Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 137 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās
laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» konkursā, kur bija
jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas saukļu publicēti 27.
jūlija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 20 dalībnieki.

CETURTDIENA, 2017. GADA 3. AUGUSTS NR.31 (520)

www.jelgavasvestnesis.lv
VAIRĀK: www.jelgavasvestnesis.lv

/jelgavasvestnesis/

BEZMAKSAS
/Jelgavasvestnesis

ISSN 1691-4201
@Vestnesis

/jvestnesis

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Irēna Upeniece un Zigrīda Leilande.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Aicina piedalīties
dārza dizaina
metu konkursā

Foto: Ivars Veiliņš

 Anastasija Miteniece

Izsludināts dārza dizaina metu konkurss
«Mans dārzs – mana
pilsēta», kura gaitā attiecīgās jomas
profesionāļi aicināti
izstrādāt oriģinālus
un kvalitatīvus dārza
dizaina meta priekšlikumus. Konkursa
kārtībā tiks izraudzīti pieci labākie darbi,
kas jau 2018. gada
maijā tiks realizēti
kādā no Jelgavas pilsētas skvēriem.

Uzsāks Akadēmijas ielas
posma rekonstrukciju
Šonedēļ tiks uzsākta būvprojekta «Asfaltbetona seguma atjaunošana Akadēmijas ielas posmā no Raiņa ielas līdz Lielajai ielai Jelgavā»
realizācija – līdz 1. septembrim Akadēmijas ielā būs satiksmes ierobežojumi, informē iestādē «Pilsētsaimniecība». Būvprojekta īstenošanas laikā paredzēts veikt lietus ūdens kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu nomaiņu, asfaltbetona seguma atjaunošanu, autobusu
pieturvietas «Banka» pārvietošanu uz Akadēmijas ielu posmā starp Ūdens un Driksas ielu, kā arī automašīnu stāvvietu ierīkošanu gar ēku
Akadēmijas ielā 4. «Pilsētsaimniecībā» skaidro, ka inženierkomunikāciju izbūves darbu laikā līdz 1. septembrim tiks slēgts Akadēmijas
ielas posms no Raiņa līdz Ūdens ielai un apbraucamais ceļš visiem transportlīdzekļiem tiks organizēts pa Raiņa ielu, J.Čakstes bulvāri un
Ūdens ielu. Savukārt sabiedriskais transports no 4. augusta slēgto posmu apbrauks pa Raiņa ielu, J.Čakstes bulvāri un Lielo ielu. Esošā
pietura «Banka», kas atrodas pirms Lielās ielas, tiks slēgta, bet pagaidu pietura tiks ierīkota J.Čakstes bulvārī pie iebrauktuves Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī. Darbus veiks SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»». Darbu līgumsumma ir 439 793,40 eiro.

Var saņemt pabalstus jaunajam mācību gadam
 Jana Bahmane

Jelgavā deklarēto skolēnu vecāki līdz 15. augustam Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē var iesniegt
iesniegumu pabalstu
saņemšanai jaunajam
mācību gadam, kā arī
iztikas līdzekļu deklarāciju trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
statusa iegūšanai, informē Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes vadītājas
vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena
Laškova.
Pabalstu iespējams saņemt
pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai,
ēdināšanai vispārējās izglītības
iestādē, skolēna individuālo mācību piederumu iegādei, pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai 2017./2018. mācību gadā, profesionālās ievirzes
izglītības mācību maksas segšanai.
Trūcīgās ģimenes var pretendēt
uz visiem pabalstu veidiem, maz-

nodrošinātās ģimenes – uz visiem,
izņemot pabalstu profesionālās
ievirzes izglītības mācību maksas
segšanai, daudzbērnu ģimenes –
uz visiem, izņemot pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei,
savukārt uz pabalstu ēdināšanas
izmaksu segšanai 5. un 6. klases
skolēniem var pieteikties ikviena
ģimene, kurā aug šāda vecuma
bērni.
J.Laškova uzsver, ka uz pabalstu
ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē, skolēna individuālo mācību
piederumu iegādei, profesionālās
ievirzes izglītības mācību maksas
segšanai var pretendēt arī aizbildņu ģimenes, kuru ienākumi
mēnesī nepārsniedz 235 eiro uz
vienu ģimenes locekli.
Tāpat Jelgavas pilsētas pašvaldībā visiem jelgavniekiem, kuru
bērni mācās 5. vai 6. klasē, bez
ienākumu izvērtēšanas ir iespēja
pieteikties uz pabalstu ēdināšanas
pakalpojuma apmaksas segšanai
skolēnam 20 procentu apmērā no
ēdināšanas pakalpojuma cenas
izglītības iestādē – šī summa gan
nedrīkst pārsniegt 0,28 eiro dienā.
Jāpiebilst, ka norēķiniem par

ēdināšanas pakalpojumiem un
braukšanu pilsētas sabiedriskajā
transportā jāizmanto Jelgavas
pilsētas skolēna apliecība. «Lai
iegūtu šo pabalstu, audzēknim ir
nepieciešama elektroniskā skolēna apliecība, jo ēdināšanas un
transporta pakalpojumus pabalsta
saņēmējam vajadzēs apmaksāt
elektroniski,» papildina Sociālo
lietu pārvaldes vadītājas vietniece.
Lai saņemtu kādu no pabals
tiem, skolēnu vecākiem Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes Informācijas kabinetā (115. telpā) jāiesniedz
iesniegums. To var īstenot darba
dienās, respektīvi, pirmdienās no
pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no pulksten 8 līdz 12 un
no 13 līdz 17, bet piektdienās – no
pulksten 8 līdz 12 un no 12.30 līdz
14.30. Sociālo lietu pārvaldē norāda – lai skolēni saņemtu pabalstus
jau no 1. septembra, tie jāpieprasa
līdz 15. augustam. Ja šis termiņš
nokavēts, pabalstu var pieprasīt
visa mācību gada garumā – iesniedzot pieteikumu līdz katra mēneša
15. datumam, pabalstu var saņemt
ar nākamā mēneša pirmo datumu.

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

Izņēmums ir pabalsts individuālo
mācību piederumu iegādei – to var
pieprasīt tikai līdz 30. septembrim.
Daudzbērnu ģimenēm pabalsti
tiek piešķirti bez ienākumu un
materiālā stāvokļa izvērtēšanas,»
papildina J.Laškova.
Savukārt iesniegt iztikas līdzekļu deklarāciju ar nepieciešamajiem
dokumentiem trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes statusa
iegūšanai Sociālo lietu pārvaldē
rindas kārtībā var pirmdienās
un trešdienās pārvaldes 104. un
106. kabinetā. Pirmdienās to var
veikt no pulksten 9 līdz 12 un no
pulksten 15 līdz 19, bet trešdienās
– no pulksten 9 līdz 12. Savukārt
otrdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12 deklarāciju iespējams
iesniegt pēc pieraksta, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63048914
vai 63007224.
Papildu informāciju par pabalstu veidiem, to piešķiršanas
kārtību un citiem aktuāliem jautājumiem interesenti var uzzināt,
zvanot pa tālruni 63007224 vai
klātienē vēršoties Sociālo lietu pārvaldē 115. kabinetā, līdzi ņemot
personu apliecinošu dokumentu.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Jelgavas pilsētas pašvaldība
konkursu rīko ar mērķi radīt
jaunus pilsētvides objektus –
dārza dizaina paraugus, kas
iepazīstinās ar jaunākajām vides dizaina tendencēm, dārza
ierīkošanas paņēmieniem, kā
arī augu, mazo arhitektūras
formu un materiālu izmantošanas veidiem. «Tā ir iespēja
parādīt, kas notiek pasaulē
– kādas ir papildu iespējas
un risinājumi dārza iekārtošanā, uzsvaru vēršot uz to,
ka dārzam var būt ideja,»
stāsta Jelgavas pilsētas domes
Būvvaldes ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins, atklājot,
ka pilsētvides objekti ir kā
sezonālas izstādes, ko var
novērtēt ne tikai pilsētnieki,
bet arī tūristi. Arhitektu,
dārznieku un mākslinieku
profesionālās iespējas tiks attēlotas aptuveni 50 kvadrātmetru plašos dizaina dārzos.
Dalībai konkursā uzrunāti
ainavu arhitekti, dārznieki,
mākslinieki, arhitekti un citi
dalībnieki ar pieredzi dārzu
projektēšanā un ierīkošanā.
A.Lomakins skaidro, ka pieredze galvenokārt nepieciešama
tādēļ, ka metu autori paši pēc
tam arī realizēs savu ideju,
līdz ar to būtiska ir ne vien iecere, bet arī kvalitatīvs izpildījums. Konkursa nolikums
paredz, ka piecu labāko metu
autoriem dārza iekārtošanai
tiks piešķirts Jelgavas pašvaldības finansējums – katram
2500 eiro apmērā. Jāpiebilst,
ka gadījumā, ja idejas īstenošanai būs nepieciešams
lielāks finansiālais atbalsts,
idejas autori var segt to paši
vai piesaistīt papildu finansējumu. «Pagājušajā gadā
saskārāmies ar situāciju, kad
ideju realizācijai bija nepieciešami lielāki līdzekļi, un tos
dalībnieki sedza patstāvīgi,»
tā A.Lomakins. Svarīgi akcen-

tēt faktu, ka šī gada konkursa
finansējums idejas realizācijai
katram dalībniekam palielināts par 500 eiro. Jāpiebilst,
ka iesniegtos piedāvājumus
vērtēs žūrijas komisija. Galvenie vērtēšanas kritēriji
būs idejas oriģinalitāte, dizains un kompozicionālais
risinājums, kā arī piedāvāto
risinājumu praktiskums un
ilgmūžība.
Dalībniekiem dārza dizaina meti jāiesniedz Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11 līdz šī gada 18. septembra
pulksten 14. Papildu informācija un konkursa nolikums
pieejams mājaslapā www.
jelgava.lv.
Jāatgādina, ka pagājušā
gada maijā pieci dizaina dārzi
tika ierīkoti skvērā aiz Jelgavas kultūras nama. Sākotnēji
bija paredzēts, ka darbi pulcēs
apmeklētājus vienas sezonas
garumā, taču dārzu kvalitatīvais izpildījums ļauj pilsētniekiem un tūristiem novērtēt
dalībnieku veikumu arī šovasar. «Šogad pavasarī Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» veica
dizaina dārzu sakopšanu, un
tie joprojām ir apskatāmi,» tā
ainavu arhitekts, norādot, ka
vēlāk tos paredzēts demontēt.
Savukārt galējais lēmums par
to, kurā no pilsētas skvēriem
atradīsies jaunie dizaina dārzi, vēl nav pieņemts. «Šobrīd
padomā ir skvērs aiz pilsētas
kultūras nama, jo tā ir droša
vieta, turklāt atrodas pilsētas
centrā,» stāsta A.Lomakins,
norādot, ka reizēs, kad tūristi apmeklē smilšu vai ledus
skulptūru festivālus, kā arī
citus pasākumus, līdztekus
netālu iespējams apskatīt arī
ierīkotos dizaina dārzus.
Jāpiebilst, ka pirmo reizi
konkurss tika izsludināts
2015. gadā, kad tas guva
atbalstu dārzu projektētāju
vidū. «Arī šogad ceram uz
profesionāļu atsaucību un
jaunām radošām idejām,» tā
A.Lomakins, papildinot, ka
pasaulē, tostarp Vācijā, šāda
veida pasākumi notiek plašā
mērogā – dizaina dārzi tiek
ierīkoti vairākās pilsētās un
lielās platībās, pulcējot simtiem profesionālu dalībnieku.
Ainavu arhitekts uzsver:
«Jelgava ir ainavu arhitektu
profesijas šūpulis Latvijā,
un tieši tāpēc perspektīvā
arī dizaina dārzu konkurss
varētu kļūt par mūsu pilsētas
tradīciju.»

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pieaug nelegālo atkritumu
apjoms
 Jānis Kovaļevskis

«Pēdējo trīs gadu laikā izvesto lielgabarīta
atkritumu apjoms ir
palielinājies vairāk nekā
četras reizes – no 100
līdz 450 tonnām gadā.
Šo pieaugumu galvenokārt veido nelegālie
būvgruži, kurus iedzīvotāji un būvnieki atstāj
daudzdzīvokļu māju
koplietošanas konteineru laukumos. Faktiski
tas ir atkritumu apjoms,
kas nav iekļauts tarifā
un par kuru neviens
nemaksā,» tā ar virsnormas atkritumiem saistīto problēmu raksturo
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes
loceklis Alvils Grīnfelds.
Sarunā ar A.Grīnfeldu plašāk
par situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā un to, kā plānots
risināt jautājumu par virsnormas
atkritumiem, kuru apjoms turpina pieaugt.
Cik mājsaimniecību Jelgavā ir noslēgušas līgumu par
atkritumu izvešanu, un kāda
veida ir šie līgumi?
Mēs neveicam uzskaiti pēc
mājsaimniecībām, bet gan pēc noslēgto līgumu skaita. Piemēram,
ar SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde», kas apsaimnieko
vairāk nekā 400 pilsētas daudzdzīvokļu ēku, mums ir viens līgums.
Kopumā šobrīd esam noslēguši
6102 līgumus ar privātmāju un
vasarnīcu īpašniekiem un 901
līgumu ar juridiskām personām.

vai kapu teritorijā izvietotos konteinerus.
Atkritumu izvešana, salīdzinot ar citiem komunālajiem pakalpojumiem, ir
diezgan lēta, tomēr cilvēki
cenšas izvairīties no atbilstošu līgumu slēgšanas. Ar ko tas
ir saistīts?
Saskaņā ar labās prakses normām izdevumi par atkritumu
izvešanu nedrīkstētu pārsniegt
vienu procentu no mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.
Šobrīd daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji par atkritumu izvešanu
maksā 2,33 eiro, bet privātmāju
iedzīvotājiem minimālā līguma
summa veido 4,48 eiro. Izmaksas
patiešām nav lielas, bet cilvēki tik
un tā cenšas izvairīties no līguma
slēgšanas un dzīvot uz citu rēķina.

«Ja situācija nemainīsies un nelegālo atkritumu apjoms daudzdzīvokļu ēku konteineru laukumos turpinās pieaugt, būsim spiesti pārskatīt normatīvu par atkritumu apjomu uz vienu
iedzīvotāju vai pāriet uz sistēmu, kāda tiek īstenota lielākajā daļā Latvijas pašvaldību, kur
iedzīvotāji norēķinās pēc faktiskā apjoma, kas tiek izvests no konteineru laukuma,» uzsver
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils Grīnfelds, aicinot iedzīvotājus
Cik liels ir virsnormas at- ziņot par gadījumiem, kad daudzdzīvokļu māju konteineru laukumos tiek izmesti būvgruži
kritumu apjoms konteineru vai arī šos konteinerus izmanto cilvēki, kuri nedzīvo apkārtējās mājās. Foto: Austris Auziņš
laukumos?
2016. gadā izvedām 448 tonnas,
un lielāko daļu no šī apjoma veido
būvgruži, kas pēc noteikumiem
jāizved atsevišķā kārtībā par
papildu samaksu. Jāpiebilst, ka
Puķu iela
Meiju ceļš
Pērnavas iela
līdztekus šim apjomam izvedām
arī vairāk nekā 1000 tonnas
lielgabarīta atkritumu no šim
mērķim paredzētajiem konteineriem. Vēlos atgādināt, ka arī
privātmāju iedzīvotāji reizi mēnesī
var pieteikt lielgabarīta atkritumu
izvešanu, šis pakalpojums ir iekļauts atkritumu izvešanas tarifā.

Konteineru laukumi pilsētā,
kur nelikumīgi lielos apjomos tiek izgāzti būvgruži

Vai iedzīvotājiem jārēķinās ar atkritumu izvešanas
maksas pieaugumu, ņemot
vērā, ka aptuveni trešdaļa
no visiem lielgabarīta atkritumiem ir
tā dēvētie
virsnormas
atkritumi?
Ja nekas nemainīsies, mēs
būsim spiesti
īstenot šādu
iniciatīvu, taču
tas nebūs taisnīgi pret daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem.
Sadarbībā ar
Pašvaldības policiju esam sākuši
strādāt pie tā, lai ierobežotu šādu
nesankcionētu darbību veikšanu.
Ir cilvēki, kam piemērots administratīvais sods par šādu rīcību.
Tomēr tikai pašu spēkiem galā
netiksim, tādēļ aicinām arī iedzīvotājus ziņot par gadījumiem, kad
konteineru laukumos tiek izmesti
būvgruži vai mājai nepiederošas
personas atbrīvojas no saviem
atkritumiem. Mums var zvanīt
pa tālruni 63026010 vai arī sūtīt
fotogrāfijas pa e-pastu foto@
komunālie.lv. Visa saņemtā informācija tiks pārbaudīta un nodota
policijai lietvedības uzsākšanai.

Par pārkāpumiem
daudzdzīvokļu ēku
konteineru laukumos
aicinām ziņot pa tālruni 63026010 vai arī sūtīt
fotogrāfijas pa e-pastu
foto@komunālie.lv.

Vai ir zināms, cik
pilsētā vēl ir
tādu īpašumu, kuriem
nav noslēgti
līgumi par atkritumu izvešanu?
Šai ziņā situācija mainās katru dienu – kāds
līgums nāk klāt,
kāds tiek pārtraukts. Sekojam
līdzi izmaiņām un par tām adresēm, kurās līgumi nav noslēgti,
informējam Pašvaldības policiju,
jo atbilstoši pilsētas saistošajiem
noteikumiem līgumam par atkritumu izvešanu ir jābūt. Pēc
mūsu datiem līgumi noslēgti ir
vairāk nekā 90 procentiem mājsaimniecību.

Tas nozīmē, ka atlikušie
desmit procenti dzīvo uz pārējo rēķina?
Nav tik vienkārši. Pilsētā ir
īpašumi, kuros neviens nedzīvo.
Eksistē ļoti dažādas situācijas,
kādēļ līgumi nav noslēgti – kaut
vai vienošanās ar kaimiņu. Tomēr
pat gadījumā, ja visiem pilsētas
iedzīvotājiem līgumi būtu noslēgti, tas vēl nenozīmē, ka situācija
būtiski uzlabotos, jo lielu daļu no
šiem virsnormas atkritumiem
veido būvgruži, kurus nedrīkst
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tāpat nākas saskarties ar
situācijām, kad cilvēki noslēdz
līgumu par minimālo apjomu,
bet faktiski līdztekus šim daudzumam izmanto arī daudzdzīvokļu
māju koplietošanas konteinerus

Kā rīkoties cilvēkam, kurš
iecerējis veikt remontu un
kuram ir nepieciešamība
atbrīvoties no būvgružiem?
Kopumā pastāv trīs iespējas.
Pirmā – pašu spēkiem nogādāt
būvgružus uz atkritumu poligonu «Brakšķi» Līvbērzes pagastā,
Jelgavas novadā, kur tiks aprēķināta maksa atbilstoši ievestajam
svaram. Ja cilvēkam nav iespējas
pašam nogādāt atkritumus un to
ir daudz, var pasūtīt lielo septiņu
kubikmetru būvgružu konteine-

Konteineru laukumi, no
kuriem lielgabarīta
atkritumus paredzēts izvest
1 reizi 2 nedēļās, bet līdz ar
nelegāli izgāztiem būvgružiem to faktiski nākas veikt
1 reizi nedēļā:

Konteineru laukumi, no kuriem lielgabarīta atkritumus
paredzēts izvest 1 reizi 2
nedēļās, bet līdz ar nelegāli
izgāztiem būvgružiem to
faktiski nākas veikt pat
2 reizes nedēļā:

Konteineru laukumi, no
kuriem lielgabarīta atkritumus paredzēts izvest 1
reizi 2 nedēļās, bet līdz ar
nelegāli izgāztiem būvgružiem to faktiski nākas veikt
pat 3 reizes nedēļā:

Uzvaras iela 3, 7, 9, 11; Dobeles
iela 8; Puķu iela 1, 6, 22; Zemgales prospekts 2, 4, 6; Jāņa iela 2;
K.Barona iela 48.

Meiju ceļš 14, 16, 30; Stacijas iela
5a, 5b, 5c; Mātera iela 61, 63; Asteru iela 8, 10; Zirgu iela 1, 3, 5, 7,
9; Mātera iela 53; Garozas iela 22,
24, 30, 32.

Pērnavas iela 18, 20;
Vecais ceļš 53.

ru, par kura izvešanu atkarībā
no būvgružu sastāva (šķiroti,
nešķiroti – red.) būs jāmaksā no 57
līdz 144 eiro. Savukārt gadījumā,
ja būvgružu apjoms nav liels, pie
mums var iegādāties arī viena
kubikmetra tilpuma maisus, kuru
cenā ir iekļauta arī maksa par izvešanu un būvgružu apglabāšanu.
Viena šāda maisa cena ir 50 eiro
– ja iegādājas vairākus maisus,
tad katra nākamā cena ir zemāka,
piemēram, par četriem maisiem
būs jāmaksā 107 eiro.

Kāds šobrīd ir sadalījums
starp sašķirotajiem un apglabātajiem atkritumiem?
Kā mēs izskatāmies uz citu
pašvaldību fona?
Atbilstoši ES normām attiecībai starp apglabājamajiem
un otrreizējai izmantošanai
sašķirotajiem atkritumiem
jābūt pusei pret pusi. Uzsākot
darbu jaunajai šķirošanas līnijai
Brakšķu poligonā, šo rādītāju
pat pārsniedzām. Tomēr intensīvas ekspluatācijas rezultātā
šķirošanas iekārtas nolietojas,
ir nepieciešami remonti, tādējādi sašķiroto atkritumu apjoms
pakāpeniski samazinās. 2017.
gadā līdz šim brīdim esam
apglabājuši 48 procentus no kopējā poligonā ievesto atkritumu
apjoma, taču uz citu pašvaldību
fona arvien ierindojamies līderu

un aktīvāko atkritumu šķirotāju vidū.

Vai šie pakalpojumi ir pieprasīti?
Būvniecības uzņēmumi pārsvarā ievēro noteikumus – būvgružus
izved paši vai pasūta atbilstošus
konteinerus. Sarežģītāka situācija
ir ar dažāda līmeņa brigādēm un
cilvēkiem, kuri veic remontu pašu
spēkiem. Šādos gadījumos redzam,
ka tiek meklēti veidi, kā samazināt izmaksas un atbrīvoties no
būvgružiem uz citu rēķina. Par
to, ka tas tā notiek, liecina zemais
pieprasījums pēc mūsu piedāvātā
pakalpojuma saistībā ar būvgružu maisu izvešanu. Šogad esam
izveduši vien 35 maisus, un tikai
astoņos gadījumos šo pakalpojumu izmantojušas privātpersonas.
Kur paliek pārējie būvgruži, to
varam tikai minēt.

SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» dati

Nu jau gadu piedāvājat
cilvēkiem noslēgt līgumu
arī par stikla atkritumu
izvešanu, par ko atsevišķi
nav jāmaksā. Kāda ir iedzīvotāju atsaucība?
Šo pakalpojumu iedzīvotājiem piedāvājam aptuveni gadu.
Sākumā atsaucība nebija liela,
bet šobrīd jau esam noslēguši vairāk nekā 1700 līgumu.
Pēdējās nedēļās ir vērojama
klientu aktivitāte šai ziņā –
katru nedēļu noslēdzam ap 50
līgumu. Tādējādi apglabājamo
atkritumu apjoms samazinās,
jo līdz šim stiklu lielākoties
sasmalcināja šķirošanas līnija
un šie atkritumi tika apglabāti
poligonā.

Pie konteineriem novietoto lielgabarīta atkritumu
savākšana, ko «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
pilsētā savāc virs noteiktās normas

102,48 162,08 266,26 448,36 291,38
tonnas

tonnas

tonnas

tonnas

tonnas

2013. gads

2014. gads

2015. gads

2016. gads

2017. gads
līdz 24.07.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs zināt, ka atkritumu
konteineros nedrīkst
mest būvgružus?
Pēteris, notārs:
– Zinu, ka
nedrīkst, un
līdz šim nav
bijusi tāda
vajadzība.
Saprotams, ka gadījumā, ja
būvgružu nav daudz, nav arī
nepieciešams speciāli pasūtīt
lielo konteineru, taču, ja apjoms
ir ievērojams – tas neapšaubāmi
ir jāveic. Būtiski ir arī nolietoto
elektrotehniku nodot elektropreču pieņemšanas punktos.
Aiga, darbiniece pakalpojumu
nozarē:
– Zinu, ka
būvgružus
nedrīkst
mest atkritumu konteineros, jo
mans vīrs ir celtnieks. Domāju, ka
daudzi cilvēki par to ir informēti,
bet, noskaidrojot konteinera īres
un izvešanas izmaksas, konstatē,
ka lētāk un vieglāk tos ir izmest
atkritumu konteinerā. Ņemot
vērā, ka būvgruži pie daudzdzīvokļu māju konteineriem
parādās no rīta, cilvēki zina, ka
pārkāpj likumu, un tādēļ no tiem
atbrīvojas nakts laikā.
Roberts, automehāniķis:
– Esmu informēts par
to, ka ir vietas, kur var
nogādāt
būvgružus. Jelgavas apkārtnē
pie konteineriem, kā arī meža
masīvos bieži vien var pamanīt
izmestus būvgružus. Jāatzīst, ka
vairumā gadījumu tie slinkuma
vai kāda cita iemesla dēļ pat nav
ievietoti konteinerā.
Inta, pensionāre:
– Zinu. Manuprāt, tam
ir plaši zināms pamatojums. Man
mājās ir tikai mazie konteineri, jo
dzīvoju nelielā desmit dzīvokļu
ēkā, taču arī tur esmu saskārusies
ar būvgružiem.
Kristīne,
mācās:
– Es zinu,
ka tas ir aizliegts, bet
jāatzīst – neesmu informēta par to, kur tieši tie ir jāliek.
Šos jautājumus vienmēr atrisina
vecāki. Mēs dzīvojam privātmājā, maksājam par atkritumu
izvešanu, un līdz ar to arī atbildība par to, ko mēs izmetam,
paliek mūsu ziņā. Pieņemu, ka
situācija daudzdzīvokļu mājās,
kur piekļuve miskastēm un
atkritumu konteineriem ir pieejama plašākam cilvēku lokam,
ir sarežģītāka.
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Poliklīnikas remontdarbu
laikā ārsti mainīs
pieņemšanas vietu
 Anastasija Miteniece

Jelgavas poliklīnikā
augusta beigās plānoti
renovācijas darbi ēkas
pirmajā un ceturtajā
stāvā. Remontdarbu
norises gaitā uz laiku
tiks mainītas atsevišķu
medicīnas darbinieku
pieņemšanas vietas,
tostarp jau šonedēļ ir
mainīta arodārsta un
procedūru kabineta
atrašanās vieta. Plānotie remontdarbi varētu
ilgt līdz novembrim.
Remontdarbi poliklīnikā paredzēti saistībā ar sieviešu konsultāciju nodaļas pārcelšanu no
Raiņa ielas uz poliklīnikas trešo
stāvu. «Aptiekā esošo telpu,
kur atrodas sieviešu konsultāciju nodaļa, īres līguma termiņš
noslēdzas šī gada decembrī,
tādēļ pieņēmām lēmumu nodaļu izvietot poliklīnikas trešajā
stāvā, attiecīgi atbrīvojot šo
stāvu un speciālistu kabinetus
izvietojot citos stāvos,» skaidro
Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Gunta Arnīte, piebilstot,
ka sieviešu konsultāciju nodaļu
plānots pārcelt pēc remontdarbu
noslēgšanas – novembra beigās.

ZIŅAS

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atjauno «Villas
Medem» lielo zāli

Ar pārmaiņām saistītie remontdarbi sākotnēji plānoti
pirmajā, bet vēlāk arī ceturtajā
stāvā. Jau pirms darbu uzsākšanas telpas tiek atbrīvotas, un
arodārsta pieņemšana norisinās
106. kabinetā, kur ārsts strādās
arī turpmāk, savukārt procedūru kabinets uz laiku atradīsies
408. telpā – ceturtajā stāvā.
Jāpiebilst, ka līdz decembra
beigām tiks pārtraukta ginekoloģiski ķirurģisko pakalpojumu
veikšana dienas stacionārā.
Būvdarbu laikā paredzēts
veikt dažu kabinetu pārplānojumu, sienu krāsošanas darbus,
grīdas seguma maiņu, kā arī
iebūvēt speciālistu pieņemšanai
nepieciešamās mēbeles. Daļai
telpu tiks īstenota arī griestu
maiņa. Plānots, ka pēc būvdarbu
noslēgšanas poliklīnikas pirmajā
stāvā būs izvietots dienas stacionārs, vakcinācijas un procedūru
Foto: Austris Auziņš
kabinets, kā arī garderobe, savukārt ceturtajā stāvā – masāžas Atverot ieejas durvis, ēkas priekštelpā redzami divi vēsturiski spoguļi no personīgās kolekcijas,
kabinets, podologu kabineti, ko pērn savas vizītes laikā Latvijā «Villai Medem» uzdāvināja baronese fon Donbeka no Vācijas.
kosmetologa, endoskopijas un  Anastasija Miteniece
zāles lielo arku. Viņa stāsta, ka darbību «Villā Medem» joprojām
fizikālās terapijas kabineti. CiĢederta Eliasa Jelgavas Vēstures nav. Šobrīd ēka tiek izmantota
tos poliklīnikas stāvos tuvākajā
Pēdējā gada laikā aktīvi
un mākslas muzejā atrodas arī galvenokārt privātām un dažkārt
laikā izmaiņas nav paredzētas.
norisinās būvdarbi vēsgalds un oriģinālie krēsli, kuri arī sabiedriskām vajadzībām. VēsPapildu informācija par plānoturiskajā objektā «Villa
kādreiz bijuši lielās zāles interjera turiskajā ēkā tiek svinētas kāzas,
tajām izmaiņām remontdarbu
Medem», kuru 2015.
daļa. «Senajās fotogrāfijās redzami dzimšanas dienas, kā arī uzņemti
laikā pieejama mājaslapā www.
gadā iegādājās vācu
seši krēsli, tomēr līdz mūsdienām Jelgavas ekskursanti un viesi
jelgavaspoliklinika.lv.
investors. Ēka turpina
saglabājušies vien divi,» norāda no ārzemēm. Līdz šim lielākais
atdzimt vēsturiskā veiS.Gribule, atklājot, ka baronese apmeklētāju skaits bijis «Muzedolā – nokrāsota nama
fon Donbeka no Vācijas pēc cie- ju naktī», kad villu apmeklēja
fasāde, atjaunots žogs,
mošanās Latvijā «Villai Medem» aptuveni 500 cilvēku. S.Gribule
salabots jumts un nouzdāvinājusi divus vērtīgus spo- apstiprina, ka iedzīvotāji iesūtītekūdeņu sistēma, izbūguļus no savas kolekcijas. «Šobrīd juši savus priekšlikumus par ēkas
vēta drenāža, iekārtota
labiekārtojam arī pārējās ēkas izmantošanas iespējām, ierosinot,
vēsturiskā strūklaka,
telpas,» tā uzņēmuma pārstāve, piemēram, kinoteātra izveidi vai
aizsardzības iestādēs, lai panāktu
kā arī turpinās kosmēpiebilstot, ka vietām speciāli atklā- medicīnas koledžas ierīkošanu,
atbilstošu savu aizskarto tiesību
tiskais remonts «Villa
tā veidā ir saglabāts senais ķieģeļu tomēr dažādu iemeslu dēļ idejas
aizsardzību,» papildina I.Livdāns.
Medem» iekštelpās. Vēl
mūrējums. «Tāpat starp pirmo nav bijušas piemērotas konkrētās
Tēmas, par kurām cilvēki visvaišovasar ēkai ierīkos ziun otro stāvu plānots izveidot ēkas telpām. «Šobrīd labiekārtorāk interesējas, ir ekonomiskie nobensnovedēju.
piemiņas stūrīti, apkopojot visas šanas darbi teritorijā jau ir noslēziegumi, noziegumi pret īpašumu
līdz šim pieejamās vēsturiskās lie- gušies, līdz ar to aktīvāk varēsim
(krāpšanas, zādzības, laupīšanas),
«Šobrīd pamata būvdarbi ēkas cības par «Villas Medem» vēsturi,» rīkot publiskus pasākumus,» tā
noziegumi pret dzīvību un veselību ārpusē ir noslēgušies,» stāsta ēkas tā S.Gribule, norādot, ka ēka ir S.Gribule.
(miesas bojājumi, slepkavības), attīstītāja SIA «Leopolds» valdes cietusi ugunsgrēkā 1944. gadā,
Viņa aicina pilsētas iedzīvotājus
huligānisms, ceļu satiksmes ne- priekšsēdētāja Sintija Gribule, savukārt 1946. gadā pieņemts arī turpmāk dalīties savās idejās
gadījumi un citas. «Aktuālāko piebilstot, ka drenāžas izbūve bija lēmums atjaunot kultūrvēsturisko par ēkas izmantošanu. Tāpat valzvanu tematu vidū nemainīgi savu ļoti būtiska, lai novadītu ūdens mantojumu.
des priekšsēdētāja norāda, ka villa
nozīmīgumu saglabā vardarbība, noteici uz zemāku vietu, nekaitēS.Gribule stāsta, ka pavisam ir atvērta sadarbībai ar dažādu
kas veido 27 procentus no konsul- jot ne ēkas fasādei, ne pamatiem. nesen nācies sastapties ar ļaun- pasākumu organizatoriem. «Tetāciju kopskaita,» norāda atbalsta Tiesa, nama fasādes daļa, kas dariem, kuri ar krāsas baloniņu ritorijā ir vieta gan dažādu bērnu
tālruņa noziegumos cietušajiem vērsta uz bijušās linu fabrikas apķēpājuši atjaunoto žogu. «Ir pasākumu organizēšanai, gan arī,
pārstāvis.
pusi, pagaidām netiks atjaunota, jo skumji, ka cilvēki neapzinās, ka piemēram, tirdziņu rīkošanai,»
I.Livdāns skaidro, ka pārsvarā blakus teritorijā turpinās būvdarbi bojā ne vien pilsētas kultūrvēstu- tā S.Gribule, uzsverot, ka labprāt
zvana cilvēki, kuri paši ir saskā- un būvgružu putekļi var bojāt risko mantojumu, bet arī Jelgavas sadarbojas ar labdarības organirušies ar noziedzīgiem pārida- nokrāsoto fasādi. Investīcijas ēkas tēlu,» tā S.Gribule. «Jāsaka paldies zācijām. Sazināties ar uzņēmuma
rījumiem un ir no tiem cietuši, labiekārtošanai jau sasniegušas mūsu pilsētas Pašvaldības un pārstāvi S.Gribuli iespējams pa
tomēr tāpat pietiekami daudz tiek sešciparu skaitli,» atklāj S.Gribule. Valsts policijai – viņu reakcija un tālruni 25970219 vai rakstot pa
saņemti zvani arī no personām,
Remontdarbi norisinās arī «Vil- sadarbība šajā situācijā bija teica- e-pastu villa.medem@inbox.lv.
kas ir nobažījušās par saviem las Medem» iekštelpās. «Ir sagla- ma,» tā S.Gribule. Par tīšu mantas
S.Gribule norāda, ka «Villa
tuviniekiem. «Nereti mēs, izvēr- bājušās vēsturiskas liecības par to, bojāšanu uzsākts kriminālprocess, Medem» ir valsts nozīmes arhitējot situāciju, lūdzam tuvinieku kāda bijusi ēkas lielā zāle, un inves- apstiprina Valsts policijas pārstāve tektūras piemineklis un visi tajā
informēt cietušo par mūsu tālruni, tors vēlas maksimāli pietuvināt to Ieva Sietniece.
iecerētie darbi jāsaskaņo ar Valsts
lai viņš pats varētu saņemt konsul- oriģinālam,» tā S.Gribule, atklājot,
Lai gan remontdarbi ēkā turpi- kultūras pieminekļu aizsardzības
tāciju un uzdrošinātos spert visus ka līdz šim jau izdevies atjaunot nās, konkrētas vīzijas par pamat- inspekciju.
nepieciešamos soļus savu tiesību
aizsardzībā,» tā atbalsta tālruņa
pārstāvis. Zvani uz atbalsta tālruni
tiek saņemti no visiem Latvijas
novadiem – visvairāk no Rīgas
 Ilze Knusle-Jankevica
tēs norādīja, ka apsūdzētā vaina piekritis par naudu veikt slepkavīiedzīvotājiem.
ir pierādīta un viņš pastrādājis bu, pilnībā apzinājies savu rīcību,
Uz atbalsta tālruni noziegumos
Noslēgumam tuvojas
noziegumu vainu pastiprinošos noziegumu veicis ar šaujamieroci,
cietušajiem 116006 var zvanīt
Satiksmes ielas šaušaapstākļos. Prokurors uzsvēra, tādējādi apdraudot arī citus cilvēkatru dienu no pulksten 7 līdz 22,
nas lietas izskatīšana
ka uz vienas no nozieguma vietā kus, un ka nozieguma pastrādārespektīvi, 15 stundas diennaktī.
Jelgavas tiesā. Šonedēļ
atrastajām patronas čaulītēm bija šanas brīdī bijis apreibinošo vielu
«Palīdzības tālrunis darbojas anonorisinājās debates,
apsūdzētā DNS, tāpat viņam iz- ietekmē. Tāpat viņš jau iepriekš
nīmi – konsultanti nejautā nedz
kurās savu gala vārdu
ņemta virsjaka ar šaujampulvera ir vairākkārt sodīts par dažādiem
zvanītāja personas datus, nedz arī
teica prokurors un aizpēdām, savukārt pēc liecinieku noziegumiem.
atrašanās vietu. Tāpat konsultanti
stāvība. Prokurors pasūpaustajām pazīmēm – miesas uzNākamajā tiesas sēdē pēdējais
paši par noskaidroto informāciju
tījuma slepkavībā apsūbūves, aptuvenā vecuma, valodas vārds tiks dots apsūdzētajam.
neziņo citām iestādēm – vien tad,
dzētajam pieprasīja 20
– iespējams identificēt apsūdzēto.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja saskata tādu nepieciešamību.
gadu cietumsodu, bet
Prokurors uzsvēra – melu detek- ja, ka 2015. gada 7. decembrī SaCietušajai personai tiek ieteikts
aizstāvība uzskata, ka
tors apliecinājis, ka apsūdzētais tiksmes ielas 51 pagalmā uz kādu
pašai vērsties policijā, pie ārsta vai
nav neviena tieša pierāsavās liecībās melo, tostarp no- 1975. gadā dzimušu vīrieti tika
citur,» papildina I.Livdāns.
dījuma pret apsūdzēto,
liedzot savu saistību ar Jelgavā raidīti seši šāvieni, no kuriem viņš
Atbalsta tālrunis noziegumos
tāpēc viņš jāattaisno.
pastrādāto noziegumu. Par vai- vēlāk slimnīcā mira. Par šo noziecietušajiem ir pieejams bez maknu pastiprinošiem apstākļiem gumu apsūdzēts agrāk vairākkārt
sas – tā darbību atbalsta Latvijas
Prokurors Pāvels Sondors deba- uzskatāms fakts, ka apsūdzētais sodīts 1983. gadā dzimis vīrietis.
Republikas Tieslietu ministrija.

Atbalsta tālrunis sniedz ne
vien psiholoģisku, bet arī
informatīvu palīdzību
 Jana Bahmane

Kopš 2016. gada 1. janvāra Latvijā darbojas
atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem
116006 – tā mērķis ir
sniegt bezmaksas psiholoģisko un informatīvo palīdzību personām, kuras cietušas no
noziedzīgiem pāridarījumiem. «Analizējot
pusotra gada kopējo
statistiku, var secināt,
ka vidēji nedēļā saņemam 40 zvanus. Jāuzsver, ka tālrunis ir
anonīms un mēs neprasām norādīt zvanītāja
atrašanās vietu, ja vien
persona pati sarunas
gaitā to neatklāj. Taču,
apkopojot datus par
tiem zvanītājiem, kuri
izvēlējušies atklāt savu
atrašanās vietu, iespējams konstatēt, ka tālruņa darbības laikā no
Jelgavas saņemti gandrīz 4 procenti zvanu,»
stāsta atbalsta tālruņa
pārstāvis Ivars Livdāns.
Atbalsta tālruni apkalpo krīžu
un konsultāciju centra «Skalbes»
darbinieki, kuri pastiprināti papildina juridiskās zināšanas par
cietušo tiesībām, lai varētu sniegt
ne vien psiholoģiskus un emocionālus ieteikumus, bet arī lietišķu
informāciju par cietušo tiesībām
un valsts iestādēm, kurās vērsties
attiecīgajā situācijā. «Visbiežāk
nākas sniegt padomus par Kriminālprocesa likumu – ir gadījumi,
kad process jau ir ierosināts, un ir
situācijas, kad vēl nav. Pirmajā gadījumā cilvēki zvana, paužot neapmierinātību ar policijas darbinieku
vai citu procesa virzītāju darbu, bet
otrajā – mēs cenšamies iedrošināt
cilvēku vērsties attiecīgajās tiesību

Prokurors Satiksmes ielas šaušanas lietā
apsūdzētajam pieprasa 20 gadus cietumā
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Īsi
 Līdz 30. septembrim kabeļu
līnijas izbūves dēļ būs ierobežota
satiksme Baložu ielā, Būriņu ceļā
un Keramiķu ielā, informē iestādē «Pilsētsaimniecība». Baložu
ielas posmā no Baložu ielas 12 līdz
Baložu ielas un Būriņu ceļa krustojumam satiksme būs ierobežota līdz
15. septembrim; Būriņu ceļa posmā
no Būriņu ceļa 47 līdz Būriņu ceļa
un Keramiķu ielas krustojumam
satiksmes ierobežojumi būs spēkā
no 15. augusta līdz 30. septembrim;
Keramiķu ielas posmā no Būriņu ceļa
un Keramiķu ielas krustojuma līdz Keramiķu ielai 2 satiksmes ierobežojumi
gaidāmi no 1. līdz 30. septembrim.
Satiksme būvdarbu norises vietā
tiks koordinēta, ievērojot satiksmes
organizācijas shēmu.
 Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» informē,
ka Olaines, Akmeņu, Kronvalda un
Pumpura ielu posmos tiks veikta
kanalizācijas izbūve un līdz ar to
ierobežota satiksme. Kanalizācijas
izbūve, ierobežojot satiksmi, tiks
veikta: no 1. augusta līdz 30. oktobrim
Olaines ielas posmā no Kronvalda ielas
līdz Rīgas ielai; no 14. augusta līdz 30.
oktobrim Akmeņu ielas posmā no
Kronvalda ielas līdz Imantas ielai; no
1. augusta līdz 30. oktobrim Kronvalda ielas posmā no Olaines ielas līdz
Pumpura ielai; no 29. augusta līdz 30.
oktobrim Pumpura ielas posmā no
Kronvalda ielas līdz Kristapa Helmaņa ielai. Darbi tiks īstenoti, ievērojot
saskaņotās satiksmes organizācijas
shēmas, kā arī informējot nekustamo
īpašumu īpašniekus par būvdarbu
izpildes laiku un braukšanas apgrūtinājumiem piekļuvei nekustamajiem
īpašumiem.
 Smilšu skulptūru parks Pasta
salā augustā strādās pēc mainīta
darba laika, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Kultūra».
Novērtēt 17 profesionālu tēlnieku
veikumu smilšu skulptūru parkā Pasta
salā varēs arī augustā. Smilšu skulptūru parka darba laiks darba dienās
būs no pulksten 10 līdz 21, savukārt
sestdienās un svētdienās – no pulksten
11 līdz 20. «Skulptūras joprojām ir ļoti
labā stāvoklī,» norāda pašvaldības
iestādes «Kultūra» sabiedrisko attiecību
speciāliste Diāna Mamedova. Maksa
par apmeklējumu pieaugušajiem ir
2 eiro, savukārt skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem – 1 eiro.
 Līdz ar ikgadējo darbinieku atvaļinājumu augustā Ādolfa Alunāna
memoriālais muzejs apmeklētājiem
ir slēgts. Muzejs darbu atsāks 6.
septembrī.
 Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirknī
jūnijā uzsākti pieci kriminālprocesi
par sērijveida velosipēdu zādzībām
Jelgavā. Veicot minēto kriminālprocesu izmeklēšanu, policijas darbinieki
par velosipēdu zādzību īstenošanu
aizturējuši personu grupu – divus
1982. gadā dzimušus vīriešus un
vienu 1978. gadā dzimušu vīrieti. Kā
informē policija, aizturētie nav Jelgavas iedzīvotāji. Pēc izmeklēšanas kļuva
skaidrs, ka velosipēdu zādzības tika
veiktas, ar knaiblēm pārkniebjot slēdzenes. Policija aicina velobraucējiem
izvēlēties velosipēda slēdzenes, ņemot
vērā to drošības aspektu – tādas, kuru
pievarēšana publiskā vietā (pie veikala, skolas, darbavietas vai citur, kur
īslaicīgi atstāj pieslēgtu velosipēdu)
nav iespējama bez plašas sabiedrības
uzmanības pievēršanas.
 5. un 12. augustā kuģis «Jūrmala» aicina doties izbraucienā pa
Lielupi no Jelgavas līdz Majoriem
Jūrmalā. Braucieni pulksten 10 sāksies
Jelgavā no piestātnes pie gājēju tilta
«Mītava», Majoros plānots ierasties
pulksten 13.30. Līdz pulksten 15.30
brauciena dalībniekiem paredzēts
brīvais laiks, lai izbaudītu Jūrmalu, bet
pēc tā tiks uzsākts atpakaļceļš uz Jelgavu – atgriešanās plānota ap pulksten
19, informē Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā. Rezervēt vietu braucienam,
kā arī noskaidrot papildu informāciju
par braucienu iespējams, zvanot pa
tālruni 29578329. Dalības maksa vienai personai ir 20 eiro, bērniem līdz 6
gadu vecumam – bez maksas.
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Dzīvojamajās ēkās par ugunsdrošību
ir jārūpējas pašiem
 Ģirts Pommers

Pēc traģiskā ugunsgrēka Londonas 24 stāvu dzīvojamajā ēkā, kurā bojāgājušo un
bezvēsts pazudušo skaits
pārsniedza 70 cilvēkus, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) aktualizējis
ugunsdrošības normu ievērošanu daudzdzīvokļu mājās,
tādēļ līdz 15. septembrim
visā Latvijā izlases kārtībā tiks
pārbaudīta situācija daudzdzīvokļu namos. Nav noslēpums,
ka arī mūsu valstī visvairāk
ugunsgrēku notiek tieši dzīvojamajā sektorā – pagājušajā gadā reģistrēti 2992 šādi
gadījumi.
Jāatgādina, ka 2016. gada 1. septembrī spēkā stājās jauni Ugunsdrošības
noteikumi, kurus VUGD, ņemot vērā
ārvalstu pieredzi un dažādu ekspertu secinājumus, sāka izstrādāt jau 2012. gadā.
Nav noslēpums, ka viens no galvenajiem
jaunu noteikumu izveides iemesliem bija
Zolitūdes traģēdija.
Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem
svarīgi atcerēties divas galvenās prasības,
kas attiecas tieši uz privātpersonām.
No šī gada 31. decembra stāsies spēkā
ierobežojumi mehānisko ventilācijas
iekārtu izmantošanā – virs gāzes plītīm
ierīkotie tvaika nosūcēji, kas pieslēgti kopējai ventilācijas sistēmai, būs jādemontē
vai arī būs nepieciešams veikt papildu
ventilācijas izbūvi. Tāpat līdz 2020. gada
1. janvārim būs jāierīko autonomie dūmu
detektori. Jāņem vērā arī fakts, ka jaunajos noteikumos ir iestrādāts punkts, kas
nosaka, ka katrai fiziskai personai ir pienākums ugunsgrēka gadījumā evakuēties.
Tāpat svarīgi ir ievērot noteikumus, kas
attiecas uz daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpām – kāpņu telpām, pagrabiem
un bēniņiem. Pirmkārt, tajās nedrīkst
glabāt degt spējīgus priekšmetus un
viegli uzliesmojošus šķidrumus. Otrkārt,
evakuācijas ceļiem ir jābūt brīviem, tos
nedrīkst aizšķērsot, un, treškārt, ir jāveic
ventilācijas, dūmkanālu un elektroinstalāciju tīklu pārbaudes.

VUGD veiks pārbaudes
arī Jelgavā

Līdz 15. septembrim visā Latvijā
VUGD izlases kārtībā veiks ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu mājās.
Jelgavā izlases kārtībā pārbaudīs ugunsdrošību normu ievērošanu sešu un vairāk
stāvu ēkās. VUGD Jelgavas daļas inspektore Ilze Drusta-Gulbe atklāj: «Plānotās
pārbaudes tiks īstenotas koplietošanas
telpās, nevis individuālajās platībās
jeb dzīvokļos. Mēs šobrīd negrasāmies
iejaukties privātajā īpašumā. Pēc veiktajām pārbaudēm apsaimniekotājam jeb
pārvaldniekam tiks sastādīti akti. Kopīgi
pārrunāsim esošo situāciju un vienosimies
par pārkāpuma novēršanas termiņiem, ja
tādi tiks konstatēti. Pēc šīm pārbaudēm
apsaimniekotājam vajadzētu sasaukt
dzīvokļu īpašnieku kopsapulci un lemt,
kā pārkāpumus novērst. Mēs ceram, ka
šīs pārbaudes rosinās aizdomāties par
ugunsdrošību, piemēram, veicot elektroinstalāciju un zibensaizsardzības, kā
arī dūmu izvadīšanas nodrošināšanu no
pagrabstāviem un kāpņu telpām,» norāda
speciāliste.
Pārbaudēs tiks pievērsta uzmanība
mājas dokumentācijas kārtībai, ugunsdrošības instrukciju ievērošanai, ventilācijas sistēmu stāvoklim, pagrabstāvu
un bēniņu prasību ievērošanai – tiem
jābūt noslēgtiem, tajos nedrīkst novietot
balonus ar degtspējīgām vai oksidējošām
gāzēm, kā arī šķidras bīstamas vielas.
Tāpat evakuācijas ejām ir jābūt viegli
šķērsojamām. Jau zināms, ka VUGD
nebūs iespējas pārbaudīt visas daudz-

dzīvokļu ēkas – pilsētā ir četras 12 stāvu
mājas un vairāk nekā 30 deviņstāvu ēkas,
taču glābēji cer uz veiksmīgu sadarbību ar
apsaimniekotājiem un iedzīvotāju ieinteresētību par savu drošību.

Par ugunsdrošību
ir jārūpējas pašiem

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) ir lielākais māju apsaimniekošanas uzņēmums Jelgavā,
kura pārraudzībā ir apmēram 90 procenti (415 dzīvojamās mājas) no visām
daudzdzīvokļu mājām mūsu pilsētā.
Uzņēmuma valdes loceklis Juris Vidžis
uzskata, ka veiksmīgai ugunsdrošības
prasību īstenošanai daudzstāvu ēkās ir
jāuzrunā dzīvokļu īpašnieki. «Mēs jau ilgāku laiku cenšamies dzīvokļa īpašniekos
veidot saimnieka gribu, jo šiem cilvēkiem
ir ne tikai jāsaprot savas vajadzības, bet
arī jānovērtē pašu finansiālās iespējas.
Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai
par ugunsdrošību atbildīgi ir dzīvokļu
īpašnieki, un tikai tad, kad viņi pieņem
lēmumu par kāda uzdevuma deleģēšanu
pārvaldniekam, atbildību un pienākumus
pārņem konkrētā persona,» tā J.Vidžis.
Viņš arī norāda, ka par ugunsdrošības
jautājumiem ir runāts kopsapulcēs, taču
līdz šim ir pietrūcis VUGD veidotu informatīvu kampaņu un izdales materiālu,
lai cilvēki tiem pievērstu pastiprinātu
uzmanību. «VUGD vajadzētu ikdienā
veltīt lielāku uzmanību iedzīvotāju in-

VUGD Jelgavas daļas
inspektore Ilze
Drusta- Gulbe fiksē visus
ugunsdrošības
prasību neievērošanas gadījumus, lai pēc
tam dzīvokļu
īpašniekiem un
pārvaldītājam
varētu iesniegt
pārbaudes protokolu
Foto: Austris
Auziņš

tajām pārbaudēm, ir šāda – kur ņemt
finansiālos līdzekļus, lai realizētu visas
ugunsdrošības prasības. Piemēram, Pasta
ielā 34 esošās 12 stāvu dzīvojamās mājas
vecākais Viktors Valainis stāsta, ka šobrīd
ēkā no nepieciešamajām un ēkas ekspluatācijas plānā paredzētajām ugunsdrošības
sistēmām nav saglabājies praktiski nekas:
«Es domāju, ka šobrīd šajā dzīvojamajā
ēkā ugunsdrošība kā tāda neeksistē. Ēka
tika būvēta padomju laikā, tai ir vismaz 25
gadi. Šajā laika posmā nav darīts nekas,
lai atjaunotu vai sakārtotu ugunsdrošības ierīces – ūdens krāni vairs nestrādā,
cauruļu nav, arī ventilācijas šahtas sen

Dzīvokļu īpašnieki
par kārtību koplietošanas telpās,
tostarp bēniņos
un pagrabos, ir
atbildīgi paši.
Ugunsnelaimes
gadījumā atkritumi tikai palielinās
iespēju izplatīties
ugunij un sarežģīs
glābēju darbu to
likvidēšanā.

Pārbaudītajās
deviņstāvu
mājās varēja
novērot, ka
iedzīvotājiem ir
dažāda izpratne
par to, kādai
kārtībai un
tīrībai ir jābūt
kāpņu telpās.
Atkritumu
kanāla vāks ne
tikai samazina
dažādu smaku
izplatību, bet
ugunsgrēka
gadījumā arī
neļauj tālāk
izplatīties dūmiem.

formēšanai un izglītošanai – kaut vai
izdalot informatīvus materiālus. Mums
nav grūtību tos izvietot teju ikkatrā kāpņu
telpā. Tās varētu būt brošūras vai plakāti,
kuros norādīti galvenie ugunsdrošības
noteikumi. Mēs zinām, ka citviet Eiropā
šāda prakse tiek īstenota. Tāpat ļoti efektīvs solis ir bērnu izglītošana, jo tādējādi
informācija nokļūst arī līdz vecākiem. Es
šaubos, vai šīs pārbaudes nodrošinās to
rezultātu, ko ir iecerējis VUGD,» vērtē
uzņēmuma vadītājs.
Vēl kāda problēma, kas varētu skart
dzīvokļu īpašniekus pēc VUGD īsteno-

vairs nepilda savas funkcijas. Situācija
tiešām ir bēdīga. Protams, ka es vēlētos to
mainīt, taču mājas iedzīvotājiem nav tādu
līdzekļu. Mēs ar grūtībām spējam atrisināt
akūtos jautājumus. Esmu izrēķinājis, ka
ugunsdrošības sistēmas atjaunošana maksātu aptuveni 15 tūkstošus eiro, taču mēs
gada laikā spējam iekrāt vien 5–6 tūks
tošus. Ja līdztekus tam ņem vērā faktu,
ka daļa iedzīvotāju pret papildu maksu
ir noskaņoti skeptiski, tad mums būs ļoti
sarežģīti situāciju mainīt.»
J.Vidžis atzīmē, ka Pasta ielā 34 kons
tatētās problēmas iespējams attiecināt uz

lielāko daļu deviņstāvu un divpadsmitstāvu Jelgavas daudzdzīvokļu ēku. Ilgstošo
ekspluatācijas gadu gaitā esošās ugunsdrošības ierīces ir gan nozagtas, gan arī
pārbūvētas, bet to atjaunošanai dzīvokļu
īpašniekiem būtu jāiegulda diezgan lieli
finansiālie līdzekļi.

pasta kastītē.
Ja pievērš uzmanību praktiskajām pārbaudēm, tad tās tika veiktas gan kāpņu
telpās, gan arī pagrabos. Ir konstatētas
vairākas problēmas, kas kopumā raksturo
ugunsdrošības sarežģījumus deviņstāvu
mājās. Visās trīs pārbaudītajās ēkās tika
atklāts, ka dūmu novadīšanas ailes, kas
Kopīgas problēmas
atrodas pagrabstāvā, ir aizdarītas pašarī deviņstāvu ēkās
rocīgi. I.Drusta-Gulbe norāda, ka šādi
25. jūlijā VUGD veica pirmās pārbau- darbi savulaik veikti tādēļ, lai pagrabā
des Jelgavas dzīvojamajās ēkās – Ganību nevarētu iekļūt nepiederošas personas,
ielā 58 un 62, kā arī Satiksmes ielas taču ugunsgrēka gadījumā glābējiem
33. namā, kas ir deviņstāvu mājas. Te dzelzs restes varētu krietni vien aizkavēt
jānorāda, ka atšķirībā no 12 stāvu ēkām glābšanas darbu veikšanu pagrabtelpā.
šajās daudzdzīvokļu mājās nav iebūvētas Tāpat aiļu iežogošana var kļūt liktenīga
ugunsdzēsības sistēmas (krāni, šļūtenes kādam, kas ugunsnelaimes gadījumā vēun tamlīdzīgi). Pārbaudes veica VUGD lētos no pagraba izkļūt. Pagrabtelpās tika
Jelgavas daļas inspektore I.Drusta-Gulbe, atklāti arī šādi pārkāpumi – evakuācijas
tāpat tajās piedalījās šo namu pārvaldnie- ceļu aizšķērsošana ar dažādām sadzīves
ka pārstāve Ilona Kovaļenko. Vispirms no mantām un viegli uzliesmojošu šķidrumu
glabāšana (kanna ar dīzeļdegvielu). «Pirms mēneša šajā
pagrabā tika izvākti visi krāmi
un nevajadzīgie priekšmeti, piepildot ar tiem pilnu atkritumu
konteineru. Šobrīd jau atkal
pagrabā valda nekārtība un
netīrība,» pārsteigumu pauž
JNĪP pārstāve I.Kovaļenko.
Arī kāpņu telpās tika kons
tatētas vairākas nepilnības
– stāvu skaita numerācijas trūkums, atkritumu kanālu lūku
neesamība vai nehermētiska
aizdare. Fiksēto pārkāpumu
likvidēšanai lieli ieguldījumi
nav nepieciešami, taču gūtais
rezultāts nodrošinātu pietiekamu ugunsdrošības prasību
izpildi. Piemēram, atkritumu
kanālu lūku ierīkošana ievērojami samazinātu atkritumu
smaku izplatību kāpņu telpā
un dzīvokļu priekštelpā, jo
vairākās pārbaudīto ēku kāpņu
telpās šīs smakas bija jūtamas.
Šajā kontekstā jānorāda Ganību ielas 58 mājas kāpņu telpa,
Kāpnes un kāpņu telpas ir uzskatāmas par
kur vienā no stāviem ir atvērts
evakuācijas ceļu, tādēļ tajās ir jānodrošina cauvēdināšanas logs, ko baloži
rejamība. Vienā no Ganību ielas namiem kāpņu
veiksmīgi ir izmantojuši, tur
telpā bija novietotas durvis, kas ugunsgrēka
ierīkojot sauso tualeti. Jānogadījumā krietni sarežģītu pašu iedzīvotāju
rāda, ka kāpņu telpas durvju
un glābēju iespējas izmantot evakuācijas ceļu.
automātiskais aizslēgs spētu
pārvaldnieka tika pieprasīti ventilācijas aizsargāt dzīvokļu priekštelpu ne tikai
sistēmu tīrīšanu un elektroinstalāciju no atkritumu smakām un piesmēķētās
mērījumu veikšanu apliecinoši doku- kāpņu telpas, bet arī ugunsnelaimes
menti. «Skaidrs, ka šos dokumentus var gadījumā nodrošinātu daudzdzīvokļu
atsūtīt arī elektroniski, taču vēstulē, ko ēkas iemītniekiem iespēju ātri un droši
saņēma pārvaldnieks, bija minēts, ka izkļūt no ēkas. «Jelgavniekiem vajadzētu
tiks pārbaudīts, vai ēkās ir veikti iepriekš saprast, ka VUGD prasību ievērošana ir
minētie darbi. Kamēr neesam saņēmuši nepieciešama viņu pašu drošībai,» skaidro
šos dokumentus, uzskatām, ka nepiecie- speciāliste.
šamie darbi nav īstenoti,» norāda VUGD
Atsevišķs stāsts ir par lodžijām un tajās
inspektore. Vēl viens svarīgs informatīvs izvietotajām evakuācijas kāpnēm un ejām.
dokuments, kas interesē ugunsdzēsējus, ir Liela daļa dzīvokļu īpašnieku šīs ejas ir
ugunsdrošības instrukcija, kurai ir jābūt aizdarījuši, bet kāpnes pašrocīgi demonbrīvi pieejamai dzīvokļu īpašniekiem. tējuši. Šāda rīcība ir stingri aizliegta, jo
JNĪP tā jau tuvākajā laikā būs pieejama demontēšanas darbus drīkst veikt tikai
uzņēmuma informatīvajā sistēmā digitālā pēc to apstiprināšanas Būvvaldē.
veidā, bet līdz šim ugunsdrošības instrukPārbaudes Jelgavas daudzdzīvokļu
cija tika iemesta katra dzīvokļa īpašnieka mājās turpināsies līdz 15. septembrim.

Ceturtdiena, 2017. gada 3. augusts

Latvijas čempionātā –
trīs medaļas

Aizvadītajā nedēļas nogalē Ogrē norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikā,
kurā Jelgavas sportisti izcīnīja trīs medaļas. Zelta medaļu ieguva un par Latvijas
čempioni diska mešanā kļuva jelgavniece
Dace Šteinerte, raidot disku 49,36 metru
tālumā. Sudraba godalgu 400 metru
barjerskrējienā izcīnīja Anna Ševčenko,
veicot distanci 1:04,09 minūtēs. Sudrabs arī šķēpmetējam Gatim Čakšam no
Jelgavas – viņa rezultāts ir 75,84 metri.
Jāpiebilst, ka ceturto vietu 3000 metru
kavēkļu skrējienā izcīnīja mūsu sportiste
Anastasija Vidončikova (viņas laiks –
12:29,39 minūtes), savukārt A.Ševčenko
ierindojās piektajā vietā 400 metru skrējienā (rezultāts – 59,84 sekundes).

Startē pasaules čempionātā

ASV aizvadīts pasaules čempionāts
BMX, kurā piedalījās arī trīs Jelgavas
sportisti. Visaugstāko rezultātu sasniedza Paula Zavinska G11 grupā – devīto
vietu no 72 dalībniecēm. «Pusfinālā
Paula pieļāva divas kļūdas, kas šoreiz
maksāja ļoti dārgi – vietu finālā,» norāda BMX treneris Uldis Balbeks. Vanesa
Buldinska junioru meiteņu grupā, arī
pusfinālā pieļaujot kļūdu, kopvērtējumā
izcīnīja 14. vietu. «Mans mērķis bija sasniegt finālu un biju tam gan fiziski, gan
arī morāli gatava, taču pasaules čempionātā šogad ierindojos 14. vietā,» savu
startu vērtē V.Buldinska. Savukārt elites
braucējs Kristens Krīgens astotdaļfinālā
piedzīvoja kritienu un no turpmākās
cīņas izstājās.

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
Piekāpjas liepājniekiem

Futbola klubs «Jelgava» mājas stadionā
aizvadījis «SynotTip» Latvijas Virslīgas
16. kārtas spēli, kurā ar rezultātu 1:3 (1:1)
zaudēja FK «Liepāja/Mogo». Vienīgos vārtus jelgavnieku labā guva Artis Jaudzems.
Viņš spēles 29. minūtē izmantoja lielisku
Andreja Perepļotkina piespēli un veica
precīzu sitienu ar galvu – 1:0. Spēles 42.
minūtē mača galvenais arbitrs piešķīra
liepājniekiem 11 metru soda sitienu, un
pirmos vārtus FK «Liepāja/Mogo» iemeta
Dmitrijs Hmizs. Otrajā puslaikā divus
vārtus guva Ģirts Karlsons, un spēle noslēdzās ar rezultātu 1:3. Nākamo Virslīgas
spēli jelgavnieki aizvadīs izbraukumā 5.
augustā pulksten 17 pret FK «Ventspils».
Šobrīd pēc aizvadītas 16. kārtas abas komandas turnīra tabulā dala 4.–5. pozīciju.

«Zīļuku» piesaka Eiropas
Sporta izcilības balvai

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP)
Eiropas Sporta izcilības balvai kategorijā
«Izglītības iestāde» virzīs Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi «Zīļuks», informē
LSFP prezidents Einars Fogelis. Izglītības
iestādes izcilības balva 2017 tiek pasniegta mācību iestādei, kas veicina un
atbalsta bērnu fizisko aktivitāti, palīdz
bērniem jau agrā vecumā novērtēt fiziskās aktivitātes pozitīvo nozīmi veselīga
dzīvesveida attīstībā arī turpmākos dzīves gados. Šajā kategorijā LSFP saņēma
13 pieteikumus. Sporta izcilības balva
ir Eiropas Komisijas iniciatīva un tiek
pasniegta trīs kategorijās. Apbalvošanas
ceremonija notiks 11. oktobrī. Uzvarētājs
katrā kategorijā balvā saņems 5000 eiro.

Sudrabs pasaules
Uzvar prestižā
čempionātā junioriem strītbola turnīrā
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: no S.Bobkova arhīva

 Ilze Knusle-Jankevica

No 26. līdz 30. jūlijam Rumānijā norisinājās pasaules
junioru un U–23 čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā. Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas (BJSS) kanoists Roberts
Lagzdiņš (attēlā) izcīnīja
sudraba medaļu 1000 metros vieniniekos. «Paveicu
visu, ko varēju,» uzskata
sportists, kas ar sasniegto
rezultātu ir apmierināts.

Jelgavnieks Edgars Krūmiņš
komandas «Rīga Ghetto
Basket» sastāvā izcīnījis
uzvaru prestižā 3x3 basketbola turnīrā Maskavā «Tinkoff Moscow Open». «Sapņi piepildās! Šajā turnīrā
esmu piedalījies un centies
uzvarēt sešus gadus, taču
līdz šim nebiju iekļuvis pat
trijniekā. Beidzot man tas
izdevās,» pēc uzvaras norādīja E.Krūmiņš.

Faktam, ka Roberts paveica maksimumu, piekrīt arī viņa treneris
Sergejs Bobkovs. «Pēc pērnā gada
pasaules čempionātā izcīnītās piektās vietas Roberts kļuva par sacensību
favorītu un bija gatavs arī uzvarai.
Viņš distancē īstenoja visu iespējamo
un pat vēl vairāk, tomēr šajā sporta
veidā daudz ko izšķir nianses. Šoreiz
sportisti startēja atklātā akvatorijā,
un tādos apstākļos vējš kādam var
palīdzēt, turpretī citam – patraucēt.
Piemēram, malējos celiņos vējš ir
mazāk jūtams. Robertam patīk šādi
laikapstākļi, bet finālā viņš startēja
pa otro celiņu. Uzvaru guva sportists
no Krievijas, kurš airēja pa devīto
– malējo – celiņu un kuru pusfinālā
Roberts diezgan mierīgi apbrauca,»
stāsta treneris, piebilstot, ka celiņi
netiek nejauši izvēlēti, bet gan ir
sadalīti pēc pusfinālā sasniegtajiem
sportistu rezultātiem. Savukārt bronzas medaļu šajā disciplīnā izcīnīja
Irānas sportists, kas daudziem bija
pārsteigums.
«Var teikt, ka Jelgavā ir perspektīvs
kanoists,» Robertu novērtē treneris,
piebilstot, ka arī Matīss Ozols ir talantīgs sportists, kas pēdējos divus
gadus startēja Eiropas čempionātā
divniekos kopā ar Robertu. Diemžēl
sacensību grafiks ir tāds, ka nākas
izvēlēties – startēt vieniniekā vai
divniekā, jo laika sprīdis starp startiem ir pārāk īss, lai sportists spētu
pilnvērtīgi atjaunoties. Šajā pasaules
čempionātā Roberts izvēlējās vieninieku, savukārt Matīss startēja pārī

Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) 3x3 basketbola pasaules
tūres «Challenger» kategorijas turnīrā piedalījās 16 komandas, tostarp
divas Latvijas komandas – «Rīga
Ghetto Basket», kuras sastāvā bija
Edgars Krūmiņš, Nauris Miezis,
Kārlis Pauls Lasmanis un Agnis Čavars, un «Grīziņkalns RC Būvnieks»
ar jelgavniekiem Gati un Andri
Justovičiem, Linardu Jaunzemu un
Maksimu Staroverovu tās sastāvā.
Abas Latvijas komandas, izcīnot
divas uzvaras trīs spēlēs, kā otrās
izkļuva katra no savas apakšgrupas
un, pārvarot ceturtdaļfināla barjeru,
pusfinālā tikās savā starpā. Konkrētajā turnīra etapā noteikumi ir šādi – ja
uzvari, dodies tālāk, ja zaudē, brauc
mājās. Pusfinālā ar rezultātu 16:13
spēcīgāka izrādījās komanda, kuras

ar Brocēnu airētāju Ansi Grišānu.
Viņi pārliecinoši uzvarēja B finālā
1000 metros, kas kopvērtējumā sportistam nodrošināja desmito vietu.
Kopumā pasaules čempionātā
startēja seši Jelgavas BJSS airētāji.
Līdztekus R.Lagzdiņam un M.Ozolam
čempionātā piedalījās arī Roberts
Altmanis, Ansis Aleksandrs Ziemelis,
Artūrs Derkusovs, Rihards Kraulis
un Jūlija Gutova.
Nākamais starts airētājiem gaidāms šajā nedēļas nogalē – Limbažos
notiks Latvijas čempionāts pieaugušajiem, kas vienlaikus būs arī
kvalifikācijas sacensības pieaugušo
pasaules čempionātam. «Roberts
vienmēr ir gatavs cīnīties, un šogad
viņam jāaizstāv savs Latvijas čempiona tituls 1000 metru distancē,»
norāda treneris S.Bobkovs, piebilstot, ka pērn Latvijas čempionātā
nepiedalījās olimpietis Dagnis Iļjins,
bet šogad, visticamāk, viņš startēs
un veidos Robertam konkurenci.
«Ja Roberts uzvarēs, brauksim uz
pasaules čempionātu,» tā treneris.
Pasaules čempionāts notiks 24.–27.
augustā Čehijā.

Sporta pasākumi
5. augustā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāta 8. kārta biljardā
(Uzvaras ielā 12, 2. stāvā).
5. augustā pulksten 12 – LJČ spēle
futbolā U-13: JFA «Jelgava» – JFC «Skonto» (ZOC).
12. augustā – Jelgavas makšķerēšanas
festivāls (Lielupes labā krasta promenādē). Pulksten 9 – fīdermakšķerēšana
(jāpiesakās līdz 7. augustam pa e-pastu
barsmcb@gmail.com, dalības maksa
ir 20 €), no pulksten 11 līdz 14 – bērnu mācības pludiņmakšķerēšanā (bez
maksas).

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791) ir metālapstrādes uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā. Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus
metālapstrādes jomā – pēc pasūtītāja skicēm vai rasējumiem
izgatavo nestandarta konstrukcijas. Uzņēmuma galvenā ražotne
atrodas Dobelē, ar struktūrvienībām Jelgavā un Daugavpilī. Kopumā
uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā 620 darbinieku.

Aicinām darbā:
Montāžas darbu atslēdznieku
(Darba vieta – Jelgava)

sastāvā bija E.Krūmiņš. «Darījām,
ko varējām, bet – ko tu stipram padarīsi?» pēc zaudējuma pusfinālā un
turnīrā izcīnītās dalītās 3.–4. vietas
sacīja G.Justovičs. Viņš arī uzsvēra, ka pretiniekus jau neizvēlas un
sajūtas, izejot spēlē pret ilggadēju
komandas biedru Jelgavas basketbola
komandā, bija tādas pašas kā pirms
jebkuras citas turnīra spēles. Līdzīgu
komentāru pauda arī E.Krūmiņš: «Te
nav vāju komandu, un spēlē ir jābūt
gataviem uz visiem 100 procentiem,
nevar atslābināties ne mirkli, jo, ja tu
atslābsi kaut uz sekundi, pretinieki to
izmantos. Neviens nepadodas, kamēr
nav noskanējusi fināla svilpe.»
Finālā «Rīga Ghetto Basket» tikās
ar Slovēnijas komandu. «Sākumā jau
neviens neko īsti no mums negaidīja,
mēs bijām tādi nezināmi, taču pēc
uzvaras Eiropas kausā ar mums
sāka vairāk rēķināties pretinieki, arī
līdzjutēji sāka gaidīt panākumus,»
teic E.Krūmiņš. Viņš stāsta: «Serbu
basketbolisti, kas šobrīd ierindojas
pasaules ranga pirmajā vietā, uzskata,
ka pasaules čempionātā uzvarēt esot
pat vieglāk nekā Eiropā, jo Eiropas komandas ir vienlīdz spēcīgas, taču jāatzīst, ka pasaules līderiem serbiem līdz
šim vēl nav izdevies uzvarēt Eiropā.»
Līdz ar uzvaru Maskavas turnīrā
Latvijas komanda ieguva arī ceļazīmi uz FIBA 3x3 basketbola pasaules
tūres posmu Ungārijas pilsētā Debrecenā 31. augustā un 1. septembrī.
Foto: basket.lv

Prasības:
• Vidējā, profesionālā vai tehniskā izglītība;
• Latviešu un krievu valodas zināšanas;
• Prasme lasīt tehniskos (detaļu) rasējumus;
• Spēja strādāt komandā;
• Nopietna attieksme, kā arī atbildība par padarīto darbu;
• Vēlama pieredze metālapstrādē (nav saistīta ar metināšanu).
Darba pienākumi:
• Metāla komponenšu montāža;
• Detaļu noformēšana (pakošana) gala klientam;
• Detaļu apstrāde (urbšana).
Strādājot pie mums, iegūsi:
• Profesionālu un draudzīgu komandu, tās atbalstu;
• Dinamisku darbu starptautiskā uzņēmumā;
• Atalgojumu atbilstoši ieguldītajam darbam;
• Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.
Slodzes tips: pilna slodze.
Darba vietu skaits: 4.
Profesija: 821102 MONTĀŽAS DARBU ATSLĒDZNIEKS.
Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Darba vieta: Jelgava (K.Barona iela 40).
Darbības joma: metālapstrāde.
E-pasts CV nosūtīšanai: vakances@eastmetal.lv.

Piedāvā darbu
Lazdiņas privātā pamatskola «Punktiņš»
(reģ.Nr.51702002891) aicina darbā radošu
sākumskolas skolotāju pēcpusdienas darbam. Pieteikšanās, sūtot CV pa e-pastu linda.ozola@punktins.lv vai zvanot pa tālruni
26164369. Mājaslapa: www.punktins.lv.
Vera Novikova piedāvā darbu – malkas
zāģēšana un skaldīšana. T.22367903.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. T.20541441.

Līdzjūtības
Pār lieliem tīrumiem ceļš vijies,
Nu klusā takā solis mieru rod.
(A.Balodis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dinai Upeniecei, vīru mūžībā aizvadot.
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...
(R.Skujiņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dinai Upeniecei, vīru mūžībā pavadot.
Jelgavas Bērnu sociālā
aprūpes centra kolektīvs

Uzvar pirmajā profesionālajā cīņā

Foto: no «LNK Boxing» arhīva
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Jelgavnieks Raitis Sinkēvičs aizvadījis pirmo profesionālo boksa cīņu. Viņš
pagājušajā nedēļas nogalē Jūrmalā cīņu šovā «LNK Boxing Night 4» pussmagajā svarā (līdz 79,4 kilogramiem) tikās ar 38 gadus vecu Krievijas bokseri
Ruslanu Semjonovu. Bokseri aizvadīja četrus raundus – katru trīs minūšu
garumā. Pamatojoties uz tiesnešu vērtējumu, pēc iegūtajiem punktiem
uzvarēja R.Sinkēvičs. «Vēlējos pretinieku nokautēt, bet sanāca tā, kā sanāca.
Galva viņam gan ir no akmens,» pēc cīņas izteicās jelgavnieks, kurš ar savu
sniegumu ringā ir apmierināts. «Ņemot vērā, ka gadu nebiju piedalījies cīņās, ringu un cīņas atmosfēru izjutu labi. Domāju, ka uzvarēt man palīdzēja
liela pieredze amatieru boksā, treniņos ievērota disciplīna, ticība sev un,
protams, spēcīgs jelgavnieku atbalsts,» vērtē R.Sinkēvičs. Raitis piebilst, ka
šis ir viņa pirmais pakāpiens profesionālā boksera karjerā un, iespējams,
nākamajā cīņā viņa pretinieks varētu būt sportists, kas ierindojas augstākā
vietā reitingā. To, kad varētu gaidīt nākamo cīņu, Raitis noskaidros augusta
beigās, kad būs zināms, vai tiks apstiprināta viņa dalība boksa šovā Ventspilī
23. septembrī. Jāpiebilst, ka R.Sinkēvičs šogad noslēdza līgumu ar organizāciju «LNK Boxing», kas viņam palīdz veidot topošo profesionāļa karjeru.

Aiz zemes malas nogurst gara diena,
Būs vakars vēls un zvaigznēm pilna nakts,
Būs mūsu vidū viena tukša vieta,
Viens darba mūžs būs kapu smiltīm segts.
Šai sāpju un skumju brīdī
esam kopā ar Tevi, Dina,
pavadot vīru mūžības ceļā.
Jelgavas 2. internātpamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ZIEDONIS KALNS (1949. g.)
TAMĀRA MAĻINOVSKA (1939. g.)
DZINTRA BUSE (1938. g.)
MAIGA TAUBE (1928. g.)
JURIJS KARPENKO (1972. g.)
VLADIMIRS SMOĻANKO (1931. g.)
ZIGMUNDS UPENIEKS (1954. g.)
ANNA FIRSOVA (1936. g.).
Izvadīšana 04.08. plkst.15.45 Bērzu kapsētā.
RITA VALDMANE (1932. g.).
Izvadīšana 05.08. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 7. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2479.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Vasara Amsterdamā. Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2014.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 14.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2479.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Māja pie ezera. Latvijas daudzsēriju filma (ar subt.). 5.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
22.15 Deviņdesmitie.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
24.00  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 9.sērija.
0.30 Viļa Vītola likteņa dārzs. LTV videofilma.
1.30 Sajūti Latgali!*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Lote un Mēness akmens noslēpums.
Latvijas un Igaunijas animācijas filma. 2011.g.
8.20  Cilvēks un lielie dati. Dokumentāla filma (ar subt.).
9.20 TV PIRMIZRĀDE. Āfrika.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
10.15 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 13.sērija.
11.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
12.00 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Gruzija – Latvija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.50  Antarktīda: gads uz ledus. Dokumentāla filma (ar subt.).
17.00 Āfrika. Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Darbs planētas labā. Mājsaimniecību darbaspēka
aizsardzība. Dokumentālu filmu cikls.
18.05 TV PIRMIZRĀDE. Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 22.sērija.
20.05 Aculiecinieks. Bokseris Mairis Briedis.*
20.20 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
24.00 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 15.sērija.
9.20 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 110.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 175. un 176.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 2010.g. 4.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 120.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 24.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 131.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.). 27.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Vēlēšanu diena 2.
Krievijas komēdija (ar subt.). 2016.g.
0.25 Amerikāņi 4. Seriāls. 11.sērija.
1.05 Attīstības kods 3.
1.30 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
2.15 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 15.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 8.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 6. un 7.sērija.
7.00 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.20 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
8.55 Fantastiskais četrinieks.
ASV un Vācijas piedzīvojumu filma. 2005.g.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 19. un 20.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 54.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 4.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 55.sērija.
21.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
24.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 4.sērija.
0.55 Sveika, Rīga!
1.30 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 12.sērija.

1.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 19. un 20.sērija.
3.00 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 55.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Otrdiena, 8. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2480.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Notiesāšana. ASV vēsturiska drāma (ar subt.). 2010.g.
13.15 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.30 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.50  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 15.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2480.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Māja pie ezera. Latvijas daudzsēriju filma (ar subt.). 6.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Saplēstā krūze. LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 2016.g.
11. un 12.(noslēguma) sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35  Uzlaist gaisā. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2014.g.
1.30 Sajūti Latgali!*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05  Laimīga darba pamati. Dokumentāla filma (ar subt.).
9.10 Āfrika. Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 14.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 199.sērija.
17.00 Āfrika. Dokumentāla daudzsēriju filma (krievu val., ar subt.). 2.sērija.
18.00 Darbs planētas labā. Lasīšana ar roku.
Dokumentālu filmu cikls.
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Anglija: maza pilsēta, liela skaņa.
Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
20.05  Lidojums virs Spānijas. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.05 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
0.00  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.55  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 16.sērija.
9.20 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 111.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 177. un 178.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 2010.g. 5.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 121.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 25.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 132.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Vasara Elzasā. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 11.sērija.
0.05 Varas spēles. Seriāls. 6.sērija.
0.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 131. un 132.sērija.
2.25 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 9.sērija.
5.50 Iespējams tikai Krievijā 4.
6.15 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 8. un 9.sērija.
7.10 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.35 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
8.55 Doktors Dūlitls 4. ASV komēdija. 2008.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 12.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 55.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 5.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 56.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 9.sērija.
22.05 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
23.05 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.

TV PROGRAMMA
24.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 5.sērija.
1.00 Bulta. Seriāls. 9.sērija.
1.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 21. un 22.sērija.
3.00 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 56.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Trešdiena, 9. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2481.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
12.10 Personība. 100 g kultūras.*
13.10 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.25 Vides fakti (ar subt.).*
13.55  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 16.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2481.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Māja pie ezera. Latvijas daudzsēriju filma (ar subt.). 7.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
21.50 Mans tēvs baņķieris. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30  Vera 5. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
1.10 Deviņdesmitie.*

LTV7
5.00 SeMS. Laboratorija.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.10 Āfrika. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 15.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
13.00 Darbs planētas labā. Lasīšana ar roku. Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Misija Londonā. Ineta Radēviča.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Tuvu prom savā vietā. Dokumentāla filma.
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 200.sērija.
17.00 Āfrika. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 3.sērija.
18.00 Darbs planētas labā. Graustu rajonu bērni. Dokumentālu filmu cikls.
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
20.05  Maklauda meitas. Seriāls. 201.sērija.
20.55 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
0.00 Personība. 100 g kultūras.*
1.00  Reiva pasaule. Anglija: maza pilsēta, liela skaņa.
Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 23.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 112.sērija.
11.45 Vasara Elzasā. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 2010.g. 6.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 122.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 26.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 133.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins. Lielbritānijas seriāls. 2004.g. 2.sērija.
22.25 TV PIRMIZRĀDE. Leģenda. ASV spraiga sižeta drāma. 2015.g.
0.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 133.sērija.
1.40 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
2.05 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 10.sērija.
5.50 Iespējams tikai Krievijā 4.
6.15 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 10. un 11.sērija.
7.10 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.35 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 Marka un Rasela trakais brauciens. Ģimenes komēdija. 2015.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 9.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 12. un 13.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 23. un 24.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 3. augusts
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 56.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 57.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
0.10 Greislenda. Seriāls. 8.sērija.
1.05 Kāsla metode 6. Seriāls. 6.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 23. un 24.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 57.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 10. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2482.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
12.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.20  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 17.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2482.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Māja pie ezera. Latvijas daudzsēriju filma (ar subt.). 8.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 7.sērija.
22.20 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.25 Saknes debesīs (ar subt.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.05 Vides fakti (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.10 Āfrika. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 16.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
13.00 Darbs planētas labā. Graustu rajonu bērni. Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Misija Londonā. Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 201.sērija.
17.00 Āfrika. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 4.sērija.
18.00 Darbs planētas labā. Ūdens bez robežām. Dokumentālu filmu cikls.
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Latvijas kods. Skola Murjāņi. Dokumentāla filma.
20.05 Pludmales volejbola apskats.
20.20 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
24.00 6.spēlētājs. Dokumentāla filma.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 24.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 113.sērija.
11.45 Citas svarīgākas lietas. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 2010.g. 7.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 123.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 27.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 134.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 10.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
0.10 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 134.sērija.
1.45 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
2.30 Degpunktā 7.
2.50 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 11.sērija.
5.50 Iespējams tikai Krievijā 4.
6.15 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 12. un 13.sērija.
7.10 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.35 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.

8.55 Beisbola laukums 2. ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 57.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 58.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 21.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Soda vienība. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.05 Bekstroms. Seriāls. 10.sērija.
1.00 Bulta. Seriāls. 11.sērija.
1.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 25. un 26.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 58.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Piektdiena, 11. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 1.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 5.sērija.
12.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 18.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 38.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Mana dziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  TV PIRMIZRĀDE. Slepkavības Eksas salā.
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2016.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
1.10 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 5.sērija.
2.05  Vera 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 «Mikrofona» dziesmas.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 VEF. 54.sezona. Dokumentāla filma.
8.50 Mūsu atbildība. Dokumentāls raidījums.
9.10 Āfrika. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 17.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
15.50  Maklauda meitas. Seriāls. 202.sērija.
16.40 Āfrika. Dokumentāla filma (krievu val., ar subt.). 5.sērija.
17.40 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.30 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.00 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Polija.
21.35 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
0.00 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.55 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
1.25 35.starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2016».*
3.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
4.00 Troksnis.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 25.sērija.
9.20 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 114.sērija.
11.45 Iemīlēties Marakešā. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 2010.g. 8.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs.
28.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 135.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Mūsu labākās dziesmas. «Dakota».
22.20 «CREDO» 40 gadu jubilejas koncerts.
0.20 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 135.sērija.
1.15 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 20. un 21.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 12.sērija.
5.50 Iespējams tikai Krievijā 4.
6.15 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 14. un 15.sērija.
7.10 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.35 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
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8.55 Flika 2. ASV ģimenes drāma. 2010.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 21.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 16. un 17.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 27. un 28.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 58.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 59.sērija.
21.00 Grega dienasgrāmata. Suņudienas. ASV komēdija. 2012.g.
22.55 Amerikāņu pīrāgs. Salidojums. ASV komēdija. 2012.g.
1.05 Bulta. Seriāls. 12.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 27. un 28.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 59.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 8.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes. ASV dokumentāls seriāls. 11.sērija.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 24.sērija.
12.50 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 25.sērija.
14.05 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 26.sērija.
15.20 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 27.sērija.
16.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 179. un 180.sērija.
23.00 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.55 Citas svarīgākas lietas. Vācijas melodrāma. 2006.g.
2.20 Iemīlēties Marakešā. Vācijas melodrāma. 2011.g.
3.50 LNT brokastis 8.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

Sestdiena, 12. augusts
LTV1

TV3

5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Igors Vihrovs.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Semija piedzīvojumi 2. Animācijas filma (ar subt.).
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 48. un 49.sērija.
13.20 Top Latvijas Likteņdārzs.*
14.15  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla filma. 10.sērija.
14.45  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 7.sērija.
15.55 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
17.00  Kaķu noslēpumi. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.*
18.35 Īstās latvju saimnieces.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Intara Busuļa koncerts «Nākamā pietura».
23.45  Ceremonija. ASV romantiska komēdija. 2010.g.
1.25 Mana dziesma.*
2.50 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus». Igaunijas studentu koncerts.*
3.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. Senās rakstu zīmes.*
4.00 «Mikrofona» dziesmas.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Azerbaidžāna.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 Ekspedīcija Sumatrā. 2.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Pludmales volejbola apskats.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.15 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
14.10 Personība. 100 g kultūras.*
15.10 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
15.40 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
16.10 Svešās mājas. Dokumentāla filma.
16.40 Manas mūža melodijas.
Borisa Rezņika 70 gadu jubilejas lielkoncerts.*
18.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.45 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.
0.05  Slepkavības Eksas salā. Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2016.g.
1.50 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 73.–76.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT

www.jelgavasvestnesis.lv
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5.00 Bulta. Seriāls. 13.sērija.
5.50 Kāsla metode 6. Seriāls. 7.sērija.
6.50 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.15 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.00 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas.
ASV amatiervideo raidījums. 21. un 22.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 7.sērija.
12.05 Iemāci sievai stūrēt!
Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
13.10 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
15.15 Mr. Magū. ASV komēdija. 1997.g.
17.05 Grega dienasgrāmata. Suņudienas. ASV komēdija. 2012.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Pekausis. Krievijas un Japānas animācijas filma. 2014.g.
21.10 Ceļojums uz Noslēpumu salu.
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.05 Trīs collas. ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2011.g.
1.00 Flika 2. ASV ģimenes drāma. 2010.g.
2.50 Iespējams tikai Krievijā 4.
3.20 Iespējams tikai Krievijā 6.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 13. augusts
LTV1
5.30 «Cytaidi latviskais» piedāvā:
Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.
Jolanta Gulbe-Paškeviča un Deniss Paškevičs.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
23.sērija.
11.00  Hedoniskā Havana. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Rīgas Katoļu ģimnāzijas.*
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.30 Īstās latvju saimnieces.*
14.30 Mans zaļais dārzs.*
15.00 Vienas dienas restorāns.*
15.35 Kapteiņa Enriko pulkstenis.
Rīgas kinostudijas ģimenes komēdija. 1967.g.
17.05  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province. Baltkrievija.
18.50 Vasara Ungārijā. Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.10  Artūrs Ņūmens. ASV drāma (ar subt.). 2012.g.
23.55  Kaķu noslēpumi. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
0.55 Tiltiem pāri. 3. Eiropas koru olimpiāde un
«Nāciju «Grand Prix» Rīga 2017».*
2.50 Skaņusaite Latvijā.*
3.10 Aculiecinieks.*
3.25 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
3.35 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
5.15 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*

6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.35 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Londonas.
16.05 Inese pirmā! Dokumentālā filma par Inesi Jaunzemi.
16.35 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 73.–76.sērija.
18.20  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
18.35 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
20.15 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Pārraide no Londonas.
23.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.25 Grupas «Pērkons» koncerts «Sapumpurots zars».*
2.40 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
2.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.20 Zuši. Dokumentāla filma.
3.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.20 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 7. un 8.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 10.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 9. un 10.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Latvijas faili. Aija Andrejeva.
Latvijas dokumentāla filma. 2016.g.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes.
ASV dokumentāls seriāls. 12.sērija.
11.30 TV PIRMIZRĀDE. Papucīši.
Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 1.–4.sērija.
16.00 Kad pienākums sauc. ASV ģimenes filma. 2015.g.

17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 3. Vācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 181. un 182.sērija.
22.10 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 8.sērija.
23.05 Marta, Mārsija, Meja, Marlēna. ASV trilleris. 2011.g.
0.50 Kad pienākums sauc. ASV ģimenes filma. 2015.g.
2.10 Hūberts un Štallers 3. Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.50 LNT brokastis 8.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 14.sērija.
5.50 Kāsla metode 6. Seriāls. 8.sērija.
6.45 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.10 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.40 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 5.
10.00 Superbingo.
11.05 Spēļlaukums: atpakaļ mājās. ASV ģimenes filma. 2007.g.
13.05 Daktere Dūlitla: miljons dolāru krancis.
ASV komēdija. 2009.g.
14.55 Sīči dara trakas lietas.
ASV amatiervideo raidījums. 21.sērija.
15.30 Ceļojums uz Noslēpumu salu.
ASV komiska spraiga sižeta filma. 2012.g.
17.25 Pekausis. Krievijas un Japānas animācijas filma. 2014.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 8.sērija.
20.10 Fantastiskais četrinieks un Sudraba sērfotājs.
ASV, Vācijas un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma.
22.00 Ellespuika 2. Zelta armija.
ASV un Vācijas spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
0.20 Soda vienība. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
2.15 Bulta. Seriāls. 13. un 14.sērija.
4.00 Iespējams tikai Krievijā 6.
4.30 TV3 ziņas.

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*

Paziņojums par izsoli

Paziņojums par izsoli

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017. gada 16. septembrī
pulksten 10 Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207. telpā rīko
dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009028612
Māras ielā 1-24, Jelgavā, kas sastāv no četristabu labiekārtota dzīvokļa Nr.24 (telpu grupas kadastra apzīmējums
09000030036001024) ar kopējo platību 77,8 m2 un tam
piekrītošajām kopīpašuma 744/57090 domājamām daļām
no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 09000030036001), mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena – 30 000 euro, izsoles solis – 500
euro, izsoles nodrošinājums – 3000 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro. Maksimālais nomaksas termiņš – 5
gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Pieteikties uz izsoli iespējams līdz 2017. gada 12. septembra pulksten 16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālr. 63005559) pirmdienās no
pulksten 13 līdz 19, piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba
dienās no pulksten 8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma
publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava,
tālrunis 63005522) vai mājaslapā http://www.jelgava.lv/.

Jelgavas pilsētas pašvaldība 2017. gada 27.
septembrī pulksten 13 Lielajā ielā 11, Jelgavā,
207. telpā rīko zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 09000330131 Bērzu ceļā 40, Jelgavā, daļas
1500 m2 platībā, apbūves tiesības rakstisku izsoli
krematorijas un tās funkcionēšanai nepieciešamo
inženierbūvju izbūvei. Izsoles nosacītā cena (sākumcena) – vienreizēja maksa par zemes gabala
apbūves tiesības piešķiršanu ir 500 euro (pieci
simti euro), izsoles reģistrācijas maksa – 50 euro
(piecdesmit euro). Izsoles pretendentu piedāvātā
apbūves tiesības vienreizējā maksa nedrīkst būt
vienāda vai mazāka par nosacīto cenu.
Pretendentu piedāvājumu pieņemšana tiek uzsākta
pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis», un tie ir jāiesniedz Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā līdz
2017. gada 27. septembrim pulksten 13.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522)
vai mājaslapā http://www.jelgava.lv/.

Informācija un pieteikšanās: Svētes iela 33, Jelgava, LV3001,
Tālr.: 29222737, 63082101, e-pasts: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv

4 semināru cikls par veselīgu uzturu
un ēšanas paradumu veidošanu

SIA «Būvenergo A» lūdz sūtīt pieteikumus un
CV pa e-pastu birojs@buvenergoa.lv ar norādi
«Tāmētāja/-as amatam» līdz 2017. gada 16. augustam.

facebook.com

Ēd vesels!

SIA «Būvenergo A» (reģ.Nr.43603014154)
aicina darbā tāmētāju

Prasības kandidātiem:
• Precizitāte darba izpildē, augsta atbildības sajūta;
• Ļoti labas datorzināšanas («MS Office»);
• Augstākā/nepabeigta augstākā izglītība būvniecības jomā;
• Iepriekšēja darba pieredze tāmju izveidē tiks uzskatīta
par priekšrocību.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

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

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.45 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 17. un 18.sērija.
7.05 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 9.sērija.

Darba pienākumi:
• Būvniecības izmaksu tāmju sagatavošana atsevišķiem būvdarbu/celtniecības darbu veidiem;
• Būvdarbu apjomu noteikšana pēc iesniegtajiem
tehniskajiem projektiem, rasējumiem;
• Būvniecības tāmju izveide, tajā skaitā dalībai
iepirkumos;
• Cenu pieprasījumu izveide, apakšuzņēmēju cenu
piedāvājumu apkopošana.

7

Nodarbību cikls topošajiem vecākiem par grūtniecības un
dzemdību fiziskajiem un emocionālajiem aspektiem

Topošo vecāku skola
No 28. augusta (7 grupas)

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma veselības
profilaksei un darbspēju uzturēšanai

STRĀDĀ VESELS!

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ventspilnieces grafika
vairākās dimensijās
 Jana Bahmane

«Krāsas mani nekad nav
īpaši interesējušas. Tāpat
nav arī konkrētu vietu,
kur gūstu iedvesmu – es
dzīvoju un tveru to, kas
mani attiecīgajā brīdī uzrunā,» atklāj māksliniece
no Ventspils Mārīte Kluša, kuras personālizstāde
«Simbioze +2D un 3D zīmējumi» līdz 27. augustam apskatāma Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā. Izstādē
apkopoti divdimensionāli
un trīsdimensionāli grafikas darbi.
«Pirms trim gadiem apmeklēju
Ledus skulptūru festivālu Jelgavā un,
protams, iegāju arī Svētās Trīsvienības baznīcas tornī un Jelgavas muzejā, kur satiku muzeja mākslinieci
Mārīti Leimani. Kopīgā sarunu gaitā
atklājām ne vien to, ka mūsu ceļi jau
ir krustojušies studiju gados, bet arī
radās ideja par izstādi Jelgavā. Mani
īpaši uzrunāja Jelgavas muzeja baltā
zāle – baltā grīda, sienas un griesti,
kuros var iekārt darbus. Grafika šajā
zālē skatās ļoti labi,» saka M.Kluša.

Pati māksliniece atzīst, ka šī izstāde ir veidota kā pārskats par to,
ko viņa dara, jo iepriekš tik plaša
ekspozīcija Jelgavā nav bijusi. «Senākie izstādē iekļautie darbi ir tapuši 1999. gadā, bet blakus tiem ir
eksponēti arī pavisam nesen tapuši
grafikas darbi. Man nekad nav bijusi
kāda konkrēta tēma, ko savos darbos
risinu. «Taisu» to, ko ļoti vēlos un kas
neliek mierā, reizēm tā ir politika,
bet citreiz – ainava,» atklāj grafiķe.
Izstādē apskatāmas puķes, ainavas,
figurāli darbi, kas izvietoti ne vien pie
telpas sienām, bet arī iekārti griestos,
tādējādi paspilgtinot trīsdimensionālo darbu radīto efektu.
Lielāko darba mūža daļu grafiķe
vadījusi mākslas studiju bērniem un
vēlāk arī pieaugušajiem. 1975. gadā
viņa Latvijas PSR Valsts Mākslas
akadēmijā ieguvusi dekoratīvās
mākslas mākslinieka grādu interjera
un iekārtu specialitātē. 1995. gadā
M.Kluša absolvējusi Latvijas Mākslas
akadēmiju, iegūstot mākslas maģistra grādu, bet 2002. gadā māksliniece Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā pabeigusi pedagoģisko
pamatu programmu. Tāpat viņa ir arī
biedrības «Grafikas kamera», Latvijas Dizaineru savienības un Latvijas
Mākslinieku savienības biedre.

NOTIKUMI

«Jelgavas kaķis 2017» –
meinkūnu šķirnes runcis Pīrs

Aizvadītajā nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā jau septīto reizi norisinājās specializētā kaķu izstāde
«Jelgavas kaķis 2017», kuras apmeklētāji tradicionāli tika aicināti izvēlēties savu favorītu. Par titula «Jelgavas
kaķis 2017» ieguvēju kļuva meinkūnu šķirnes runcis Pīrs, kurš bija izteikts skatītāju simpātiju līderis jau pēc
pirmās izstādes dienas.
Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

«Kopumā izstāde aizritēja
pozitīvā gaisotnē, dāvājot
patīkamas emocijas gan
tās dalībniekiem, gan arī
apmeklētājiem. Nākamgad
centīsimies nodrošināt vēl
kuplāku dzīvnieku skaitu, jo
interese ir patiesi liela,» specializēto kaķu izstādi, kas
aizvadītajā nedēļas nogalē
notika Zemgales Olimpiskajā centrā, vērtē tās koordinatore Mārīte Baranovska.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apskatāma grafiķes
Mārītes Klušas personālizstāde, kurā apkopoti gan divdimensionāli, gan
arī trīsdimensionāli darbi, un, kā vērtē pati māksliniece, Jelgavas muzeja
Foto: Austris Auziņš
baltā zāle lieliski papildina melnbalto grafiku.

Iepazīsti Latvijas muzejus
un dalies savos iespaidos!
 Jana Bahmane

Svinot 25 gadu jubileju,
Latvijas Muzeju biedrība
(LMB), kas apvieno 107
muzejus, līdz 31. augustam
organizē vasaras akciju
«Apceļo Latvijas muzejus!»,
kuras mērķis ir pievērst
uzmanību mazajiem muzejiem Latvijā un veicināt
to atpazīstamību. Aktivitātē piedalās arī Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, kā arī
Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs.
«Iepazīsim Latvijas muzejus, to
izstādes un ekspozīcijas, izzināsim
vietējo vēsturi, tradīcijas un kultūru,
aplūkosim arī sezonālos muzejus,
kuri atvērti tikai vasarā,» aicina LMB
valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde.
Akcijā aicināts iesaistīties ikviens
interesents, kuram patīk apmeklēt
muzejus, iepazīt vietējo novadu un
kultūras mantojumu. Aktivitātes
«Apceļo Latvijas muzejus!» galvenā
platforma ir lapa «Apceļo Latvijas
muzejus» sociālajā tīklā «Facebook».
Attiecīgi, lai piedalītos konkursā, ne-

pieciešams profils šajā vietnē.
Apmeklējot kādu no muzejiem,
dalībniekam jāatzīmējas savā «Facebook» profilā, laika līnijā ievietojot
fotoattēlu no apmeklētās vietas un
komentējot piedzīvoto, redzēto un
uzzināto. Tāpat jāpievieno norāde
«@Apceļo Latvijas muzejus» un jāatzīmē atrašanās vieta, izmantojot
sociālā tīkla «Facebook» rīku ar vietas
atzīmēšanu vai arī ierakstot konkrētu muzeju, piemēram, «@Limbažu
muzejs». Dalībniekam ir jādodas uz
vismaz pieciem muzejiem, izvietojot
ierakstus par saviem apmeklējumiem.
Ar akcijas nolikumu un uzdevumiem var iepazīties LMB mājaslapā
www.muzeji.lv.
Uzvarētāji tiks noteikti, izvērtējot
dalībnieku atraktivitāti un aktivitāti.
Katrs uzvarētājs iegūs piecas brīvbiļetes uz kādu no Latvijas muzejiem
– Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas Vēstures un kuģniecības
muzeju, muzeju «Rīgas Jūgendstila
centrs», Rīgas Motormuzeju, «Laimas» šokolādes muzeju, Rundāles
pils muzeju, Daugavpils Marka Rotko
mākslas centru, Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Turaidas
muzejrezervātu un Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzeju.

Ceturtdiena, 2017. gada 3. augusts

Tradicionāli izstādes dalībnieki
tika aicināti nobalsot par savu favorītu. Titulu «Jelgavas kaķis 2017»
ieguva meinkūnu šķirnes runcis
Pīrs, kurš pēc izstādes koordinatores
teiktā kļuva par līderi jau pirmajā
izstādes dienā.
«Pīrs ir ļoti mīļš un paklausīgs kaķis
– ja viņam kaut ko neatļauju, viņš ņem
to vērā. Viņš ir arī ļoti pacietīgs un
mierīgs. Man ir divi bērni, kuri mēdz
viņu pamocīt, bet Pīrs vienmēr pacieš
bērnu nešpetnības,» ar smaidu teic
titula «Jelgavas kaķis 2017» ieguvēja
Pīra saimniece Darja Nikolajeva no
Rīgas. Viņa atklāj, ka Pīrs ir vien nedaudz vecāks par gadu, bet viņa svars
jau ir sasniedzis teju 10 kilogramu,
taču meinkūni aug un attīstās aptuveni līdz četru gadu vecumam. «Pīram
ļoti garšo svaiga gaļa – īpaši liellopu.
Viņam arī patīk sēdēt uz lodžijas vai
pie loga un vērot putnus, jo Pīrs tomēr
ir mednieks,» savu runci raksturo
saimniece.
Savukārt otro vietu skatītāju balsojumā ieguva Bengālijas šķirnes kaķene
Kendi. Viņas saimniece Kristīne Bremze no Ādažiem stāsta, ka kaķenei ļoti
patīk cilvēki, un šo abu izstādes dienu
laikā Kendi ļāvusi sevi glāstīt visiem

bērniem. «Bengālijas šķirnes kaķiem
ir 25 procenti savvaļas dzīvnieka asiņu, taču Kendi pēc rakstura ir ļoti mīļa
un aktīva. Viņai patīk «dzīvoties» pa
skapju augšām, bet viņas iecienītākā
rotaļlieta ir kokteiļu salmiņš,» norāda
K.Bremze. Viņa atklāj, ka plāno kaķu
izstādē Jelgavā piedalīties arī nākamgad, jo tā esot labi organizēta.
Izstādes organizatoru darbu uzslavē
arī trešās vietas ieguvēja meinkūna
šķirnes runča Fernando saimniece
Gražina Viļimai no Lietuvas. «Kaķu
izstādē Jelgavā piedalāmies jau vairākus gadus, un jāatzīst, ka mums
Latvijā rīkotās izstādes patīk pat labāk
nekā Lietuvā. Tās ir labi organizētas,
un Jelgavā, piemēram, mēs ik gadu
sastopam mūsu latviešu draugus,»
atklāj G.Viļimai. Viņa stāsta, ka Fernando ir ļoti draudzīgs un viņam patīk
atrasties cilvēkos. «Šis novērtējums
mums ir īpaši nozīmīgs, jo to nav
pauduši profesionāļi, bet gan izstādes
apmeklētāji – tas ir cilvēcisks faktors,»
tā G.Viļimai. Jāpiebilst, ka šis runcis
īpašu uzmanību pievērsa ar savu
sniegbalto kažoku.
Izstādes dalībnieku vidū bija arī
vairāki Jelgavas audzētavas «LV*Mitava» Devonas reksa šķirnes
kaķi, tostarp arī Jelgavā dzimušais
un augušais runcis Sebastians, kurš
nepilnu desmit mēnešu vecumā jau
kļuvis par vairāku starptautisku
izstāžu uzvarētāju, kā arī ir ieguvis prestižo titulu «Baltic Winner
2017». «Sebastians labi atbilst savas
šķirnes standartiem, turklāt viņam
vienmēr bijis arī īpaši skaists kažoks.
Daudziem Devonas reksa šķirnes
kaķēniem tas var nebūt viļņains un
kuplāks kļūt pieaugot, taču Sebastianam jau kopš mazotnes ir bijis skaists
un kupls kažoks. Tāpat viņš ir ļoti
mierīgs, draudzīgs un nepanes vientulību – runcis allaž vēlas būt kopā

Pasākumi pilsētā
5. augustā pulksten 10 – brauciens ar kuģi «Jūrmala»
maršrutā: Jelgava – Majori – Jelgava. Pieteikšanās pa tālruni
29578329. Dalības maksa – 20 €, bērniem līdz 6 gadu vecumam – bez maksas (sākums no piestātnes pie gājēju tilta
«Mītava»).
5. augustā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši
izklaidējošs pasākums bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez
maksas (Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 17 – koncerts «Vasaras vidū». Piedalās
– tenors Raimonds Počs, mecosoprāns Ieva Melāne un pianiste
Santa Zaķe. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
5. augustā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
izrāde «Meldermeitiņa». Sadzīves komēdija ar dziedāšanu

ar cilvēkiem, tādēļ es parasti iesaku
šīs šķirnes kaķus izvēlēties ģimenēm
ar maziem bērniem, lai kopā viņiem
būtu jautri,» stāsta Sebastiana saimniece Nataļja Sinkeviča.
Līdztekus vairāk nekā 160 šķirnes
kaķiem izstādē piedalījās arī, piemēram, truši, papagaiļi, melnās vistas
un citi dzīvnieki. Tāpat pirmoreiz bija
apskatāmas arī šinšillas no lielākās
Latvijas šinšillu audzētavas «Olga
Chins chinchillas». «Sākumā man bija
viena šinšilla, tad pāris, taču šobrīd
manā audzētavā ir 250 dažādu šķirņu
šinšillas,» stāsta šinšillu audzētavas
īpašniece Olga Zagreba, papildinādama, ka pirms aptuveni četriem gadiem
sākusi aizrauties ar daudzveidīgām
šinšillu šķirnēm un nokrāsām. Izstādē
bija iespējams aplūkot brūnas, baltas,
melnas, violetas un citu nokrāsu šinšillas. «Šie ir mīļi un gudri dzīvnieciņi.
Tie ir īpaši piemēroti cilvēkiem, kam
patīk strādāt vēlās vakara stundās, jo
šinšillas ir nakts dzīvnieki, kas aktīvāki kļūst pēc pulksten 21,» skaidro
O.Zagreba. Šinšillu audzētāja norāda,
ka svarīgi, lai šinšillām vienmēr būtu
pieejams ūdens, jo, kā izrādās, šie
grauzēji nesvīst, bet viņiem ir ļoti
biezs kažoks – no viena spalvu sīpola
šinšillai aug ap 60 spalvu.
Jāpiebilst, ka izstādē piedalījās
šķirnes kaķi no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Somijas, Polijas un Krievijas. Kaķus vērtēja ne vien izstādes
apmeklētāji, bet arī profesionāla
žūrija, nosakot, vai kaķi atbilst šķirnes standartiem, un salīdzinot tos ar
citiem kaķiem savā grupā. Līdz desmit
mēnešu vecumam kaķi tiek vērtēti
kaķēnu klasē, bet vecāki – pieaugušo
klasē. M.Baranovska norāda, ka dalība
izstādēs ir iespēja iziet nepieciešamo
tiesnešu pārbaudi, kas šķirnes kaķiem
šķirnes īpašību uzlabošanai jāveic
regulāri.

divās daļās. Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez maksas
(Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Lauku muzikanti». Ieeja no pulksten 21. Biļešu cena – 3–4 € (Pasta salā).
8. augustā pulksten 19 – jauniešu orķestra «Crescendo»
(Šveice) koncerts. Ieeja – par ziedojumiem (Sv. Annas baznīcā).
12. augustā pulksten 10 – brauciens ar kuģi «Jūrmala»
maršrutā: Jelgava – Majori – Jelgava. Pieteikšanās pa tālruni
29578329. Dalības maksa – 20 €, bērniem līdz 6 gadu vecumam – bez maksas (sākums no piestātnes pie gājēju tilta
«Mītava»).
12. augustā pulksten 10 ekskursija ar autobusu «Ciemos
pie Jelgavas novada ražotājiem». Iepazīšanās ar interesantiem
uzņēmējiem Jaunsvirlaukas un Vircavas pusē, degustācijas.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalības maksa – 11,50 €,
skolēniem – 9,50 € (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

