «Nepabeigtā mīla». Filmas turpinājums.
24.00 Dī Dī Bridžvoteras koncerts. Viena no
spožākajām džeza zvaigznēm pirmoreiz
atbrauca uzstāties Žuanlepēnā 1989.
gadā. Panākumi bija tik lieli, ka 2005.
gadā viņa atgriezās, lai franču publikai
dziedātu slavenākos šansonus sev
vien raksturīgā, neatkārtojamā džeza
manierē.

LTV7
7.40 «SeMS».
9.05 «Ar makšķeri».*
9.35 «Smalkā dāma».
Venecuēlas seriāls. 73.sērija.
10.25 «Baltā robeža».
Dokumentāla filma. 5.sērija.
10.55 «Maskavas cirka zvaigznes». Parīzes Fēniksa cirkā uzstājas 50 jauni Krievijas
cirka mākslinieki ar saviem pasaules
līmeņa cirka numuriem.
12.15 «Kā rodas sniegs». Dokumentāla filma.
13.10 «Mīlas viesulis 2».
Vācijas seriāls. 421.sērija.
14.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā
Gēteborgā. Paraugdemonstrējumi.*
16.00 «Smalkā dāma».
Venecuēlas seriāls. 73.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 230.sērija
Dzelžains aprēķins.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdošu klubs».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «Donavas ūdenspolicija». Vācijas un
Austrijas detektīvseriāls. 31.sērija
Nāvējošā kļūda. Donavas kanāla
krastā atrastais jaunas meitenes līķis
ir iezīmēts ar simbolu, ko izmeklētāji sākumā notur par burtu V. Taču
pulkvedis Dirnbergers uzreiz atceras
sērijveida slepkavu, kurš savus upurus
iezīmēja ar romiešu cipariem un līdz
apcietināšanai paguva noslepkavot
četras sievietes. Vai tiešām kāds
centies viņu atdarināt?
21.00 «Rītausmas pilsēta». Francijas dokumentāla filma. 2007.g. Kopš 1968. gada
Indijas dienvidos atrodas utopiska
pilsēta, kas piesaista iedzīvotājus no
visas pasaules. Rītausmas pilsēta ir
ambiciozs un unikāls eksperiments,
sava veida laboratorija, kur, iespējams,
rodas nākotnes ideālās pilsētas modelis. Šajā pilsētā dzīvo 1800 cilvēku, kas
pārstāv 40 dažādas nacionalitātes.
22.00 «Zveja» (krievu val.).

6.30 «TV veikala skatlogs».
6.45 «Misters Bīns».
Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.05 «Maska».
ASV animācijas seriāls. 42.sērija.
7.30 «Sliktais suns».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.55 «Slēpotāju patruļa».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1990.g.
9.45 «Toms un Džerijs». ASV animācijas filma.
11.20 «Pandas brīnumainais ceļojums». ASV
piedzīvojumu filma ģimenei. 1995.g.
13.00 «Lielais jautājums».
14.00 «Gandrīz varoņi». ASV vesterns. 1998.
g. Lomās: M.Perijs, K.Fārlijs, J.Levijs,
K.Danns. 1804. gads. Prezidents Džefersons sarīkojis ekspedīciju Amerikas
neapgūto ziemeļrietumu teritoriju
iekarošanai. Bija tajā laikā vēl viena
konkurentu ekspedīcija, kuru vadīja
klīrīgais Leslijs Edvardss un mežonīgais
žūpa Bartolomejs Hants... Varbūt ne tik
veiksmīga, ne tik cildena... Puiši iekļuva
vēsturē... gandrīz, kļuva par varoņiem...
arī gandrīz. Taču traku piedzīvojumu
gan viņiem netrūka ne mirkli!
15.40 «Prezidents un viņa mazmeita» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu filma. 2000.g.
17.40 «Denisa bieds». ASV piedzīvojumu
komēdija. 1993.g. Lomās: M.Gembls,
V.Metjū, L.Tomsone. Kad mazā, jaukā
puisēna Denisa vecāku nav mājas,
viņš ar savām izdarībām terorizē visus
apkārtējos un it sevišķi īgno misteru
Vilsonu. Kad rakarim apnīk veco ļaužu
sabiedrība, viņš aizbēg uz nokļūt tieši
klejojoša burlaka rokās.
18.35 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.00 «Denisa bieds». Filmas turpinājums.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas; «Degpunktā».
21.00 «Vecgada vakars ar M.Galkinu».
23.50 «Betmens atgriežas».
ASV piedzīvojumu filma. 1992.g.
2.05 «Visvarenais Brūss». ASV komēdija.
3.40 «Slēpošanas skola».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1991.g.
5.05 «Visi mēmi – Māmuķītis».
Lielbritānijas komēdija. 2005.g.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 106.sērija.
6.45 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.20 «Jaunie musketieri».
Seriāls. 12. un 13.sērija.
10.00 «Pasaules neticamākie video 3». 8.sērija.
10.50 «Smieklīgākie videokuriozi».
11.10 «Dejo ar zvaigzni 2». 1.raidījums.

13.20 «Kobra». Seriāls. 1.sērija.
14.10 «Rozā Panteras jaunie piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 28.sērija; «Mazās
raganiņas 2». Animācijas seriāls.
10.sērija.
15.00 «Laimīgi kopā» (ar subt.). Krievijas
seriāls. 105. un 106.sērija.
15.55 «Sargeņģeļi».
Austrālijas seriāls. 13.sērija.
16.45 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls.
155. un 156.sērija.
17.40 «Superpolicisti». ASV komēdija. 2001.g.
Lomās: Dž.Čandrasekhars,
S.Lemme u.c.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ducis ir lētāk». ASV komēdija.
2003.g. Lomās: S.Mārtins, B.Hanta,
H.Dafa, E.Kačers u.c.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Krievijas humora šovs.
23.45 «Naša Russia» (ar subt.).
Krievijas humora šovs.
0.15 «Kaskadieru skola».
Realitātes šovs. 1.sērija.
1.10 «Kobra». Seriāls. 1.sērija.
1.55 «Sargeņģeļi».
Austrālijas seriāls. 13.sērija.
2.40 «SMS čats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Vācijas seriāls. 155. un 156.sērija.

TV5

22.30 «24 stundas 4». ASV seriāls. 18.sērija.
Lomās: K.Sazerlends, S.Vintere,
E.Katbērta, K.Bernārds u.c.
23.15 «Anekdošu klubs».
23.20 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 230.sērija.
0.05 «112 hronika».*
0.15 «NBA spēļu apskats».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
Kristīgā programma.

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve»
(ar subt.). Kristīgais raidījums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ģimenes vērtības» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
12.00 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
12.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.).
Krievijas seriāls.

15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.30 «Brīvā sieviete» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
18.30 «Vecmeita» (ar subt.). Krievijas komēdija.
20.05 «Turecka maršs» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.

22.00 «Banderovieši» (ar subt.).
Dokumentāla filma.
23.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
24.00 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
0.55 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

Sestdiena, 3.janvāris
LTV 1
7.45 «Gribas drusku pablēņoties».
Koncerts. Studija Dauka.
8.40 «Bitīte». Animācijas seriāls. 63.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Neprāta cena». LTV seriāls. 406.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
M.Rītiņa autorraidījums.
11.00 R.L.Stīvensons. «Bagātību sala». Nacionālā teātra izrāde. Lomās: U.Dumpis,
V.Šoriņš, J.Skanis, I.Puga, J.Lejaskalns.
13.50 «Ziemassvētki Vīnē». Koncerts ar
E.Garančas un pasaules zvaigžņu
piedalīšanos.*
15.25 «Zini vai mini!»* TV spēle.
Vada S.Freiberga.
16.00 «Saltais nams».
Daudzsēriju mākslas filma. 8.sērija.
17.00 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*
Gluži vai slavas augstumos Viktoru
Lapčenoku uzsvieda sadarbība ar
maestro Raimondu Paulu – 1970. gadā
Viktors iedziedāja savu pirmo Paula
dziesmu Zilā, kura tika iekļauta skaņuplatē Teic, kur zeme tā. Tad arī sākās
leģendārā dueta Nora Bumbiere un
Viktors Lapčenoks triumfa gājiens cauri
daudziem gadiem, neskaitāmām melodijām, skaņuplatēm un koncertiem. Un
vēl pašlaik dziedātāja zelta repertuārā
ir tieši Raimonda Paula speciāli viņam
un Norai Bumbierei rakstītās dziesmas.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.07 Latloto izloze.
21.15 A.Džeikobs. «Operas spoks». Amerikāņu
mūzikls pēc G.Lerū romāna motīviem.
Muzikālā izrāde ir populārs stāsts, kas
piedzīvojis vairākkārtēju iemūžināšanu
filmās un populārajā Endrjū Loida
Vebera mūziklā, kura melodijas ir plaši
pazīstamas visā pasaulē. Šoreiz mēs
piedāvājam šo pašu populāro stāstu
pēc Gastona Lerū romāna motīviem
par operas spoku, kurš klīst slavenās
Parīzes operas pagrabos, bet vēlāk
izrādās vien skumjš, talantīgs un fiziski
sakropļots vīrietis, kurš vēlas iegūt
varu, atzinību un brīnišķīgu sievieti.
23.50 Nakts ziņas.
23.55 «Tikai seši».
Seriāls. 12. un 13.sērija.

LTV 7
8.05 «Karš un miers sakņu dārzā». Dokumentāla filma. 1.sērija. Poētiska un
zinātniska filma par brīnumainajām
attiecībām, kas valda starp sakņu
dārza augiem, viņu tuvējiem kaimiņiem
dzīvniekiem un uzticamo draugu
– dārznieku Dirāna kungu.
9.00 «Adrenalīna mednieki».
Dokumentāls seriāls. 25.sērija.
9.30 «Zveja» (krievu val.).*
10.00 «Dienvidjūru dēkaiņi».
Francijas vēsturiska piedzīvojumu
filma. 2006.g. 1.sērija. Lomās:
Dž.Birkina, S.Freiss, Dž.Čaplina u.c.
11.30 «Laiks vīriem?»
12.00 «Rītausmas pilsēta».
Francijas dokumentāla filma. 2007.g.
13.00 «Sporta studija». Gada apskats.*
14.00 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle
volejbolā. Latvija – Norvēģija. Tiešraide. Gada sākumā Rīgā notiks 2010.
gada pasaules meistarsacīkšu atlases
turnīra pirmā kārta, kurā bez Latvijas
spēlēs arī Norvēģija un Zviedrija.
Latvijas izlases uzdevums – iegūt
pirmo vietu.
16.00 SEB Baltijas Basketbola līgas spēle.
ASK/Rīga – Lietuvos rytas. Tiešraide.
Rīdzinieki spēlēs ar pašlaik laikam
gan spēcīgāko Lietuvas komandu, un
tas vienmēr ir interesanti skatītājiem.
Komandu meistarība izlīdzinās, un
lietuvieši Rīgā nebūt nav neuzvarami.
18.00 «TV motors».

18.30 Grupas The Charlatans koncerts Londonā.
Grupa uzstājās Londonas greznajā,
vienlaikus modernajā un vēsturiskajā
koncertzālē Koko, kur izpildīja lieliskus
hitus, priecējot London Live special apmeklētājus. Grupa spēlēja ekskluzīvas
dziesmas no saviem albumiem, tajā
skaitā You’re So Pretty, The Only One
I Know, One To Another, My Beautiful
Friend un North Country Boy.
19.00 «Baltā robeža». Francijas dokumentāla
filma. 2000.g. 1. un 2.sērija.
20.00 «Kriminālā informācija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «1000 jūdzes aiz Polārā loka».
21.30 «Džeks Hanters: Ugaritas zudušie
dārgumi». ASV piedzīvojumu filma.
2008.g. Lomās: I.Sergejs, D.Kellija,
T.Rīfensteins, S.Vorda, Š.Lolors.
23.10 «Seksa faili». Erotikas vara.
0.30 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
ASV izklaidējošs raidījums. 85.sērija.
7.35 «Sliktais suns».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
8.00 «Maska».
ASV animācijas seriāls. 42.sērija.
8.30 «Džima dēļ».
ASV komēdijseriāls. 127.sērija.
9.00 «Mans mīļais draugs».
Raidījums par dzīvniekiem.
9.30 «Rīta mikslis». Vada E.Zariņš.
10.00 «Visu suņu Ziemassvētku korālis».
Animācijas filma. 1998.g.
11.45 «Kaķi pret suņiem». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g. Lomās:
Dž.Goldblūms, E.Pērkinsa u.c.
13.25 «Pūķa gredzens». Lielbritānijas pasaku filma.
15.15 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.50 «Tāda ir mīlestība» (ar subt.). Krievijas
fantāzijas komēdija. 2007.g. Lomās:
K.Orbakaite, G.Kucenko, J.Stičkins,
J.Striženova, S.Djužikovs, V.Pelšs,
A.Krasko, A.Grebenščikova. Pēc septiņiem laulību gadiem Andrejs jau sen
ir aizmirsis, ka kāzās bija gatavs savai
jaunajai sievai Marinai atdot pilnīgi visu
– abu laulība tagad ir uz izjukšanas
robežas. Taču Andrejs lūdz Marinu dot
viņam vēl vienu iespēju un abiem kopā
apmeklēt psihologu, kurš reklāmā sola
palīdzēt šādos gadījumos. Nākamajā
rītā pēc ārsta apmeklējuma Andrejs un
Marina atklāj, ka... ir apmainījušies ar
ķermeņiem! Vai tiešām Andrejam tagad
būs jāiejūtas mākslas speciālistes,
modernas galerijas īpašnieces vietā,
jāmācās krāsot lūpas un staigāt augstpapēžu kurpēs, bet Marinai jāieņem
nesaudzīga advokāta vieta?!
18.00 «Komisārs Reksis». Austrijas un Vācijas
seriāls. 118.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
Vada L.Zostiņa un M.Vilsons.
21.10 «Būt vai nebūt Jaunajam gadam?»
Pasaka-trilleris.*
0.15 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
0.45 «Tomasa Krauna afēra».
ASV piedzīvojumu filma. 1999.g.
2.45 «Justīne». Erotiska mākslas filma.
4.25 «Betmens atgriežas».
ASV piedzīvojumu filma. 1992.g.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 107.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H20». Seriāls. 3.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 12.sērija.
9.25 «Glābējkomanda Cepums».
9.55 «Kastanis – Centrālparka varonis».
ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
11.30 «Dīvainie mantinieki».
Lielbritānijas komēdija. 1993.g.
13.00 «Džungļu zvaigzne».
13.50 «Pasaules neticamākie video 3». 9.sērija.
14.40 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 13.sērija.
15.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).

13
20.20 «Glābējpeles Austrālijā».
ASV animācijas filma. 2004.g.
21.40 «Sānceļi». ASV romantiska komēdija.
23.50 «Anna un karalis». ASV vēsturiska drāma.
2.10 «Nozagtā identitāte». Dokumentāla filma.
3.00 «SMS čats».
5.00 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 108.sērija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
Krievijas humora raidījums.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Gameland» (ar subt.).
Informatīvs raidījums.
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.).
Kristīgā programma.
13.30 «Triecienlīga» (ar subt.).
14.30 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
15.30 «Latvija – XX gadsimts» (ar subt.).
Latvijas dokumentāla filma.
16.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls raidījums.
17.30 «Ešelons» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Banderovieši» (krievu val.).
Dokumentāla filma.
19.30 «Sieviešu līga» (ar subt.).
20.00 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
21.35 «Smiekli bez robežām» (ar subt.).
22.30 «Triecienlīga» (ar subt.).
Krievijas humora raidījums.
23.30 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».

0.45 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls. SMS
ar iepazīšanos.

Svētdiena, 4.janvāris
LTV 1
7.55 «Ness un Nesija».
Studijas Dauka animācijas filma.
8.55 «Bitīte». Animācijas seriāls. 64.sērija.
9.15 «Kas te? Es te!»
9.45 «Juniors TV».
10.15 «Neprāta cena». LTV seriāls. 407.sērija.
10.45 «Mans zaļais dārzs».
Praktiski padomi ne tikai dārzkopjiem.
11.15 «Sējējs 2008».*
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».*
13.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
14.25 Starptautiskais sporta deju festivāls
GE Money Grand Prix Latvija.
15.20 «Autortiesību bezgalības balva 2008».*
16.15 «Vilaya». Dokumentāla filma.
17.30 «Latvijas teātru vēsture». Valmieras
teātris. 8.(noslēguma) daļa aptver
teātra dzīvi gadsimtu mijā un pašlaik.
Režisora Feliksa Deiča R.Blaumaņa
iestudējumu veiksmes, Māras Ķimeles
panākumi un režisora Oļģerta Krodera
spilgtās, mūsdienīgās izrādes. Sākas
teātra direktores Evitas Sniedzes un
jauno aktieru laiks, kas kopā ar citu paaudžu aktieriem veido šodienas teātri.
Stāstnieki – direktore Evita Sniedze,
režisors Varis Brasla, aktieri Ieva Puķe,
Tālivaldis Lasmanis, Januss Johansons,
Ivo Martinsons.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 «Province».
18.45 Linda Leen. Chameleon.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas muzikāla
piedzīvojumu filma.
22.30 «Vella kalpi Vella dzirnavās». Rīgas
kinostudijas muzikāla piedzīvojumu
filma. 1972.g.
24.00 Nakts ziņas.
0.05 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritānijas
detektīvseriāls. 15.sērija.

LTV 7

Krievijas humora šovs.
17.00 «Ducis ir lētāk». ASV komēdija.
18.40 «Strīpainis». ASV un DĀR ģimenes filma.
2005.g. Lomās: B.Grīnvuds, H.Panetjēra,
G.Buloks u.c. Strīpainis ir zebra, kurš
uzaudzis kopā ar lepniem sacīkšu zirgiem
un tic, ka arī pats ir tāds. Citi par viņa
iedomām tikai smejas. Tomēr Strīpainis
nav gatavs atkāpties no sapņa. Zebras
saimniecīte, zirgaudzētavas īpašnieka
meita, un viņa draugi no staļļa ir
gatavi palīdzēt, lai Strīpainis soli pa solim
pietuvotos mērķim – startēt sacīkstēs un
uzvarēt tīrasiņu kumeļus.

8.05 «Karš un miers sakņu dārzā».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
9.00 «Dabas taka».
9.30 «Ar makšķeri».*
10.00 Francijas vēsturiska piedzīvojumu filma.
2.sērija.
11.50 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.20 «Autosporta programma nr.1».*
12.50 «Līdz Jaungadam – divi kilometri»
(ar subt.). Melodrāma. 1. un 2.sērija.
14.30 «Nirēja dienasgrāmata». Dokumentāls
seriāls. 10.(noslēguma) sērija.
15.00 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle
volejbolā. Latvija – Zviedrija. Tiešraide.
17.05 SeMS piedāvā... Tina Tērnere.
17.15 «Havana. Pa Hemingveja pēdām».
Francijas dokumentāla filma.
18.15 «Baltā robeža». Francijas dokumentāls
seriāls. 3. un 4.sērija.
19.15 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 16.sērija.
20.00 NBA spēle. Vašingtonas Wizards – Klīvlendas Cavaliers. Tiešraide.

22.00 «24 stundas». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
23.30 «TV motors».*
24.00 «Bikini meitenes. Fantāzijas». 3.sērija.
0.30 «NBA spēļu apskats».*

LNT
6.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».
6.45 «TV veikala skatlogs».
7.00 «Holivudas mīluļi».
ASV izklaidējošs raidījums. 1.sērija.
7.30 «Sliktais suns».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
8.00 «Kas jauns, Skubij Dū?»
ASV animācijas seriāls. 33.sērija.
8.30 «Džima dēļ».
ASV komēdijseriāls. 128.sērija.

9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ekstrēms tuvplānā».
10.00 «Kristofers un Hollija». Animācijas filma.
10.35 «Vismeklētākais Malibu».
ASV kriminālkomēdija.
12.20 «Misters Negadījums». ASV un Austrālijas
piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
14.00 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
14.30 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.00 «Maska». ASV piedzīovjumu komēdija.
17.00 «Misters Bīns».
Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.15 «O.C.» ASV seriāls. 18.sērija.
18.10 «Rekša bērnība».
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei.
20.00 LNT ziņas, laika ziņas.
20.15 Sporta ziņas.
20.25 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
20.45 «Sastrēgumstunda».
ASV piedzīvojumu komēdija.
22.35 «Dakara 2009». Dienasgrāmata.
23.05 «Supernatural». ASV seriāls. 11.sērija.
24.00 «Nāvējošais ierocis».
ASV spraiga sižeta filma.
1.55 «Gandrīz varoņi». ASV vesterns. 1998.g.
3.25 «Tāda ir mīlestība» (ar subt.).
Krievijas fantāzijas komēdija.
5.20 «Teksasas reindžers 7».
ASV seriāls. 18.sērija.

TV3
5.50 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 109.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.25 «H2O». Seriāls. 4.sērija.
8.55 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «Strīpainis». ASV un DĀR ģimenes filma.
12.30 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 14.sērija.
13.05 «Džungļu zvaigzne».
13.55 «Pasaules neticamākie video 3».
14.40 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls.
16.20 «Doktors Hauss 3». ASV seriāls. 16.sērija.
17.15 «Kobra». Seriāls. 21.sērija.
18.05 «Murkšķa diena». ASV komēdija.
19.50 «Nekā personīga».
20.20 «Itālijas variants». ASV, Francijas un
Lielbritānijas trilleris.
22.20 «Zvejnieku karalis». ASV traģikomēdija.
0.45 «Melnā upe».
ASV zinātniskās fantastikas filma.
2.10 «SMS čats».
5.00 «Mīlēt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuēlas seriāls. 110.sērija.

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Sieviešu līga» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Gameland» (ar subt.).
11.30 «Autoziņas» (krievu val.).*
12.00 «Dzīvokļa jautājums: renovācijas šovs»
(ar subt.). Krievijas šovs.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.).
13.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
14.30 «Suns uz siena kaudzes» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija.
16.55 «Autoziņas» (krievu val.).

17.30 «Ešelons» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Pilsēta TV» (krievu val.).
19.00 «Dzīve, pilna pārsteigumu» (ar subt.).
Krievijas komēdija.
20.40 «Mēs no nākotnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
21.35 «Labdien, es esmu jūsu tante!»
(ar subt.). Krievijas komēdija.
23.25 «Dāvida šovs».* «SMS ar iepazīšanos».
0.30 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls.
SMS ar iepazīšanos.
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Vēstule

Paldies slimnīcas
māsiņām!
Steidzamies, steidzamies un
darām to visu mūžu. Arī man
steigas dēļ sanāca tā, ka lauzu
kāju, un rezultāts pavisam slikts
– veselu mēnesi gultas režīms
Jelgavas slimnīcas Traumatoloģijas nodaļā. Nezinu, kas
notiktu, ja blakus dienu un
nakti nebūtu bijuši cilvēki ar patiesām rūpēm un sirds siltumu.
Sanitārītes un māsu palīdzes kā
labestīgi gariņi klusītēm ieslīdēja no rītiem un vakaros palātā,
lai netraucētu gulošos. Un tā tas
notika diendienā, visu mēnesi,
kamēr tur atrados. Desmitām
reižu viņas ienāca palātā pajautāt, vai ko nevajag. Vienmēr pa-

līdzēja sakārtot gultu, apmainīt
veļu. Darbs, ko viņas dara, nav
izmērāms. Es apbrīnoju, kā var
vienā darba vietā strādāt tik
daudz labu cilvēku.
Mīļš jo mīļš paldies Broņai,
Inārai, Irai, Ļudai, Birutai,
Zigrīdai, Mārai, Olitai, arī Daigai. Māsiņai Inesei, Valentīnai,
Marinai un citām. Mīļš paldies
dakterītei Seržānei, kura palātā
vienmēr ienāca ar smaidu sejā.
Novēlu visiem nodaļas labajiem ļaudīm priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno
gadu!
Ar cieņu un mīlestību –
pensionāre Biruta Ciematniece

Vēstule

Labs, kas padarīts, bet...
Skaisti bija pagājušie svētki
Jelgavā. Skatījos parādi, prezidenta uzrunu un salūtu, arī TV
pārraides no Cēsīm un Liepājas
– to nevar aizmirst. Priecīgi
esam mēs, jelgavnieki, un arī
viesi, iebraucot mūsu pilsētā pa
Rīgas ielu, kur līdz pirmajām
salnām acis priecēja skaistās
nokareno puķu kompozīcijas.
Pateicoties Andra Rāviņa kungam, jo tikai viņa valdīšanas
laikā pilsētā ir daudz izdarīts.
Taču, ejot pa Garozas ielu,
no Cukurfabrikas dzelzceļa
stacijas līdz bijušai Būvdetaļu
rūpnīcai abās ielas pusēs it kā
vajadzētu būt ietvēm gājējiem,
bet vienā pusē vienmēr stāv
vieglās automašīnas, otrā – atstāta šaura josla iešanai, turklāt
blakus ir dziļš grāvis. Kad līst
lietus vai slapjš sniegs, abās
pusēs veidojas dubļi, nav kur
kāju likt, tādēļ visi pa ielu iet
abos virzienos. Abos virzienos
brauc arī mašīnas, kas piedevām
gājējus nošļaksta. Agri no rītiem
cilvēki steidzas uz vilcienu,

bērni uz skolu, māmiņas ved
bērnus uz bērnudārziem pie
rokas un ratiņos. Vakaros visi
atgriežas mājās. Atkal pa ielu.
Bail skatīties.
Esmu jelgavniece un zinu,
ka daudzas ielas pilsētā ir nesakārtotas, bet, ņemot vērā, ka
dzīvoju Lāčplēša ielā, zinu, ka
Garozas ielā jau daudzus gadus
nekas daudz nav mainījies.
Pirms pāris gadiem ielu noasfaltēja, bet sakārtot gājēju ietves
aizmirsa. Tās pēc iespējas ātrāk
jāsakārto, kamēr nav notikusi
nelaime.
Prieks, protams, par skaisto
Brīvības bulvāri.
Lāčplēša ielā dzīvojošā V.K.
P.S. Pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība», komentējot
lasītājas vēstuli, norāda, ka Garozas ielas posma no dzelzceļa
stacijas «Cukurfabrika» līdz
Aviācijas ielai sakārtošanas
iespējas kā vienu no prioritātēm skatīs 2009. gada budžeta
ietvaros.

«Villa Medem» un atpūtas
komplekss gaida labākus
laikus
«Kas tas par «šķūni» un kas
to Uzvaras parkā būvē, aizsedzot
kultūras pieminekli «Villa Medem»,» neizpratnē ir «Jelgavas
Vēstneša» lasītājs Boriss, kurš
laikrakstam lūdz noskaidrot,
kad beidzot savedīs kārtībā arī
pašu ēku.

«Pašlaik uz mums piederošās
zemes Uzvaras parkā nenotiek
nekas. Visticamāk, arī līdz pavasarim nenotiks, jo šobrīd piesaistīt līdzekļus ieceres realizēšanai
nav iespējams,» SIA «Baks»
vadītājs Agris Bajārs, kas ir
arī «Villa Medem» īpašnieks,
skaidro, ka tad, kad nauda bija,
celtnieki «visu salaida grīstē»,
bet tagad, kad tas ir izlabots un
darbi varētu turpināties, nav
līdzekļu.
A.Bajārs norāda, ka kultūrvēsturiskais piemineklis «Villa
Medem» ir iesaldēts: uzklāts
jauns jumts, ielikti logi, celtne
no iekšpuses iespēju robežās
nosiltināta, lai neaiziet postā.
Savukārt iecerētā atpūtas kompleksa būvniecība uz nenoteiktu
laiku pārtraukta. «Ar pašval-

«Villa Medem» attīstība pagaidām ir «iesaldēta», bet iecerētā atpūtas kompleksa būvniecība
uz nenoteiktu laiku pārtraukta.
Foto: Ivars Veiliņš
dību mums bija vienošanās,
ka ēkā, kas papildinās iecerēto
atpūtas kompleksu, izbūvēsim
sabiedriskās tualetes. Tualešu
daļa ir uzbūvēta, un tagad pašvaldībai tā jāiekārto. Tualetēm
vajadzētu būt pabeigtām līdz

lasītāja jautājumu, norāda, ka šā
gada grants seguma uzbēršanas
programmas gaitā tika uzbērts
5. līnijas posms no Pambakara ceļa līdz Meža ceļam un
posmā no Dobeles šosejas līdz
Pambakara ceļam, veikta arī
grants seguma bedru iesēdumu
un bedru labošana. «Regulāri
tiek veikti arī ielas ikdienas
uzturēšanas darbi, kas notiek
saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem «Noteikumi par
Pašvaldības aģentūra «Pil- valsts un pašvaldību autoceļu
sētsaimniecība», atbildot uz ikdienas uzturēšanas prasībām
«Gribētu uzzināt, vai ir plānots savest kārtībā 5. līnijas
ceļa segumu. Ceļš ir katastrofālā
stāvoklī, taču tur dzīvo tik daudz
cilvēku, kuriem diendienā ir jābrauc un jāiet kājām. Gājējiem
vispār tur ir ekstrēma pastaiga!»
«Jelgavas Vēstnesim» raksta jelgavnieks Igors. Viņš arī norāda
– ja greiders šo ceļu nogreiderē,
tad pēc pāris dienām atkal jau
ir neizbraucamas bedres.

Ar nožēlu paziņojam, ka Saeima nolēmusi
no 2009. gada 1. janvāra paaugstināt pievienotās vērtības
nodokļa likmi ūdens piegādei un kanalizācijas pakalpojumiem
no 5% līdz 21%.
Šajā situācijā aicinām mūsu pakalpojumu saņēmējus precīzi nolasīt skaitītāju rādījumus 2008. gada 31. decembrī un tos paziņot Abonentu apkalpošanas dienestam līdz 2009. gada 10. janvārim: tālrunis 63022886;
63007111; fakss 63007109; 63007100; e-pasts: jelgavas.udens@ju.lv.
Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 63022886.

Aizsaulē aizgājuši

jaunās brīvdabas sezonas Uzvaras parkā sākumam, un tās
apsaimniekos pašvaldība,» teic
A.Bajārs.
Taujāts, kas top līdzās «Villa
Medem», SIA «Baks» īpašnieks
runā izvairīgi. «Kad tiks atjau-

nota celtniecība, tad arī par to runāsim,» viņš nosaka, taču atklāj,
ka telpās varētu būt pirts, SPA
komplekss. «Taču tam vajadzīgas
pietiekami lielas investīcijas,»
vēlreiz nosaka A.Bajārs.
Sagatavoja Sintija Čepanone

5. līniju turpinās uzturēt kārtībā

Ļoti cienījamie SIA «Jelgavas ūdens» klienti!

ANTONIJS STIKUTS (dz. 1922. g.)
ALEKSANDRA MATVEIČUKA (dz. 1926. g.)
ASTRĪDA SAUKA (dz. 1946. g.)
ANTOŅINA ZAHAROVA (dz. 1932. g.)
JEĻENA KUROVA (dz. 1933. g.)
LIJA ČUPAROVA (dz. 1935. g.)
IGORS SOROKINS (dz. 1974. g.).
JANĪNA STRAUTMANE (dz. 1928. g.)
PĒTERIS JEVSEJEVS (dz. 1934. g.)
ŅINA VERBICKA (dz. 1940. g.)
ZUZANNA LIEPIŅA (dz. 1915. g.)
ĒRIKS ŪDRIS (dz. 1958. g.)

Trešdiena, 2008. gada 24. decembris

un to izpildes kontroli»,» informē «Pilsētsaimniecības» ielu
ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis.
Šajā gadā 5. līnijas ceļa segums atkarībā no laika apstākļiem greiderēts astoņas reizes
– februārī, pa divām reizēm
martā un jūnijā, kā arī augustā,
oktobrī un novembra sākumā.
«5. līnijā arī veikta drupinātās
grants uzbēršana – 5. līnijas
posmā no Pambakara līdz Meža
ceļam kopumā iestrādāts 450
kubikmetri drupinātas grants
maisījuma, savukārt posmā no
Dobeles šosejas līdz Pambakara
ceļam kopumā iestrādāts 50

kubikmetri dolomīta šķembu
maisījuma,» tā E.Rubenis. Līdzīgus darbus paredzēts veikt
arī nākamajā gadā. Kā norāda
ielu ekspluatācijas inženieris,
saskaņā ar 2009. gada ielu uzbēršanas plānu paredzēts sakārtot 5. līnijas segumu posmā no
Dobeles šosejas līdz Pambakara
ceļam, iestrādājot drupinātas
grants maisījumu.
Jāpiebilst, ka 5. līnija ir grants/
šķembu seguma iela, kas saskaņā
ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem noteikumiem tiek klasificēta
kā C kategorijas iela. Tās kopējais
garums ir 1780 metri.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Trešdiena, 2008. gada 24. decembris
Atsaucoties uz Jelgavas Pensionāru biedrības un iedzīvotāju lūgumu,
publicējam Jelgavas sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumus

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.89
SOCIĀLO PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie noteikumi nosaka sociālo pabalstu veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku,
kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.
2. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir sociālos pabalstus ģimenēm (personām), kuras
savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Jelgavas pilsētā.
3. Lēmumus par sociālo pabalstu piešķiršanu punktos no 5. līdz 12. pieņem pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde», par pārējo pabalstu piešķiršanu
– Jelgavas domes Pabalstu piešķiršanas komisija.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
4. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu pēc pabalsta
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta
izmaksas trūcīgiem iedzīvotājiem pašvaldībai ir tiesības izmaksāt arī citus
pabalstus.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
II SOCIĀLO PABALSTU VEIDI
5. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
6. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
7. Vienreizējs pabalsts personām pēc atbrīvošanās no brīvības atņemšanas vietas;
8. Vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
9. Pabalsts bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši
pilngadību un turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143)
10. Kabatas nauda bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
11. Apbedīšanas pabalsts;
12. Ikgadējs pabalsts Ls 100.00 apmērā veselības uzlabošanai Jelgavas ilgdzīvotājiem,
kuri sasnieguši 100 gadu vecumu.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
13. Dzīvokļa pabalsts;
14. Pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai;
15. Pabalsts skolēnu ēdināšanai skolā;
16. Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai;
17. Pabalsts skolas piederumu iegādei;
18. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai.
III PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA LĪMEŅA NODROŠINĀŠANAI (GMI)
19. Jelgavas pilsētā garantētais minimālo ienākumu līmenis uz vienu personu (ģimenes locekli) ir Ls 37.00.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.116; 25.01.2007.
saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā un
ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-25)
20. Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuru ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, ir zemāki par Ministru kabineta noteikto
garantēto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.
21. Pabalsts tiek izmaksāts naudā vai daļēji vai pilnībā tiek aizstāts ar šajos noteikumos
minēto pakalpojumu apmaksu.
22. Pabalsts tiek izmaksāts ne vairāk kā 9 mēnešus kalendārā gada laikā.
23. Ģimenei izmaksājamā pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
maksimālais apmērs mēnesī ir trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.116 un
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 )
IV VIENREIZĒJS PABALSTS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ
24. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami
apstākļi) tiek piešķirts līdz Ls 45.00 vienai personai, neizvērtējot personas (ģimenes)
materiālo stāvokli.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
25. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas
situācijas rašanās.
V VIENREIZĒJS PABALSTS PERSONĀM PĒC ATBRĪVOŠANĀS NO BRĪVĪBAS ATŅEMŠANAS VIETAS
26. Pabalsts Ls 30.00 apmērā tiek piešķirts personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības
atņemšanas vietas pēc soda izciešanas un kuras līdz apcietināšanai savu pamata
dzīvesvietu bija deklarējušas Jelgavas pilsētā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
27. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no atbrīvošanās no brīvības atņemšanas vietas.
VI VIENREIZĒJS PABALSTS, BEIDZOTIES ĀRPUSĢIMENES APRŪPEI
28. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu
par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pašvaldība pēc pilngadības sasniegšanas,
beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir:
28.1. vienreizēju naudas pabalstu Ls 175.00 sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei;
28.2. vienreizēju naudas pabalstu divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā (Ls
90.00) patstāvīgās dzīves uzsākšanai.
(26.01.2006. saistošo noteikumu Nr.116 redakcijā un ar grozījumiem, kas izdarīti ar
25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143)
VII PABALSTS BĒRNIEM BĀREŅIEM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM
BĒRNIEM, KURI SASNIEGUŠI PILNGADĪBU UN TURPINA MĀCĪBAS VISPĀRĒJĀS VAI
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
(26.01.2006. saistošo noteikumu Nr.116 redakcijā un ar grozījumiem, kas izdarīti ar
25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143)
29. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem lēmumu
par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Jelgavas pašvaldība, pēc pilngadības sasniegšanas, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, tiek piešķirts ikmēneša pabalsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmērā, ja viņi nepārtraukti turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādēs un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, kā arī nav stājušies
laulībā. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
(25.01.2007. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)
VIII KABATAS NAUDA BĀREŅIEM VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJIEM BĒRNIEM
30. Kabatas naudu izmaksā katru mēnesi bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem no 7 gadu vecuma, kuri ievietoti audzināšanas iestādē (arī internātskolā) vai dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, 15% apmērā no valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta.
31. Kabatas nauda reizi ceturksnī tiek pārskaitīta iestādēm un institūcijām, kurās
bērni uzturas un kuras nodrošina pabalsta izmaksu.
IX APBEDĪŠANAS PABALSTS
32. Apbedīšanas pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai un tiek pārskaitīts apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam.
33. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, par kuru Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu un kurai nav
piederīgo, kuri ir spējīgi mirušo apglabāt.
34. Pabalsta maksimālais apmērs ir Ls 165.00.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
X DZĪVOKĻA PABALSTS
35. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres maksas (apsaimniekošanas

saistošie noteikumi
maksas) un maksas par pakalpojumiem izdevumu segšanai pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē deklarēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
36. Dzīvokļa pabalstu piešķir:
36.1. personām (ģimenēm), kuras dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtajās dzīvojamās mājās un atbilst kādam no sekojošajiem
nosacījumiem:
36.1.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski represētam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180.00, – Ls
90.00 apmērā;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143;
25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā un ar grozījumiem, kas izdarīti ar
09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26 )
36.1.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski
represētam pensionāram, kurš ir vecāks par 70 gadiem, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180.00 un kuram nav likumīgo apgādnieku, – Ls 105.00 apmērā;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā un ar grozījumiem, kas izdarīti ar
09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
36.1.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ls 160.00, – Ls 75.00 apmērā;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā un ar grozījumiem, kas izdarīti ar
09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26 )
36.1.4. ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz Ls 90.00, – Ls 110.00 uz trim mēnešiem;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 un 09.10.2008. saistošo noteikumu Nr.0826 redakcijā)
36.1.5. ģimenēm (personām), kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00, – Ls 100.00 uz trim mēnešiem.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
36.2. ģimenēm (personām), kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00 un kuras dzīvo dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, – Ls 40.00 uz trim mēnešiem.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.116,
25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143; 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem
Nr.170 un 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
37. Šo noteikumu punktos 36.1.1. – 36.1.3. minēto pabalstu izmaksā divas reizes
gadā (aprēķināšanas periods – 6 mēneši).
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
38. Punktos 36.1.4., 36.1.5. un 36.2. minēto pabalstu izmaksā ne vairāk kā 9 mēnešus
kalendārā gada laikā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un
09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
39. Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts attiecīgo pakalpojumu sniedzējiem.
XI PABALSTS INDIVIDUĀLĀS APKURES NODROŠINĀŠANAI
40. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai Ls 115.00 vienu reizi gadā piešķir
personām (ģimenēm), kuras dzīvo namīpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas
centralizētajai siltumapgādes sistēmai, pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē reģistrēto personu ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, ja tās atbilst kādam no
sekojošajiem nosacījumiem:
40.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski
represētam pensionāram, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 180.00;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143;
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
40.2. personām (ģimenēm), kuras ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
40.3. ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz Ls 160.00;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143;
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170 un 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26)
40.4. Izslēgts ar 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26.
40.5. Izslēgts ar 09.10.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.08-26.
401. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai Ls 120.00 vienu reizi
gadā pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē reģistrēto personu ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas piešķir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni
un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00 un kuras
dzīvo namīpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
(09.10.2008. saistošo noteikumu Nr.08-26 redakcijā)
XII PABALSTS SKOLĒNU ĒDINĀŠANAI SKOLĀ
41. Pabalstu ēdināšanai skolā piešķir skolēniem:
41.1. no trūcīgām ģimenēm, kurās ir darbspējīgas personas un ģimenes ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80.00;
(25.01.2007. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā un 25.10.2007. saistošajiem
noteikumiem Nr.170)
41.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140.00;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 redakcijā un ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
41.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ls 160.00.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
XIII PABALSTS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAKALPOJUMU APMAKSĀŠANAI
42. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai Ls 45.00 uz
trim mēnešiem (ne vairāk kā Ls 135.00 gadā) piešķir bērniem no trūcīgām ģimenēm,
kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80.00. Pabalstu pārskaita attiecīgai pirmsskolas izglītības iestādei.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
43. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu apmaksāšanai Ls 90.00
uz trim mēnešiem (bet ne vairāk kā Ls 360.00 gadā) piešķir bērniem no trūcīgām
ģimenēm, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 80.00 un
kuriem ir pašvaldības iestādes «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» sociālo darbinieku
atzinums par pakalpojuma nepieciešamību. Pabalstu pārskaita attiecīgai pirmsskolas
izglītības iestādei.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
XIV PABALSTS SKOLAS PIEDERUMU IEGĀDEI
44. Pabalstu skolas piederumu iegādei, sākoties mācību gadam, ja tas ir pieprasīts
laikā no 1. jūlija līdz 30. septembrim, piešķir dāvanu kartes veidā:
44.1. Ls 40.00 apmērā skolēniem:
44.1.1. no trūcīgām ģimenēm, kuru ģimenēs ir darbspējīgas personas un ģimenes
ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 80.00;
44.1.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.00;
44.1.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz Ls 160.00;
44.2. Ls 20.00 apmērā bērniem, kuri apgūst obligāto sagatavošanas programmu
pamatizglītības apguvei:
44.2.1. no trūcīgām ģimenēm, kuru ģimenēs ir darbspējīgas personas un ģimenes
ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 80.00;
44.2.2. kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.00;
44.2.3. kuri dzīvo aizbildņu ģimenēs un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz Ls 160.00.
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(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
XV PABALSTS MEDICĪNAS PAKALPOJUMU APMAKSĀŠANAI
45. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai piešķir personām, kuras nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji un uz viņiem neattiecas MK 31.07.2001. noteikumi
Nr.336 «Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem
pakalpojumiem».
46. Pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksāšanai piešķir līdz Ls 110 personai kalendārajā gadā, lai pēc šo izdevumu apmaksāšanas ienākumi mēnesī uz katru personu
ģimenē paliktu ne mazāki kā Ls 100.00.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007.saistošajiem noteikumiem Nr. 143 un
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
47. Pabalstu medikamentu iegādei līdz Ls 80.00 gadā vienam cilvēkam akūtu slimību vai hronisku slimību paasinājumu gadījumos zālēm, kuras nav iekļautas valsts
kompensējamo medikamentu sarakstā vai kuras tiek kompensētas līdz 75% no to
pilnas vērtības, piešķir:
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
47.1. trūcīgām ģimenēm (personām);
47.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 160;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
47.3. pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru
ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.00.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
48. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu apmaksāšanai piešķir:
48.1. zobu protezēšanas izdevumu segšanai 50% apmērā, bet ne vairāk kā Ls 70.00
vienam cilvēkam gadā – pensionāriem un invalīdiem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 160.00, un trūcīgām personām;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
48.2. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz Ls 40.00 gadā trūcīgām personām, kuru
ģimenes ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 80.00 mēnesī;
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
48.3. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21 gada vecumam, ja viņi turpina
mācības, – līdz Ls 40.00 gadā.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
48.4. zobu ārstēšanas izdevumu segšanai līdz Ls 40.00 gadā pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru ģimenes ienākumi uz vienu
ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.00.
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
49. Pabalstu higiēnas preču iegādei un aprūpei līdz Ls 120.00 gadā piešķir gulošiem
pensionāriem un invalīdiem, kuriem ir ģimenes ārsta atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību un kuru ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls
140.00 mēnesī.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.01.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.143 un
25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
50. Pabalstu briļļu iegādei līdz Ls 40.00 gadā piešķir:
50.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm, ja uz viņiem neattiecas Ministru kabineta
19.12.2006. noteikumos Nr.1046 «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas
kārtība» punktā 14.12. minētie gadījumi;
50.2. bērniem no ģimenēm, kurās nav darbspējīgu personu un ģimenes ienākumi
mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls 140.00, ja uz viņiem neattiecas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumos Nr. 1046 «Veselības aprūpes organizēšanas
un finansēšanas kārtība» punktā 14.12. minētie gadījumi;
50.3. pensionāriem un invalīdiem, kuru ģimenēs nav darbspējīgo personu un kuru
ģimenes ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ls 140.00.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.01.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.116 un
25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
XVI PABALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
51. Pašvaldības sociālie pabalsti, izņemot šajos noteikumos 6. – 12. punktā minētos,
tiek piešķirti pēc ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
51.1. Personām, kuras iesniedz pieprasījumu pēc sociālās palīdzības, ir pienākums
sniegt pilnīgas sociālās palīdzības saņemšanai nepieciešamās ziņas, pieprasītos dokumentus un izziņas, kā arī nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka
sociālās palīdzības saņemšanu.
51.2. Persona, kura ir iesniegusi pieprasījumu pēc sociālās palīdzības, un
pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu apliecina, ka ir snieguši
patiesas un pilnīgas ziņas un ir iepazinušies ar noslēgtajā vienošanās noteiktajiem līdzdarbības pienākumiem, apņemas tos pildīt un apzinās šo pienākumu nepildīšanas sekas, kā arī apņemas saņemto sociālo pabalstu izmantot
atbilstoši piešķīruma mērķim. Ja persona ir sniegusi nepatiesas ziņas vai bez
attaisnojoša iemesla nepilda viņai noteiktos līdzdarbības pienākumus, sociālo pabalstu ģimenei samazina par šai personai piešķirto daļu, bet atsevišķi
dzīvojošai personai nepiešķir.
(25.01.2007. saistošo noteikumu Nr.143 un 25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170
redakcijā)
52. Lai saņemtu pabalstu, pašvaldības iestādē «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde»
jāiesniedz iesniegums un iztikas līdzekļu deklarācija, pievienojot tajā norādīto ziņu
apliecinošus dokumentus:
52.1. strādājošās personas – izziņu par ienākumiem no algota darba par pēdējiem
3 mēnešiem;
52.2. bezdarbnieki – izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras par bezdarbnieka
statusu; ja persona saņem pabalstu – izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par pabalsta apmēru pēdējo 3 mēnešu laikā;
52.3. pensionāri un invalīdi – izziņu par pensijas un piemaksas pie pensijas apmēru
pēdējo 3 mēnešu laikā;
(25.01.2007. saistošo noteikumu Nr.143 redakcijā)
52.4. personas, kuras saņem ģimenes valsts pabalstu vai bērna kopšanas pabalstu
– izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par pabalsta apmēru pēdējo 3
mēnešu laikā;
52.5. citus ģimenes (personas) ienākumu apliecinošus dokumentus (izziņas par stipendiju, autoratlīdzības saņemšanu, honorāriem, uzturnaudu, saņemto mantojumu,
dividendēm, dāvinājumu, par ienākumiem no saimnieciskas darbības, no kustamās
mantas vai nekustamā īpašuma nomas u.c.);
52.6. iesniedzēja, viņa ģimenes locekļu vai iesniedzēja dzīvesvietā reģistrēto citu
personu nekustamā īpašuma vērtību apliecinošus dokumentus;
52.7. izziņu par likumīgo apgādnieku (t.i., personu, kurām saskaņā ar LR Civillikumu
ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem) ienākumiem
pēdējo 3 mēnešu laikā;
52.8. jāuzrāda pase (dzimšanas apliecība);
52.9. citus dokumentus pēc pašvaldības iestādes «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde»
pieprasījuma.
53. Papildu jāiesniedz dokumenti atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam:
53.1. pabalsta saņemšanai medikamentu un higiēnas preču iegādei un aprūpei
– izziņa par veselības stāvokli no ģimenes ārsta (veidlapa Nr.027/u);
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
53.2. pabalsta saņemšanai ārstēšanās izdevumu apmaksāšanai un briļļu iegādei
– izdevumu apmaksas kvīts;
(25.10.2007. saistošo noteikumu Nr.170 redakcijā)
53.3. Pabalsta saņemšanai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas vietām, – Ieslodzījumu vietu pārvaldes izdotu izziņu.
XVI LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
54. Pabalstu piešķiršanas komisijas vai pašvaldības iestādes «Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde» pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam, informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.10.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.170)
55. Atteikumu piešķirt pabalstu iesniedzējam paziņo rakstiski, norādot atteikuma
pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un citas ziņas saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma prasībām un citiem normatīvajiem aktiem.
56. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt
Jelgavas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā.
57. Jelgavas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
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Kur sagaidīt
jauno gadu?
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas vecgada vakars un jaunā, 2009.,
gada sagaidīšanas
mirklis, ko noteikti
teju katrs vēlas pavadīt pēc iespējas interesantāk un atraktīvāk.
Arī šoreiz jautru jaunā
gada sagaidīšanu jelgavniekiem sarūpējusi
aģentūra «Kultūra» un
citas pilsētas izklaides
vietas.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa
Sīle stāsta, ka arī šajā gadā
svētkiem sarūpēta īpaša svinību programma, lai nevienam
nebūtu garlaicīgi. «Būs skatāmi
un klausāmi priekšnesumi gan
dejās, gan dziesmās. Tāpat pasākuma viesiem tiks dota iespēja
piedalīties lielajā loterijā un
dažādās jautrās atrakcijās. Būs
arī vairāki pārsteigumi, kurus
šobrīd vēl nevēlamies atklāt,»
tā S.Sīle. Bet par dejām gādās
Jelgavas bigbenda mūziķi Raita
Ašmaņa vadībā. Pasākums 31.
decembrī kultūras namā sāksies
pulksten 21.
Jāatceras, ka svinības kultūras namā ir pie klātiem galdiem,
tāpēc ielūgumus uz svētku balli
jāiegādājas savlaicīgi. S.Sīle

informē, ka ieejas kartes kultūras nama kasē uz šo pasākumu
iespējams iegādāties līdz 27.
decembrim, kases darba laiks
27. decembrī – no pulksten 9
līdz 14.
Jautrības pilnas Jaungada
svinības sola arī teju kā gada
jubileju nosvinējušais muzikālais krogs «Cepuri nost». Kroga
īpašniece Evita Badune stāsta,
ka milzīgs notikums esot vien
tas, ka šajā vakarā, 31. decembrī,
visus priecēs un par deju mūziku
gādās grupa «Pilnmēness», kam
mūzika ir sirdslieta. Līdztekus
dejām notiks zīlēšana pēc dažādām metodēm, kas aizgūtas
no tautas tradīcijām, visiem būs
iespēja šajā naktī izliet laimi.
Plānotas arī dažādas atrakcijas.
E.Badune atklāj – ņemot vērā
citu lielu pasākumu pieredzi, ielūgumus cilvēki aicināti iegādāties jau laicīgi, citādi pēdējā brīdī
varbūt vietu pie galdiņa iegūt
vairs neizdosies. Taču neviens
aiz durvīm noteikti nepalikšot.
Pasākums 31. decembrī sāksies
pulksten 22.
Taču šīs nav vienīgās vietas
pilsētā, kur var jautri sagaidīt
jauno gadu. Kopā svinēšana
norisināsies arī vēl dažās citās
vietās. Piemēram, kafejnīcā
«Līgo» un «Flay high», kur notiks dejas dīdžeja pavadībā, kā
arī būs dažādi pārsteigumi.

Kultūras pasākumi
 25. decembrī pulksten 14 – «Platforma Music» rīkots Ziemassvētku koncerts «Ziemsvētku ceļojums». Piedalās I.Ulmanis, Igo,
Amber, Aisha un citi populāri mūziķi (Sv.Annas katedrālē).
 26. decembrī pulksten 16 – Latvijas Nacionālā teātra koncerts «Ziemassvētku zvaigzne». Piedalās L.Gāliņa, D.Gaismiņa,
D.Lūriņa, I.Rūdolfa, Z.Jančevska, A.Klēvere, D.Bonāte, A.Ančevskis,
M.Egliens, J.Hiršs, E.Melbāržs, M.Maņjakovs, G.Grasbergs, U.Anže,
I.Puga. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5; 4.
 27. decembrī pulksten 16 – dāvana jelgavniekiem! Jelgavas
dome, JPPA «Kultūra» un Ā.Alunāna teātris dāvina mazajiem
jelgavniekiem izrādi «Parastais brīnums» pēc J.Švarca motīviem.
Režisore – L.Ņefedova. Ieeja – bez maksas.
 31. decembrī pulksten 21 – Jaungada balle. Svētku programma pie galdiņiem kopā ar Jelgavas bigbendu Raita Ašmaņa
vadībā. Biļešu cena – Ls 20 (kultūras namā).
 2. janvārī pulksten 16 – koncerts «Pasakas par ziedēšanu».
Mākslinieciskā vadītāja Biruta Deruma. Piedalās sieviešu vokālais
ansamblis «Sakša», vokāli instrumentālais ansamblis «Rūta», Jelgavas Mūzikas vidusskolas un Ulbrokas mūzikas skolas audzēkņi
(kultūras namā).
 3. janvārī pulksten 12 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra studijas
«Čaika» izrāde «Sniega karaliene» pēc J.Švarca motīviem (krievu
valodā). Režisors A.Matisons. Biļešu cena – Ls 2; 1,50; bērniem
– Ls 1 (kultūras namā).
 3. janvārī pulksten 15 un 18 – filma «Rīgas sargi». Biļešu cena
– Ls 2 (kultūras namā).
 8. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra Ziemassvētku koncerts.
Piedalās O.Dreģe, A.Dzērve, K.Nevarauska, R.Būmane, V.Liepiņš,
M.Doveika, A.Robežnieks, G.Grāvelis, J.Frinbergs un bērnu vokālais
ansamblis «Dzeguzīte». Biļešu cena – Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz decembra beigām – «Ziemassvētku dekori» sadarbībā ar
Jelgavas ziedu veikaliem, saloniem un individuālajiem floristiem
(kultūras nama 1. stāvā).
 Decembrī – Marka Selerjē (Francija) fotogrāfijas «Pilsētu izrāde»
(kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 2. janvārim – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde «Ziemassvētki dvēselei» un «Latvijas keramikas» izstrādājumu
izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 No 1. līdz 3. janvārim – Birutas Derumas jubilejas izstāde
«Pasakas par ziedēšanu» (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 2. janvārim – Čehu baroka arhitektūras daile. Vladimira
Ubera fotogrāfijas. Izstāde tapusi sadarbībā ar Čehijas vēstniecību
Latvijā (kultūras namā).
 6. janvārī pulksten 16 – Daces Gosenas (Vācija) gleznu izstādes
atvēršana un tikšanās ar autori (kultūras nama 1. stāvā).
 7. janvārī pulksten 16 – Jāņa Maļecka eļļas gleznu izstādes
atklāšana (kultūras nama 2. stāvā).

Sporta pasākumi
 26. decembrī – orientēšanās sacensību «Ziemas Alnis» noslēgums. Vairāk – http://alnis.id.lv/.
 30. decembrī pulksten 11 – Specializētās peldēšanas skolas
Jaungada sprints. J.Mistera kausa izcīņa – 50 metri brasla stilā
(LLU peldbaseinā).
 10. janvārī pulksten 11 – Jelgavas skolēnu čempionāts šahā
(Sporta namā Raiņa ielā 6).

Trešdiena, 2008. gada 24. decembris

Pasakas par ziedēšanu,
instrumentu spēle un solo
 Ritma Gaidamoviča

Šādu salikumu skatītāji aicināti novērtēt
pirmajā jaunā gada
izstādē koncertā «Pasakas par ziedēšanu»,
kas notiks 2. janvārī
pulksten 16 Jelgavas
kultūras namā. Tajā
skanēs pasakas par
ziediem, kokles, kontrabass, sitamie instrumenti, skanīgas balsis
un daudz kas cits. Tas
viss, lai skatītāji jauno
gadu sāktu ar pozitīvām emocijām.
Pasākuma mākslinieciskā
vadītāja Jelgavas Mūzikas vidusskolas kokles spēles un solo
dziedāšanas skolotāja Biruta
Deruma stāsta, ka ar šo koncertu vēlas cilvēkos radīt pozitīvismu, jo parasti mēdz teikt:
kā gadu iesāks, tā arī to pavadīs.
«Gribas, lai cilvēku sirdis zied
un viņos raisās daudz pozitīvu
emociju,» tā skolotāja.
Plānots, ka pasākumā ar savu
spēlēt mākslu un dziedājumu
priecēs aģentūras «Kultūra»
vokāli instrumentālais ansamblis «Rūta», kurā spēlē Jelgavas
Mūzikas vidusskolas absolventi. Uzstāsies koklētājas Inese
Ortmane, Vita Paulāne un Vita
Pinne, kontrabasists Latvijas
Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs, bet sitamie instrumenti būs Gundara Lintiņa
ziņā. Jāpiebilst, ka G.Grasbergs
ne tikai spēlēs un dziedās, bet
arī lasīs pasakas par ziediem.
Savu sniegumu jelgavniekiem

Foto: no aģentūras «Kultūra» arhīva
Savu skanējumu skatītājiem un klausītājiem koncertā «Pasakas par ziedēšanu» Jelgavas kultūras
namā 2. janvārī pulksten 16 rādīs arī vokāli instrumentālais ansamblis «Rūta».
rādīs arī B.Derumas vadītais Ulbrokas kultūras nama sieviešu
vokālais ansamblis «Sakšas».
Mākslinieciskā vadītāja pauž, ka
koncerta laikā būs arī pārsteigumi. «Uz pasākumu skatītājus
iepriecināt solījies ierasties arī
Juris Vizbulis, Jelgavas Mūzikas vidusskolas solists Kalvis
Jeņčs, kurš uzstāsies kopā ar
Eviju Stumbri un Māru Žeiguri, kuras šobrīd Mūzikas skolā
apgūst kokles spēli,» tā mākslinieciskā vadītāja. Īpašu solo
priekšnesumu būs sagādājusi
arī B.Derumas absolvente Rūta
Ziemele, kura šobrīd studē Latvijas Kultūras akadēmijā.

«Repertuāram esam izvēlējušies skaņdarbus, kas saistīti ar
gadumijas notikumiem – vecā
gada aiziešanu un jaunā atnākšanu. Gribētos, lai jaunais
gads Jelgavā sāktos ar kaut ko
skaistu, ar mīlestību sirdī,» tā
mākslinieciskā vadītāja.
Koncertā skanēs gan oriģinālmūzika, gan tautasdziesmu
apdares un arī džeza mūzikas
skaņdarbi.
Apmeklētāji varēs apskatīt arī
B.Derumas zīmējumu izstādi.
Šoreiz tā sasaucas ar koncerta
tēmu, tāpēc zīmējumos redzama ziedēšana. «Šajā reizē gan
darbi ir mazākā formātā nekā

iepriekš, taču melno fonu ar
sudraboti zeltaino krāsu esmu
saglabājusi. Zīmējumos skatāmas sajūtas, kurām pietrūkst
vārdu un skaņu izpausmes,»
stāsta B.Deruma. Jāpiemin,
ka izstādi iespējams apskatīt
tikai trīs dienas – no 1. līdz 3.
janvārim.
Viņa arī atklāj, ka šis koncerts
izstāde vienlaicīgi ir kā satikšanās jaunajā gadā ar saviem skolotājiem, audzēkņiem, kolēģiem,
draugiem un mīļajiem.
«Gribas, lai jelgavniekiem gads
sākas ar priecīgu notikumu, kas
ar pozitīvām emocijām uzlādēs
visam gadam,» tā B.Deruma.

Pirmie pils eņģeļi tikuši pie saviem saimniekiem
 Ritma Gaidamoviča

zina, ka tumšajā laikā jānāk
pie cilvēkiem, sniedzot viņiem
Noslēgusies salona
labestību, sirds siltumu un
«Pils putns», Jelgavas
mīlestību. Mēs dāvinām šos
Pils aptiekas un Valsts
eņģelīšus ar domu, ka tie vienprezidenta kundzes
mēr būs jums līdzās, sargās un
Lilitas Zatleres kopīdarīs laimīgus,» tā mazajiem
gi rīkotā labdarības
slimnīcas pacientiem, dāvinot
akcija «Pils eņģelis»,
sarūpētos eņģeļus, teica akcijas
kuras laikā jelgavnieki
patronese Lilita Zatlere.
saziedojuši teju 2000
Kopumā gandrīz divu mēeņģeļu, kas nu radunešu laikā saziedoti teju 2000
ši savas mājas Jelgaeņģeļu. Pagājušajā nedēļā tos
vas pilsētas slimnīcas
saņēma 29 slimnieki. Jāpiemin,
Bērnu nodaļā. Pirmie
ka pirmie pacienti no L.Zatleres,
eņģeļi jau tikuši pie
Valsts prezidenta Valda Zatlera
saviem saimniekiem,
un projekta iniciatores Dinas
un, iespējams, tieši
Kurzemnieces saņēma ne tikai
šobrīd kāds no jelgavjelgavnieku sarūpētos eņģenieku sarūpētajiem
ļus, bet arī Amatu vidusskolas
eņģeļiem iekārts eglītē
audzēkņu sagādātus gardus
mazā pacienta mājās.
piparkūku eņģeļus.
Slimnīcas personāls
D.Kurzemniece ir ļoti aizlēš, ka eņģeļu pietikšot
kustināta, ka mūsu pilsētā
vēl krietnam laikam.
ir tik daudz jauku, atsaucīgu
un sirsnīgu cilvēku, kas at«Eņģeļi ir mīlestības vēst- balstījuši šo labdarības akciju.
neši, bet Ziemassvētki ir laiks, Piedalījušās gan ģimenes, gan
kad tie nolaižas virs zemes, jo skolēni, gan bērnudārznieki,

Akcijas patronese Lilita Zatlere un akcijas iniciatore Dina Kurzemniece mazajiem slimnīcas pacientiem nogādāja jelgavnieku
sarūpētos eņģelīšus.
Foto: Ivars Veiliņš

gan biedrības, gan pulciņi, un
visiem par to liels paldies no
organizatoriem.
Jāpiemin, ka pašam jaunākajam eņģeļa kolekcijas
veidotājam Valteram Paulam
Graudiņam ir tikai divi gadi.
Viņš savu eņģeli darinājis kopā
Amatu vi- ar mammu bērnu un jauniešu
dusskolas centra «Junda» keramikas noaudzēkņu darbībā, izveidojot māla eņģeceptos
līti, kuru pēc saviem ieskatiem
piparkūku arī nokrāsojis. Lielāko eņģeli
eņģelīšus pilsētas slimnīcas bērniem samazajiem gādājuši 1. ģimnāzijas skolēni.
pacienViena no pirmajām pacientiem izda- tēm Ilze, kura savā īpašumā
līja Valsts ieguva eņģeli, no lielā groza
preziizvēlējusies krāsainu eņģeli ar
dents
sirdi rokās. «Sirsniņa eņģeļa
Valdis
rokā teica, ka tas būs mans
Zatlers.
sargeņģelis. Man tas ļoti pa-

tīk. Ziemassvētkos to iekāršu
mājās eglē, bet vēlāk novietošu tuvāk gultai, lai tas mani
sargā, bet piparkūkas eņģeli,
protams, apēdīšu,» tā Ilze.
Mazais Eduards kautrīgi atzina, ka viņam labāk patīkot
piparkūkas eņģelis, jo to varēšot apēst, taču arī dāvinātais
baltais esot «tik smuks un
pūkains». Viņš to iekārs eglītē.
«Mēs ļoti priecājamies par
tik daudzām saņemtajām dāvanām, kuras tālāk nodosim
mazajiem pacientiem. Tas
noteikti pamainīs viņu ikdienu
slimnīcā,» tā par saņemtajiem
eņģeļiem teica Bērnu nodaļas
virsmāsa Laima Riteniece.
Viņa arī minēja, ka eņģeļu ir tik
daudz, ka mazajiem pacientiem
pietiks vēl ilgam laikam.

