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Uzlabo dzelzceļa
peronus; Cukurfabrikā
būvēs jaunu stacijas ēku

Cukura rūpniecība 20.
gadsimta 20. un 30. gados
piedzīvoja strauju attīstību
(1932. gadā – Krustpils
Cukura fabrika, 1933. gadā
– Liepājas Cukura fabrika).
Jelgava tajā ieņēma īpašu
vietu – šeit tika atklāta pirAttēls: Jelgavas Cukura fabrika
mā Cukura fabrika Latvijā!
Latvijas cukura rūpniecības tēvs bija Jānis Laže (1886 – 1969), bez
kura ticības cukurrūpniecības lielajai nozīmei Latvijas ekonomiskajā
attīstībā, iespējams, nekas nebūtu izdevies. Uzņēmīgais zemnieka
dēls 1907. gadā iestājās Maskavas Tehniskajā skolā. Izglītību viņš
papildināja Berlīnes Cukura institūtā pie slavenā cukurrūpniecības
speciālista profesora O.Špenglera, bet pirmā reālā iepazīšanās ar
cukurbiešu kultūru notika Ukrainā. Pēc Pirmā pasaules kara J.Laže
atgriezās Latvijā, lai ar cukurrūpniecībā gūto pieredzi palīdzētu celt
savas valsts ekonomisko labklājību.
Latvijas valsts noticēja J.Lažes idejai, ka cukurbiešu kā nozīmīgas
agrārās kultūras audzēšana palīdzēs Latvijas zemkopjiem attīstīties,
kā arī nodrošinās pilsētās strādniekus ar darbu.
1925. gada 8. janvārī notika akciju sabiedrības «1. Latvijas Cukura
fabrika» pilnsapulce, kur pieņēma lēmumu Cukura fabriku būvēt
Jelgavā. Ražošanas kompleksa arhitekts bija Eižens Laube. 1925. gada
18. jūnijā Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste iemūrēja Jelgavas
Cukura fabrikas pamatakmeni. 1926. gada 14. novembrī notika
Jelgavas Cukura fabrikas svinīgā atklāšana.
Darbības sākumā Jelgavas Cukura fabrika piedzīvoja arī finansiāli
mazāk veiksmīgus laikus, bija gadi, kas cukurfabrikai nesa finansiālus
zaudējumus. Lai nepieļautu bankrotu, Latvijas valsts 1927. gada
aprīlī pārņēma akciju sabiedrību savā īpašumā, vienlaikus sākot ļoti
aktīvu vietējā cukura reklāmu. Vēl tagad vecākā paaudze atceras
teicienu, ka tējai vai kafijai jāpievieno trīs karotītes cukura – par katru
fabriku vienu.
Jau 1934. gadā Latvija pilnībā nodrošināja iekšzemes patēriņu
ar Latvijas zemnieku izaudzēto cukurbiešu cukuru, bet 1935. gadā
Latvija kļuva par cukura eksportētājvalsti.
Jelgavas Cukura fabrikā cukuru pārtrauca ražot 2007. gadā. Lai gan
arī pašlaik veikalu plauktos redzam tik ierasto marķējumu «Jelgavas
cukurs», tam ar Jelgavu nekāda sakara nav.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Līdz 14. augustam
var pieteikties atbalsta
saņemšanai no septembra
 Sintija Čepanone

Foto: Raitis Supe

Divu mēnešu laikā Jelgavas dzelzceļa stacijā tiks sakārtoti pasažieru peroni, no kuriem divi tiks izbūvēti augstāki, lai pēc jaunu
vilcienu iegādes atvieglotu atsevišķu pasažieru grupu iekļūšanu vilcienā. Tomēr Cukurfabrikas staciju gaida daudz lielākas pārmaiņas – tur ne tikai tiks izbūvēti paaugstinātie peroni, bet arī jauna stacijas ēka ar uzgaidāmo zāli, labierīcībām un biļešu kasi.
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ Jelgavas dzelz
ceļa stacijā sākušies
peronu uzlabošanas
darbi – šobrīd tiek remontēta platforma,
kas atrodas pretī stacijas ēkas durvīm un pie
kuras apstājas Liepājas
un Dobeles vilcieni.
Darbu laikā pasažieriem jārēķinās ar neērtībām, bet peroni
slēgti netiks, arī vilcienu kustības sarakstos
būtiskas izmaiņas nav
plānotas. Cukurfabrikas stacijā darbus
paredzēts uzsākt septembrī.
Lai būvdarbu laikā nodrošinātu pasažieru iekāpšanu un
izkāpšanu no vilciena, mainīta
vilciena apstāšanās vieta. Pagaidām tas attiecas uz vilcieniem,
kas piestāj uz perona pretī
stacijai. Arī pasažieru plūsma

tiek organizēta pa vienām stacijas durvīm. Kad šis perons
būs sakārtots, būvdarbi notiks
arī pārējos peronos, pie kuriem
piestāj Rīgas vilcieni – peroni
tiks remontēti pamīšus, lai
būtiski neietekmētu pasažieru
plūsmu.
«Latvijas dzelzceļa» pārstāvis
Edgars Vilcāns stāsta, ka platforma stacijas ēkas priekšpusē
netiks paaugstināta, bet plānots
sakārtot tās ārējo malu, pēc tam
uzlikt bruģi un ierīkot lietusūdeņu novadīšanu. Savukārt pie
stacijas malējiem sliežu ceļiem
tiks izbūvētas divas paaugstinātās platformas, tādējādi atvieglojot pasažieru pārvietošanos
ar vilcienu. Jo sevišķi būtiski
tas ir pasažieriem ar īpašām
vajadzībām, vecākiem ar bērnu
ratiņiem, senioriem, kam ir
grūti iekāpt pa samērā stāvajām
vilciena kāpnēm, turklāt šobrīd
pasažieriem ratiņkrēslā vairākas
dienas pirms brauciena jāpiesaka speciāls pacēlājs. Diemžēl
peronu pārbūve vēl nenozīmēs

to, ka iekļūt vilcienā būs vieglāk.
«Kamēr Latvijā nebūs iegādāti
jauni, ES standartiem atbilstoši
vilcieni, paaugstināto platformu
izbūve vien vēl nenodrošinās
vienlīmeņa iekļūšanu esošajos
vilcienos. Tāpēc iepriekšējā
kārtība – pacēlāja rezervēšana
48 stundas pirms plānotās iekāpšanas – saglabāsies,» skaidro
E.Vilcāns.
Vēl Jelgavas stacijā uz pasažieru platformām paredzēts
ierīkot LED apgaismojumu,
izbūvēt nojumes un soliņus. Kad
būs jau daļēji izbūvētas jaunās
būvkonstrukcijas – platformas,
uzstādīti apgaismojuma stabi un
tamlīdzīgi –, sāksies darbs pie
jaunas videonovērošanas sistēmas ierīkošanas. Tiesa, Jelgavas
stacijā jau darbojas videonovērošana, bet tā tiks paplašināta un
modernizēta. Darbus Jelgavas
stacijā plānots pabeigt divu
mēnešu laikā. «Latvijas dzelzceļš» norāda: lai darbus paspētu
pabeigt laikā un mazāk traucētu
vilcienu kustībai, tie notiks gan

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

brīvdienās, gan nakts stundās.
Infrastruktūras modernizācijas darbu laikā maksimāli tiks
saglabāts esošais vilcienu kustības grafiks, un tikai atsevišķos
gadījumos iespējamas nelielas
izmaiņas vilcienu kustībā, par
ko pasažieri iepriekš tiks informēti – informācija par izmaiņām būs pieejama gan stacijās
un vilcienos, gan «Pasažieru
vilciena» mājas lapā www.pv.lv,
gan pa dzelzceļa uzziņu tālruni
80001181.
Septembrī labiekārtošanas
darbi sāksies arī Cukurfabrikas
stacijā. Arī tur tiks izbūvēti
paaugstinātie peroni, bet gaidāmas vēl daudz lielākas pārmaiņas. «Ņemot vērā pieturvietā
«Cukurfabrika» esošās ēkas
slikto tehnisko stāvokli, uzņēmējs ir piedāvājis izprojektēt un
uzbūvēt jaunu ēku, kurā būs arī
tualete un neliela uzgaidāmā
zāle. Tāpat tajā tiks nodrošināta biļešu tirdzniecība,» atklāj
E.Vilcāns.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Lai skolēni un bērndārznieki, kuru ģimenes ir
tiesīgas pretendēt uz
pašvaldības nodrošināto atbalstu, to varētu
saņemt jau no septembra, iesniegums Sociālo lietu pārvaldē vecākiem jāiesniedz līdz 14.
augustam. Ģimenes
var pieteikties pabalstam individuālo mācību piederumu iegādei,
pabalstam ēdināšanai,
kā arī braukšanas maksas atvieglojumiem
pilsētas sabiedriskajā
transportā.
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības administrēšanas
nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa
informē, ka līdz 1. augustam
pabalsts individuālo mācību
piederumu iegādei piešķirts 102
skolēniem, ēdināšanai vispārējās
izglītības iestādēs – 103 skolēniem no daudzbērnu ģimenēm
un 47 trūcīgo ģimeņu bērniem,
savukārt pabalsts braukšanas
maksas atvieglojumiem pilsētas
sabiedriskajā transportā – 140
daudzbērnu ģimeņu bērniem un
50 bērniem no trūcīgām ģimenēm. «Salīdzinot datus analogā
laika periodā pērn, pieteikšanās
aktivitāte šogad ir līdzīga. Ņemot
vērā, ka no septembra pašvaldības atbalstu varēs saņemt
tikai tie skolēni, kuri tam būs
pieteikušies līdz augusta vidum,
paredzam, ka tieši nākamajā
nedēļā būs lielākā aktivitāte,»

piebilst M.Liepiņa. Viņa atgādina – ja atbalstam ģimene pieteiksies pēc 14. augusta – līdz 15.
septembrim –, to varēs saņemt
tikai oktobrī.
Jāatgādina, ka pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei
57 eiro apmērā pienākas vispārējās izglītības iestāžu klātienes
audzēkņiem, kuru ģimenē ir
darbspējīgas personas, bet mēneša vidējie ienākumi nepārsniedz
128,06 eiro uz vienu ģimenes
locekli, kā arī tad, ja ģimenē nav
darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
nav lielāki par 205 eiro mēnesī.
Tāpat 57 eiro pabalsts pienākas
bērnam, kurš dzīvo aizbildņa
ģimenē un vidējie mēneša ienākumi uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz 235 eiro mēnesī.
Lai pretendētu uz šo pabalstu,
jāiesniedz arī iztikas līdzekļu
deklarācija, un šo pabalstu var
pieprasīt līdz 30. septembrim.
Uz pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs var
pretendēt iedzīvotāju grupas,
kuru ikmēneša ienākumi atbilst iepriekš minētajiem, kā
arī daudzbērnu ģimenes. Tāpat
pašvaldība nodrošina pabalstu
ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20 procentu
apmērā no pakalpojuma cenas,
bet ne vairāk kā 0,28 eiro dienā,
4. – 6. klašu skolēniem, kuri
norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumu izmanto Jelgavas
pilsētas skolēna apliecību. Lai
to saņemtu, vecākiem Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldē jāvēršas
ar iesniegumu.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Vēlos, lai pacienti
poliklīnikā justos gaidīti»
 Jānis Kovaļevskis

«Jelgavas poliklīnika
ir viena no vadošajām
veselības aprūpes iestādēm reģionā ar 192
darbiniekiem, tādēļ
apzinos, ka vadīt šo
kolektīvu nebūs viegli. Esmu iepazinusies
ar iestādi, un man ir
skaidrs redzējums par
pirmajiem darbiem.
Uzsvaru noteikti liksim
uz pakalpojumu pieejamību un to, lai pacienti pie mums justos
ērti un gaidīti,» tā SIA
«Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Gunta
Arnīte, kura līdz šim
pildīja Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Juridiskā
sektora vadītāja vietnieces pienākumus un
tika atzīta par labāko
kandidātu poliklīnikas
valdes locekļa amatam
konkursā starp 12 pretendentiem.
«Nekādas straujas izmaiņas
poliklīnikas darbībā neplānoju
– mūsu prioritāte ir pacienti un
sniegto pakalpojumu kvalitāte
un pieejamība,» sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» uzsver G.Arnīte,
kura amata pienākumus sāka
pildīt 3. augustā.
Piedaloties izsludinātajā
konkursā uz SIA «Jelgavas
poliklīnika» valdes locekļa
amatu, komisijai iesniedzāt
arī savu redzējumu par šīs
kapitālsabiedrības attīstību.
Kuras būs jūsu prioritātes?
Medicīnā šobrīd ir divas būtiskas problēmas – naudas trūkums
un no tā izrietošā nepietiekamā
pakalpojumu pieejamība un
speciālistu trūkums. Tādēļ mans
galvenais uzdevums ir nodrošināt poliklīnikas piedāvātos
pakalpojumus
vismaz līdzšinējā apjomā un
iespēju robežās paplašināt
sniegto pakalpojumu loku, lai
jelgavniekiem
un apkārtnes
iedzīvotājiem
nebūtu jābrauc
uz Rīgu. Ir jomas, kurās šobrīd poliklīnikā nav iespējams
saņemt pakalpojumus vai veidojas garas rindas tieši speciālistu
trūkuma dēļ, piemēram, mums
ir vakances ultrasonogrāfijas
speciālistam un radiologam.
Lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu, svarīga ir arī atbilstoša
infrastruktūra. Šobrīd poliklīnikā trūkst telpu attīstībai. Tāpat
jārisina jautājums par Sieviešu
konsultāciju centra telpām Raiņa ielā 16, kuras poliklīnika

piedāvāts resurss, kurā tiks
iesaistīti visi veselības pakalpojumu sniedzēji, kas vēlēsies
saņemt valsts finansējumu. No
sistēmas pārskatāmības viedokļa tas noteikti būs ieguvums – ja
vien sistēma tiks izstrādāta korekti, tā sniegs precīzu pārskatu
par pacientiem, kas atvieglos
mediķu darbu. Samazināsies
patērētais laiks, jo būs iespēja
elektroniski veikt dažādas darbības, kuras šobrīd tiek veiktas
klātienē – tā būs elektroniskā reģistrēšanās pie ģimenes ārstiem,
elektroniskās konsultācijas ar
ģimenes ārstiem, elektroniskā
pieraksta veikšana pie ārstiem,
ārstniecības rezultātu aplūkošana un citas iespējas, kas kopumā
nodrošinās augstāku ārstēšanas
kvalitāti. Iedzīvotāju ikdienu atvieglos arī automātiskā medicīnas izdevumu daļas iekļaušana
ienākumu deklarācijās, kas ļaus
vienkāršāk atgūt attaisnotos
izdevumus par medicīnas pakalpojumiem.
«Viens no lielākajiem izaicinājumiem būs kvalificētu medicīnas speciālistu piesaiste, jo jau šobrīd
Minējāt, ka viena no probatsevišķos gadījumos poliklīnikā rindas veidojas nevis izsmelto valsts kvotu, bet gan speciālistu
lēmām
ir speciālistu trūpārslodzes dēļ,» uzsver SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes locekle Gunta Arnīte. Foto: Raitis Supe
kums. Kā to risināsiet?
Tā ir valsts mēroga problēma,
īrē, bet saimniekiem attiecībā
Minējāt, ka poliklīnikai neizbēgami veidosies. No savas
uz tām ir citi plāni. Meklēsim pietrūkst telpu. Vai ir jau puses mēģināsim sadalīt kvotas jo daudzi mediķi aizbrauc no
risinājumu, kur turpmāk varētu ieceres, kā šo jautājumu vienmērīgi, lai tās netiktu iz- Latvijas, bet lielākā daļa pēc
atrasties šis centrs.
risināt?
smeltas gada pirmajos mēnešos. studijām paliek Rīgā. Mums
Tā noteikti nav pirmā līmeņa Darbs poliklīnikā tiek plānots jāmeklē argumenti, ar kuriem
Kas iedrošināja kandidēt prioritāte, jo, kā jau minēju, uz- tā, lai nodrošinātu pakalpoju- atvilināt speciālistus no Rīgas.
uz Jelgavas poliklīnikas svaru liksim uz to, lai spētu no- mu sniegšanas nepārtrauktību. Jelgavā šajā ziņā esam elastīgi
valdes locekļa amatu, ņemot drošināt kvalitatīvus pakalpoju- Tāpat gadījumā, ja Jelgavas po- un ar pašvaldības atbalstu mēvērā, ka jūsu līdzšinējā pro- mus. Lai to paveiktu, ir jānodro- liklīnikā konkrētā pakalpojuma ģinām nodrošināt, lai mediķiem
fesionālā pieredze nav bijusi šina konkurētspējīgs atalgojums kvotas ir izsmeltas, aicinām pa- te būtu labi darba apstākļi. Tas
saistīta ar veselības aprūpes mūsu speciālistiem, jāiegādājas cientus konsultēties Nacionālajā attiecas ne tikai uz jaunajiem
jautājumiem?
nepieciešamais aprīkojums un veselības dienestā un saņemt speciālistiem, bet arī uz tiem,
Valdes locekļa galvenie pienā- tehnoloģiskās iekārtas. Tikai informāciju, kurā no ārstniecī- kuri jau sasnieguši pensijas
kumi ir saistīti ar administratī- tad, ja atliks līdzekļi, varēsim bas iestādēm valsts apmaksātu vecumu, taču joprojām spēj
viem jautājumiem. Piemēram, domāt par nopietnākām investī- pakalpojumu iespējams saņemt profesionāli veikt savus pienākumus.
līgumu slēgšana, finanses, perso- cijām infrastruktūras attīstībā. visātrāk.
nāla vadība. Tie ir jautājumi, ar Poliklīnikai ir izstrādāts skiču
Pilsētā šobrīd ir trīs paškuriem esmu ikdienā strādājusi projekts par 5. stāva bēniņu telKā vērtējat veselības miarī līdz šim. Gan Eiropā, gan pu pielāgošanu administrācijas nistra ieceri ierobežot valsts valdības kapitālsabiedrības,
Latvijā tā ir pietiekami izpla- vajadzībām, līdz ar to 4. stāva apmaksāto izmeklējumu kuras sniedz veselības aprūtīta prakse, ka veselības aprū- telpas, kurās šobrīd atrodas skaitu, lai vienus un tos pa- pes pakalpojumus: Jelgavas
pes vai kādas citas specifiskas administrācija, būtu iespējams šus izmeklējumus neveiktu slimnīca, bērnu poliklīnika
jomas iestādes nodot ārstniecības vajadzībām. vairākkārt? Vai Jelgavā veik- jeb SIA «Optima 1» un Jelgaun uzņēmumus Tomēr pagaidām šim projektam tie izmeklējumi būs pietieka- vas poliklīnika. Kā plānojat
v a d a c i l v ē k i nav nedz izmaksu tāmes, nedz mi kvalitatīvi, lai tos atzītu sadarboties?
Katra no iestādēm sniedz
bez pieredzes realizācijas termiņu.
Rīgas lielajās slimnīcās?
konkrētā jomā.
Šī iecere noteikti neuzlabos pa- dažādus pakalpojumus, tomēr
Tā ir iespēja
Kāds ir poliklīnikas finan- cientu veselības stāvokli, jo bieži daudzās jomās varam sadarbouz uzņēmumu šu stāvoklis?
vien nepieciešams veikt atkārto- ties. Tas attiecas gan uz izmekparaudzīties
Vēl neesmu detalizēti iepazinu- tus izmeklējumus, lai precīzi no- lējumiem, katrai no iestādēm
no malas. Savā sies, bet uzņēmums 2014. gadā ir teiktu diagnozi. Skaidrs ir tas, ka specializējoties kādā konkrētā
līdzšinējā profe- strādājis ar nelielu peļņu, un ten- daudzi pacienti ierobežotās ro- jomā, gan sabiedrības veselīsionālajā darbā dences šajā ziņā nav negatīvas. cības dēļ nevarēs atļauties veikt bas jomā. Paralēli ārstniecībai
esmu ieguvu- Turklāt gandrīz katru gadu ir atkārtotus izmeklējumus, līdz ar mums noteikti būtu vairāk
si pieredzi gan veikti ieguldījumi attīstībā.
to iedzīvotāju veselības stāvoklis jādara sabiedrības izglītošanā
jautājumos, kas
varētu pasliktināties. Tomēr tas par veselīgu dzīvesveidu. Profesaistīti ar pašVai redzat iespējas, kā izskaudīs nelietderīgus izmeklē- sionāls mediķa padoms vietā un
valdības kapitālsabiedrībām, gan uzlabot veselības aprūpes jumus un mudinās ārstniecības laikā daudzus var pasargāt no
arī kolektīva vadības jomā. Mana pakalpojumu pieejamību? iestādes vairāk sadarboties. Ap- saslimšanas. Jāpiekrīt, ka vemotivācija, kandidējot uz poliklī- Kvotas gada beigās parasti zināmies, ka tas uzliks vēl lielāku selības aprūpes iestādes pēdējā
nikas valdes locekļa amatu, bija ir izsmeltas.
atbildību mediķiem, kuri veic šos laikā vairāk koncentrējušās
uz ārstniecību un sabiedrības
vēlme savu pieredzi un zināšanas
Diemžēl tā ir valsts politika izmeklējumus.
veselības jautājumi palikuši
realizēt jaunā kvalitātē. Vēlos – noteikt kvotas valsts apmakveidot iedzīvotājiem pieejamu, sātajiem veselības aprūpes paValsts līmenī e-medicīna novārtā. Tā ir joma, kurā redzu
kvalitatīvu, sakārtotu un pozi- kalpojumiem. Šādā sistēmā tas joprojām nav ieviesta – vai plašas sadarbības iespējas ne
tīvu vidi Jelgavas poliklīnikā, būs kā apburtais loks – kvotu redzat, kā šie pasākumi varē- tikai starp pilsētas medicīnas
kurā strādā kvalificēti medicīnas vienmēr būs par maz attiecībā tu atvieglot pilsētas pacientu aprūpes iestādēm, bet arī ar
skolām, nevalstiskajām organozares profesionāļi, kuri sniegs pret nepieciešamajiem pakalpo- ikdienu?
savu ieguldījumu ārstniecības jumiem, un rindas uz šiem valsts
E-veselības modelis joprojām nizācijām un citām ieinteresēpakalpojumu nodrošināšanā.
apmaksātajiem pakalpojumiem ir izstrādes stadijā. Tas ir valsts tajām pusēm.

«Daudzi mediķi aizbrauc no Latvijas,
bet lielākā daļa pēc
studijām paliek Rīgā.
Mums jāmeklē argumenti, ar kuriem
atvilināt speciālistus
no galvaspilsētas.»

Pilsētnieks vērtē

Vai bieži braucat
ar vilcienu?
Tatjana, skolotāja:
– Vismaz reizi
mēnesī līdz Rīgai aizbraukt
sanāk. Lai gan
no mājām līdz
autoostai un dzelzceļa stacijai ir
vienāds attālums, priekšroku dodu
vilcienam. Manuprāt, ar vilcienu ir
ērtāk, nav tik saspiesti, vienmēr zini,
ka tiksi iekšā vilcienā ar konkrēto
izbraukšanas laiku. Nebūs pārsteigumu, ka visas vietas aizņemtas,
kā tas nereti ir mikriņā. Protams,
arī cena ir lētāka – vilciens līdz Rīgai
maksā 2,05 eiro, bet mikroautobuss
– 2,30 eiro.
Artjoms, bezdarbnieks:
– Ar vilcienu
nebraucu vispār, labāk izvēlos autobusu.
Autoosta ir
pilsētas centrā, ērtāk sasniedzama,
mikriņi uz Rīgu kursē biežāk nekā
vilciens. Tiesa, biļeti cenšos nopirkt
jau iepriekš internetā, lai būtu garantija, ka būs vieta. Mikroautobusi
bieži ir pilni, tādēļ var nākties gaidīt
nākamo mikriņu.
Katrīna, studente:
– Jā, pat vairākas reizes nedēļā, jo braucu
uz mācībām
Rīgā. Manuprāt, tas ir uzticīgākais transportlīdzeklis, lai nokļūtu galvaspilsētā
laikus. Tas nekad nekavē – vienmēr
laikā izbrauc un arī pienāk – atšķirībā no autobusa vai automašīnas,
kas ir atkarīga no satiksmes plūsmas. Mani apmierina arī vilcieni, un
pati stacija ir sakārtota.
Luīze, friziere:
– Gandrīz
katru dienu
braucu uz darbu Jelgavā no
Olaines. Man
ar vilcienu ir ērtāk nekā ar autobusu. Uz autobusu
jāiet ārā uz lielās šosejas, bet vilciena
stacija ir tuvu mājām. Turklāt pēc
pieredzes zinu, ka autobusi mēdz
kavēt, ir piepildītāki nekā vilcieni. Tiesa, mazs mīnuss vilcienam
– vasarā tajā ir ļoti karsts, jo nav
kondicioniera, kā tas ir autobusos,
bet to jau var paciest.
Edijs, pakotājs
uzņēmumā
«Evopipes»:
– Reti, varbūt
divos mēnešos
reizi uz Rīgu
aizbraucu ciemos. Agrāk braucu ar autobusu,
taču tur ir smacīgi, tāpēc tagad, ja
jābrauc uz Rīgu, labprātāk izvēlos
vilcienu. Tie jaunie vagoni ir forši
– viss tīrs, ērti sēdekļi. Neērtāk
braukt, ja pagadās vagons ar vecajiem brūnajiem soliem, kas ir ļoti
cieti. Manuprāt, arī vilciena biļetes
cena ir atbilstoša un samērīga.
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Uzlabo dzelzceļa
peronus; Cukurfabrikā
būvēs jaunu stacijas ēku
No 1.lpp.

Arī Cukurfabrikas stacijā
darbus plānots paveikt divu
mēnešu laikā. Būvdarbus abās
stacijās veiks pilnsabiedrība
«RBSSKALS Būvsabiedrība un
Leonhard Weiss RTE», savukārt
pasažieru apziņošanas sistēmu
un videonovērošanu ierīkos SIA
«Komerccentrs Dati grupa».
Peronu modernizēšana tiek
veikta par ES līdzekļiem, kas
sākotnēji bija atvēlēti jaunu vilcienu iegādei. Iepirkums neizdevās, tāpēc bija jāatrod veids, kā

noteiktajā laikā apgūt Latvijai
atvēlēto finansējumu. Pasažieru
infrastruktūras modernizācijas
projekts, kas paredz labiekārtot
16 stacijas, tika akceptēts pērnā
gada sākumā, bet darbi sākušies
tikai nesen. Šobrīd darbi notiek
piecos pieturas punktos Jūrmalas līnijā, Jelgavā un Olainē, bet
tuvākajā laikā tie tiks uzsākti
arī pārējās stacijās un pieturas
punktos – Asaros, Dubultos,
Lielupē, Majoros, Pumpuros,
Slokā, Vaivaros, Zolitūdē un
Imantā.

Aicina uz Langervaldes meža
labiekārtošanas projekta
sabiedrisko apspriešanu
 Andra Ozola

LLU Meža fakultātes
zinātnieki ar Meža pētīšanas stacijas atbalstu
plāno īstenot projektu
par apsaimniekošanas
uzsākšanu Langervaldes meža teritorijā. Tā
gaitā paredzēts izveidot
pastaigu takas un labiekārtotas atpūtas vietas,
izcērtot mazvērtīgos un
bīstamos kokus, krūmus. Lai vairāk uzzinātu
par projektu, iedzīvotāji
trešdien, 12. augustā,
pulksten 18 aicināti uz
projekta sabiedriskās
apspriešanas sanāksmi,
kas notiks LLU Meža
fakultātē.
Šobrīd Langervaldes mežu veido trīs meža kvartāli 50,3 hektāru
platībā, kurus apsaimnieko Latvijas valsts mežzinātnes institūta
«Silava» un LLU dibināta publiska aģentūra «Meža pētīšanas
stacija».
Projekta autori norāda, ka
Jelgava iegūs labiekārtotu dabas
vides teritoriju dažādām aktivitātēm – pastaigām, piknikiem, dabas
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ziņas

Brīdina par
gliemežvākiem

 Ilze Knusle-Jankevica

nesumi upes gultnē veidojas
katru gadu un, lai gan pirms
Abās Lielupes pludmapeldsezonas Lielupe pludmales
lēs – promenādē un
zonās tiek tīrīta, izvākt visus
Pasta salā – izvietotas
gliemežvākus nav iespējams.
brīdinājuma zīmes.
«Gliemežvākus sanes straume,
«Upes gultnē ir saneskā arī tie tiek uzjundīti no
ti gliemežvāki, kas ir
zemes upes dibenā,» norāda
asi, tāpēc vairākās viespeciāliste, piebilstot – iespētās pludmalēs, kur tie
jams, laika gaitā gliemežvāki
konstatēti, ir izvietotas
tiks aizskaloti no peldvietām.
brīdinājuma zīmes,»
Tomēr, gādājot par atpūtnieku
norāda pašvaldības
drošību un veselību, peldvietās
iestādes «Pilsētsaimizvietotas brīdinājuma zīmes
niecība» pilsētas zaļo
– Pasta salas pludmalē trīs,
zonu apsaimniekopromenādes pludmalē divas.
šanas speciāliste Ilze
Kā norāda pludmalēs dežuGamorja.
rējošie glābēji, neveiksmīgi uzkāpjot gliemežvākiem, pastāv
Viņa skaidro, ka šādi sa- iespēja savainoties, tomēr šādu

 Šonedēļ neliela grupa arheologa Andra Tomašūna vadībā
Pils salā piedalās arheoloģiskajā
ekspedīcijā, mēģinot tur atrast
17. gadsimta liecības, piemēram,
vecu skansti, Gustava Ādolfa vadītās zviedru armijas ziemošanas
vietu. Piektdien, 7. augustā, tiks
rīkota ekskursija uz Pils salas
Ziemeļu galu, kur darbu būs beigusi arheoloģiskā ekspedīcija un
ar rezultātiem iepazīstinās ikvienu
interesentu. Plānotais ekskursijas
laiks – pulksten 14. «Pārāk bagātīgi
mūsu atradumi nav, bet šis tas ir
uziets,» norāda A.Tomašūns. Interesentiem jāsazinās ar Pils salas zirgu
uzraugu Eināru Nordmani pa tālruni
20264343, kurš būs gids ceļā līdz salas galam – apmēram trīs kilometru
gājienā kājām uz vienu pusi. Līdzi jāņem ūdens, nepieciešami piemēroti
apavi un apģērbs, jo sala ir bagātīgi
apaugusi ar zāli, usnēm.

Lai saņemtu minētos pabalstus
jau no jaunā mācību gada sākuma,
pabalsta pieprasītājam, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu, līdz 14. augustam jāvēršas
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 ar
iesniegumu un dokumentiem, kuri
nepieciešami lēmuma pieņemšanai
atbilstoši attiecīgā pašvaldības pabalsta veidam.
Daudzbērnu ģimenēm, kurām
nav nepieciešama ienākumu izvērtēšana, iesniegums jāiesniedz
Sociālo lietu pārvaldes Informācijas
centrā (115. kabinetā). Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz
ceturtdienai – no pulksten 8 līdz
17 ar pusdienu pārtraukumu no
pulksten 12 līdz 13, piektdienās
– no pulksten 8 līdz 14.30, pusdienas pārtraukums – no pulksten 12
līdz 12.30. Iesniegums pabalstam
ar ienākumu izvērtēšanu, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju,
jāiesniedz 104. vai 106. kabinetā.
Pieņemšanas laiks: pirmdienās no
pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 19,
no otrdienas līdz ceturtdienai – no
pulksten 9 līdz 12. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 63007224,
63048914.

gabali, un pārvietoties
pa ietvi gar ēku bija bīstami,» situāciju raksturo
Jelgavas iecirkņa priekšniece Tatjana Flandere.

Ēkas fasādes sakārtošana tiek
veikta projekta «Valsts policijas
īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana» gaitā. Projekta
vadītāja Renāte Fila skaidro, ka šis
projekts pirmkārt paredz uzlabot
aizturēto izolatoru, izremontējot
kameras, ierīkojot videonovērošanas sistēmu, sakārtojot ventilācijas
sistēmu un daļēji atjaunojot pastaigu laukumu. Vēl Jelgavā līdztekus
izolatoru remontdarbiem plānots
izremontēt arī policijas Dežūrda-

 Līdz 8. augustam slēgts Dambja ielas posms no Bebru ceļa
līdz Rūpniecības ielai – tur notiek
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu izbūves darbi. Šajās dienās ir
arī izmaiņas sabiedriskā transporta
kustībā. Transporta kustība tiek organizēta pa Filozofu un Rūpniecības
ielu. Sabiedriskais transports kursē
pa Filozofu ielu līdz galapunktam
«Ģintermuiža» un atpakaļ. Esošā
autobusu pietura Rūpniecības ielā
starp Dambja ielu un Filozofu ielu
– slēgta, pagaidu autobusu pietura
ierīkota Filozofu ielā pirms Rūpniecības ielas. Papildus tiek veikti darbi
Palu ielā no Dambja ielas līdz Bebru
ceļam, nodrošinot piekļūšanu objektiem slēgtā posma zonā.

gadījumu nav pārāk daudz.
«Lai gan šajā peldsezonā vairāki peldvietas apmeklētāji ir savainojušies uz gliemežvākiem,
lielākoties pie inspektoriem
glābējiem atpūtnieki vērsušies
pēc palīdzības ar citā veidā
iegūtām mikrotraumām,» informē Pašvaldības policijas pārstāve Aiva Saulīte. Kopumā šajā
peldsezonā pēc medicīniskās
palīdzības pie glābējiem peldvietas apmeklētāji vērsušies 39
gadījumos.
Lai sevi pasargātu no asajiem
gliemežvākiem, atpūtnieki, ejot
ūdenī, var izmantot gumijas
čības vai izvēlēties citu plud-  Līdz 10. augustam slēgta samales vietu, kur gliemežvāku tiksme Zirgu ielas posmā no
Lauku ielas līdz Pulkveža Oskara
sanesumi nav novēroti.

Sakārto policijas iecirkņa fasādi,
izolatoru un policistu darba telpas
ļu un sakārtot ēkas fasādi. «Mēs
gan šoreiz fasādei veiksim tikai
atjaunošanas un nostiprināšanas
darbus,» precizē R.Fila, uzsverot,
ka tā nav pilnīga fasādes restaurācija. Jāpiebilst, ka ēka Pētera ielā 5
celta 19. gadsimta otrajā pusē.
Norvēģijas finanšu instrumenta
līdzfinansētais projekts tiek realizēts vairākos Latvijas policijas
iecirkņos, bet Jelgavā darbiem
paredzētā summa ir 276 677,94
eiro bez PVN. Darbus veic SIA
«Newcom Construction». «Mums
jau gribētos, lai darbi tiktu pabeigti
pēc iespējas ātrāk, turklāt jāņem
vērā, ka āra darbus var veikt tikai
līdz zināmai gaisa temperatūrai,»
tā Jelgavas iecirkņa priekšniece.
Saskaņā ar projektu Jelgavā visi
darbi jāpabeidz līdz decembra
beigām.
Jāpiebilst, ka izolatora remontdarbu laikā aizturētās personas
tiks nogādātas Bauskas vai Dobeles izolatorā. Jelgavas policijas izolatorā par dažādiem pārkāpumiem
un noziegumiem gadā nonāk ap
700 personu.
Valsts kultūras pieminekļu
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vērošanai, skriešanai, slēpošanai,
riteņbraukšanai, bet zinātnieki
– pieredzi, kuru varēs izmantot
arī citu pilsētu mežu apsaimniekošanā.
Tiek lēsts, ka labiekārtotajā
Langervaldes mežā pieaugs apmeklētāju skaits. Galvenā ieeja
meža teritorijā un autostāvvieta
paredzēta no Rubeņu ceļa puses. Intensīvas noslodzes takas
izvietosies meža centrālajā daļā,
un galvenā atpūtnieku plūsma
tiks virzīta pa maģistrālajiem
labiekārtotajiem celiņiem, bet no
E.Melngaiļa un Parka ielas tās norobežos meža josla. Apsaimniekotais Langervaldes mežs palielinās
šīs Jelgavas vietas ainavas estētiku, veicinot nekustamo īpašumu
vērtības pieaugumu, uzskata
projekta idejas autori.
«Projektā primārā būs zinātne,
pētījumi. Šis projekts kā pētījumu  Ilze Knusle-Jankevica
objekts tiks finansēts no LLU
Meža nozares kompetences cenSākušies vietējas nozītram piešķirtā valsts un Eiropas
mes arhitektūras piemiSavienības finansējuma,» uzsver
nekļa – ēkas Pētera ielā
LLU Meža fakultātes dekāns Dag5, kurā atrodas Valsts
nis Dubrovskis. Projekta aizsācēji
policijas Jelgavas iecirk
akcentē vietas kultūrvēsturisko
nis, – fasādes sakārtovērtību un sasaisti ar pirmskara
šanas darbi. «Ēkas stālaika Langervaldes parku kā ievoklis bija ļoti kritisks,
cienītu jelgavnieku atpūtas vietu.
no tās drupa apmetuma

Līdz 14. augustam
var pieteikties atbalsta
saņemšanai no septembra
Jāpiebilst, ka šobrīd pašvaldības
pabalsts ēdināšanai tiek plānots,
pieņemot, ka valsts, tāpat kā iepriekš, brīvpusdienas nodrošinās 1.
– 3. klašu skolēniem, taču iespējams,
ka, sākot ar jauno mācību gadu,
valsts apmaksātas brīvpusdienas
varēs saņemt arī 4. klases skolēni.
Pabalstu pirmsskolas ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai par faktiski
saņemto ēdināšanas pakalpojumu,
bet ne vairāk kā 43 eiro mēnesī,
piešķir bērnam no ģimenes, kuras
vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī nepārsniedz 128,06
eiro, kā arī daudzbērnu ģimenēm.
Pabalstu pilsētas sabiedriskā
transporta braukšanas maksas
segšanai, uzrādot dokumentu, kas
dod tiesības uz braukšanas atvieglojumu, piešķir Jelgavas pilsētas un
citu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādes klātienes
izglītojamajiem, kuru ģimenē vidējie
ienākumi uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī, kā
arī izglītojamajiem no daudzbērnu
ģimenēm, bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, nepārsniedzot dienā piecas braukšanas reizes.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

aizsardzības inspekcijas Zemgales
reģionālās nodaļas inspektore
Gunta Skulte norāda, ka ēka, kurā
tagad atrodas policija, agrāk bijis
īres nams. Tā ir trīsstāvu mūra
ēka ar akcentētu cokola stāvu un
greznu fasādes dekoratīvo apdari,
tai ir rizalīts jeb izvirzījums visas
ēkas augstumā ar dekoratīvu
frontonu, pirmā stāva apdarē
izmantots rustojums – rievojums,
kas sadala sienas plakni joslās, kuras imitē akmens rustu apšuvumu,
otrajā stāvā ir logi ar sadrikiem
virs tiem.
Interesanti, ka Pētera iela Jelgavā radusies 17. gadsimtā, liecina
informācija interneta resursā jelgavas-ielas.lv. 1940. gada 20. martā
ielu pārdēvēja par V.Plūdoņa ielu,
tā paša gada 27. augustā nosaukums tika mainīts uz P.Stučkas
ielu, 1941. gada 14. jūlijā tā atkal
kļuva par V.Plūdoņa ielu, no 1944.
gada līdz 1990. gadam tā atkal bija
zināma kā P.Stučkas iela. 1950.
gada 11. jūlijā tai pievienojās Ludviga iela. 1990. gada 26. aprīlī iela
atguva savu vēsturisko nosaukumu Pētera iela.
Policijas ēkā
Pētera ielā 5
šobrīd tiek
remontētas
aizturēto izolatora kameras,
ierīkojot videonovērošanu,
sakārtojot ventilācijas sistēmu
un daļēji atjaunojot pastaigu
laukumu, kā arī
ēkai tiek atjaunota fasāde.
Izremontēta
tiks arī policijas
Dežūrdaļa.
Foto: Raitis
Supe

Kalpaka ielai – šajā posmā tiek
veikti sadzīves kanalizācijas tīklu
izbūves darbi. Pulkveža Oskara
Kalpaka un Zirgu ielas krustojumā
slēgta krustojuma daļa virzienā
no Dārza ielas. Atļautie braukšanas virzieni: pa Zirgu ielu virzienā
no Jēkaba ielas – taisni un pa labi,
pa Pulkveža Oskara Kalpaka ielu
virzienā no Stacijas ielas – tikai pa
labi uz Zirgu ielu.

 Sestdien, 8. augustā, pie tirdzniecības centra «Valdeka» notiks
zemnieku, amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus. Pārstāve Ilze
Mauriņa informē, ka tirgošanās pie
«Valdekas» Rīgas ielā 11a notiks no
pulksten 9 līdz 15.
 11. un 12. augustā saistībā ar
dzelzceļa remontdarbiem posmā
Torņakalns–Olaine noteiktas izmaiņas elektrovilcienu Jelgava–Rīga
un Rīga–Jelgava kustības sarakstos, informē «Pasažieru vilciens».
11. augustā vilciens Nr.6748 Jelgava
(pulksten 21.29)–Rīga (22.17) no
Jelgavas izbrauks pulksten 21.39,
arī no visām pārējām pieturvietām
kursēs 10 minūtes vēlāk, tādēļ
Rīgā ieradīsies pulksten 22.27.
12. augustā vilciens Nr.6701 Rīga
(pulksten 5.26)–Jelgava (6.12) no
Rīgas izbrauks pulksten 5.12, arī no
visām pārējām pieturām kursēs 14
minūtes agrāk un Jelgavā ieradīsies
pulksten 5.58.
 Tuvojas «Baltais» Piena paku
laivu regate. Pašvaldības iestāde
«Kultūra» ziņo, ka šobrīd izaicinājumu būvēt savu piena paku kuģi
pieņēmušas jau 15 komandas,
taču pieteikumi vēl tiek gaidīti
līdz 16. augustam. Regate jau
trīspadsmito reizi Lielupes ūdeņus
kuls 29. augustā, bet komandas
tukšās piena pakas saņems 19.
augustā. Ar regates nolikumu un
pieteikuma anketu var iepazīties
mājas lapā www.festivali.jelgava.
lv. Jāpiebilst, ka 42 000 «Baltais»
piena pakas dalībniekiem dāvina
svētku lieldraugs «Tukuma piens»
– komanda no organizatoriem saņems 1000 tukšas viena litra piena
pakas. Pakas komandu kapteiņi
saņems pēc sapulces, uz kuru kapteiņi gaidīti 19. augustā pulksten 18
Jelgavas kultūras nama Konferenču
zālē 3. stāvā.

Ritma Gaidamoviča
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«Fortum» biomasas
koģenerācijas stacija atrodas
rūpnieciskās apbūves teritorijā
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma vēstuli,
kuru parakstījuši 37 privātmāju iedzīvotāji, kas dzīvo Rūpniecības ielas koģenerācijas stacijas «Fortum» apkārtnē
– Rūpniecības, Tērvetes un Vīgriežu ielā.
«Sapulcē ar «Fortum Jelgava» vadību
18.02.2015. iedzīvotāji izteica lūgumu
turpināt darbus pie trokšņa samazināšanas no ventilatoriem, nomainīt gaismas
spektru rūpnīcu izgaismojošām spuldzēm
un neveikt šķeldas piegādes brīvdienās un
svētku dienās. Līdz šim laikam gandrīz
pilnībā ir nomainītas rūpnīcas apgaismojuma spuldzes, ir uzstādītas jaunas nelielas prettrokšņu sienas. Šķeldas piegādes
gan joprojām notiek pat svētku dienās.
Diemžēl trokšņa līmenis nav mazinājies,
ņemot vērā vēl īpaši auksto vasaru, kad
dzesēšanas ventilatori netiek darbināti ar
pilnu jaudu,» raksta iedzīvotāji.
Siltumapgādes uzņēmumam «Fortum» biokoģenerācijas stacijas apkārtnē
dzīvojošie sagatavojuši kopumā septiņus
jautājumus, atbildes vēloties gūt ar vietējo
mediju starpniecību. «Jelgavas Vēstnesis»
laikrakstā publicē uzņēmuma sagatavoto
atbildi uz pirmo jautājumu, savukārt ar
pārējiem jautājumiem un atbildēm var
iepazīties portālā www.jelgavasvestnesis.
lv, sadaļā «Jelgavnieks jautā». Tur informācija publicēta pilnā apjomā.
«Vai rūpnīcas vadību apmierina trokšņa
samazinājums pēc jaunās prettrokšņu sienas uzstādīšanas?» vēlas zināt iedzīvotāji.
«Prettrokšņa pasākumus biomasas
koģenerācijas stacijā veicam saskaņā ar
trokšņu samazināšanas plānu, kura realizācijas gaitā, pieaicinot sertificētus speciālistus, tika apzināti trokšņu izplatības
virzieni apkārtējā vidē un, pamatojoties
uz speciālistu ieteikumiem, veikti secīgi
pasākumi, kas mazina trokšņu līmeni.
Pirmos trokšņu samazināšanas pasākumus, piemēram, prettrokšņa no-

žogojuma uzstādīšanu ap koģenerācijas
stacijas teritoriju, veicām 2013. gada
rudenī. Trokšņu samazināšanas plānu
turpinājām īstenot arī 2014. gadā, paralēli
sekojot līdzi trokšņu līmenim no biomasas
koģenerācijas stacijas. Pagājušajā vasarā
ieviesām virkni trokšņu samazināšanas
pasākumu, piemēram, uzstādījām 27
klusinātāju cilindrus (diametrs 2 metri,
augstums 1 metrs) slēgtā dzesēšanas
kontūra ventilatoru platformai (klusinātājs tika uzstādīts katram ventilatoram);
uzstādījām četrus klusinātāju cilindrus
(diametrs 2 metri, augstums 1 metrs)
palīgdzesēšanas kontūra ventilatoru
platformai; uzstādījām trokšņus ierobežojošas sienas (augstums 1,5 metri, platums
10 metri) zem slēgtā dzesēšanas kontūra
ventilatoru platformas; apsekojām koģenerācijas stacijas palīgsistēmu darbību,
pārregulējām darbības režīmus ar mērķi
samazināt trokšņu līmeni.
Pēc šo pasākumu veikšanas troksnis
no biomasas koģenerācijas stacijas nepārsniedza likumdošanā atļautās trokšņu
normas, tomēr mēs ņēmām vērā dažu
stacijai tuvāko māju iedzīvotāju ieteikumus un turpinājām veikt papildu trokšņa
samazināšanas pasākumus, uzstādot uz
biomasas koģenerācijas stacijas jumta vēl
vienu prettrokšņa sienu, kuras montāžas
darbus pabeidzām šā gada jūlijā. Ar papildus veiktā pasākuma efektivitāti esam
apmierināti un turpināsim meklēt veidus,
kā vēl iespējams mazināt trokšņa, kas saistīts ar mūsu ražošanas procesu, izplatību,»
atbild siltumapgādes uzņēmuma pārstāve
Guntra Matisa.
Jāatgādina, ka biomasas koģenerācijas
stacija Rūpniecības ielā 73A saskaņā ar
Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu
atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā.
Pārējos jautājumus un atbildes lasiet
portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

Māmiņām vēl nedaudz jāpaciešas
«Ļoti žēl, ka veikalā «Zaļā zeme» ka ziņas šo darbu nevaram veikt.»
nevar iekļūt ar bērnu ratiem,» raksta
Konkrētu laiku, kad veikalā varētu
«Jelgavas Vēstneša» lasītāja Baiba.
būt nodrošināta ērta piekļuve arī ar
bērnu ratiņiem, veikala saimnieks paVeikala «Zaļā zeme» īpašnieks Mareks gaidām atturas nosaukt, vien piebilst,
Gūtmanis atzīst: «Mēs to apzināmies. ka tas varētu notikt jau šogad. Šobrīd,
Par šo jautājumu jau domājam – esam lai atvieglotu māmiņām iekļūšanu
runājuši ar ēkas īpašnieku, un cerams, veikalā un izkļūšanu no tā, veikala
ka radīsim risinājumu. Lai veikalā varē- saimnieki palīdz viņām ienest un iznest
tu iekļūt ar bērnu ratiem, nepieciešams bērnu ratiņus.
nomainīt durvis. Tā kā mēs paši veikala
telpas tikai nomājam, bez mājas īpašnieSagatavoja Andra Ozola

Pateicības

Biļešu kontrolieri ir sirsnīgi zēni
Ļoti daudzu pasažieru vārdā gribu izteikt pateicību biļešu kontrolieriem, kuri
biļešu pārbaudi veic Jelgavas Autobusu parka pilsētas autobusos. Pirmo reizi
man ar viņiem gadījās sastapties, kad viņi iekāpa 22. autobusā, un pēc biļešu
pārbaudes visiem pasažieriem uzlabojās oma. Viņi ir sirsnīgi un labi zēni, kuri
šajā nopietnajā un atbildīgajā darbā spēj saglabāt labu humora izjūtu. Nu par
to esmu pārliecinājusies vairākkārt, tāpēc tiešām gribu pateikties viņiem par
pozitīvo attieksmi pret darbu!
Pasažieru vārdā – Vija Einberga

Paldies par ārstēšanu un atbalstu
Izsaku vislielāko pateicību par ārstēšanu dakterim Ķipuram un visiem pārējiem
Jelgavas pilsētas slimnīcas traumatologiem, slimnīcas un jo īpaši Taumatoloģijas
nodaļas personālam, fizioterapeitei Bričkai, ģimenes ārstei Beirei un viņas māsiņai,
ķirurģei Stankus un viņas māsiņai. Tāpat gribu pateikties par atbalstu ergoterapeitei Līvai, Liānai Krūmiņai un šoferim Koļam, mūsu pansionāta direktorei
Kroģerei un dakterim Slaņķim, kā arī istabas biedrenei Anniņai Biciņai.
M.Brahmane
Izsaku pateicību Jelgavas slimnīcas Neiroloģijas nodaļas dakterei A.Bērziņai
par ārstēšanu! Arī visiem nodaļas darbiniekiem – paldies!
Paciente V.Masione

Veselību, dzīvesprieku
un veiksmi atbildīgajā darbā!
Izsaku pateicību Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstam Kristianam Galanderam, māsiņai un šoferim, kas mani 13. martā nogādāja slimnīcā.
Vēlu viņiem veselību, dzīvesprieku un veiksmi šajā atbildīgajā darbā!
Pensionāre Laima Preikša

atbildam
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Nekārtības sola
vairs nepieļaut

Foto: Raitis Supe
Kāda daudzdzīvokļu mājas Pasta ielā
57 iedzīvotāja ir sašutusi par skatu uz atkritumu laukumu pagalmā. «Šausmas, ne
pagalms! Uzliktās šķirošanas «miskastes»
tiek piemestas dienas laikā ar ikdienas
atkritumiem – tās neizved katru dienu,
un «Zemgales Eko» nenodrošina, lai tās
būtu slēgtas. Maisiņi un papīri mētājas pa
visu pagalmu, jo vējš tos iznēsā! Izmestās
mēbeles un citi lielgabarīta atkritumi tur
redzami pat divu nedēļu garumā, jo tos
izved tikai divas reizes mēnesī,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta jelgavniece, spriežot,
ka uz tik daudzām mājām un iedzīvotāju
skaitu vajag uzstādīt papildu atkritumu
konteinerus. «Piemēram, Akadēmijas ielā,
Sudrabu Edžus ielā. Mūsu pagalma «miskastes» ir vienīgās šajā apkārtnē. Lai Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP),
«Zemgales Eko» un «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» nodrošina savus klientus ar
tīrību ap «miskastēm»,» tā Pasta ielas 57
iedzīvotāja. Viņa vēstulei pievienojusi arī
fotogrāfijas, kas uzņemtas 19. jūlijā – lai
gan nešķiroto sadzīves atkritumu konteineri nupat izvesti, laukums pilns ar lupatām
un citiem atkritumiem, turklāt konteineri
šķirotajiem atkritumiem piebāzti pilni ar
visādu drazu. Jāpiebilst, ka šī nav vienīgā
sūdzība par situāciju atkritumu laukumos,
kurus izmanto vairāku apkārtējo māju
iedzīvotāji, turklāt cilvēki sūdzas arī par
bezpajumtniekiem, kuri iecienījuši pagalmā izvietotās atkritumu urnas – viņi, pa
tām rakņājoties, tikai veicina konteineru
apkārtnes piemēslošanu.
Lasītājas minētā atkritumu savākšanas
laukuma uzturēšana deleģēta pilsētas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»,
kam arī jānodrošina sētnieks attiecīgajā
teritorijā. Uzņēmuma valdes loceklis Alvils
Grīnfelds skaidro, ka šo konteineru laukumu izmanto kopumā 15 apkārtējo māju
Sudrabu Edžus, Akadēmijas, Pasta, Jāņa
ielā un Zemgales prospektā iedzīvotāji. Jāpiebilst, ka šo māju pārvaldnieks ir ne tikai
JNĪP – tās pārvalda gan dzīvokļu īpašnieku
biedrības, gan «Nebruk Jelgava».
«Atkritumu apsaimniekotāja pienākums
ir nodrošināt, lai ne tikai saskaņā ar līgumu būtu iztukšoti konteineri, bet arī pēc
izvešanas sakopts atkritumu konteineru
laukums un teritorija metru ap to. Diemžēl
šajā gadījumā tas netika nodrošināts, un
uzņēmums atvainojas iedzīvotājiem par
radušos situāciju. Ar atbildīgo sētnieku jau
veiktas pārrunas, un ļoti ceram, ka līdzīgas
situācijas vairs neatkārtosies,» tā viņš.
Taujāts par iespēju izvietot papildu
atkritumu konteinerus minētajā laukumā, A.Grīnfelds skaidro, ka konteineru
daudzums katrā laukumā tiek aprēķināts,

pieņemot, ka viens cilvēks gadā saražo 1,5
kubikmetrus atkritumu. «Kopējais iedzīvotāju skaits, kas izmanto šo laukumu, pēc
pašu dzīvokļu īpašnieku sniegtajām ziņām,
ir 1129 cilvēki. Tādējādi līguma apjoms
gadā ir 1756,62 kubikmetri atkritumu.
Sadalot uz gadu, sanāk, ka dienā tiek piepildīti pieci konteineri,» aprēķinu skaidro
«Jelgavas komunālo pakalpojumu» valdes
loceklis, akcentējot – lai neveidotos nekārtības un ņemot vērā atkritumu uzkrāšanās
nevienmērību, konteineru skaits šajā
laukumā pēc uzņēmuma iniciatīvas jau tā
palielināts līdz sešiem konteineriem, savukārt, lai uzlabotu situāciju, nupat pieņemts
lēmums arī par septītā konteinera izvietošanu. «Tādējādi turpmāk šajā laukumā būs
septiņi 1,1 kubikmetra ietilpības konteineri
nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, un
tos izved reizi dienā. Savukārt, izvērtējot
lielgabarīta atkritumu uzkrāšanās tendences, to izvešana tiek organizēta reizi nedēļā
– piektdienās,» tā viņš.
A.Grīnfelds gan uzsver, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir apstiprināts
normatīvs 1,5 kubikmetri atkritumu
gadā vienam iedzīvotājam, pēc kura tiek
aprēķināts uzkrāto atkritumu apjoms un
konteineru daudzums katrā laukumā, taču
nav izslēgtas situācijas, ka dzīvokļu īpašnieki pārvaldniekam nav snieguši ziņas par
reālo iedzīvotāju skaitu katrā mājoklī, līdz
ar to var gadīties, ka patiesais atkritumu
radītāju skaits katrā mājā ir lielāks, nekā
norādīts, un tas nenoliedzami ietekmē arī
atkritumu apjomu. Tieši tādēļ iedzīvotāji
aicināti godprātīgi pārvaldniekam sniegt
ziņas par katrā īpašumā dzīvojošo cilvēku
skaitu.
Šajā laukumā kopš šī gada izvietoti arī
divi konteineri dalīti savāktajiem atkritumiem, un SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis norāda, ka
šobrīd jau nodrošināts, ka tie ir slēgti.
«Diemžēl ne visiem iedzīvotājiem ir izpratne par atkritumu šķirošanu – sākotnēji
konteineri nebija aizslēgti, un daudzi tos
izmantoja, lai atbrīvotos no nešķirotajiem
sadzīves atkritumiem, kaut gan turpat
blakus ir konteineri sadzīves atkritumiem.
Izvērtējot situāciju, pieņemts lēmums tos
aizslēgt, un šķiroto atkritumu izmešanai
iedzīvotāji turpmāk aicināti izmantot
speciāli šim mērķim paredzētās atveres
konteinerā,» tā A.Jankovskis, piebilstot,
ka šie konteineri tiek iztukšoti divas reizes
nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās.
Jāpiebilst, ka līdzīgas situācijas, kad uz
vairākām daudzdzīvokļu mājām ir viens
atkritumu savākšanas laukums, ir vairākās
vietās pilsētā. Šāda kārtība saglabājusies
vēsturiski, un dzīvokļu īpašnieki pie tās ir
pieraduši, tādēļ nesteidz pieņemt lēmumu
par atsevišķa laukuma izveidi. Kaut arī

atkritumu apsaimniekošanas politika
valstī vērsta uz to, ka pie katras daudzdzīvokļu mājas jāizbūvē atsevišķs sadzīves
atkritumu savākšanas laukums, daudzos
gadījumos tas nebūtu racionāli, taču šāda
iespēja pastāv.
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis skaidro,
ka dzīvokļu īpašnieki var lemt par atsevišķas atkritumu novietnes izveidi pie savas
daudzdzīvokļu mājas. «Atbilstoši dzīvokļu
īpašnieku lēmumam tas var būt slēgta tipa
atkritumu savākšanas laukums, kuram
piekļuve nodrošināta tikai konkrētas mājas iedzīvotājiem,» vienu no iespējām min
J.Vidžis, piebilstot – dzīvokļu īpašniekiem
šajā jautājumā jākonsultējas ar sava nama
pārvaldnieku, lai kopīgi atrastu konkrētai
situācijai labāko risinājumu, savukārt pēc
tam, nodrošinot nepieciešamo finansējumu, jāpilnvaro pārvaldnieks veikt visas
nepieciešamās darbības atsevišķa atkritumu konteineru laukuma izveidei.
Iedzīvotāji arī paši aicināti nebūt vienaldzīgiem un aktīvi iesaistīties apkārtējās vides uzturēšanā kārtībā, aizrādot
piemēslotājiem, pārkāpējiem vai ziņojot
par pamanītajām situācijām Pašvaldības policijai. Šobrīd viena no lielākajām
problēmām ir tā, ka daudzdzīvokļu māju
sadzīves atkritumu konteineros tiek mesti
arī būvgruži, dārza un citi konteineriem
neparedzēti atkritumi, kā arī tos izmanto
cilvēki, kuri par šo pakalpojumu nemaksā,
atkritumus no privātmājām pilsētā vai pat
tuvējiem novadiem atvedot, piemēram, ar
mašīnu.
Tāpat aktuāls jautājums ir par bezpajumtnieku darbībām atkritumu laukumos.
Tiesa, Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Barkāne skaidro, ka šogad Jelgavā reģistrēts tikai viens izsaukums par
bezpajumtniekiem, kuri izmētājuši sadzīves atkritumus no konteineriem. «Policijas
darbinieki ar notikuma vietā sastaptajiem
diviem vīriešiem veica preventīva rakstura
pārrunas, pēc kā visi izmētātie sadzīves
atkritumi tika savākti un ievietoti atpakaļ
konteinerā,» informē S.Barkāne, piebilstot,
ka iedzīvotājiem līdzīgos gadījumos jāzvana
Pašvaldības policijai pa tālruni 63028550
vai 8550. «Personas, kuras piegružo
sabiedriskas vietas, var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības pēc Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu
«Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības
noteikumi» 7. punkta,» tā viņa.
Jāatgādina, ka šobrīd pilsētā notiek
akcija «Pieķer pilsētas piegružotāju» – tās
laikā iedzīvotāji aicināti fotogrāfijās vai
video fiksēt cilvēkus, kuri no atkritumiem
atbrīvojas tam neparedzētās vietās pilsētas
teritorijā.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Basketbolisti –
pirmajā sešniekā

Abas Latvijas U-16 basketbola izlases
noslēgušas dalību Eiropas Jaunatnes
olimpiādē. Puišu izlase izcīnījusi ceturto
vietu, meiteņu izlase – piekto vietu. Komandu panākumus izlašu sastāvā kaldināja arī trīs jelgavnieki. Latvijas Olimpiskā
komiteja informē, ka puišu izlase cīņā
par bronzas godalgām ar 53:64 piekāpās Vācijas vienaudžiem. Izlasē spēlēja
jelgavnieks Armands Berķis. Izlasē bija
iekļauts vēl viens jelgavnieks – Maksims
Husko, kurš gan traumas dēļ olimpiādē
nepiedalījās. Savukārt Latvijas U-16 meiteņu basketbola izlase spēlē par piekto
vietu ar 60:55 pieveica Francijas vienaudzes. Izlasē spēlēja jelgavnieces Janeta
Rozentāle un Katrīna Kārkle.

Uzvar «snaiperu» konkursā

Jelgavnieks Edgars Krūmiņš
uzvarējis starptautiskā 3x3 basketbola posma
«Moscow Open»
tālmetienu konkursā. Basketbolistiem 40 sekundēs bija jāizmet pa piecām
bumbām no trīs pozīcijām. Pēdējā pozīcijas
bumba, raidīta grozā, deva divus punktus.
Finālā iekļuva divi sportisti – Edgars un Igors
Medincevs no Krievijas. Lai uzvarētu, Edgaram pietika ar deviņiem punktiem. «Izšķirošajā duelī Edgars nodemonstrēja stabilitāti,
apliecinot pērn iegūto turnīra «Moscow
Open» labākā tālmetienu izpildītāja titulu,»
raksta portāls streetbasket.ru.
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sports
Pietuvojas 3. vietai

FK «Jelgava» pēc svētdien veiksmīgi aizvadītās spēles SMScredit.lv Latvijas futbola
Virslīgas kopvērtējumā pietuvojies 3. vietai,
atpaliekot par diviem punktiem. Svētdien mūsējie izbraukumā ar 3:2 pieveica
«Skonto». Vārtus guva Mārcis Ošs, Boriss
Bogdaškins un Vjačeslavs Suškins. «Futbolu
spēlēt ir interesantāk, kad tu vairāk spēlē
uzbrukumā. Gan mums ir patīkamāk, gan
skatītājiem. Ļoti labi, ka beidzot izdevās
iesist, jo bija spiediens, kļuvu jau mazliet
bēdīgs. Varam cīnīties ar katru komandu,
negribu neko pāragri teikt, bet jācīnās ir
pat par čempionu titulu,» tā krievu leģionārs V.Suškins, kuram šis bija pirmais vārtu
guvums, pārstāvot mūsu komandu. Nākamā spēle – 9. augustā pulksten 18 ZOC
pret turnīra līdervienību FK «Liepāja».

Intriga vēl saglabājas

Aizvadīts ceturtais Jelgavas strītbola
čempionāta
posms, kurš
lietus dēļ notika hallē. Vecākajā grupā
uzvarēja «Armet»: Kalvis Krūmiņš, Andris un
Gatis Justoviči, Edgars Krūmiņš. Lai gan «Armet» uzvarējis trijos no četriem posmiem,
kopvērtējumā viņus vēl iespējams apsteigt.
Otrie ceturtajā posmā – «Ābols» (attēlā), trešie – «Dēļu foršie draugi». Jaunākajā grupā
uzvarēja «Attani»: Uģis Pumpurs, Renārs Tuk
ris, Kristers Sirmis un Elvis Saulītis. Nākamie
posmi – 12. un 26. augustā pulksten 18 pie
Sporta halles Mātera ielā 44a.

«Zemgali/LLU» vadīs ilggadējais
izlases hokejists Aigars Cipruss
 Krišs Upenieks,
Ilze Knusle-Jankevica

Pirmdien viesnīcas «Zemgale»
telpās notika Latvijas hokeja
Virslīgas kluba «Zemgale/
LLU» sapulce, kurā tika paziņots: komandas galvenais
treneris šosezon būs ilggadējais Latvijas valstsvienības
hokejists Aigars Cipruss, bet
viņam palīdzēs Andris Leitis.
Kopumā par vietu sastāvā
pašlaik gatavi cīnīties 30
hokejisti, bet komandas sastāvs varētu tikt paziņots
nākamnedēļ.
Jau otrdien hokejisti uzsāka treniņus,
no rīta strādājot trenažieru zālē, bet
vakarā – uz ledus. Kluba priekšsēdētājs
Armands Ozollapa lēš, ka apmēram pēc
nedēļas jau varētu būt izkristalizējušies tie spēlētāji, kuri šogad veidos HK
«Zemgale/LLU» un cīnīsies par medaļām
Latvijas čempionātā. Tieši atgriešanās
uz goda pjedestāla ir šīs sezonas kluba
mērķis – jāatgādina, ka 2013./2014. gada
sezonā Jelgavas klubs izcīnīja bronzas
godalgas.
Šobrīd gatavību turpināt spēlēt komandā izrādījuši vairāk nekā puse HK
«Zemgale/LLU» aizvadītās sezonas
spēlētāju. «Prom ir tikai uzbrucēji Rihards Remiņš un Valentīns Feoktistovs,
pārējie ir ierindā,» norāda A.Ozollapa,
piebilstot, ka arī vārtsargu korpuss ir

Foto: Raitis Supe
Plānots, ka jau 5. septembrī hokeja klubs «Zemgale/LLU» aizvadīs savu pirmo šīs sezonas Latvijas Virslīgas čempionāta spēli. Jaunajā sezonā viena no
būtiskākajām pārmaiņām ir jauns komandas galvenais treneris – šosezon komandu trenēs ilggadējais Latvijas valstsvienības hokejists Aigars Cipruss.
iepriekšējā sastāvā – Toms Nuka, Toms
Konrāds un Nikolajs Žurkovs. «Kad
būsim izsijājuši kandidātus, sāksies
intensīvāki treniņi, sāksim kombinēt
maiņas, iespēlēt aizsargu pārus un
uzbrucēju trijniekus,» norāda kluba
vadītājs. Tā kā klubs turpina sadarbību
ar LLU, arī šogad komandā spēlēs trīs
augstskolas studenti.
Šobrīd līgums ar galveno treneri
A.Ciprusu noslēgts uz gadu. «Gribu

redzēt darbu un attieksmi, jo tikai tā
var sasniegt rezultātu. Neesmu terora
treneris, bet, ja vajadzēs, varēšu arī
uzbļaut,» teic treneris. Viņš uzskata,
ka klubā ir visi priekšnosacījumi, lai
komanda šogad varētu cīnīties par
medaļām Latvijas čempionāta Virslīgā. A.Cipruss Latvijas izlases rindās
piedalījies 74 spēlēs un bijis viens no
spēlētājiem, kurš palīdzēja Latvijai ceļā
no C līdz A divīzijai. 1990. gadā Cipruss

spēlēja arī leģendārajā padomju laika
Rīgas «Dinamo», pēdējos gados strādājis
par hokeja treneri Lietuvā.
Iepriekšējais komandas galvenais
treneris Jevgeņijs Linkevičs turpmāk
pievērsīsies Jelgavas Ledus sporta
skolas jaunatnes komandu trenēšanai.
Viņš strādās ar U-9, U-10, U-11 un U-12
vecuma komandām. Savukārt jaunais
Virslīgas komandas galvenais treneris
tiks iesaistīts vecāko grupu – U-14 un
U-16 – treniņprocesos. «Mēs gribam
sākt talantīgākos jauniešus lēnām virzīt
uz Virslīgu, un tas, ka lielās komandas
galvenais treneris vēros treniņprocesu,
var jauniešiem dot lielāku motivāciju,
stimulēt,» skaidro A.Ozollapa, piebilstot, ka šīs grupas trenēs divi Virslīgas
komandas spēlētāji – Mārtiņš Mežulis
un Artūrs Āboliņš.
Trešdien notika 2016. gada 80. Latvijas meistarsacīkšu hokejā Virslīgas
čempionāta direktorāta sanāksme, kurā
tika pārrunāti ar jauno sezonu saistīti
jautājumi. Lai gan pagaidām jaunās
sezonas kalendārs vēl nav publiskots,
plānots, ka klubs «Zemgale/LLU» savu
pirmo čempionāta spēli aizvadīs 5. septembrī pret HASC (Jūrmala). Jaunajā
sezonā hokeja Virslīgā spēlēs septiņas
komandas: HK «Mogo», HK «Kurbads»,
HK «Liepāja», HK «Zemgale/LLU», HS
«Rīga/Prizma», HASC un HS «Rīga».
Starp dalībniekiem nebūs komandas
«Ogre/Sāga 97», bet startēs HS «Rīga»,
kas pārsvarā tiks veidota no 1998. gadā
dzimušiem hokejistiem.

Vingros līdz 22. augustam
 Ilze Knusle-Jankevica

Sociālo lietu pārvaldes iniciatīva rīkot bezmaksas vingrošanas nodarbības svaigā
gaisā guvusi lielu jelgavnieku
atsaucību – nodarbības vidēji
apmeklē ap 30 interesentu.
Ņemot vērā lielo atsaucību,
Sociālo lietu pārvalde rada
iespēju nodarbības nodrošināt arī augustā – labvēlīgu
laika apstākļu gadījumā vingrošana turpināsies līdz 22.
augustam.
Ideja par vingrošanas nodarbību
rīkošanu Sociālo lietu pārvaldei radās,
novērojot, ka sabiedrība kopumā kļūst
arvien kūtrāka, mazkustīgāka un
neveselāka. Interesentiem tiek nodrošinātas divas bezmaksas nodarbības
nedēļā profesionālas treneres Tatjanas Gorbatko vadībā. Viņa skaidro,
ka vingrošanas nodarbībās izmanto
jogu, pilates un body art. «Veidojot pro
grammu, izmantoju no visa pa druskai,
lai vingrojumi būtu piemēroti visiem.
Galvenais vingrojumu mērķis ir nostiprināt mugurkaulu, jo mūsdienās
lielākajai daļai ir sēdošs darbs, sēžam
arī mašīnā, sabiedriskajā transportā,»

tā trenere. Viņa novērojusi, ka vingrošanu apmeklē apmēram desmit cilvēku
kodols, bet pārējā auditorija mainās.
Lielākā atsaucība bijusi ap 50 cilvēku
– tik lielu apmeklējumu trenere piefiksējusi divas reizes Pils saliņā.
Nodarbības notiek divas reizes nedēļā – otrdienās pulksten 19.30 Pils
saliņā un sestdienās pulksten 9 Raiņa
parkā. Vingrot gribētājiem līdzi jāņem
paklājs vai dvielis. Lietus gadījumā nodarbība nenotiek. Cilvēki, kas apmeklē
vingrošanu, ir dažādi – gan sievietes,
gan vīrieši, gan bērni, gan jauni, gan
vecāki. Ir arī ģimenes, kas vingro visi
kopā. «Es apmeklēju klubu «Fitland»,
un arī tur apmēram 90 procenti apmeklētāju ir sievietes, tāpēc, vingrojot
sieviešu kolektīvā, nejūtos neērti,» teic
Oļegs, kurš sestdienas rītā nodarbību
apmeklēja kopā ar sievu Svetlanu un
meitu Annu. Lai gan ģimene vingrošanā piedalījās pirmo reizi, Oļegs vērtē,
ka apmēram stundu garā programma
bijusi atbilstoša rīta vingrošanai
– gan temps, gan slodze. «No malas
varbūt izskatās viegli, bet slodze ir.
Es pat viegli iesvīdu,» tā viņš. Gan
lielākā daļa vingrotāju, gan trenere ir
vienisprātis, ka vingrošanu vajadzētu
turpināt arī rudenī. «Tas būtu loģiski,
jo pa diviem mēnešiem cilvēki jau sāk
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Meklē darbu
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.
Celtnieks – tīru, laboju, mūrēju skursteņus,
plītis, mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Vīrietis meklē jebkādu darbu. Tālrunis
29870655.
Meklēju aukles darbu pirmsskolas izglītības
iestādē. Ir darba pieredze šajā amatā.
Tālrunis 26032228.
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija un
95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C,
E, F līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu
darbu saistībā ar elektrības darbiem un to
uzstādīšanu. Tālrunis 26998884.
Vīrietis meklē darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Varu dzīvot uz vietas. Tālrunis 24850341.

Piedāvā darbu
Piedāvā darbu aprūpētājai cilvēkam ar
kustību traucējumiem. Tālrunis 29354927,
26029152 (Jolanta Ozola).
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) jaunajam mācību gadam meklē zinošu, radošu un mīļu
pirmsskolas skolotāju. Sīkāka informācija
pa tālruni 26337142 (pie vadītājas Ineses).
Dizainere Daiga Latkovska aicina modes
nama «TĒMA» (reģ.Nr.43602026758)
komandā kvalificētu sieviešu un vīriešu apģērbu drēbnieci(-ku) ar pieredzi individuālo pasūtījumu izpildē. Tālrunis 29137893,
e-pasts daiga.latkovska@gmail.com.

Pērk
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336
Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas,
porcelānu, dzintaru un citas senlietas.
Tālr.22999000; www.livonija.lv
Sēnīšu, vafeļu pannas T.25852628
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
Pārdod 1/2 māju. T.29558600
Dārza māju ar zemi. Vai maina pret dzīvokli. T.25123171
Vasarnīcu ar augļu dārzu, 600 m2, Svētes
upes krastā. T.29277198
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

Dažādi
Kravu pārvadājumi ar busu. Tālrunis
25446667
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi.
T.28265306
Pļauju zāli. Attīru nelielas teritorijas no
krūmiem. Tālr.25994203
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Juridiskās konsultācijas RAF dzīv. masīvā,
Rīgas ielā 53A, NĪP telpās. T.26406466.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; iesniegt prasību
tiesā (uzturlīdzekļi, parādi). Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
Granīta pieminekļi, apmales, futlāri un granīta šķembas (Lietuva). Jelgava, Skolotāju
iela 1. T.29379052.

Sociālo lietu pārvaldes iniciatīva – bezmaksas kolektīvā vingrošana svaigā
gaisā – guvusi lielu atsaucību jelgavnieku vidū. Nodarbības apmeklē ap
30 dalībnieku, piemēram, sestdienas rītā Raiņa parkā bija 26 vingrotāji.
Nodarbības notiks līdz 22. augustam.
Foto: Raitis Supe
pierast pie fiziskām aktivitātēm, sāk
parādīties arī rezultāti,» vērtē trenere, piebilstot: sports – tā ir imunitāte,
tāpēc ir svarīgi kustēties un darīt to
pareizi. T.Gorbatko ir sertificēta trenere un agrāk strādāja sporta klubā
«Atlētika».
Šogad vingrošanas nodarbības rudenī turpināt nav plānots, bet Sociālo
lietu pārvalde norāda: plānojot nākamā

gada veselības veicināšanas aktivitātes,
mēģinās nodrošināt iespēju iedzīvotājiem būt fiziski aktīviem ilgākā laika
periodā, vienlaikus domājot, kā dažādot aktivitāšu piedāvājumu. Jāpiebilst,
ka interesentiem joprojām ir iespēja
piedalīties arī bezmaksas skriešanas
treniņos, kas arī notiek divas reizes
nedēļā Pasta salā – otrdienās pulksten
18 un sestdienās pulksten 10.

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
JŪLIJA GRĪNVALDE (1930. g.)
GUNTA LIEPNIECE (1944. g.)
JEVGENIJS ALTUHOVS (1944. g.)
ANEĻA VIDUNE (1926. g.)
JEĻENA LIEPA (1920. g.)
ELZA MANDEIKA (1931. g.)
MARIJA TABOLA (1924. g.)
ANTOŅINA SEMJONOVA (1925. g.)
IVARS KORČAGINS (1953. g.)
GERTRŪDA ČANKOVA (1925. g.).
Izvadīšana 06.08. plkst.14 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 10. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2068.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 154.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Laulības saites». Vācijas melodrāma. 2011.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa». Vācijas un Austrijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 136.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 153.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2068.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa». Vācijas un Austrijas seriāls. 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.10 «Sporta studija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs». Seriāls. 5.sērija.
0.10 «Šerloks 3. Pēdējais zvērests». Lielbritānijas seriāls (ar subt.).
1.50 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle».
8.35 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 135.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 7.sērija.
11.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».
13.35 «Starptautisks turnīrs basketbolā». Latvija – Polija.
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 86.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 8.sērija.
19.50 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.40 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».*
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
22.55 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 106.sērija.
11.00 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 31. un 32.sērija.
11.55 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca “Grand Hotel”». Spānijas seriāls. 2011.g. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 41.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 42.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.10 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 9.sērija.
0.05 «Veiksmīgs uzņēmējs».
0.35 «Attīstības kods».
1.05 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 7.sērija.
1.50 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 106.sērija.
2.35 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 16.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 18.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Dzelzs vīrs 2». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2010.g.
11.25 «Māmiņu klubs 8».
12.00 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 33. un 34.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
16.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
16.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
21.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 4.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
23.05 «Krīze». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Bīstamā paradīze». 4.sērija.
1.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.25 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
2.15 «Melnais saraksts». Seriāls. 16.sērija.
3.00 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 11. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Daugavieši».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2069.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 155.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sargieties, mana māsa nāk!» Romantiska komēdija. (ar subt.).

12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa». Vācijas un Austrijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 137.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 154.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2069.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 1.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 5.sērija. (ar subt.).
22.55 «Zebra».
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Lilīhammera 2». Seriāls. 5.sērija.
0.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 8.sērija.
1.10 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.35 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 136.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 8.sērija.
11.10 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
12.30 «Gavilējiet debesis! Rihards Dubra». Dokumentāla filma.
12.50 «100 g kultūras. Personība».*
13.35 «Starptautisks turnīrs basketbolā». Latvija – Slovēnija.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 87.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 9.sērija.
19.55 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls. 1.sērija.
21.45 «Kāpēc esmu viens?»*
22.30 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
23.30 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.25 «Dikte». Seriāls. 5.sērija.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 107.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 9.sērija.
12.00 «Villa pie ezera». Vācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 43.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 44.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mans Džordžs». Romantiska komēdija. 2014.g.
23.00 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.55 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
1.00 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.25 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 8.sērija.
2.10 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 107.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 17.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 19.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Flaberis». ASV komēdija. 1997.g.
11.00 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 35. un 36.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
16.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 14.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
1.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.25 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
2.15 «Melnais saraksts». Seriāls. 17.sērija.
3.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 12. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Daugavieši».
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2070.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 156.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
11.50 «Selfridžs». Seriāls. 5.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 1.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 138.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 155.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2070.sērija.

tv programma
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.15 «Vecā jūrnieku ligzda». Rīgas kinostudijas drāma. 1989.g. 5.sērija.
22.30 «Gvineja-Bisava». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Īstās latvju saimnieces».*
0.15 «Folkloras programma «Klēts». Tepenīca».*
1.10 «Daugavieši».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.35 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 137.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 9.sērija.
11.15 «Latgale. Trīs stāsti».
12.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.05 «Dzimis Eiropā».*
13.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 88.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «700 pasaules brīnumi».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 10.sērija.
19.50 «Patiesība par vēja ģeneratoriem». Dokumentāla filma.
20.50 «100 g kultūras. Personība».*
21.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.05 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
23.05 «Dzimis Eiropā».*
23.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
0.10 «Kāpēc esmu viens?»*
0.55 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 108.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Mans Džordžs». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 45.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 46.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 18.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Slepenā operācija «30 pēc pusnakts»».
ASV vēsturiska drāma. 2011.g.
1.05 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 9.sērija.
1.50 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 109.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 18.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 20.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Dejas ar viļņiem». ASV un Vācijas piedzīvojumu filma. 2002.g.
11.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 37. un 38.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
16.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.35 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.25 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
2.15 «Melnais saraksts». Seriāls. 18.sērija.
3.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 13. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 10.sērija.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Daugavieši».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2071.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 157.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «100 g kultūras. Personība».*
11.40 «Latvijas Radio bigbenda, maestro Raimonda Paula un Kristīnes
Prauliņas koncerts. Labdarības akcija «Top Latvijas Likteņdārzs»».*
12.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 2.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 139.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 156.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2071.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 3.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.10 «Miranda». Komēdijseriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 6. augusts
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 5.sērija. (ar subt.).
1.15 «Lilīhammera 2». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Tango».* Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
8.35 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 138.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 10.sērija.
11.10 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiādes Baltijas zēnu koru koncerts».*
12.55 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
13.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.45 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 89.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Bez aizvainojumiem. Vasaras variants». (krievu val.).
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 11.sērija.
19.50 ««Ai Veivei»: mākslinieka lieta». Dokumentāla filma.
20.55 «Īstās latvju saimnieces».*
21.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.40 «Patiesība par vēja ģeneratoriem». Dokumentāla filma.
23.40 «Sporta studija».
0.25 «Zebra».* (ar subt.).
0.40 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 109.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 18.sērija.
12.00 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Vācijas melodrāma. 3.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 47.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 48.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 10.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 4.sērija.
0.05 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
1.05 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 10.sērija.
1.50 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 109.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 19.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 21.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Dejas ar viļņiem 2». ASV un DĀR piedzīvojumu filma. 2011.g.
11.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 4.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 39. un 40.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
16.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 37.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 13.sērija.
22.00 «Neiespējamā misija 3». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.35 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.40 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
2.05 «Melnais saraksts». Seriāls. 19.sērija.
2.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 14. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Daugavieši».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 5.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 158.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.20 «Dabas grāmata».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Seriāls. 2013.g. 3.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 140.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 157.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.00 «Daugavieši».*
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 4.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Agata Kristi. Miss Mārpla 6. Bezgalīgā nakts». Seriāls (ar subt.).
22.50 TIEŠRAIDE. «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki Aglonā. Tautas Krusta ceļš».*
0.55 «Kalle nāk 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.30 «Miranda». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
3.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 «Bīstamā robeža. Pamestā peldvieta». Dokumentāla filma.
4.15 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.

6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 139.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 11.sērija.
11.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».
13.45 «100 g kultūras. Personība».*
14.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 90.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «700 pasaules brīnumi».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 12.sērija.
19.50 «Aculiecinieks».*
20.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.55 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Rush: 2112»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
22.00 «Nu, vecīt!» Vācijas traģikomēdija. 2012.g.
23.35 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss».* Fināls.
3.35 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 110.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Vācijas melodrāma. 4.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 11.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 49.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 50.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
22.15 «Vecpuisis 12». Realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
0.30 «Elektriskajā miglā». ASV un Francijas krimināltrilleris. 2009.g.
2.20 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 11.sērija.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 20.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 22.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
8.30 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Pidžamu balle». ASV komēdija. 2004.g.
11.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 13.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 41. un 42.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
16.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Medaljons». Komiska spraiga sižeta filma. 2003.g.
22.15 «Viņa ir pārāk laba man». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
0.25 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 13. un 14.sērija.
2.15 «Melnais saraksts». Seriāls. 20.sērija.
3.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 15. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 1.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Olsena bandas bērni dodas zem ūdens».
Norvēģijas ģimenes komēdija. 2006.g. (ar subt.).
11.15 «Mans zaļais dārzs».*
11.45 «Svētceļojums». Latgales reģionālās televīzijas dokumentāla filma.
12.00 TIEŠRAIDE. «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas svētki Aglonā. Svētā Mise».
15.05 «Aculiecinieks. Jaunie priesteri».*
15.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
16.00 «Sporta leģenda. Uļjana Semjonova».*
17.00 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».*
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Latvijas kods. Lones soms». Dokumentāla filma.
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.20 TIEŠRAIDE. «Rīgas svētku lielkoncerts «Rīgas sirds»».
Svētku uguņošana.
23.50 «100% Rīga». Projektu teātra «Rimini Protokoll» izrāde.
1.30 «Agata Kristi. Mis Mārpla 6. Bezgalīgā nakts». Seriāls (ar subt.).
3.00 «Balvas «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 8. un 9.sērija.
7.05 «Province».*
7.35 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».* Folkloras
konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu».
9.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.05 «1000 jūdzes Ķīnā». 7.sērija.
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.10 «100 g kultūras. Personība».*
11.55 «Laimas maize». Dokumentāla filma.
12.40 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2015. gada 6. augusts
13.25 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2015»».
15.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
16.50 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle basketbolā». Gruzija – Latvija.
18.00 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2015»».
18.10 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle basketbolā». Gruzija – Latvija.
19.00 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
19.15 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2015»».
19.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
19.45 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.15 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2015»».
21.05 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
22.00 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
22.30 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2015»».
1.09 «Nu, vecīt!» Vācijas traģikomēdija. 2012.g.
2.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 89. un 90.sērija.
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.35 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
5.45 «Luī 4». Seriāls. 5.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
7.05 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Jauniņā 3». Seriāls. 19.sērija.
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Viena puķe zied – Margarita».
Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
12.00 «Vecpuisis 12». Realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
14.20 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
15.25 «Iemīlēties kaimiņienē». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 14.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 5».
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 1.sērija.
0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.55 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Melodrāma. 3.sērija.
3.25 «LNT brokastis».
4.55 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 21.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 1.sērija.
6.30 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 19.sērija.
7.15 «Monsuno». Animācijas seriāls.

«Vārds uzņēmējiem»
SIA «Milur» piedāvā transporta pakalpojumus
SIA «Milur» nodrošina transporta pakalpojumus
gulošiem slimniekiem; cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; cilvēkiem ar kustību traucējumiem; vajadzības
gadījumā nodrošinām medmāsas pakalpojumus
braukšanas laikā.
Strādājam 24 stundas diennaktī!
Tālrunis 27070702, 27070703.

Veikals «Gustavs un Marta» – jaunās telpās

Informējam, ka veikaliņš bērniem «Gustavs un Marta»
no augusta atrodas jaunās telpās, bet tajā pašā vietā.
Adrese: Jelgava, Pētera iela 1 (no pagalma);
www.gustavsunmarta.lv.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina uzņemšanu
BĒRNIEM AUGUSTĀ:

• Angļu valoda 2. un 3. klasēm: P./O./T. no plkst.11 līdz
12.30; 50 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 4. un 5. klasēm: P./O./T. no plkst.12.30
līdz 14; 50 EUR/mēn.
Rudens semestra kursiem pieteikšanās – no 15. augusta.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tālruni 28816925,
e-pasts passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

SIA «Nordic Plast»

(reģistrācijas Nr.40003495810)

vajadzīgi(-as)
attīrīšanas iekārtu operatori(-es)
otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē.

Darba pienākumi – attīrīšanas iekārtu uzraudzība.
Uzņēmums nodrošina visas sociālās garantijas
un daļēji segs transporta izmaksas.
Visiem interesentiem CV lūgums sūtīt pa e-pastu
evija@nordicplast.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.45 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
13.40 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
14.10 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
15.10 «Pidžamu balle». ASV komēdija. 2004.g.
17.00 «Medaljons». Komiska spraiga sižeta filma. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Hortons». ASV animācijas filma. 2008.g.
21.15 «Halks». ASV fantastikas trilleris. 2003.g.
0.10 «Vēja valoda». ASV kara drāma. 2001.g.
2.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 1.sērija.
3.25 «Melnais saraksts». Seriāls. 21.sērija.
4.05 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 19.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 16. augusts
LTV1
5.02 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 2.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 9.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Asnāte Smeltere.
14.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
15.30 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
16.00 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.00 «Tēvs Brauns 3». Detektīvseriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Laulības saites 2». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Vikija Kristīna Barselona». ASV un Spānijas romantiska drāma.
22.55 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
23.55 «Top Latvijas Likteņdārzs».*
2.10 «Rīgai – 800. Rīga dejo».*
3.45 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
3.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
4.35 «Folkloras programma «Klēts». Tepenīca».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
6.35 «Sekotāji».*
7.35 «Zili brīnumi!»*
8.05 «Province».*
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TV programma
8.35 «Zebra».* (ar subt.).
8.50 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.20 «Vai Rīga jau gatava?»*
9.40 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2015»».
10.05 «Sarežģītais vecums». ASV komiska drāma. 2012.g.
11.50 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2015»».
12.10 «Olsena bandas bērni dodas zem ūdens».
Norvēģijas ģimenes komēdija. (ar subt.).
13.55 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2015»».
15.15 ««Ai Veivei»: mākslinieka lieta». Dokumentāla filma.
16.20 «Pārbaudījums». Vācijas komēdija. 2012.g. (ar subt.).
18.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
18.50 TIEŠRAIDE. «BMX. Pasaules kausa izcīņa superkrosā».
Zviedrijas posms.
20.25 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.25 «Dikte». Seriāls. 6.sērija.
22.15 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
23.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 91. un 92.sērija.
0.55 «Leģendārie albumi. «Rush: 2112»». Dokumentāla filma.
2.00 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.35 «Troksnis».*
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 4». Komēdijseriāls. 6.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.35 «Jauniņā 3». Seriāls. 20. un 21.sērija.
8.30 «Galileo 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.35 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 10.sērija.
12.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.10 «Dzintara dziesmas 5».
16.15 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
17.25 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 5.sērija. Turpinājums.
18.50 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Desmitais numurs». Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
21.10 «Villa pie ezera». Vācijas seriāls. 4.sērija.
23.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas skola
– meistardarbnīca «Grieta»».

Augustā meistardarbnīcā
«Grieta» – kāzu floristika.

Seminārs dienas grupai –
10., 11., 12. augustā; vakara grupai –
otrdienu un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

VAS «Latvijas pasts» pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli 03.09.2015. plkst.10 Ziemeļu ielā 10, lidostā
«Rīga», Mārupes novadā, nekustamo īpašumu Raiņa
iela 14, Jelgava, kadastra Nr.09005010087 (ēkas) un kadastra Nr.09000010087 (zeme).
Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 600 000 EUR.
Pieteikšanās izsolei – darba dienās no 31.07.2015. līdz 31.08.2015. Informācija par izsoli
– pie izsoles rīkotāja pa tālruni 29420864, 26101509 vai e-pastu info@pasts.lv.

UZŅEMŠANA KATRU DARBA DIENU NO PLKST. 9.00 - 17.00

0.05 «Leģenda nr.17». Krievijas sporta drāma. 2012.g.
2.20 «R.Pilčere. Mīlestības nokrāsas». Melodrāma. 4.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 2.sērija.
6.30 «Papucīši». Seriāls. 1.sērija.
6.55 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
Viesnīca «Jelgava» atrodas pašā Jelgavas pilsētas centrā un ir lieliska atpūtas vieta gan ģimenēm ar bērniem,
gan individuālajiem viesiem. Atpūtas
komplekss «Debeszvanu pagrabiņš»
ar saunu, turku pirti un vasaras dārzu,
mūsdienīgs un stilīgs gardēžu restorāns bārs «Plate», 3 konferenču
zāles tiek piedāvātas, lai viesiem radītu patīkamu atpūtu.

Piedāvātais amats:

VECĀKAIS(-Ā) ADMINISTRATORS(-E)
viesnīcā «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150).

Darba pienākumi:
• viesu uzņemšana, reģistrēšana, informācijas sniegšana;
• maksājumu pieņemšana, noformēšana;
• ikdienas darba, ienākošās un izejošās informācijas
aprites organizēšana, telefona zvani u.tml.
Prasības:
• darba pieredze tūrismā/viesnīcu nozarē;
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība;
• izpratne par viesnīcu darbību un izcilu servisu;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas,
vēlamas arī vācu valodas zināšanas;
• teicamas komunikācijas spējas, pozitīva un laipna attieksme.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu tūrisma jomā;
• labus darba apstākļus;
• stabilu un regulāru atalgojumu.
CV un īsu pieteikuma vēstuli ar norādi «Vecākais
administrators» sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 63021420.
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8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
12.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
14.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.35 «Hortons». ASV animācijas filma. 2008.g.
16.15 «Izklausies redzēts». Muzikāls šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
20.10 «Kapteinis Amerika. Pirmais atriebējs». Spraiga sižeta filma.
22.40 ««Super 8»». ASV šausmu trilleris. 2011.g.
0.55 «Ārpus aizdomām». Francijas kriminālfilma. 2009.g.
2.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 2.sērija.
3.30 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
4.10 «Papucīši». Seriāls. 1.sērija.
4.35 «TV3 ziņas».

(reģ.Nr.43603022128)

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums aicina darbā:

GRĀMATVEDI KASIERI.

Darba pienākumi:
• izrakstīt rēķinus;
• atlikuma salīdzināšana ar klientu;
• pieņemt maksājumus par pakalpojumiem;
• veikt naudas skaitīšanu un pārbaudi;
• pareizi lietot kases aparātu;
• veikt kases atlikuma sabalansētības uzskaiti;
• pareizi noformēt kases dokumentus;
• uzskaitīt naudas līdzekļus u.tml.
Prasības pretendentiem:
• darba pieredze grāmatveža kasiera amatā;
• augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā;
• labas iemaņas darbā ar datoru (1C grāmatvedības
programma);
• pozitīva attieksme pret darbu un klientiem;
• teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas.
CV un īsu pieteikuma vēstuli ar amata norādi
sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Tālrunis 63021420.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

S KAI S T UMA S K O LA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības augustā un septembrī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

03.08., 18.08., 01.09.
04.09.
24.08., 14.09.
26.08., 23.09.
26.08., 23.09.
05.08., 19.08., 09.09.
05.08., 19.08., 09.09.
17. – 18.08., 19. – 20.10.
03.08., 07.09., 12.10.
03.08., 17.08., 14.09.
06.08., 20.08., 03.09.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.
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notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 6. augusts

Pasākumi pilsētā
 22. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie pārtikas amatniekiem». Maršrutā iekļauta Lielvircavas muiža, dārzeņu audzēšanas un pārstrādes
saimniecība «Undzēni», Lolitas Duges Piparmētru namiņš un maizes ceptuve «Svētes
maize». Sākums – no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās un
informācija pa tālruni 63005447.
 27. augustā pulksten 19 – enerģiskās un šarmantās dziedātājas Marijas Naumovas solokoncerts «Kādā jaukā dienā». Skanēs klausītāju iemīļotas viņas repertuāra
dziesmas jaunā aranžējumā, kā arī būs īpaši pārsteigumi. Biļešu cena – € 7 – 20.
Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Jelgavas kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 7. augustam – rožu izstāde (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā Akadēmijas
ielā 26).
 Līdz 30. augustam – Jelgavas mākslinieces Ludmilas Grīnbergas izstāde «Ziedi
sirds priekam» (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 18. septembrim – grāmatas un attēli par seno Jelgavu (Mītavu) no kolekcionāra Jāņa Vilka krājuma (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā Akadēmijas ielā 26).
 Līdz 30. septembrim – Silvijas Bērziņas pašdarināto leļļu izstāde «Atgriešanās Jelgavā»
(Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas nozaru literatūras abonementā Akadēmijas ielā 26).

Jelgavnieki dodas uz Aglonu
 Andra Ozola

55 svētceļnieki no Jelgavas
Bezvainīgās Jaunavas Marijas
katoļu katedrāles pagājušās ceturtdienas rītā devās
svētceļojumā uz Aglonu, kur
14. augustā sāksies Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas svētki. Katrs no
viņiem svētceļojumā iet savu
motīvu vadīts, bet apņēmības
pilns kopā ar citiem sasniegt
galamērķi – Aglonas baziliku.
Simona Štrausa kājām uz Aglonu
dodas pirmo reizi. «Gribēju pamēģināt
kaut ko jaunu, gūt jaunas emocijas. Iešu
līdz galam,» viņa atzīst. Meitene kopā ar
draudzeni Sigitu Skudru svētceļojuma
laikā palīdzēs virtuvē gatavot ēdienu.
Sigita uz Aglonu ies jau piekto reizi.
Otro gadu ceļu uz Aglonu kājām mēro
Antons Punculs no Līvbērzes. «Man nesen bija operācija, pēc kuras pateica, ka
audzēja nav. Kā biju apsolījis Dievam, eju
pateikties par glābšanu,» emociju uzplūdā
atzīst sirmais kungs.
Kā ierasts, arī šogad uz Aglonu kopā ar
atvasēm dodas kuplā jelgavnieku Ozolu
ģimene. Bet viscienījamāko vecumu sasniegusī ir 74 gadus vecā Elēna Pētersone,
kura svētceļojumā iet jau 21. gadu. «Kā
tuvojas augusts, manas rokas jau pašas
sāk krāmēt mantas. Vairāk arī lūdzos, lai
Dievs man stāv klāt,» piebilst viņa.
«Es gan iešu tikai vienu dienu, jo vienai

ar trim mazajiem būs grūti, bet vīram
jāstrādā,» stāsta māmiņa Inga Madelāne,
kura svētceļojumā dodas jau 14. reizi.
Viņas jaunākais bērns ir 10 mēnešus vecs,
bet abiem lielākajiem ir trīs un pieci gadi.
«Esam gājuši arī ar diviem bērnu ratiem.
Protams, ar bērniem iet ir grūtāk nekā
vienai, taču svētceļojuma laikā es atgūstu
enerģiju, saņemu atpakaļ to, ko pa gadu
esmu izlādējusi, es atjaunojos,» tā viņa.
I.Madelāne piebilst, ka Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos
piedalīsies visa ģimene, Aglonā nokļūstot
ar automašīnu.
Svētceļojuma vadītājs vikārs Jurijs
Gorbačevskis informē, ka svētceļojumu
no Jelgavas sāka 55 cilvēki. Mācītājs
atzīst, ka, viņaprāt, svētceļojumā cilvēkiem galvenais ir nostiprināt savu ticību
lūgšanās, kurām ikdienā neatliek tik
daudz laika.
«Kaut arī brīžiem jūtamies noguruši,
noskaņojums ir labs. Turklāt mums pievienojas jauni spēki,» tā J.Gorbačevskis.
Daži cilvēki svētceļnieku kolonnu panākot ar automašīnām, citi pievienojoties
tikai uz nedēļas nogali. Visi svētceļnieki
jūtoties labi, neviens neesot saslimis, cietis
no noberztām kājām vai citādi.
Svētceļnieki no Jelgavas uz Aglonu dodas pa maršrutu Jelgava–Staļģene–Bauska–Ozolaine–Skaistkalne–Kurmene–Ērberģe–Nereta–Aknīste–Rubeņi–Dunava–
Nīcgale–Kalupe–Višķi–Aglona. Ik dienu
svētceļniekam jābūt gatavam noiet ap 30
kilometru. Aglonu Jelgavas svētceļnieki
plāno sasniegt 13. augustā.

Foto: Raitis Supe

«Jelgava ir katrs tās cilvēks»
 Ilze Knusle-Jankevica

Šis ir Jelgavas 750. jubilejas
gads, un tas iedvesmoja divus
entuziasma pilnus jauniešus
izveidot mājas lapu, lai parādītu
ikvienam, cik skaista ir mūsu
pilsēta. «Šobrīd strādājam pie
jaunas idejas – izstādes, kuras
mērķis ir parādīt, ka katram
Jelgava nozīmē ko citu un ka
Jelgava nav tikai tas, ko mēs
redzam: viena māja, otra māja,
tilts. Jelgava ir arī ikviens šeit
dzīvojošais,» saka viens no mājas lapas jelgava750.lv uzturētājiem fotogrāfs Austris Auziņš,
piebilstot, ka izstāde tiks atklāta
apmēram pēc mēneša.
Mājas lapu veido biedrība «Jelgava 750»,
kurā aktīvi darbojas divi cilvēki – fotogrāfs
A.Auziņš un video operators Ivars Feldmanis, kuram pamatdarbs ir Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas videonovērošanas
centrā. Abus kopā savedusi līdzīgā dzīves
uztvere un aizraušanās ar notiekošā iemūžināšanu. «Patiesībā ideja par Jelgavas
dokumentēšanu man bija, kopš vispār sāku
nodarboties ar fotografēšanu, pirms gadiem
astoņiem,» saka Austris. Uz pilsētas lielo
jubileju ideja beidzot realizēta – mājas lapā
jelgava750.lv tiek publicēti dažādi foto un
video materiāli gan par pilsēta svētkiem,
gan ikdienu. «Sākumā gribētāju, kurus
uzrunāja ideja, bija vairāk, bet, kad bija kaut
kas jādara, sākās atrunas vai jautājumi: cik
maksāsiet? Mēs to darām sava prieka pēc,
nevis lai nopelnītu,» uzsver A.Auziņš.
Šobrīd komandai pievienojies vēl trešais
cilvēks – Dmitrijs Smirnovs, mašīnists,
kurš izgatavo bezpilota lidaparātus jeb
dronus. Piestiprinot tam kameru, paveras
daudz vairāk iespēju parādīt jelgavniekiem
to, ko ikdienā daudzi neredz, piemēram,
Annas baznīcas gaili tuvplānā. «Tuvākie plāni ir nofilmēt no augšas vēl citas
Jelgavas baznīcas, jo tās ir tik skaistas,
«Fortum» koģenerācijas staciju, Pilssalas
savvaļas zirgus un jahtklubu,» iecerēs
dalās Ivars. Viņš ir tas, kurš no zemes ar

Ivaram Feldmanim (no kreisās) un Austrim Auziņam pieder ideja par īpašas
lapas – jelgava750.lv – izveidi, lai parādītu pēc iespējas vairāk cilvēkiem to
skaisto un interesanto, kas ir mūsu pilsētā. Tā kā puiši to veido savā brīvajā
laikā, viņi aicina palīgā ikvienu, kam ir skaistas fotogrāfijas vai video par
Foto: Raitis Supe
Jelgavu un kurš ir gatavs ar tiem dalīties bez maksas.
speciālām brillēm vada dronu, lai uzņemtie
kadri būtu interesantāki un skaistāki. «Es
esmu drona acis,» smej Ivars. Tieši viņš
sociālajos tīklos pamanījis Dmitrija aktivitātes un mēģinājumus pacelt gaisā paštaisītos dronus un uzrunājis viņu, piedāvājot
kopā īstenot dažādus projektus. «Viņš
jau bija priecīgs, ka izdevās lidaparātus
pacelt gaisā, bet tas, ka nu tie ar kameras
palīdzību spēj izdarīt vēl daudz vairāk, viņu
patiesi sajūsmina,» stāsta Ivars.
Puiši materiālus lapai veido savā brīvajā
laikā, turklāt katram ir savs darbs un dzīve,
tādēļ satikties visiem kopā ir ļoti grūti. Tomēr materiāla iegūšana – uzfilmēšana vai
nofotografēšana – ir mazākais; vairāk laika
aizņem montāža un apstrāde. «Piemēram,
to minūti un 18 sekundes garo video par
Annas baznīcas gaili nofilmējām pusstundā,
bet montāža aizņēma apmēram piecas stundas,» stāsta Ivars, piebilstot: visgrūtākais ir
atrast videosižetam piemērotu mūziku – šis
darbiņš viņam arī parasti prasot vienu divas
stundas. «Es cenšos izvēlēties mūsdienu
mūziku ar nedaudz klasisku pieskaņu, lai

patiktu dažādām auditorijām. Mūzika ir
tā, kas raksturo pašu video un piesaista
skatītājus,» tā viņš.
Lapa turpinās darboties arī tad, kad
Jelgavas skaistās jubilejas gads jau būs
aizvadīts. «Ar to jau nekas nebeidzas! Mūsu
mērķis ir parādīt visu, kas notiek pilsētā, kā
tā mainās, un domāju, ka par Jelgavu var
teikt līdzīgi kā par Rīgu – tā nekad nebūs
gatava,» tā fotogrāfs. Abi ir vienisprātis – ir
prieks, ja viņu veidotos materiālus kāds
apskatās, padod tālāk, arī izmanto savām
vajadzībām. «Mums nav galvenais, lai
apakšā būtu mūsu vārdi. Emocionālo gandarījumu sniedz apziņa, ka cilvēki novērtē
mūsu darbu un pilsētu,» tā brīvmākslinieki,
kuri viennozīmīgi sevi uzskata par Jelgavas
patriotiem. «Mums gan patīk arī ne tik pievilcīgās vietas – nomales, vecpilsēta, grausti,
urbānā vide –, jo arī tā ir daļa Jelgavas. Tur
ir savs šarms, un arī tā ir Jelgavas vēsture,»
tā Austris un Ivars.
Lapa jelgava750.lv pieejama arī sociālajos
tīklos draugiem.lv un facebook.com, kā arī
tai ir savs konts tviterī.

Katoļu katedrālē apskatāma unikālu Dievmātes tēlu gleznu izstāde
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 12. augustam Jelgavas
katoļu katedrālē apskatāma izstāde «Dievmātes tēls
Latvijā». Tajā redzama arī
slavenā Jelgavas Uzvaras
Dievmātes svētglezna, kas
tika uzskatīta par zudušu
Otrā pasaules kara laikā un
tikai pirms diviem gadiem
atrasta kādā mājā Latgalē.
Katoļu katedrāle informē, ka šogad
aprit 800 gadi, kopš pāvests Inocents
III pasludināja Livoniju par Jaunavas
Marijas zemi jeb «Terra Mariana».
Atzīmējot šo vēsturisko notikumu,

tapusi unikāla ceļojošā izstāde «Svētlaimīgu mani teiks visas paaudzes (Lk
1, 48). Dievmātes tēls Latvijā». Līdzās
citiem astoņiem Dievmātes tēliem
daudzi pirmo reizi var uzlūkot Jelgavas Uzvaras Dievmātes gleznu, kas
vairākus desmitus gadu tika uzskatīta
par zudušu. «Jelgavas Uzvaras Dievmāte tikai pirms nepilniem diviem
gadiem tika atrasta kādā Latgales
mājā. Kā atzīmē mākslas zinātniece
Kristīne Ogle, šīs gleznas atradums
ir liels notikums Latvijas kultūras
vēsturē, svētglezna ir augstvērtīgs
ikonogrāfisks darbs. Glezna tapusi
18. gadsimtā, kad pēc publiskas Dievmātes goda apvainošanas Jelgavas
pilsētas rāte jelgavniekam Pēterim

Plagmanim kā sodu uzlika finansēt
jaunas svētgleznas tapšanu,» informē
katedrāle.
Katram no izstādē apskatāmajiem
Dievmātes attēliem ir kāds īpašs
vēstījums: kāds ir mākslinieciski
augstvērtīgs, cits – ar nepārprotamu
kultūrvēsturisko nozīmi, bet vēl kāds
– sevišķi iecienīts ticīgo vidū. Katram
attēlam līdzās izlasāms detalizēts
apraksts.
Izstādi veidoja Rīgas Augstākais
reliģijas zinātņu institūts, tā direktore
Žanete Narkēviča, jelgavnieks priesteris Mihails Volohovs, mākslinieks
Mārtiņš Krūklis, eksperti mākslas
vēstures jautājumos Rūta Kaminska
un Ojārs Spārītis.
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