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Septembrī atsāksies
VID bezmaksas semināri
 Ilze Knusle-Jankevica

Septembrī atsāksies
Jelgavas pašvaldības
un Valsts ieņēmumu
dienesta (VID) rīkotie
bezmaksas semināri
par aktuālām tēmām.
5. septembrī organizētajā seminārā VID
speciālisti interesentus izglītos par tēmu
«Pirmie soļi topošajam
uzņēmējam».

Sākas
rekonstrukcija
 Anastasija Miteniece

Nākamnedēļ Jelgavas
pilsētas slimnīcā tiks uzsākti vērienīgi rekonstrukcijas darbi – plānots
pārbūvēt vienu no četriem slimnīcas korpusiem. Būvdarbi ilgs aptuveni desmit mēnešus.
«Lielākās pārmaiņas
piedzīvos Uzņemšanas nodaļa, kurā pēc
rekonstrukcijas būs ne
vien plašas telpas, bet
arī mūsdienu prasībām
atbilstošs aprīkojums,»
stāsta Jelgavas pilsētas
slimnīcas valdes loceklis
Andris Ķipurs, norādot,
ka slimnīcas pacienti
remontdarbu laikā var
saskarties ar neērtībām.
Remontdarbu norises laikā
slimnīcas C korpuss piedzīvos būtiskus uzlabojumus. Tur plānota
telpu pārbūve, kā arī inženierkomunikāciju nomaiņa – elektrības,
ūdensvada, kanalizācijas, ventilācijas sistēmas, kā arī lietusūdens
kanalizācijas izbūve. Lielākās

pārmaiņas gaidāmas Uzņemšanas nodaļā, kas tiks pārprofilēta
– pēc pārbūves akūtie pacienti,
kurus atved neatliekamā medicīniskā palīdzība, būs nošķirti
no ambulatorajiem pacientiem.
Jāpiebilst, ka šobrīd vidējais pacientu skaits, kas diennaktī tiek
reģistrēts Uzņemšanas nodaļā,
ir 70 līdz 80 cilvēku.
Būtiski, ka pēc renovācijas
Uzņemšanas nodaļā būs pieejama
arī observācijas palāta, kur nepieciešamības gadījumā cilvēku, kurš
nogādāts slimnīcā, varēs atstāt uz
diennakts novērošanu, pirms tiek
pieņemts lēmums par viņa stacionēšanu vai palaišanu mājās. Projektā paredzēts, ka Uzņemšanas
nodaļā vairs nebūs endoskopijas
kabineta un kases. Tādējādi atbrīvosies nodaļas telpas, pacientiem
nodrošinot plašāku medicīnisko
manipulāciju spektru. Jāpiebilst,
ka plānots iegādāties arī papildu
aprīkojumu – kardiomonitoru,
rentgena aparātu un citu tehniku,
kas ievērojami atvieglos ārstu
darbu Uzņemšanas nodaļā. Kase
turpmāk atradīsies otrā stāva
vestibilā – līdztekus garderobei
un aptiekas telpām. Ēkas trešajā

stāvā tiks izvietotas asins sagatavošanas telpas, asins kabinets un
laboratorija, savukārt ceturtajā
stāvā arī turpmāk atradīsies Diagnostiskās radioloģijas nodaļa. C
korpusa piektajā stāvā plānots izvietot Fizikālās terapijas nodaļas,
Endoskopijas, kā arī Funkcionālās
diagnostikas telpas, savukārt
tehniskajā stāvā tiks ierīkotas ventilācijas gaisa apstrādes iekārtas.
Operāciju bloks, kas atrodas sestajā stāvā, saglabāsies neskarts, jo
tas tika rekonstruēts jau iepriekš.
Arī glābējsilītes atrašanās vieta
būs nemainīga – tā atradīsies
pirmajā stāvā.
Pamatojoties uz Būvniecības
valsts kontroles biroja norādi,
projektā ietilpst arī uzbrauktuves
pārbūve pie Bērnu nodaļas.
«Rekonstrukcijas darbi paredzēti C korpusā visos piecos stāvos,» norāda A.Ķipurs, piebilstot,
ka remontdarbu norises laikā
Uzņemšanas nodaļa tiks pārcelta
uz Bērnu nodaļu. Nozīmīgi, ka
būvdarbu laikā ieeja caur pirmā
stāva Uzņemšanas nodaļas durvīm, kā arī caur garderobi būs
liegta – iedzīvotāji aicināti izmantot pirmā stāva ieeju no ēkas otras

Galvenie jautājumi, ko plānots aplūkot minētajā seminārā, ir šādi – uzņēmējdarbības
formas izvēle un reģistrēšana,
nodokļu veidi un nodokļu mak-
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puses. Slimnīcas vadītājs piebilst,
ka slimnīcas teritorijā izvietotas
attiecīgas norādes. Tāpat uz laiku
pārcelta arī kases atrašanās vieta.
Jāpiebilst, ka būvdarbu laikā
Bērnu nodaļa pārcelta uz ceturto stāvu un šajā periodā nav
pieejama arī pilsētas glābējsilīte.
Savukārt Diagnostiskās radioloģijas nodaļā nav iespējams veikt
mamogrāfiju. Asins sagatavošanas un laboratorijas iekārtas
pārceltas uz Ambulatoro korpusu, savukārt rentgena aparāts
nav pārvietojams, tādēļ darbs ar
šo iekārtu norisināsies līdztekus
remontam, ievērojot zināmus
ierobežojumus.
Jāpiebilst, ka šis ir pēdējais
Jelgavas pilsētas slimnīcas korpuss, kas vēl nav rekonstruēts.
Paredzētos darbus plānots īstenot
desmit mēnešu laikā – līdz 2018.
gada 1. jūnijam. Tos realizēs SIA
«Latvijas Energoceltnieks». No
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem Jelgavas slimnīcas C
korpusa rekonstrukcijai piešķirti
2,15 miljoni eiro, savukārt papildus tiks izmantots arī Jelgavas
pilsētas domes līdzfinansējums un
pilsētas slimnīcas līdzekļi.

Pilsētā būs vairāk velosipēdu novietņu
 Jana Bahmane

Augustā pie trim pilsētas izglītības iestādēm,
kā arī pie Pārlielupes
bibliotēkas plānots ierīkot jaunus velosipēdu statīvus. Tāpat jau
paplašināta velosipēdu
novietne pie Jelgavas
dzelzceļa stacijas – tagad tur iespējams novietot 92 velosipēdus.

Paplašinātā velosipēdu novietne pie dzelzceļa stacijas
«Jelgava» ir izbūvēta ar bruģakmens segumu un papildināta
ar 24 jauniem velosipēdu statīviem, pie kuriem iespējams novietot 48 velosipēdus. «Iepriekš
pie stacijas kopumā atradās
22 statīvi, kur varēja atstāt 44
velosipēdus, bet novērojām, ka
to skaits ir nepietiekams, jo
visas novietnes vienmēr bija
aizņemtas,» stāsta iestādes

«Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Eva Kidere. Darbus
veica SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»».
Augustā velosipēdu novietnes
tiks paplašinātas arī pie trim
pilsētas izglītības iestādēm –
Spīdolas ģimnāzijas, 1. internātpamatskolas un 6. vidusskolas.
Pie Spīdolas ģimnāzijas ierīkos
divus veloturētājus ar trim
velosipēdu statīviem, tādējādi
nodrošinot vietu 12 velosipē-

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

sāšanas režīma izvēle, grāmatvedības organizēšana, sadarbība
ar VID, izmantojot elektroniskās
deklarēšanas sistēmu. Seminārā
interesentus konsultēs VID Nodokļu pārvaldes Fizisko personu
nodokļu daļas Zemgales 2. apkalpošanas nodaļas speciālisti.
Seminārs norisināsies 5. septembrī no pulksten 10 līdz 12
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā
33, Jelgavā. Dalība tajā ir bez
maksas. Pieteikties semināram
vai saņemt papildu informāciju
iespējams, zvanot pa tālruni
63012155 vai 63012169 vai rakstot pa e-pastu liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv. Pieteikšanās
ilgs līdz 31. augustam.

Kursos bez maksas
palīdzēs sagatavoties
naturalizācijas eksāmenam
 Jana Bahmane

Biedrība «Jelgavā 21.
gadsimts» aicina pieteikties bezmaksas
kursiem, lai sagatavotos naturalizācijas
eksāmenam. Tie notiks no 5. septembra
līdz 26. oktobrim.
«Uz kursiem aicinām pieteikties tos jelgavniekus, kuru
mērķis ir iegūt Latvijas Republikas pilsonību un kuri
uzreiz pēc šīm mācībām kārtos
Pilsonības likumā noteiktās
zināšanu pārbaudes. Programma, kas paredzēta Jelgavas
pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku
novadu iedzīvotājiem vecumā
no 25 līdz 60 gadiem, palīdzēs
sagatavoties Pilsonības likumā
noteiktajām zināšanu pārbaudēm,» informē biedrībā.
Lai veiksmīgi sagatavotos
naturalizācijas eksāmenam,
mācību dalībnieki apgūs 48
kontaktstundu interaktīvu
mācību programmu, kas izstrādāta ar mērķi sagatavot cilvēkus latviešu valodas prasmju

pārbaudei, paplašinot zināšanas par Latvijas Republikas
vēstures, Satversmes un valsts
pārvaldes jautājumiem, iepazīstinot ar Pilsonības likumā
noteikto zināšanu pārbaužu
veikšanas kārtību un vērtēšanas sistēmu.
Nodarbības notiks divas
reizes nedēļā – otrdienās un
ceturtdienās no pulksten 18
līdz 21.
Interesenti var pieteikties
mācībām, zvanot pa tālruni
63005467 vai ierodoties klātienē Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4. Pieteikšanās turpināsies tik ilgi,
līdz tiks nokomplektēta grupa.
Jāpiebilst, ka pirmajā nodarbībā visiem pretendentiem
būs jākārto latviešu valodas
pamatzināšanu tests, pēc kura
rezultātiem tiks atlasīti 18
pretendenti, kas mācības turpinās.
Šos kursus biedrība «Jelgavā
21. gadsimts» realizē projekta «Uzdrošinies!» ietvaros ar
Latvijas Republikas Kultūras
ministrijas un Zemgales NVO
centra atbalstu.
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diem. 1. internātpamatskolas
velonovietne tiks papildināta
ar 10 velosipēdu vietām, savukārt 6. vidusskolas velosipēdu
novietnē būs par 20 velosipēdu
pieslēgšanas vietām vairāk.
Tāpat piecus velosipēdu turētājus ierīkos arī pie Pārlielupes
bibliotēkas Loka maģistrālē 17,
kopumā nodrošinot novietni
10 velosipēdiem. Velosipēdu
turētāju piegādi un izvietošanu
veic SIA «AP Services».

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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VIEDOKĻI

Ceturtdiena, 2017. gada 10. augusts

Pagājušajā piektdienā ar Svēto Misi Jelgavas katoļu katedrālē sākās svētceļojums uz Aglonu, kurā devās vairāk nekā 20 svētceļnieku. Pirmajā dienā ceļš veda
līdz Iecavai, kopā noejot 33 kilometrus, savukārt Aglonu Jelgavas svētceļotāji plāno sasniegt 13. augustā, ik dienu mērojot 20–30 kilometrus un kopumā veicot aptuveni 260 kilometru garu ceļu. Katram svētceļojumam ir noteikts stingrs reglaments, ko izstrādā tā organizatori. Tas nosaka, ka svētceļojuma dalībniekiem jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, pašvaldību rīkojumi, piemēram, par atļautajām peldēšanās vietām, ugunskura dedzināšanu un citi. Tāpat jāņem
vērā svētceļojuma vadītāja norādījumi, apstāšanās vietās jārūpējas par tīrību. Svētceļnieki nakšņo skolās un teltīs, tāpat organizatori nodrošina ēdināšanu trīs
reizes dienā, mantu nogādāšanu un pamata medicīnisko aprūpi. Šī iemesla dēļ svētceļotājiem ir jārēķinās ar dalības maksu 20 eiro apmērā, kas tikai daļēji
sedz organizatoru izdevumus. Savukārt Jelgavas pašvaldība jau tradicionāli nodrošina autobusu, kas svētceļniekus no Aglonas nogādā atpakaļ mājās.
Ceļā uz Aglonu katram no svētceļojuma dalībniekiem ir savs, dziļi personīgs nodoms. Par savām iecerēm un grūtībām, ko nākas pārvarēt desmit dienās, kopumā noejot vairāk nekā 250 kilometru, sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi» atklāj svētceļotāji.

Svētceļojums – izceļošana
no sava vecā «es»
Agris Ruļuks ir vikārs, kurš
šogad pirmo reizi vada Jelgavas svētceļotāju grupu, taču
viņam pašam šis ir jau 10.
svētceļojums. «Svētceļojums
– tā ir izceļošana no sava vecā
«es». Noejot 260 kilometru,
tev ir pietiekami daudz laika, lai vienatnē ar sevi, taču
vienlaikus arī saskarsmē ar
citiem grupas dalībniekiem
spētu dziļāk sevi izprast, mainīties, kļūt labāks. Katram ir
jāpārvar kaut kas savs,» stāsta
vikārs.
Agris pats pirmo reizi svētceļojumā devās 12 gadu vecumā, un toreiz tā nebija
organizēta grupa. «Gājām ar
ģimeni un draugiem, paši uz
savu galvu. Nebija neviena,
kas pa ceļam mūs pabarotu,
domātu, kur gulēsim, pat mantas visu svētceļojuma laiku
nesām paši. Tā, nokrāvušies ar
guļammaisiem, teltīm, ēdienu,
citām sadzīvē nepieciešamajām lietām, pirmajā dienā
nogājām 36 kilometrus. Tas
bija īsts pārbaudījums! Teikšu godīgi – man kā jaunietim
toreiz nebija dziļi reliģisku vai
garīgu motīvu. Es vienkārši
vēlējos pārliecināties, varbūt
arī kādam pierādīt, ka fiziski
spēju to paveikt. Un paveicu!
Gandarījums bija milzīgs! Es
pat toreiz nevienu tulznu nedabūju, turklāt pie tām neesmu ticis arī nevienā no citiem
saviem svētceļojumiem,» dalās
A.Ruļuks.
Vikārs gan atzīst, ka svētceļojums jaunībā un svētceļojums šobrīd diezgan būtiski
atšķiras: «Tas vairs nav piedzīvojums, galvenais mērķis
noteikti vairs nav fiziskais
pārbaudījums. Šodien tu ej, lai

mainītu sevi. Un ticiet man –
katram no mums ir kas tāds,
ko sevī pārveidot. Jo vecāks tu
kļūsti, jo biežāk tev sāk šķist,
ka esi gudrāks par citiem, bet
arī man svētceļojums joprojām
pierāda pretējo. Nonākot Aglonā, tu saproti, ka vari tikai
nožēlot savu maldīgo priekšstatu – nu neesmu es labāks
un zinošāks par citiem.»
Kas to pierāda? Vikārs saka,
ka to paveic pats svētceļojums.
«Desmit dienas, ko tu pavadi
plecu pie pleca ar dažādiem
cilvēkiem, atklāj ļoti daudz – kā
mēs katrs uztveram lietas, kā
spējam pieņemt otru, kā rīkojamies krīzes situācijās. Tieši tas
liek mainīties,» tā A.Ruļuks.
«Jā, no vienas puses raugoties, gadu gaitā svētceļojums
ir kļuvis komfortablāks. Organizatori par daudz ko ir parūpējušies – kur tu nakšņosi,
ko ēdīsi, tev tiek piedāvātas
iepriekš pārdomātas vakara
programmas, pašam mantas
vairs nav jānes līdzi… Tev ir
tikai jāiet. Taču jāatzīst, ka
šodien daudziem arī tas ir
par grūtu. Ir mums tāds pašu

izdomāts vārds «kurņi». Mēs
jau zinām, ka pirmajās dienās
grupā kādam noteikti uznāks
kurnēšana: «Es vairs nevaru,
man ir par grūtu.» Un tad visas grupas un arī tās vadītāja
uzdevums ir spēt palīdzēt šim
cilvēkam pārvarēt vājuma
brīdi, atrast sevī spēku. Kad
tas izdodas, tiek piedzīvots
ārkārtīgi liels gandarījums, ko
grūti izteikt vārdos – tajā brīdī
tu jau esi atmetis kaut daļu no
sava vecā «es»,» saka vikārs.
Viņš pats uzsver, ka garo
ceļu palīdz pārvarēt ne tikai
ticība, bet arī dažādas tīri
praktiskas un sadzīviskas
lietas, kas tiek ņemtas līdzi
svētceļojumā. «Vienmēr visi
kā pirmo nosauks ūdeni, bet,
dzerot daudz ūdens, no organisma tiek izskaloti sāļi,
cukurs, zūd enerģija, kas fiziskā ziņā svētceļotājam ir
nepieciešama. Šī iemesla dēļ
es iesaku neaizmirst par cukuru. Pats bez ērtiem apaviem,
ūdens un cepures līdzi ņemu
arī piparmētru končas. Kāpēc
piparmētru? Tāpēc, ka man tās
garšo,» smaidot nosaka vikārs.

«Pēc pirmās dienas gribas
mājās»
«Šī viņām būs pirmā reize,
kad paredzēts noiet visu ceļu
no Jelgavas līdz Aglonai. Iepriekš kopā esam mērojušas
īsākus un garākus posmus. Jā,
tas nav viegli,» ceļā pavadot
savas pusaugu meitas Annu un
Elizabeti, saka mamma Vita,
kura pati svētceļojumam pievienosies vēlāk. Arī meitenes
atzīst, ka pirmā diena parasti
ir tā grūtākā. «Ir tā, ka pēc
pirmās dienas gribas mājās,
bet tad tu satuvinies ar citiem
cilvēkiem un kļūst vieglāk, interesantāk. Mēs svētceļojumā
dodamies ne tikai tāpēc, ka tas
ir piedzīvojums, bet arī tādēļ,
lai lūgtu Dievam to, kas mums
visvairāk ir vajadzīgs. Nē, jaunāko «iPhone» mēs neprasām.
Mēs lūdzam veselību savai
ģimenei, spēku,» dalās 9 un 13
gadus vecās meitenes. Arī starp
mantām, kas paņemtas līdzi
mugursomā, ir tikai pats nepieciešamākais – ūdens pudele,
plāksteris tulznām, pretodu

līdzeklis un lietusmētelis.
«Es pati pirmo reizi svētceļojumā devos 18 gadu vecumā
– tas bija Atmodas laiks. Neteikšu, ka tā bija ticība, kas mani
toreiz vadīja. Drīzāk – tautas
vienotība, kas tajos gados mūs
pārņēma, tostarp arī svētceļojums mums bija kaut kas
jauns un vienojošs,» atzīst Vita,
piebilstot, ka arī viņas meita,
pirmajā svētceļojumā ejot piecu
gadu vecumā, nevarēja saprast
tā reliģisko nozīmi. «Bērnam,
manuprāt, tā ir sava veida izglī-

tošanās – svētceļojumā, tāpat
kā jebkurā nometnē, ir savi
noteikumi, kārtība, kurai jāpakļaujas, cilvēki, ar kuriem jāspēj
sadarboties, jāapgūst līdzcietība.
Un tās ir prasmes, kas jāiemācās katram bērnam. Šī iemesla
dēļ, manuprāt, svētceļojums ir
svētīgs ikvienam. Un, ja vēl padomājam par to, ka mūsdienās,
kad tik daudzi jaunieši ir atkarīgi no jaunākajām tehnoloģijām,
svētceļojumā ir jāiemācās divas
nedēļas iztikt bez ierastā televizora un telefona...»

Arī pļava var būt baznīca
«Svētceļojuma laikā tu sevi
redzi it kā no malas. Un, no
malas raugoties, vienmēr labāk iespējams saskatīt savas
vājās puses. Svētceļojumā tu
dodies kopā ar citiem cilvēkiem, daļa no viņiem tev ir
pilnīgi sveši – kāds varbūt tevi
sāk kaitināt, bet, iespējams, tu
sāc kādu kaitināt. Taču tev nav
iespējas aizbēgt no nevēlamas
situācijas, ir jāspēj ar to tikt
galā,» atzīst Līga, kura savā
mūžā jau piecreiz ir mērojusi
ceļu līdz Aglonai. Viņa pēc
pieredzes saka, ka iešana uz
Aglonu nav tikai dziļi ticīgiem
cilvēkiem paredzēts pasākums.
«Cilvēki ir ļoti dažādi – ir tādi,
kas tikai meklē sevi, cilvēki, kuri pat nav kristīti, bet
svētceļojuma laikā nonāk līdz
lēmumam, ka vēlas nokristīties. Esmu pat dzirdējusi, ka
svētceļojuma laikā cilvēki ir
salaulājušies,» stāsta Līga.
Līga pati uzskata, ka svētceļojumā nav jēgas dodies, ja tev
nav konkrēta nodoma. «Man
katru gadu tas ir cits, dažreiz
pat var būt vairāki nodomi. Tā
tu katru dienu ej, piedomājot

par konkrētu domu. Kādreiz
tev savu nodomu uztic kāds
no tuvākajiem,» atklāj Līga,
gan piebilstot, ka tā ir dziļi
personiska lieta, ko citiem
neatklāj. «Dažreiz pat šķiet,
ka tavs nodoms ietekmē svētceļojumu. Ar vienu nodomu
mērot ceļu it kā ir vieglāk, bet
ar citu – smagāk. Nezinu, kā
to izskaidrot,» tā Līga.
Savukārt kā savu spilgtāko
notikumu ceļā līdz Aglonai
Līga atceras pašu pirmo svētceļojumu. «Bija ļoti agrs au-

gusta rīts, pļava – priesteris
tur noturēja Misi. Šo sajūtu
nevar aprakstīt. Man, jaunai
meitenei, šķita, ka Mise un
baznīca ir nešķiramas lietas,
bet tad es apjautu, ka arī pļava
var būt baznīca,» atklāj Līga.
Lai arī svētceļojumu Līga
uzsāka viena, Aglonu viņa
sasniegs kopā ar ģimeni: «Ikdienas dzīve, protams, ievieš
savas korekcijas, un vīrs šoreiz
darba dēļ svētceļojumam pievienosies vēlāk, taču Aglonā
visa ģimene būsim kopā.»

Kad pašas lepnība sāk
traucēt dzīvot
«Brīdī, kad paši tuvākie un mīļākie cilvēki tā pavisam skaidri acīs
pasaka to, ko tu vismazāk gribētu
dzirdēt, tu saproti – tā turpināties nevar. Jā, man ir jāatzīst, ka
man traucē dzīvot mana lepnība,
augstprātība un egoisms. Tieši no
šīm īpašībām vēlos atbrīvoties šajā
svētceļojumā,» atzīst Skaidrīte, kurai šis ir tikai otrais svētceļojums
uz Aglonu.
Pirmais – pagājušajā gadā – bijis
īsts pārbaudījums. Viņa pirmo
dienu mērojusi basām kājām un
jau dienas vidū sapratusi, ka diezin
vai aizies līdz galam. Abas pēdas
klājušas milzīgas tulznas. «Es pat
nezinu, kas man dāvāja spēku ceļu
turpināt. Kamēr tikām līdz tiltam
pie Bauskas, mani spēki bija pilnībā izsmelti. Taču tad piedzīvoju
tādu kā otro elpu, uzvilku kurpes
un gāju tālāk. Vakarā visas tulznas
pārsprāga un pa nakti savilkās.
Jau nākamajā dienā es varēju
turpināt ceļu. Teikšu godīgi, tas
bija brīnums,» stāsta Skaidrīte.
Viņa atzīst, ka pēc pirmā svētceļojuma viņas ikdiena patiesi
mainījusies. «Pēc tāda pārbaudījuma tu sevī daudz ko pārvērtē.
Sāc apzināties, ka tavi ikdienā
izteiktie vārdi var otru aizskart.
Tāpat rodas mīļums pret līdzcilvēkiem. Nenoliegšu, bija man arī
atkarība no televizora, taču pēc
svētceļojuma es vairs nevēlējos
televizoru skatīties, tāpat mani
vairs neinteresēja izklaides. Uzlabojās arī attiecības ģimenē. Šīs
pārmaiņas patiešām ir jūtamas,»
atzīst Skaidrīte, piebilstot, ka ar
vienu svētceļojumu visu dzīvi
nav iespējams pārveidot. «Paiet
laiks, un atkal tavā dzīvē iezogas
rutīna, tu aizmirsti par saviem
labajiem nodomiem. Tieši tāpēc
es šogad atkal dodos svētceļojumā,

lai turpinātu mainīties. Šoreiz
cīnīšos ar savu lepnību,» atklāti
saka Skaidrīte.
Viņas domubiedre Daiga, kura
kopā ar Skaidrīti devās viņas
pirmajā svētceļojumā, piebilst, ka
cilvēki nereti maldās, kā šaušalīgāko noziegumu minot slepkavību.
«Lode var nogalināt miesu, bet
nevar nonāvēt dvēseli. Turpretī vārds spēj nogalināt dvēseli.
Mēs slepkavojam ar vārdiem,
darbiem, bezdarbību, paši par to
nemaz neaizdomājoties. Cilvēkā
85 procenti ir garīgas būtnes, bet
tikai 15 procenti – fiziskas. Taču
mēs visu dzīvi vergojam šiem 15
procentiem, aizmirstot par nozīmīgāko. Vēl pirms desmit gadiem
man bija viss, par ko daudzi sapņo
– prestižs darbs, laba alga, cilvēku
cieņa, friziera apmeklējums divreiz
nedēļā, nevainojams manikīrs –,

bet es dzīvoju kā ellē. Griezos kā
vāveres ritenī, visu laiku nebija
gana, vajadzēja vēl un vēl, galva
nepārstāja domāt pat aizmigšanas
brīdī. Taču tad pienāk moments,
kad saproti, ka viss tas nesniedz
gaidīto gandarījumu. Mana dzīve
bija tukša. Nolēmu, ka tā dzīvot
nevēlos, un pati atteicos no tā visa.
Tagad man nav prestiža darba un
lielas algas, bet es esmu daudz
laimīgāka nekā pirms desmit gadiem, jo esmu sapratusi, ka dzīvē
vislielākā vērtība ir mīlestībai,
patiesai mīlestībai. Nekam citam
nav nozīmes – grezna dzīve nāk un
aiziet, bet patiesu mīlestību pret saviem tuvākajiem tev neviens nevar
atņemt,» pārdomās dalās Daiga.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
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Turpinās uzņemšana «Jauniešu
garantijas» programmās
 Anastasija Miteniece

Jaunieši vecumā no 17
līdz 29 gadiem, kuri
nestrādā algotu darbu, vēl var pieteikties
«Jauniešu garantijas»
izglītības programmām
profesionālās izglītības
iestādēs un bez maksas
gada laikā apgūt profesiju. Jelgavā pieteikties
mācībām ir iespējams
Jelgavas Amatu vidusskolā un Jelgavas tehnikumā.
Pieteikties «Jauniešu garantijas» programmām Jelgavā var
divās profesionālās izglītības iestādēs. Plašāko profesiju loku piedāvā
Jelgavas Amatu vidusskola, kur
šogad iespējams piereģistrēties
uz vienu no piecām programmām. Piemēram, metālapstrādes
programmā jauniešiem ir iespēja
izvēlēties starp lokmetinātāja,
atslēdznieka, frēzētāja vai virpotāja specialitāti, savukārt ēdināšanas pakalpojumu programmā
var iegūt konditora vai pavāra
kvalifikāciju. Papildus norisinās
reģistrēšanās šuvēju, frizieru un
vizāžistu mācībām. Jāpiebilst, ka
arī Jelgavas tehnikumā šogad ir
iespēja pieteikties autoatslēdznieka profesijas apgūšanai.
Jāņem vērā, ka pieteikšanās
paredzēta jauniešiem vecumā no
17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas,
vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. Pretendenti
nevar strādāt algotu darbu, būt
pašnodarbinātie vai atrasties
bērnu kopšanas atvaļinājumā,
vienlaikus esot darba attiecībās.
Tomēr pieteikties mācībām var
arī vakarskolu audzēkņi un ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību
tālmācībā vai studē nepilna laika
studiju programmās augstskolā.
Būtiski, ka mācību laikā jaunietis
saņem stipendiju 70 līdz 115 eiro
apmērā mēnesī – ar nosacījumu,
ka viņam nav neattaisnotu kavē-

jumu un nesekmīgu vērtējumu.
Projekts paredz nodrošināt arī
nepieciešamos mācību līdzekļus,
apmaksāt dienesta viesnīcu un
karjeras atbalsta pasākumus,
informē Valsts izglītības attīstības
aģentūras (VIAA) sabiedrisko
attiecību speciāliste Kristīne Keiča.
Būtiski, ka mācību laikā paredzēta arī 15 nedēļu kvalifikācijas
prakse, kad jaunieši pie darba devēja īstenos jauniegūtās zināšanas.
Šajā laikā nepieciešamības gadījumā tiks apmaksāti ceļa izdevumi
un naktsmītne – kopumā līdz 71
eiro mēnesī.
Pieteikšanās Jelgavas Amatu vidusskolā norisinās līdz 1.
septembrim. To iespējams veikt
darba dienās no pulksten 9 līdz
16 Akadēmijas ielā 25. Jautājumu
gadījumā var zvanīt pa tālruni
63022610 vai rakstīt pa e-pastu
avsk@izglitiba.jelgava.lv. Savukārt uzņemšana Jelgavas tehnikumā notiek līdz 18. augustam – no
pirmdienas līdz ceturtdienai laika
posmā no pulksten 8 līdz 17, bet
piektdienās no pulksten 8 līdz 15.
Dokumentu pieņemšana norisinās
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
37, 217. telpā. Jautājumu gadījumā iespējams zvanīt pa tālruni
63025605 vai rakstīt pa e-pastu
info@jelgavastehnikums.lv.
Ar visām «Jauniešu garantijas» profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem
un priekšrocībām var iepazīties
VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija, kā arī pilsētas
profesionālo iestāžu mājaslapās
www.jelgavastehnikums.lv un
www.javs.lv.
Projekta «Jauniešu garantija»
aktivitāte «Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana «Jauniešu garantijas»
ietvaros» tiek finansēta ar Eiropas
Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā
fonda atbalstu, kā arī no Latvijas
valsts budžeta. Jāpiebilst, ka šis
ir pēdējais gads, kad tiek īstenots
projekts «Jauniešu garantija».

JNĪP informēs par jaunumiem
mājas pārvaldīšanā
 Anastasija Miteniece

30. augustā pulksten
18 Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde
(JNĪP) aicina uz tematisku semināru par jaunieviestajiem dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas
maksas aprēķināšanas
noteikumiem, kas stājās
spēkā šī gada 21. jūlijā.
Jaunie Ministru kabineta noteikumi nosaka kārtību, kādā
dzīvojamās mājas pārvaldnieks
izveido dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu
tāmi kalendāra gadam, aprēķina
dzīvokļa, darbnīcas un nedzīvojamās telpas maksu par dzīvojamās
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, paziņo pārvaldīšanas
maksājumu apmēru kalendāra
gadam, informē par tāmē paredzētajām izmaksām, kā arī sagatavo
dzīvokļu īpašniekiem pārskatu
par pārvaldīšanas maksājumu
izlietošanu gadā. Jāpiebilst, ka
iepriekšējie noteikumi zaudēja
spēku 21. jūlijā.
Semināra mērķis ir informēt
klientus par pieņemtajiem noteikumiem. Piemēram, jauno
noteikumu 15. punkts nosaka
– pieņemot lēmumu par uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas
maksājumu apstiprināšanu vai

noraidīšanu, dzīvokļu īpašnieku
kopība nevar atteikties no obligāto
pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas un dzīvojamās mājas
uzturēšanas darbu plānā ietverto
darbu veikšanas. Piemēram, nav
iespējams atteikties no sanitārās
apkopes, siltumenerģijas piegādes,
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, sadzīves atkritumu
izvešanas, elektroenerģijas piegādes, dzīvojamās mājas esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas,
kā arī tehniskās apkopes. Uzturēšanas darbi ir arī pārvaldīšanas
darba plānošana, organizēšana
un pārraudzība, dzīvojamās mājas
lietas vešana, līguma slēgšana
par zemesgabala lietošanu, kā arī
informācijas sniegšana valsts un
pašvaldību institūcijām.
Seminārā piedalīsies Ekonomikas ministrijas Būvniecības un
mājokļu politikas departamenta
direktora vietnieks Mārtiņš Auders, JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis un JNĪP administratīvais direktors Jānis Zeltiņš. Vietu skaits
dalībai seminārā ir ierobežots, un
gadījumā, ja būs liels pieprasījums,
tas tiks rīkots atkārtoti.
Pieteikties semināram, kas 30.
augustā pulksten 18 norisināsies
Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāva
konferenču zālē, iespējams mājaslapā www.jnip.lv/seminars vai
pa tālruni 63081603. Informācija
par turpmāko semināru norisi būs
pieejama mājaslapā www.nip.lv.
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Ugunsdzēsējiem –
jauns auto ar celtni

3

Īsi
 Augustā vairākās pilsētas ielās
nepieciešamo remontdarbu dēļ uz
laiku tiks pārtraukta karstā ūdens
padeve. 10. augustā karstā ūdens padeve no pusnakts līdz pulksten 18 tiks
atslēgta Mātera ielā 23 un 25, Lielajā
ielā 13 un 15, kā arī Pasta ielā 24 un
26. Karstā ūdens atslēgumi gaidāmi
arī no 14. līdz 16. augustam. No 14.
augusta pulksten 8 līdz 15. augusta
pulksten 17 karstā ūdens nebūs Raiņa
ielā 16 un 18, Svētes ielā 5 un 7, kā arī
Mātera ielā 27 un 29. Savukārt no 15.
augusta pulksten 8 līdz 16. augusta
pulksten 17 karstā ūdens padeve tiks
pārtraukta K.Barona ielā 12, bet 21.
augustā no pulksten 8 līdz 18 karstais
ūdens nebūs pieejams Pērnavas ielā 10.
 Projekta «Kompleksu veselības
veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Jelgavas pilsētā,
I kārta» gaitā piedāvātās bezmaksas
veselību veicinošās vingrošanas
nodarbības iedzīvotāju grupām
vecumā virs 54 gadiem Jelgavas
poliklīnikā ir nokomplektētas, un
turpmāka pieteikšanās ir pārtraukta.

Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests
(VUGD) saņēmis astoņus jaunus specializētos automobiļus – piecas glābšanas un trīs
ķīmijas automašīnas
«Scania». Viena no tām
nonākusi VUGD Jelgavas daļā.
«Šis ir specializētais automobilis, kas ir īpaši piemērots glābšanas
darbu veikšanai sagruvušās ēkās
vai transportlīdzekļu izcelšanai
no ūdenstilpēm, jo tas ir aprīkots
ar celtni. Līdz šim mūsu rīcībā bija
tikai pamata glābšanas auto – bez
celtņa,» stāsta virsleitnants un
VUGD Zemgales reģiona brigādes
Jelgavas daļas vada komandieris
Raimonds Tukišs.
Aizvadītajā nedēļā Jelgavas daļā
notika mācības – ugunsdzēsēji

glābēji iepazina jaunā glābšanas
automobiļa ekipējumu un iespējas.
«Ja līdz šim gadījumos, kad no dīķa
nācās izcelt automašīnu, mēs to
veicām vilkšanas rezultātā, tad ar
celtņa palīdzību šis process noritēs
gan ērtāk, gan arī ātrāk,» tā Jelgavas daļas vada komandieris.
Jelgavas daļā šobrīd ir divi
pamata glābšanas automobiļi,
ar kuriem ugunsdzēsēji glābēji
dodas uz izsaukumiem, kā arī
viens rezerves automobilis, kas
tiek izmantots nepieciešamības
gadījumā. Tāpat Jelgavā ir pieejamas arī autokāpnes un konteinervedējs, kas aprīkots ar inventāru
dažāda veida glābšanas darbiem.
«Ugunsdzēsējs bez piemērota
aprīkojuma ir vienkāršs cilvēks,
tādēļ bez zināšanām un pieredzes
mums ir nepieciešams arī inventārs, un, pateicoties šim jaunajam
glābšanas automobilim, mēs savu
darbu varēsim veikt labāk,» vērtē
R.Tukišs.

VUGD pārstāve Inta Šaboha informē, ka jaunie automobiļi ir iegādāti VUGD Iekšējās drošības fonda
programmas projekta «Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta CBRNE un cilvēku izraisīto
katastrofu glābšanas darbu reaģēšanas spēju kapacitātes stiprināšana» ietvaros. Projekta mērķis ir
uzlabot VUGD reaģēšanas spējas
ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko
un kodolmateriālu apdraudējumu,
kā arī cilvēku izraisīto katastrofu
glābšanas darbu gadījumā.
Jāpiebilst, ka, turpinot papildināt specializēto transportlīdzekļu
klāstu ar jaunām automašīnām,
VUGD šogad kopumā saņems 38
jaunas un modernas ugunsdzēsības automašīnas. R.Tukišs norāda, ka Jelgavas autoparku plānots
papildināt arī ar automobili, kas
paredzēts darbam ķīmiski bīstamā
vidē – ar tā palīdzību iespējams
veikt arī ķīmiskā piesārņojuma
seku likvidāciju.

Nosvin 101. dzimšanas dienu
 Anastasija Miteniece

Foto: Ivars Veiliņš

2. augustā savu 101.
dzimšanas dienu kuplā
ģimenes lokā nosvinēja
jelgavniece Anna Saja.
«Gan mammas, gan
mūsu, bērnu, dzīves
gaitas nav bijušas vieglas, taču katru gadu
pulcējamies mūsmājās,
jo rūpējamies, mīlam un
cienām mūsu jubilāri,»
norāda gaviļnieces meita Marija Aivare.
Jubilāres mājās bija sapulcējušās piecas paaudzes, tostarp meitas
un dēli, kā arī mazmazmazbērni.
«Mammai pavisam ir septiņi bērni,
taču šobrīd esam palikuši pieci,»
stāsta Annas meita Marija, norādot, ka šoreiz ciemos atbraucis arī
brālis Nikolajs un māsa Vladislava,
bet vēl ģimenē ir vecākā meita
Vanda un brālis Jevgēnijs. «Vecmammai netrūkst arī mazbērnu,»
saka Annas kundzes mazmeita
Tatjana, norādot, ka ģimenē ir vairāk nekā 20 mazbērnu un daudzi
no viņiem ir jelgavnieki. «Mūsu ģimenes stāsts savijās ar Latviju, kad
mana vecākā māsa Vanda devās
darba gaitās uz kolhozu un viņai,
laižot pasaulē bērnu, mamma no
Baltkrievijas atbrauca palīgā auklēt jaundzimušo. Tā mūsu ģimene
palika uz dzīvi Latvijā,» stāsta
Annas kundzes meita Marija, atklājot, ka Jelgavā mamma strādāja
par slaucēju, savukārt vēlāk – gaļas
kombinātā. Jāpiebilst, ka Annas

kundzes gaitas lielāko dzīves daļu
bija pakārtotas tikai un vienīgi bērniem, jo viņa agri zaudējusi vīru,
kad bērni vēl bija mazi. Būdama
ticīga un krietna sieviete, viņa
dzīvi pavadījusi, glabājot uzticību
savu bērnu tēvam.
«Ikdiena nav viegla, jo aprūpe
mammai nepieciešama visu diennakti, taču viņa ir izaudzinājusi
krietnus cilvēkus, tādēļ palīgu
netrūkst,» norāda Annas kundzes
meita Marija, kura jau 40 gadus
dzīvo kopā ar māti un bijusi viņai
līdzās grūtākajās dzīves situācijās.
Spriežot par ilgās dzīves noslēpumu, Annas kundzes ģimene secina – viens no pamata iemesliem
neapšaubāmi ir ģenētika, tomēr
ne mazāk svarīgs ir arī veselīgs
dzīvesveids. Jāsaka, ka Annas
kundzei nekad nav bijuši kaitīgi
ieradumi. Tiesa, vecumdienās bez
tuvinieku atbalsta neiztikt, jo arī
šķietami vienkāršas darbības var

kļūt par īstu pārbaudījumu.
Savā dzimšanas dienā Annas
kundze sēdās pie bagātīgi klāta
svētku galda, saņēma dāvanas un
ziedus, taču lielākā vērtība katru
gadu saglabājas nemainīga – tā ir
viņas ģimene. «Mamma vienmēr
gaida savu dzimšanas dienu, jo
tad mēs visi esam kopā,» tā Annas kundzes meitas, piebilstot,
ka, neraugoties uz redzes un
dzirdes problēmām, mammai ir
nevainojama atmiņa. Arī svinību
laikā Annas kundzi varēja dzirdēt
uzstājoties – gan dungojot poļu
dziesmas, gan kavējoties atmiņās.
Pašvaldība jubilārei piešķīra
naudas pabalstu 143 eiro apmērā
veselības uzlabošanai. Pilsētas vārdā Annas kundzi un viņas meitu
Mariju, kas aprūpē māti, sveica Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Sociālās un medicīniskās aprūpes
centra vadītāja Larisa Ronzina un
darbiniece Irēna Prāva.

 Posmā no Uzvaras ielas 2a līdz
Uzvaras ielai 8 izvietoti pieci jauni apgaismojuma balsti, informē Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» elektrotīklu inženieris Andrejs
Bobikins. Viņš norāda, ka nolietojušies
ir ne tikai apgaismojuma balsti, bet arī
apgaismojuma kabeļu tīkls. «Ierīkojot
jaunos balstus, pieņemts lēmums nomainīt un daļēji atjaunot arī 200 metrus
garu apgaismojuma kabeļa posmu,» tā
A.Bobikins. Jāpiebilst, ka izvietoto balstu
augstums ir astoņi metri. Gaismekļu
maiņa nav paredzēta. Darbus, pamatojoties uz līgumsaistībām par ikdienas
uzturēšanu, veica SIA «Mītavas Elektra».
 Pilsētas teritorijā notiek soliņu
atjaunošanas darbi. Pagājušajā nedēļā nokrāsoti soliņi Lielupes labā
krasta gājēju promenādē, bet šonedēļ tiek laboti Uzvaras parka soliņi.
Lielupes labā krasta gājēju promenādē
kopumā nokrāsoti 32 soliņi, savukārt
Uzvaras parka estrādē paredzēta aptuveni 20 soliņu atjaunošana, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas
inženieris Edgars Rubenis. Viņš norāda,
ka apsekošanas laikā Uzvaras parkā soliņiem konstatētas nolietojuma pazīmes,
tādēļ nepieciešams mainīt arī atsevišķas
koka brusas. Ņemot vērā, ka soliņu
brusu izmēri ir nestandarta, aptuveni
56 brusas izgatavotas pēc pasūtījuma
un tiek montētas šonedēļ. Pēc montāžas darbiem sēdvirsmas paredzēts
nokrāsot. Darbus veic SIA «Kulk» un
SIA «Mītavas Elektra».
 19. augustā pulksten 11 Jelgavas
reģionālais Tūrisma centrs aicina
doties ekskursijā-ekspedīcijā «Veco
Jelgavu meklējot – 2». Ņemot vērā
lielo interesi un vēlmi iepazīt Jelgavas
vēsturi, tiek rīkota papildu ekskursija,
kas būs turpinājums jūlija beigās notikušajai. Gides Signes Lūsiņas vadībā
ekskursijas maršruts vedīs pa Katoļu,
Raiņa, Pasta un Mātera ielu, kur varēs
noskaidrot, kā šīs ielas izskatījās līdz
1944. gadam. Ekskursija sāksies 19.
augustā pulksten 11 no Trīsvienības
baznīcas torņa Akadēmijas ielā 1,
ekskursijas ilgums – 2 stundas. Dalības
maksa – 1,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Pieteikties
var iepriekš Tūrisma centrā pa tālruni
63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Plašāka informācija pieejama
mājaslapā www.visit.jelgava.lv.

Jelgavas tehnikums aicina
darbā pedagogus
2017./2018. mācību gadam

• Profesionālās izglītības skolotāju izglītības
programmā «Programmēšana».
• Profesionālās izglītības skolotāju izglītības
programmā «Datorsistēmas».
Prasības: 1. (koledžas) vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē.
• Profesionālās izglītības skolotāju izglītības
programmā «Metālapstrāde», iegūstamā
kvalifikācija – lokmetinātājs (MMA), (MAG).
Prasības: augstākā vai profesionālā vidējā
izglītība nozarē.
Sūtiet CV
pa e-pastu info@jelgavastehnikums.lv
vai zvaniet pa tālr. 27798803.
Jūsu pieteikumus gaidīsim
līdz 2017. gada 18. augustam.
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Ar energopārvaldības sistēmu
taupīs enerģiju
 Anastasija Miteniece

Šī gada martā Latvijā stājās
spēkā Energoefektivitātes
likums, kas noteica par pienākumu pilsētu pašvaldībām
ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu. «Galvenais
mērķis ir samazināt izdevumus par enerģiju, saglabājot
nemainīgu komforta līmeni,»
tā Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods,
norādot, ka ar sistēmas palīdzību varēs apjaust pašvaldības ēku vājos punktus un
racionālāk izmantot budžeta
līdzekļus nepieciešamajiem
uzlabojumiem.
Eiropas Savienības (ES) stratēģija
pēdējo gadu laikā ir uzlabot energoefektivitāti – nodrošināt maksimāli taupīgu
enerģijas patēriņu pilsētās, tādēļ, ieviešot šo pieeju, Latvijā pieņemta virkne
jaunu likumu. Viens no tiem paredz, ka
republikas nozīmes pilsētu pašvaldībām
jāievieš sertificēta energopārvaldības
sistēma «ISO 50001:2012», kas palīdzēs
lietderīgāk izmantot enerģiju infrastruktūras objektos. Kopš šī gada marta
sistēma darbojas arī Jelgavas pilsētā,
aptverot 21 pašvaldības ēku un divus
pilsētas apgaismojuma tīkla posmus.
«Ja mūsu iespējas un līdzekļi ir ierobežoti, mums ir jāanalizē siltumenerģijas
un elektroenerģijas dati, apjaušot, kur
un kādā veidā varam panākt mazāku
patēriņu, attiecīgi samazinot pašvaldības
izdevumus,» tā J.Strods, piebilstot, ka
sistēma palīdzēs piemērot vienotus risinājumus līdzīgās ēkās. Viņš skaidro, ka
gadījumā, ja ēka gada laikā vidēji patērē
200 kilovatstundas uz kvadrātmetru un
pēc renovācijas iespējams panākt uz pusi
mazākus rādītājus vai, līdzīgi kā Jelgavas
2. internātpamatskolas sporta hallē, pat
mazāk par 15 kilovatstundām kvadrātmetrā, ir vērts ieguldīt, lai sasniegtu
šādu rezultātu. Zemgales reģionālās
enerģētikas aģentūras (ZREA) direktore
Inga Kreicmane skaidro: «Svarīga ir arī
ietekmes uz vidi samazināšana, jo, tērējot
mazāk enerģijas, vienlaikus samazinām
arī CO2 un saistīto izmešu apjomu.»

Uzraudzīs 84 ēku
enerģijas patēriņu

Kā skaidro ZREA direktore, energopārvaldības sistēmas darbību nodrošina
energopārvaldnieks, kā arī vadības grupa,
tostarp sistēmā iekļauto ēku tehniskie direktori un saimniecības vadītāji. Vienreiz
mēnesī darba grupas pārstāvji nosūta
konkrēto ēku siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņa datus, kā arī enerģijas
patēriņu par publiskā apgaismojuma posmiem, savukārt energopārvaldnieks tos
pārbauda, apkopo un analizē. Reizi gadā
viņam ir jāizstrādā vadības pārskata ziņojums, kurā iekļauti priekšlikumi darbiem,
kas nākotnē nodrošinās zemāku enerģijas patēriņu. «Šobrīd sistēmā iekļautas
pārsvarā pēc 2014. gada renovētās ēkas,
tomēr nākotnē plānots, ka sistēmā tiks
apkopoti visi pašvaldības īpašumā esošie
nami un infrastruktūras objekti, kuriem
ir novērojams būtisks enerģijas patēriņš,»
tā I.Kreicmane. Viņa piebilst, ka Jelgavā
ir 84 pašvaldības īpašumā esošas ēkas,
tostarp arī neapsildāmi nami – garāžas
un kapu saimniecības ēkas.

No padomju līdz mūsdienu
energoefektivitātes
standartiem

«Viens no nozīmīgākajiem faktoriem,
kas sistēmā tiek uzraudzīts, ir siltumenerģija,» stāsta I.Kreicmane, norādot, ka pilsētā ir padomju laika apbūve.
«Laikā, kad šīs ēkas tika celtas, enerģija
bija daudz lētāka, un tās patēriņam, kā
arī vides jautājumiem netika pievērsta

īpaša uzmanība. Mūsdienu būvnormatīvi
pieprasa daudz augstāku energoefektivitātes līmeni,» tā I.Kreicmane. Viņa
skaidro, ka salīdzināt var tikai vienāda
profila namus, jo, piemēram, slimnīcā
vai baseinā enerģijas patēriņš vienmēr
būs lielāks nekā biroja ēkā. «Lai panāktu
augstāku energoefektivitāti padomju
laikā celtā namā, vislabākais risinājums
ir kompleksā renovācija. Atkarībā no
veikto būvdarbu apjoma un kvalitātes pēc
renovācijas apkures izmaksas samazinās
par 40–60 procentiem. Šobrīd no sistēmā
iekļautajām ēkām 19 ir siltinātas, viena
ir daļēji siltināta, savukārt viena nav
siltināta. «Ja ēka ir kvalitatīvi renovēta
un saņem siltumu no biomasas koģenerācijas stacijas «Fortum», varētu teikt,
ka sasniegts teju maksimālais rezultāts,»
atzīst I.Kreicmane, norādot, ka līdz ar
«Fortum» koģenerācijas stacijas izbūvi
mūsu pilsētā atjaunojamo energoresursu
izmantošana ir ļāvusi samazināt CO2 un
saistīto izmešu daudzumu, vienlaikus
samazinot arī pilsētas siltumapgādes
sistēmas atkarību no importētā kurināmā
– dabasgāzes. Jāpiebilst, ka centralizētai
apkurei ir pieslēgta 51 pašvaldības ēka,
kurā izvietotas pašvaldības institūcijas,
mācību, kultūras, sporta un citas iestādes.
Pamatojoties uz «Fortum Jelgava»
sniegto informāciju, lielākā daļa pašvaldības ēku vasaras sezonā tiek atslēgtas
no apkures, saglabājot karstā ūdens sagatavošanas iespējas. «Visi automātiskie
siltumpunkti, kādi ir vairumā ēku, paredz
iespēju neatslēgties no siltumenerģijas
piegādes, kas nodrošina automātisku apkures ieslēgšanu pie attiecīgi noregulētas

Lai uzlabotu energoefektivitāti, bērnudārzā «Sprīdītis» Tērvetes ielā plānota kapitālā renovācija – fasādes
siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, pagraba pārseguma atjaunošana, jauna divslīpju jumta un bēniņu
izbūve, ēkas ieejas mezglu pārbūve, kā arī siltumapgādes sistēmas atjaunošana iekštelpās. Projekta paredzētās izmaksas ir 588 235,29 eiro, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības pārvaldes projektu vadības sektora
Foto: Austris Auziņš
vadītāja Ineta Vintere.
izmaksas ir augstas, taču ilgākā laika
posmā tās atmaksājas. «Runājam par
tehniskiem risinājumiem. Proti, būtiski
ņemt vērā arī ēkas noslodzi un attiecīgi
regulēt apsildi,» tā V.Lauska. Viņa kā piemēru min situāciju, kad pēc pulksten 17
skolā, kurā nenotiek vakara nodarbības,
tiek automātiski pazemināta gaisa temperatūra, savukārt nākamajā rītā sistēma
atsāk apkuri attiecīgi laikapstākļiem.
Būtiski ir akcentēt faktu, ka vairumam
ēku Jelgavā ir viens kopīgs siltumenerģijas skaitītājs. Šī iemesla dēļ precīzi noteikt

Energopārvaldības sistēmā iekļautie pilsētas objekti
Nr.

Objekts

Adrese

Piezīmes

Siltumenerģijas
patēriņš kWh/
m2/2016.gadā

1

PII «Zīļuks»

Skautu iela 1a

siltināta

159,02

2

PII «Kāpēcīši»

Ganību iela 66

baseins; siltināts

171,91

3

PII «Ķipari»

Pulkveža Brieža iela 23a

baseins; siltināts

114,65

4

PII «Kamolītis»

Meiju ceļš 31

siltināta

89,71

5

PII «Pasaciņa»

Aspazijas iela 18

siltināta

171,51

6

PII «Vārpiņa»

Kronvalda iela 22

siltināta

142,51

7

PII «Zemenīte»

Blaumaņa iela 14

siltināta

168,26

8

2. pamatskola

Sarmas iela 2

siltināta

9

3. sākumskola

Uzvaras iela 10
siltināta
Pulkveža Oskara Kalpaka
10 4. sākumskola
siltināta
iela 34
dzīvojamais korpuss;
11 1. internātskola
Institūta iela 1
siltināts
12 2. internātpamatskola Filozofu iela 50
skola kopā ar halli

80,35
114,81
67,25
141,67
161,54

13 4. vidusskola

Akmeņu iela 1

siltināta

76,01

14 5. vidusskola

Aspazijas iela 20

siltināta

69,81

15 6. vidusskola

Loka maģistrāle 29

baseins; siltināts

55,35

16 Vakara vidusskola

Skolotāju iela 8

siltināta

98,51

17 Amatu vidusskola

Akadēmijas iela 25

128,19

18 Amatu vidusskola

Elektrības iela 8

19 PII «Sprīdītis»

Tērvetes iela 6

siltināta
metālapstrādes
darbnīcas; siltinātas
nesiltināta

20 Kultūras nams «Rota» Garozas iela 15
siltināts
«Pilsētsaimniecības» Pulkveža Oskara Kalpaka
21
siltināta
biroja ēka
iela 16a
temperatūras vēsākā laikā. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas šo iespēju Jelgavā
izmanto tikai dažas ēkas,» tā «Fortum Jelgava» pārstāve Guntra Matisa, norādot,
ka vienā no sistēmas objektiem siltum
enerģija apkurei izmantota arī šī gada
jūnijā. Jāpiebilst, ka jūlija sākumā pilsētā
darbību uzsāka jauns energopārvaldnieks
SIA «Smart Meter», kas turpmāk strādās
ar pašvaldības energopārvaldības sistēmu – veiks apsekošanas darbus, kā arī
analizēs situāciju un piedāvās iespējamos
risinājumus. Uzņēmuma projektu vadītāja Viola Lauska skaidro, ka viens no
izdevīgākajiem variantiem ir nodrošināt
ēkā automātisko siltummezglu. Tiesa,

128,37
231,35
110,03
171,31

to, cik liels siltumenerģijas apjoms tiek
izmantots karstā ūdens sagatavošanai
un cik apkurei, ir neiespējami.

Lielākais izaicinājums
– ēku ventilācija

Enerģijas patēriņš ir saistīts arī ar
ventilāciju, kas bieži vien ēkās ir nepietiekama. «Siltums aizplūst katru reizi,
kad, piemēram, aukstā laikā tiek atvērts
logs. Šī iemesla dēļ būtisks jautājums ir
par to, kāda ventilācijas sistēma ir ierīkota konkrētajā namā,» tā I.Kreicmane.
«Energopārvaldības sistēmas audita
laikā konstatēts, ka daudzviet ventilācija
būtu jāuzlabo, savukārt mūsdienīgākais

risinājums ir rekuperācijas sistēmas, kas
nodrošina siltuma atgūšanu no izplūstošā
siltā gaisa. Tiesa, šādas sistēmas un to
izbūve ir salīdzinoši dārga,» tā I.Kreicmane, piebilstot, ka situācijas kontrolēšanai
telpā katrā izglītības iestādē ir ieteicams
nodrošināt vienu vai vairākas temperatūras, mitruma un CO2 kontroles ierīces
jeb «datu logerus». Tie atļauj pastāvīgi
monitorēt telpas mikroklimatu un veikt
tā izmaiņu analīzi datorizētā formā.
V.Lauska norāda, ka viens no obligātiem nākotnes pasākumiem Jelgavā būs
darbinieku izglītošana. «Jāsaprot, ka
gudra un mūsdienīga tehnika un risinājumi ir efektīvi, taču viss process ir jāsāk
ar to darbinieku izglītošanu, kuri šajās
ēkās uzturas,» tā V.Lauska, skaidrojot,
ka patēriņš cieši saistīts ar cilvēku ieradumiem. Proti, viens no svarīgākajiem jautājumiem izglītības iestādēs ir vēdināšana
jeb gaisa apmaiņas principi. Piemēram,
ne vienmēr tiek ievērots princips, ka
īslaicīgi atvērt visus logus brīdī, kad telpā
neatrodas cilvēki, ir efektīvāk nekā visu
dienu turēt vaļā vienu logu. «Tas ir darbs
ar cilvēkiem, paplašinot viņu redzesloku
un mainot domāšanu,» tā V.Lauska.

LED gaismekļi publiskā
apgaismojuma posmos

ZREA pārstāve stāsta, ka uzlabojumi
pastāvīgi tiek veikti arī publiskā apgaismojuma sektorā, kur būtisks ir ne tikai
apgaismojums, bet arī tā pārvaldīšanas
veids, piemēram, apgaismojuma intensitātes regulēšana, kad varam samazināt
spuldzes jaudu atbilstoši faktiskajiem
laika apstākļiem,» skaidro I.Kreicmane.
Savukārt pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs
norāda, ka ar LED lampām ir aprīkoti
aptuveni 22 procenti no visa ielu apgaismojuma tīkla, tādējādi ļaujot būtiski
ietaupīt līdzekļus par elektroenerģiju.
Viņš stāsta, ka modernie gaismekļi, kuri
aizvieto nātrija lampas, piesaistot ES
līdzfinansējumu, atmaksājas divu līdz
trīs gadu laikā. «Ar pakāpenisku pāreju
uz LED lampām mums izdevies ietaupīt
līdz pat 40 tūkstošiem eiro gadā,» atzīst
M.Mielavs. Jāpiebilst, ka šobrīd sistēmā
tiek uzraudzīti atsevišķi apgaismojuma
posmi. «Viens no tiem atrodas Akmeņu ielā (no Imantas ielas līdz Brīvības
bulvārim), savukārt otrs – Tērvetes ielā
(no Rūpniecības ielas līdz Pogu lauku
ceļam),» norāda pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece
Sandra Liepiņa, skaidrojot, ka visu pilsētas gaismekļu nomaiņas rezultātā tiktu
sasniegts maksimāls energoefektivitātes
līmenis. Taču jāņem vērā, ka tas ir dārgs
process, tādēļ nomaiņa notiek pakāpeniski, un šobrīd pastiprināta uzmanība tiek
pievērsta pie gājēju pārejām izvietotajiem
gaismekļiem.

Uzlabojumi balansē
ar budžeta iespējām

«Izskatot renovācijas projektus, tiek
vērtēts, kādas investīcijas nepieciešamas,
lai ēku padarītu energoefektīvu, kā arī
kādas būs ekspluatācijas izmaksas ilgākā
laika periodā,» tā I.Kreicmane, atklājot,
ka dažiem projektiem izdevies piesaistīt
ERAF finansējumu, savukārt citiem
finansiālie līdzekļi piešķirti no valsts
budžeta. Piemēram, šobrīd saskaņā ar
pilsētas investīciju plānu un energopārvaldības sistēmā plānoto no pašvaldības
un valsts budžeta paredzēts finansēt
remontdarbus septiņās pilsētas izglītības
iestādēs. Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi 80 tūkstošu eiro vērtībā
paredzēti Jelgavas 2. internātpamatskolā
un Jelgavas 2. pamatskolā. I.Kreicmane
skaidro, ka situācijas ir dažādas. «Ir skolas, kur sienu energoefektivitāte ir laba
un jānomaina tikai logi, savukārt eksistē
arī nami, kuros nepieciešamo rezultātu
var sasniegt tikai pēc kompleksas renovācijas,» tā I.Kreicmane, kā piemēru minot
bērnudārzu «Sprīdītis» Tērvetes ielā, kas
starp sistēmā iekļautajām ēkām šobrīd ir
sasniedzis augstākos enerģijas patēriņa
rādītājus. Vidējais siltumenerģijas patēriņš ēkā gadā ir 231,35 kilovatstundas
kvadrātmetrā, savukārt pēc projekta
realizācijas plānots, ka tas veidos 84,45
kilovatstundas kvadrātmetrā gadā,» tā
I.Kreicmane. Būtiski, ka sistēmā iekļautās ēkas uzraudzīs arī pēc renovācijas,
lai pārliecinātos par to energoefektivitāti
ilgākā laika posmā.
Jāpiebilst, ka tuvākajā laikā plānoti
arī citi darbi, kas ļaus samazināt enerģijas patēriņu. Piemēram, Jelgavas 3.
sākumskolā notiks gaismas ķermeņu
nomaiņa. Savukārt Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas 4. vidusskolā un Jelgavas
6. vidusskolā paredzēta sildķermeņu un
gaismas ķermeņu nomaiņa. Jelgavas 1.
internātskolā plāno īstenot skolas ēkas
daļu pamatu siltināšanu, kā arī jumta
nesošo konstrukciju nomaiņu un bēniņu
siltināšanu.
Sistēmas jaunais energopārvaldnieks,
iepazīstoties ar pašvaldības ēku datiem
Jelgavas pilsētā, secina, ka līdz šim
resursi tērēti lietderīgi un plānveidīgi,
taču virkne uzlabojumu vēl tikai sekos.
«Pilsēta ir spērusi soli pareizajā virzienā,
viena no pirmajām ieviešot sistēmu, jo,
tikai apjaušot kopējo situāciju, iespējams
panākt uzlabojumus,» tā V.Lauska,
uzsverot, ka nākotnē plānots ieviest IT
risinājumu, ar kura palīdzību datus būs
vieglāk sistematizēt, papildināt sistēmu
ar pašvaldības ēkām, publiskā apgaismojuma posmiem, kā arī turpmāk nākotnē
– ieviest transporta sadaļu. Savukārt jau
novembrī jaunais energopārvaldnieks
gatavos audita ziņojumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Ceturtdiena, 2017. gada 10. augusts

BK «Jelgava» vadīs
Gatis Justovičs

BK «Jelgava» galvenā
trenera amatā apstiprināts jelgavnieks Gatis
Justovičs. Šonedēļ BK
«Jelgava» viņa vadībā
atsākusi treniņus – tajos piedalās gan
aizvadītās sezonas komandas spēlētāji,
gan Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas audzēkņi. Augusta beigās tiks
rīkoti atklātie treniņi, kuros interesenti
varēs atrādīt sevi komandas vadībai.
«Jelgavā būs atgriezušies studenti, un
varbūt interesi izrādīs vēl kāds spēlētājs,
kas varēs mums palīdzēt,» norāda G.Justovičs. Šajā sezonā BK «Jelgava» turpinās
spēlēt Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijā,
kurā pērn kļuva par čempioniem.

Piekāpjas tikai lielvalstīm

Cīkstonis Alberts Jurčenko pasaules junioru čempionātā izcīnījis devīto vietu. «Tas
Latvijai ir labs rezultāts,» atzīst A.Jurčenko
treneris Vladimirs Smirnovs. Treneris norāda, ka svara kategorijā līdz 74 kilogramiem
sacentās 26 sportisti un uzvarēja ASV
cīkstonis. Otrajā vietā ierindojās Uzbekistānas sportists, savukārt trešais – cīkstonis
no Indijas. Trijniekam seko citu lielvalstu
sportisti, un devītais ir Alberts. «Nav viegli
sacensties ar valstīm, kurās ir daudz vairāk
iedzīvotāju un kur cīņas sports ir nacionālais sporta veids,» tā V.Smirnovs. Nākamais
starts Albertam gaidāms pasaules U–23
čempionātā novembrī. Aprīlī A.Jurčenko
izcīnīja devīto vietu U–23 Eiropas čempionātā, bet jūnijā junioru Eiropas čempionātā
viņš ieguva piekto vietu.
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SPORTS
Uzvar «Sportland»
kausa kopvērtējumā

Noslēgusies «Sportland» kausa izcīņa vieglatlētikā. Divi Jelgavas
Bērnu un jaunatnes
sporta skolas vieglatlēti
iekļuvuši kausa izcīņas
kopvērtējuma labāko
trijniekā. Anna Ševčenko ir labākā 400 metru skrējienā, savukārt
Artūrs Isajevs ir trešais
gan tāllēkšanā, gan sprinta distancē.
«Kopumā bija pieci kausa izcīņas posmi,
un kopvērtējumā tika ņemti vērā trīs
no tiem,» skaidro Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas trenere Aļona
Fomenko.

Atbrīvo treneri

FK «Jelgava» pārtraucis sadarbību ar
galveno treneri Aleksandru Kurtejanu.
Darba attiecības pārtrauktas pēc abpusējas
vienošanās neapmierinošu komandas rezultātu dēļ. Komanda A.Kurtejana vadībā
aizvadīja 19 spēles – «SynotTip» futbola
Virslīgā, Latvijas kausā, UEFA Eiropas līgā
–, izcīnot astoņas uzvaras (divas uzvaras
pret «Babīte/Dinamo» tika anulētas) un
divreiz spēlējot neizšķirti. Tāpat pārtrauktas darba attiecības ar galvenā trenera
asistentu Dmitriju Kalašņikovu. Jau uz 5.
augusta Virslīgas spēli pret FK «Ventspils»
komandu gatavoja galvenā trenera vietas
izpildītājs Dāvis Caune kopā ar asistentu un
spēlējošo treneri Valēriju Redjko. Šajā spēlē
piedzīvots zaudējums ar 0:1. Nākamā spēle – 13. augustā ZOC pret FK «Spartaks».

Jelgavas kanoiste startēs
pasaules čempionātā
 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Limbažos norisinājās Latvijas
čempionāts smaiļošanā un
kanoe airēšanā, kas vienlaikus bija arī atlases sacensības
dalībai pasaules čempionātā.
No Jelgavas tiesības piedalīties
pasaules čempionātā ieguva
kanoe airētāja Jūlija Gutova.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) treneris Sergejs Bobkovs
informē, ka J.Gutova Latvijas čempionātā uzvarēja gan 200, gan arī 500
metru distancē vieniniekos, bet pasaules
čempionātā viņa startēs tikai 200 metros.
«Pasaules čempionātā 500 metru distance
tiks organizēta tikai divniekiem, taču Jūlijai nav pārinieces, tāpēc viņa startēs tikai
vieniniekos 200 metros,» norāda treneris.
Pasaules čempionāts notiks 24.–27. augustā Čehijā, un Jūlijai tā būs debija pasaules
čempionātā pieaugušajiem. Pati 17 gadus
vecā J.Gutova neslēpj, ka uzvara Latvijas
čempionātā viņai bija negaidīta, ņemot
vērā, ka laikapstākļi airēšanai bija slikti –
traucēja gan vējš, gan viļņi. Jūlija piebilst,
ka pirms pasaules čempionāta viņa vēl
piedalīsies starptautiskā nometnē, kas
popularizē sieviešu kanoe airēšanu. Ar šo
sporta veidu jauniete nodarbojas ceturto
gadu. Viņa mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā, kas ļauj apvienot mācības un divreiz
dienā saplānotos treniņus.
Kvalificēties pasaules čempionātam
cerēja arī šī brīža labākais Jelgavas kanoists Roberts Lagzdiņš, taču 1000 metru
distancē sportists izcīnīja vien trešo vietu.
Viņu apsteidza olimpietis Dagnis Iļjins (ieguva otro vietu) un liepājnieks Aivis Tints

No 22. līdz 30. jūlijam Ungārijā notika Eiropas Jaunatnes olimpiāde, kurā Latviju
pārstāvēja arī četri Jelgavas
sportisti. Lai gan šoreiz no
sacensībām mūsējie atgriezušies bez medaļām, toties
iegūta milzīga pieredze un
sajusta īsta olimpisko svētku
atmosfēra.
Latvijas izlases sastāvā kopumā šajā
Eiropas Jaunatnes olimpiādē bija iekļauti
53 sportisti, kuri startēja septiņos sporta
veidos. Jelgavu šajās nozīmīgajās sacensībās pārstāvēja džudiste Milēna Rinkeviča,
kanoists Aleksejs Ševcovs un smaiļotāja
Katrīna Smiltniece, kā arī peldētājs Didzis Rudavs.
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas vadītāja Zelma Ozoliņa atzinīgi vērtē
skolas audzēkņa D.Rudava startu, kurš
100 metros brasā ierindojās augstajā 10.
vietā. «Didzim šī olimpiāde bija pirmais

Sporta pasākumi
12. augustā – Jelgavas makšķerēšanas
festivāls (Lielupes labā krasta promenādē). Pulksten 9 – fīdermakšķerēšana
(jāpiesakās līdz 7. augustam pa e-pastu
barsmcb@gmail.com, dalības maksa
20 €), no pulksten 11 līdz 14 – bērnu mācības pludiņmakšķerēšanā (bez maksas).
13. augustā pulksten 16 – Virslīgas
spēle futbolā: FK «Jelgava» – FK «Spartaks» (ZOC).
16. augustā pulksten 12 – LJČ spēle
futbolā U-13: JFA «Jelgava» – SK «Babīte»
(ZOC).
19. augustā pulksten 11 – LJČ spēle
futbolā U-13: «Jelgavas BJSS» – AFA
«Olaine» (ZOC).
19. augustā pulksten 15 – Latvijas
2. līgas futbola čempionāta spēle: FK
«Senči» – FK «Roja/Kolka» (ZOC).
20. augustā pulksten 10 – Latvijas rallijkrosa kausa izcīņas 4. posms
(«Rullītī»).
23. augustā pulksten 18 – Virslīgas
spēle futbolā: FK «Jelgava» – FC «Rīga»
(ZOC).
24. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2017»
11. kārta (Mangaļos).
26. augustā pulksten 12 – Jelgavas
pilsētas čempionāta pludmales volejbolā
finālposms (Pasta salā).

SIA «FLORA» (reģ.Nr.41702000121) –
viens no vadošajiem koka logu un durvju ražošanas
uzņēmumiem Latvijā – aicina darbā
TEHNISKĀS DAĻAS VADĪTĀJU

17 gadus vecā jelgavniece Jūlija Gutova
augusta beigās startēs
pasaules čempionātā
kanoe airēšanā, un tā
viņai būs debija šāda
mēroga sacensībās pieaugušo konkurencē.
Foto: Ivars Veiliņš
(uzvarēja), kurš, pēc trenera S.Bobkova
domām, šosezon ir spēcīgākais kanoists
Latvijā šajā distancē.
Par Latvijas čempioniem kļuva BJSS
kanoisti Matīss Ozols, kurš pārī ar Brocēnu sportistu Ansi Grišānu uzvarēja
divniekos 200 un 500 metros, un Boriss
Lonskis, kas ar partneriem triumfēja
četriniekā 200 un 1000 metros. Tāpat
Jelgavas kanoisti izcīnīja zeltu 4x200
metru stafetē (sastāvā – R.Lagzdiņš,
M.Ozols, Aleksejs Ševcovs un Vitālijs
Upenieks) un četriniekos 500 metros
(sastāvā – R.Lagzdiņš, M.Ozols, A.Šev-

covs un Jurijs Ševcovs). Smaiļotāju vidū
čempiona titulu ieguva Lāsma Liepa
no ūdens sporta kluba «Barons» vieniniekos 200 metros un Mārtiņš Veispals
no «Barona» pārī ar Murjāņu sporta
ģimnāzijas pārstāvi Robertu Pumpu
divniekos 200 un 500 metros, kā arī
četriniekā 1000 metros.
Jāpiebilst, ka šajā čempionātā uz
ūdens atgriezās arī jelgavniece, Spīdolas
ģimnāzijas sporta skolotāja Elīna Ēdole,
kura startēja kanoe vieniniekos 200 un
500 metros. «Latvijas čempionātā pēdējo
reizi piedalījos 2013. gadā,» viņa norāda,

piebilstot, ka nolēmusi atgriezties tā iemesla dēļ, ka šim sporta veidam veltījusi
15 gadus. Tā kā intensīvus treniņus Elīna
atsākusi tikai pirms diviem mēnešiem,
viņa sev par mērķi izvirzījusi čempionātā
noskaidrot to, kādā fiziskajā formā sportiste ir šobrīd, lai saprastu, kas jāuzlabo.
«Sieviešu kanoe airēšana ir iekļauta Tokijas olimpisko spēļu programmā 2020.
gadā, kas paver jaunas iespējas gan
finansējuma piesaistē, gan sportiskajā
ziņā, tāpat arī sporta veids no tā tikai iegūs,» norāda E.Ēdole, kura šobrīd pārstāv
Ozolnieku airēšanas klubu.

Pārstāv Latviju Eiropas Jaunatnes olimpiādē
 Krišs Upenieks
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šāda mēroga starts karjerā. Pirms tam
viņš bija izcīnījis pirmo vietu Baltijas čempionātā. Viņš ir ļoti darbīgs puisis, turklāt
saņem lielu atbalstu no savas ģimenes,
kas arī nav mazsvarīgi, un ne visiem tā
ir. Didzim ir arī stabila nervu sistēma, un
treniņos viņš sevi nežēlo, uzklausot visu,
ko treneri viņam cenšas iemācīt. 10. vieta
ir ļoti pozitīvi vērtējams rezultāts – viņš
no Latvijas peldētājiem, puišiem, bija
labākais. Didzis ir izteikts sprinteris, ko
viņš arī pierādīja. Vēl labāku rezultātu
viņam, iespējams, būtu izdevies sasniegt
50 metros, taču šāda distance Eiropas
Jaunatnes olimpiādē nebija iekļauta,» tā
par peldētāja startu teic Z.Ozoliņa.
Goda pjedestālam pietuvojās arī kanoists A.Ševcovs, kurš Latvijas godu sekmīgi
aizstāvēja 500 metros vieniniekos – viņš
veiksmīgi pārvarēja kvalifikāciju, iekļuva
pusfinālā un noslēgumā kvalificējās B
finālam. Ar rezultātu 2:05,921 A.Ševcovam noslēgumā septītā vieta. 200 metros
viņam gan neizdevās iekļūt pusfinālā.
«Alekseja sasniegtais rezultāts ir labs, jo
savā vecuma grupā viņš ir septītais ātrā-

kais Eiropā,» norāda sportista treneris
Sergejs Bobkovs, piebilstot, ka dalība Eiropas Jaunatnes olimpiādē mūsu jauniešiem
jau ir vērtējams kā nozīmīgs panākums.
Smaiļošanā Jelgavu pārstāvēja
K.Smiltniece. Jelgavniece startēja 500
metros vieniniekos, 200 un 500 metros
divniekos, kā arī 200 un 500 metros
četrinieku jauktajā komandā. Labākais
rezultāts viņai bija 200 metru četriniekā,
šajā disciplīnā sasniedzot pusfinālu.
Džudistei M.Rinkevičai olimpiādē
neizdevās sasniegt maksimumu – jau
pirmajā cīņā viņa piedzīvoja zaudējumu
pret Norvēģijas sportisti. «Tā bija lieliska
nedēļa Ungārijas pilsētā Ģērā. Sacensību
atmosfēra tika veidota kā īstās olimpiskās
spēlēs. Mēs, Latvijas sportisti, atbalstījām
viens otru, neraugoties uz to, kurā sporta veidā katrs no mums startē. Džudo
komandā, ieskaitot mani, bija desmit
sportisti. Pašai diemžēl sacensības neizdevās – zaudēju norvēģietei. Šo cīņu noteikti
varēju uzvarēt, jo tās norises laikā jutu
savas priekšrocības un biju gandrīz pārliecināta, ka uzvarēšu. Var teikt, ka zaudēju

vienas kļūdas dēļ, tāpēc man pašai ir
ļoti skumji par piedzīvoto zaudējumu,»
norāda džudiste. Neveiksmi kompensēja
Latvijas komandas saliedētība un fakts,
ka sportiste ieguvusi jaunus draugus no
dažādām Eiropas valstīm.
Latvijai šajās sacensībās kopumā
divas medaļas – smaiļotāju divnieks
Edvards Ceipe un Nauris Tomsons Ungārijā izcīnīja sudraba godalgu, savukārt
džudists Artjoms Galaktionovs ieguva
bronzas medaļu svara kategorijā līdz 66
kilogramiem. Latvijas sportisti startēja
vieglatlētikā, peldēšanā, vingrošanā,
tenisā, džudo, kanoe airēšanā, kā arī
riteņbraukšanā, taču šoreiz sacensībās
nepiedalījās neviena Latvijas komandu
sporta spēļu izlase.
Eiropas Jaunatnes olimpiāde notiek
ik pēc diviem gadiem, un tajā startē 50
Eiropas valstu sportisti vecumā no 15 līdz
18 gadiem. Latvijas sportisti piedalījušies
visās olimpiādēs, izņemot pirmo, un kopumā izcīnījuši vairāk nekā 30 medaļu.
Pieci Jelgavas sportisti piedalījās arī
iepriekšējā olimpiādē – 2015. gadā.

UZDEVUMI:
• Vadīt, organizēt, kontrolēt un pilnveidot tehniskās
daļas darbu;
• Nodrošināt uzņēmuma tehnoloģisko procesu darbību;
• Atbildēt par uzņēmuma tehnisko nodrošinājumu;
• Organizēt rezerves daļu un materiālu iepirkumu;
• Pārzināt tehniskos resursus un rūpēties par to efektīvu
darbības nodrošināšanu;
• Organizēt un saskaņot iekārtu atjaunošanas un
uzturēšanas remontdarbu plānus un to izpildi;
• Remontēt iekārtas un ar tām saistītos mezglus
(mehāniska un elektroniska rakstura);
• Pilnveidot uzņēmuma tehnisko struktūru un optimizēt resursus;
• Piedalīties tehniskās daļas budžeta plānošanā un izpildē;
• Piedalīties tehnisko projektu izstrādē un realizācijā;
• Pārzināt enerģētisko iekārtu darbību;
• Sadarboties ar pārējo uzņēmuma struktūrvienību vadītājiem tehnisko jautājumu jomā un ārpakalpojumu sniedzējiem.
PRASĪBAS kandidātiem:
• Vidējā speciālā izglītība elektrotehnikā tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• 3 gadu veiksmīga darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• Vēlams sertifikāts ugunsdrošības jomā;
• Vēlama darba pieredze ražošanas uzņēmumā;
• Struktūrvienības darba plānošanas un organizēšanas prasmes;
• Teicamas latviešu, krievu valodas zināšanas;
• Vēlamas angļu, vācu valodas zināšanas;
• Labas iemaņas darbā ar datoru;
• Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta
atbildības sajūta;
• Spējas rast risinājumus nestandarta situācijās un
noturība pret stresu;
• Zināšanas par darba aizsardzību;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
PIEDĀVĀJAM:
• Interesantu un atbildīgu darbu pieredzējušā un
mūsdienīgā uzņēmumā;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Pieredzējušu kolēģu un vadības atbalstu;
• Iespēju apliecināt savas spējas un prasmes.
Darba vieta: Tērvetes iela 85, Jelgava.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Tehniskās daļas
vadītājs/-a» lūdzam sūtīt pa SIA «Flora»
e-pastu flora@flora.lv līdz 28.08.2017.
Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz darba pārrunām uzaicinātos pretendentus.

Piedāvā darbu
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis» (reģ.Nr.43602011254) aicina darbā
pirmsskolas izglītības skolotāju un auklīti. Adrese – Pērnavas iela 16, Jelgava. T.63011290,
mob.20021871.
Senija Kraukle piedāvā darbu autovadītājam ar savu automašīnu. T.24848212.

Atrasts
Būriņu ceļā 2. augustā atrastas brilles.
T.25354363.

Aizsaulē aizgājuši
EDGARS GUDAVIČS (1970. g.)
ARTŪRS BALODIS (1930. g.)
LEONĪDS KUŅICKIS (1948. g.)
ANDRIS PLĀCIS (1941. g.)
MĀRTIŅŠ VĪTOLS (1920. g.).
Izvadīšana 11.08. plkst.14 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 14. augusts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2483.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Vasara Ungārijā. Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Ielas garumā. Šampēteris. Volguntes iela (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. 19.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 39.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2483.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.). 9.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Saknes debesīs. Aglona.
22.00 Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Tautas Krusta ceļš.
0.05 Nakts ziņas. 0.14 Sporta ziņas. 0.16 Laika ziņas.
0.20  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
0.50  Ceremonija. ASV romantiska komēdija. 2010.g.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Semija piedzīvojumi 2. Beļģijas animācijas filma. 2012.g.
8.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 18.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
12.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no Londonas.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Nanotehnoloģijas elektromobiļos. Dokumentāla filma.
14.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.25  Neredzamā fronte. Dokumentāla filma.
17.00 JAUNA SEZONA. Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 JAUNA SEZONA. Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Alpi. Klinšu ērgļa valstība. Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 203.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.45 Raimonds Pauls. «Dueti» –
Veronika Plotņikova un Marts Kristiāns Kalniņš.*
1.30 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. Seriāls. 1.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.05 Televīzijas veikals.
10.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.30 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 115.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 179. un 180.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 9.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 29.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 29.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 136.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.). 28.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Puisis no kapsētas. Krievijas komisks trilleris. 2015.g.
0.10 Amerikāņi 4. Seriāls. 12.sērija.
1.00 Attīstības kods 3.
1.25 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 8.sērija.
2.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 136.sērija.
2.55 Degpunktā 7.
3.20 900 sekundes.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 15.sērija.
5.50 «Gatavo 3» 5.
6.15 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 16. un 17.sērija.
7.10 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.35 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 Fantastiskais četrinieks un Sudraba sērfotājs. ASV, Vācijas
un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
10.50 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 22.sērija.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 18. un 19.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 29. un 30.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 59.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 9.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 60.sērija.
21.00 JAUNA SEZONA. Īstie veči 2.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 9.sērija.
23.00 JAUNA SEZONA. Motīvs? 4. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
24.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 9.sērija.
0.55 Sveika, Rīga!
1.30 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 14.sērija.
1.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 29. un 30.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 60.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

TV PROGRAMMA

Otrdiena, 15. augusts
LTV1

Trešdiena, 16. 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. 2484.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 41.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Province. Baltkrievija.*
11.50 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
12.00 Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Svētā Mise.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 20.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2484.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.). 10.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Baiga vasara. Latvijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2000.g.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30  Artūrs Ņūmens. ASV drāma (ar subt.). 2012.g.
1.15 Sajūti Latgali!*
1.45 Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga.*

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. 2485.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 42.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
12.10 Personība. 100 g kultūras.*
13.10 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.25 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
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. 21.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 41.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2485.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.). 11.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 TV PIRMIZRĀDE. Degošais. Dokumentāla filma.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Vera 5. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
0.55 Sajūti Latgali!*
1.25 Folkloras programma «Klēts». Danču muzikanti.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 19.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.25 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Polija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 203.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 23.sērija.
20.05  Hēdoniskā Havana. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 204.sērija.
21.55  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
22.50  Neredzamā fronte. Dokumentāla filma.
0.25  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 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. Seriāls. 2.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 116.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 181. un 182.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3.
ASV realitātes šovs. 2010.g. 10.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5.
Kulinārijas šovs. 30.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 137.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Vasara kalnos. Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 12.sērija.
0.05 Varas spēles. Seriāls. 7.sērija.
0.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 137.sērija.
1.40 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 16.sērija.
5.50 Iespējams tikai Krievijā 4.
6.15 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 18. un 19.sērija.
7.10 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.35 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 Daktere Dūlitla: miljons dolāru krancis. ASV komēdija. 2009.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Motīvs? 4. Seriāls. 1.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 20. un 21.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 60.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. Seriāls. 10.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2.
Krievijas seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 61.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 10.sērija.
22.05 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
23.05 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
24.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 10.sērija.
1.00 Bulta. Seriāls. 16.sērija.
1.50 UgunsGrēks 17. Seriāls. 31. un 32.sērija.
3.00 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 61.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

LTV7
5.00 SeMS. Laboratorija.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
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  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 20.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.55  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
13.00 Darbs planētas labā. Ūdens bez robežām. Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits.*
13.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
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. 204.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Maiami: stāsts par divām pilsētām.
Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
20.05  Informācijas zudums. Dokumentāla filma.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 205.sērija.
21.55  Pēdējā lūgšana? Kristieši Tuvajos Austrumos. Dokumentāla filma.
23.00  Alpi. Klinšu ērgļa valstība. Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.00 Personība. 100 g kultūras.*
0.55  Reiva pasaule. Maiami: stāsts par divām pilsētām.
Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
1.25 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. 3.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 117.sērija.
11.45 Vasara kalnos. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 2010.g. 11.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 31.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 138.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 Doktors Mārtins. Lielbritānijas seriāls. 2004.g. 3.sērija.
22.25 Linkolns. ASV biogrāfiska drāma. 2012.g.
1.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 138.sērija.
1.55 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.05 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 17.sērija.
5.50 Iespējams tikai Krievijā 6.
6.15 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 20. un 21.sērija.
7.10 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.35 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 Bēthovens 2. ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 10.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 33. un 34.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 61.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 62.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 10. augusts
0.10 Greislenda. Seriāls. 9.sērija.
1.05 Kāsla metode 6. Seriāls. 11.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 33. un 34.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 62.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 17. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2486.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 43.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Baiga vasara. Latvijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2000.g.
13.20 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.35 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
14.10  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
14.35  Jakari 3. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 22.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 42.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2486.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.). 12.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 8.sērija.
22.20 Liecinieki. Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.40 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.30 Saknes debesīs (ar subt.).*

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.05 Vides fakti (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.10  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 21.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.55  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
13.00 Darbs planētas labā. Tikt pamanītam. Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Misija Londonā. Māris Štrombergs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
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. 205.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 JAUNA SEZONA. Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 206.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Mārdomas. Dokumentāla filma.
23.00 Māra. Dokumentāla filma.
0.25  Informācijas zudums. 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. 4.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 118.sērija.
11.45 Kur zied ūdensrozes. Vācijas melodrāma. 2003.g. 1.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 2010.g. 12.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 32.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 139.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 11.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 17.sērija.
0.05 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 139.sērija.
1.40 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 18.sērija.
5.50 Iespējams tikai Krievijā 6.
6.15 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 22. un 23.sērija.
7.10 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.35 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 Spēļlaukums: atpakaļ mājās. ASV ģimenes filma. 2007.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 24.sērija.
12.35 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 1.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 62.sērija.
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 63.sērija.

21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 22.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Salazara slepkavība.
ASV spraiga sižeta filma. 2016.g.
24.00 Bekstroms. Seriāls. 11.sērija.
1.00 Bulta. Seriāls. 18.sērija.
1.50 UgunsGrēks 17. Seriāls. 35. un 36.sērija.
3.00 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 63.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 18. augusts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Adreses (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 2.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 44.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 6.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. 23.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 43.sērija.
17.00  Sirds likums 3. Kanādas daudzsēriju filma. 2.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 Aveironā. Francijas
krimināldrāma (ar subt.). 2014.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. 3.sērija.
1.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 6.sērija.
2.10  Vera 5. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
3.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 «Mikrofona» dziesmas.*

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 22.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35  Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 206.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Lietuva – Rumānija.
21.30 Jauna sezona. Personīgā lieta.
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Visuredzošā acs.
Lielbritānijas trilleris (ar subt.). 2015.g.
23.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
0.50  Pēdējā lūgšana? Kristieši Tuvajos Austrumos.
Dokumentāla filma (ar subt.).
1.55 Māra. Dokumentāla filma.
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. 5.sērija.
9.10 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 119.sērija.
11.45 Kur zied ūdensrozes. Vācijas melodrāma. 2003.g. 2.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 3. ASV realitātes šovs. 2010.g. 13.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 33.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 140.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Mūsu labākās dziesmas. «Jumprava».
22.20 Grupas «Jumprava» koncerts «Jumprava 30». 2014.g.
0.05 Iestrēguši jaunībā. ASV romantiska komēdija. 2014.g.
1.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 140.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 19.sērija.
5.50 Iespējams tikai Krievijā 6.
6.15 Lielā sprādziena teorija 5. Seriāls. 24.sērija.
6.40 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 1.sērija.
7.10 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.35 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
8.55 Flika 3. ASV ģimenes filma. 2012.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 22.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 6. Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.05 Simpsoni 22. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 37. un 38.sērija.
15.20 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 63.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 10. augusts
16.55 Kāsla metode 6. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
17.55 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 64.sērija.
21.00 Zobu feja. ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. Kā būt vīrietim. ASV komēdija. 2013.g.
1.40 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 15.sērija.
2.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 37. un 38.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 64.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 19. augusts
LTV1
5.30 Province. Baltkrievija (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Režisors Aiks Karapetjans.*
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  Alfa un Omega. ASV animācijas filma. 2010.g.
12.10 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 50. un 51.sērija.
13.15 Osokini. Trīsdesmit pirkstu mūzikas enerģija. LTV dokumentāla filma.
14.15  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
14.45  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 8.sērija.
15.55 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
17.00  Kaķu noslēpumi. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.*
18.35 Īstās latvju saimnieces.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma. Vasaras koncerts.

TV PROGRAMMA

20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*
23.30  Visuredzošā acs. Lielbritānijas trilleris (ar subt.). 2015.g.
1.25 Mana dziesma.*
2.50 Aculiecinieks.*
3.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Pūznis’96.*
4.00 «Mikrofona» dziesmas.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
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. 3.sērija.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Adreses.*
11.00 Dzīve šodien. Speciālizlaidums. Rīga (krievu val.).
13.00 Krastu mačs. «Slam dunk» konkurss.
14.00 Krastu mačs. Trīspunktu metienu konkurss.
15.00 Krastu mačs. VEF – Latvijas 2. izlase.
16.00 Dzīve šodien. Speciālizlaidums. Rīga (krievu val.).
19.00 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Lietuva.
21.40 Aculiecinieks.
22.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.00 Krastu mačs. Slavenību vai TV spēle.
24.00 Krastu mačs. Aktieru spēle.
1.10  Slepkavības Aveironā. Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
2.50 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 77.–80.sērija.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
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/-ci
(Darba vieta – Jelgava)

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.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
6.45 Vecpuisis 13. ASV realitātes šovs. 1.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
11.00 Karamba! Humora raidījums.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 29.sērija.
12.45 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 30.sērija.
14.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 31.sērija.
15.10 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 32.sērija.
16.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.

20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.00 Tās dullās Paulīnes dēļ. Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
21.30 Rīgas svētki 2017. Vakara lielkoncerts «Daugavmalas parka balle».
23.45 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības seja. ASV romantiska drāma. 2013.g.
1.25 Kur zied ūdensrozes. Vācijas melodrāma. 2003.g. 1.sērija.
2.50 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 3.–5.sērija.
4.00 LNT brokastis 8.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 20.sērija.
5.50 Kāsla metode 6. Seriāls. 12.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. 23. un 24.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.05 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 8.sērija.
12.05 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
13.10 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
15.20 Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks 2. Krievijas animācijas filma.
16.55 Zobu feja. ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Vāģi. ASV animācijas filma. 2006.g.
21.55 Pērsijs Džeksons un olimpieši: zibens nolaupītājs.
Kanādas un ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
0.15 Vecpuišu ballīte 2: pēdējais kārdinājums. ASV komēdija. 2008.g.
2.15 Flika 3. ASV ģimenes filma. 2012.g.
3.55 Iespējams tikai Krievijā 6.
4.30 TV3 ziņas.

Svētdiena, 20. 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.*
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.). 24.sērija.
11.00  Bangkoka, eņģeļu pilsēta. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*

13.30 Īstās latvju saimnieces.*
14.30 Mans zaļais dārzs.*
15.05 Vienas dienas restorāns.*
15.40 Atspulgs ūdenī. Rīgas kinostudijas drāma. 1977.g.
17.05  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province. Baltkrievija.
18.50 Ketija Forde. Kā uguns un ūdens. Melodrāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Karaliene Viktorija.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
23.10 TV PIRMIZRĀDE. Šāvējs. ASV spraiga sižeta filma (ar subt.). 2015.g.
1.15 Osokini. Trīsdesmit pirkstu mūzikas enerģija. LTV dokumentāla filma.
2.15  Kaķu noslēpumi. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
3.15 Aculiecinieks.*
3.30 Lai top!*
5.10 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
11.00  Alfa un Omega. ASV animācijas filma. 2010.g.
12.40 Aculiecinieks.*
13.00 Krastu mačs. Kopsavilkums.
14.00 Krastu mačs. Politiķu spēle.
15.00 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 77.–80.sērija.
16.45 Tas vari būt tu. Dokumentāla filma.
17.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Latvija – Rumānija.
21.40 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 8.sērija.
23.30 Latvija man. Dokumentāla filma.
0.00  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
0.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.40 Četrreiz katrs viens. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
3.50 Robotāda. Dokumentāla filma.
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*

5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
6.00 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 9.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Dzimuši policisti 5. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 11. un 12.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Latvijas faili. Saule. Pērkons. Un Mārtiņš Brauns.
Latvijas dokumentāla filma.
11.00 Karamba! Humora raidījums.
11.30 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 5.–8.sērija.
16.00 Uzvari, zaudē vai mīli. ASV melodrāma. 2014.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 3. Vācijas seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 183. un 184.sērija.
22.20 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 9.sērija.
23.20 Melinda un Melinda. ASV komēdija. 2004.g.
1.15 Uzvari, zaudē vai mīli. ASV melodrāma. 2014.g.
2.40 Hūberts un Štallers 3. Seriāls. 13. un 14.sērija.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Bulta. Seriāls. 21.sērija.
5.50 Kāsla metode 6. Seriāls. 13.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 Īstie veči 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 1.sērija.
12.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
12.40 Dižais gads. ASV komēdija. 2011.g.
14.45 Vāģi. ASV animācijas filma. 2006.g.
17.00 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 «Nekā personīga» piedāvā: «Nogalināt žurnālistu».
20.10 Trons: mantojums. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2010.g.
22.45 Nekrietnās spēles. ASV un Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.45 Salazara slepkavība. ASV spraiga sižeta filma. 2016.g.
2.35 Bulta. Seriāls. 20. un 21.sērija.
4.15 Iespējams tikai Krievijā 6.
4.45 TV3 ziņas.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
17. augustā no pulksten 10 līdz 17

Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktu papildinājuši 297 jauni izdevumi –
nozīmīgi pētījumi un monogrāfijas, kā arī grāmatas atpūtas brīžiem
pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem.
Šomēnes bibliotēka iegādājusies īpaši daudz vērtīgu vēsturisku grāmatu
– Valda Muktupāvela pētījumu par tautas mūzikas instrumentiem Latvijā, vēsturisku atskatu fotogrāfijās par Latvijas skautisma 100 gadiem,
profesora Gunta Šmidchena pētījumu par nevardarbīgo pretošanos un
dziesmoto revolūciju, kolektīvo monogrāfiju «Aspazija – Rainis. Dzīvā
dzīve», monogrāfiju par sporta pedagoģijas vēsturi, teoriju un praksi, kā
arī citus nozīmīgus pētījumus, tostarp arī filozofijai veltītus apcerējumus.
Pārizdoti latviešu literatūras klasiķu darbi – lieliskais A.Eglīša romāns
«Homo novus» un I.Indrānes stāstu krājums «Basām kājām». Tāpat,
kā ierasts, grāmatu plauktos būs atrodama jauna lasāmviela atpūtas
brīžiem – kā lieliem, tā maziem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, www.jelgavasbiblioteka.lv

E-pasts CV nosūtīšanai: vakances@eastmetal.lv.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
«AKG THERMOTECHNIK LETTLAND»
(reģ.Nr.40003646836) ir uzņēmums,
kas sekmīgi strādā Latvijā jau vairāk nekā 10 gadus.
«AKG» uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā 2400 darbiniekiem
14 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā, izstrādā
un ražo visā pasaulē pazīstamas augstas kvalitātes siltuma
apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto
industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas
industrijai un sadzīves iekārtām.
Darbs «AKG THERMOTECHNIK LETTLAND» ir lieliska iespēja gūt
pieredzi un veidot savu karjeru starptautiskā ražošanas uzņēmumā.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

Kursi

facebook.com

Kursi

«AKG THERMOTECHNIK LETTLAND»
aicina darbā
METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS/-CES
Prasības:
• Spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu, nezaudējot precizitāti;
• Laba fiziskā sagatavotība, gatavība strādāt maiņās;
• Prasme lasīt tehniskos rasējumus tiks uzskatīta
par priekšrocību;
• Pieredze darbā ar metālapstrādes darbagaldiem
tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Latviešu valodas prasmes vismaz vidējā līmenī.

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.

Mēs piedāvājam:
• Darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• Konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām
prasībām un vēlas strādāt mūsu uzņēmumā,
aicinām šī gada 22. augustā no pulksten 16
līdz 18 ierasties SIA «AKG THERMOTECHNIK
LETTLAND» Aviācijas ielā 34, Jelgavā, lai
veiktu pretendentu atlases pirmās kārtas testa
uzdevumu rasējumu lasīšanā.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un CV.

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

Topošo vecāku skola
No 28. augusta (7 grupas)

7

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
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»).
17. augustā no pulksten 10 līdz 17 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas
bibliotēkā).
19. augustā pulksten 11 – ekskursija-ekspedīcija kājām «Veco Jelgavu meklējot – 2».
Turpināsim iepazīt un meklēt liecības par to, kā Jelgava izskatījās līdz 1944. gadam.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalības maksa – 1,50 € (sākums no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
19. augustā pulksten 12 – ģimenes pasākums «Pludmales festiņš». Radošās
darbnīcas, sporta stafetes, mācības braukšanai ar SUP dēli, dažādas piepūšamās un
ūdens atrakcijas. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena (Svētbirzī).
25. augustā pulksten 21 – Jāņa Lūsēna instrumentālās mūzikas koncerts «AIZ…
Mūzika vēlā vakarā». Biļešu cena – 12 € (Jelgavas Sv.Annas baznīcā).
26. augustā pulksten 9 – XVII Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki
(Hercoga Jēkaba laukumā).
26. augustā pulksten 12 – ekskursija kājām pa Jelgavu «Kartupeļu ceļš». Iepazīsim,
kā kartupelis kļuvis par vienu no populārākajiem latviešu virtuves produktiem. Degustācijas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
26. augustā pulksten 14 – XV Piena paku laivu regate (Lielupē).
2. septembrī pulksten 10 – veloorientēšanās pasākuma «Zemgales velo vasara»
noslēguma retro velobrauciens. Pasākuma dalībniekiem obligāta tērpšanās un pucēšanās 1918. gada tradīcijās. Dalība pasākumā – bez maksas. Pieteikšanās pa tālruni
29733112 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
2. septembrī pulksten 11 – ekskursija ar autobusu «Studentu ceļš Jelgavā».
Apmeklēsim jauno Pārtikas tehnoloģijas fakultātes ēku un Valdekas pili, paredzēti
paukošanās paraugdemonstrējumi «Fraternitas Imantica» izpildījumā. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
2. septembrī pulksten 12 – radoša nodarbība «Tēva diena». Tēva dienas svinēšanas
vēsture pasaulē un Latvijā. Nodarbībā paredzēta T krekla apgleznošana. Pieteikšanās
pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
7. septembrī pulksten 10 – seminārs «Ievads fizisko personu datu aizsardzībā
jeb piesardzība nākotnē atmaksāsies». Dalība – bez maksas (ZRKAC Svētes ielā 33).
9. septembrī pulksten 12 – ekskursija ar velosipēdiem «Metāla spēkratu ceļš».
Metāla svētkos sēdīsimies uz velosipēdiem un apmeklēsim Jelgavas vietas, kas saistītas
ar spēkratiem. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa).
14. septembrī pulksten 18 – lekcija par latviešu tradicionālajiem tautas tērpiem
«Senie tērpi un rotas». Arheoloģiskie tautas tērpi un rotas – kā tos izgatavo un komplektē. Lektores – Aija Brikmane, Madara Briede, Linda Šikure. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
Līdz 13. augustam – biedrības «Baltic Global Initiative» ceļojošā izstāde «Mīlestība
kurpju kastē» (t/c «Pilsētas pasāža» 2. stāvā).
Līdz 26. augustam – Kirīnas Platenbergas gleznu izstāde «Sastindzis laiks» (Miezītes
bibliotēkā).
Līdz 27. augustam – Mārītes Klušas izstāde «Simbioze + 2D un 3D zīmējumi»
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. augustam – Jelgavas mākslinieku plenēra darbu izstāde «Tepat Platonē»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 3. septembrim – Marģera Martinsona fotogrāfiju izstāde «Smaržo Latvija»
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
Līdz 14. septembrim – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu balsis»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Koncertā Annas baznīcā
gaisma pārtaps tumsā
 Jana Bahmane

«Ikdienā mēs sastopamies
ar dažādiem cilvēkiem, vietām, bet, muzicējot mājās,
es aizveru durvis uz pasauli
un ieskatos sevī, aizejot aiz
prāta, aiz domāšanas, aiz
analīzes,» savu instrumentālās mūzikas koncertprogrammu «AIZ… Mūzika vēlā
vakarā» raksturo komponists Jānis Lūsēns – tā Jelgavas Svētās Annas baznīcā
būs dzirdama 25. augustā
pulksten 21.
Koncertprogramma jau ir izskanējusi Krimuldas un Vecpiebalgas dievnamos, simboliski ļaujot klausītājam piedzīvot gaismas pārtapšanu tumsā. «Ir
pieņemts domāt, ka tumsa ir sliktais,
bet varbūt ir tieši otrādi – gaismā mēs
redzam apkārtējo pasauli, mūsos rodas
kārdinājumi, bet tumsā mēs paliekam
ar sevi, ar savu iekšējo pasauli. Aizvadītajos koncertos mēs varējām piedzīvot saules rietēšanas brīdi, kas sākās
līdz ar koncerta sākumu, un aptuveni
stundu ilgās koncertprogrammas laikā
gaismu pamazām nomainīja tumsa,
ļaujot klātesošajiem ieklausīties skaņu
dažādībā un saplūst ar telpu,» savās
izjūtās dalās komponists.
Koncertprogrammas centrālais
instruments ir īpašās «Una Corda»
klavieres, ko radījis starptautiski atzītais latviešu klavieru meistars Dāvids
Kļaviņš – šīs klavieres visā pasaulē ir

pieejamas vien desmit eksemplāros.
«Jau kādu laiku aizraujos ar dažādu
klavieru meklējumiem. Vēlējos atrast
kaut ko mazāku, klusāku, intīmāku.
Meklējot iedvesmu savu ideju realizācijai, skatījos dažādus video, un mani
uzrunāja mūziķis Nils Frahm, kurš
spēlēja uz tādām klavierēm, kādas es
savā galvā biju iztēlojies. Noskaidroju,
kas ir šo klavieru autors, un uzrunāju
viņu – tā es tiku pie sava instrumenta,» stāsta J.Lūsēns. Viņš papildina,
ka šīs klavieres ir īpaši piemērotas
pārvadāšanai – tās ir kompaktas
un ērti ievietojamas automašīnā,
savukārt to skanējums ir pieklusināts un nedaudz atgādina arfu.
Klavieru solo koncertprogrammā
papildinās perkusiju, flautas, čella,
basa un citu ģitāru skaņas, ko līdz ar
J.Lūsēnu radīs Harijs Gūtmanis, Karīna Mazūra, Māris Ziemelis un Evija
Mundeciema.
«Es domāju, ka mēs par maz novērtējam dievnamus. Gandrīz katrā
miestiņā ir sava baznīca – kultūrtelpa
ar vēsturi –, bet mēs to cenšamies
iznest ārpusē, ceļot jaunas koncertzāles,» vērtē komponists. «Izvēlējāmies
vietas, kas mums rada patīkamas
atmiņas. Arī Jelgava ir vieta, kur vēlos
atgriezties, te vienmēr tiekam labi
uzņemti,» atzīst J.Lūsēns.
Koncertprogramma «AIZ… Mūzika vēlā vakarā» Jelgavas Svētās
Annas baznīcā izskanēs 25. augustā
pulksten 21. Biļetes uz pasākumu var
iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs,
cena – 12 eiro.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 10. augusts

Personu fotostāstos
iemūžinās valsts simtgadi

Imants Freidenfelds (1934) ir saimnieks 200 gadu vecai mājai – «Kalna Būriņiem». Tur notikuši IV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki, un šajā mājā viņš ir arī piedzimis.
Freidenfelda kungs ir plānojis un veidojis apstādījumus pie Jelgavas namiem un Psihoneiroloģiskās slimnīcas,
Jelgavas Tehniskajā licejā mācījis studentus, aktīvi iesaistījies pašdarbībā, piedalījies visos dziesmu svētkos
dažādos statusos – dejojot, dziedot, vadot deju kolektīvus. Tāpat viņš joprojām dzied folkloras kopā «Dimzēni».
Kopš 1949. gada Freidenfelda kungs ir «Kalna Būriņu» saimnieks, kas uzņem ekskursantus no visas pasaules.
Tālākie ciemiņi šeit viesojušies pat no Austrālijas. Bijuši gadi, kad nācies uzņemt pat 3000 ekskursantu, izrādot
māju un dārzu. Imanta Freidenfelda novēlējums – lai jaunie jelgavnieki saglabā un turpina attīstīt to, ko no
priekštečiem saglabājuši un izveidojuši vecie jelgavnieki.
Foto: Dzintra Žvagiņa
 Jana Bahmane

«Manuprāt, fotografēt cilvēkus ir daudz grūtāk nekā
dabu, jo tu tomēr ielauzies
otra privātajā zonā. Taču
aizvadītā gada rudenī fotokonkursa «Mana Jelgava»
dalībnieku darbu izstādes
atklāšanā žūrija aicināja fotogrāfus vairāk uzmanības
pievērst tieši cilvēkiem –
tipāžiem, emocijām –, un
tas mani iedvesmoja šim
projektam,» Latvijas valsts
simtgadei veltītā projekta
«Jelgavnieki 1918–2018»
ieceri skaidro idejas autore
un foto entuziaste Dzintra
Žvagiņa. Viņa nolēmusi līdz
Latvijas simtgadei iemūžināt
simts jelgavnieku fotostāstu,
katru no tiem veltot vienam
valsts gadam.
Fotoprojekta gaitā Dz.Žvagiņa ik
nedēļu sociālā portāla «Facebook» lapā
«Fotoprojekts «Jelgavnieki 1918–2018»
veltījums Latvijas 100» publicē fotostāstu par kādu no jelgavniekiem, kas
dzimuši pēdējās simtgades laikā, sākot
ar 1918. gadu. Katrs no viņiem simbolizē
vienu mūsu valsts gadu. «Cenšos atrast
pēc iespējas atšķirīgākas personības –
dažādu profesiju un tautību pārstāvjus,
kas pievēršas daudzveidīgiem vaļaspriekiem, lai stāsti būtu interesanti. Šobrīd
pabeigti un publicēti jau aptuveni 25
fotostāsti, taču aptuveni tikpat daudz

vēl atrodas tapšanas stadijā, jo bieži
vien ar vienu tikšanās reizi ir par
maz,» atklāj Dz.Žvagiņa. Līdz šim viņa
jau ir iemūžinājusi, piemēram, pilotu,
operdziedātāju, leļļu teātra režisoru,
arī kādu zelta pāri, kur vīrs un sieva ir
vienaudži, deviņu bērnu ģimeni un Latvijas valsts vienaudzi Austru Biti, kas
dzimusi 1918. gadā. «Visi šie cilvēki un
viņu stāsti man jau ir kļuvuši mīļi – es
pati tos izdzīvoju. Šobrīd cītīgi meklēju
1919. gadā dzimušu cilvēku, kā arī vēlos
iemūžināt kādu dvīņu pāri. Tāpat aktīvi
meklēju Jelgavas leģendu – lidotāju un
konstruktoru Hubertu Štekeli. Esmu
par viņu lasījusi, un man viņu uzrunāt
ieteikuši arī citi cilvēki. Diemžēl tajās
adresēs, kas man bija pieejamas, viņu
nesastapu, taču, ja kādam ir zināma
informācija par H.Štekeli, būšu pateicīga par tās paušanu,» saka Dž.Žvagiņa,
papildinādama, ka fotografē cilvēkus
dabiskā vidē, kas viņus raksturo vislabāk – bez pozēšanas.
Projekta autore norāda, ka cilvēkus
viņa sastop gan nejauši, gan arī «caur
pazīšanos» – kādu iesaka projekta dalībnieki. «Mēs vienkārši apsēžamies un
sarunājamies – ļaudis man stāsta to, ko
paši vēlas, un no uzklausītā vēstījuma es
«izvelku» aptuveni 7–8 teikumus, jo šis
tomēr ir foto projekts. Ļaudis mūsdienās
informāciju grib uztvert ātri, nevēloties
ilgi lasīt,» vērtē jelgavniece. Viņa ir patīkami pārsteigta par cilvēku viesmīlību
un atklātību. «Cilvēki ir atsaucīgi un
uzņem mani ļoti laipni. Projekta gaitā
esmu piedzīvojusi vien dažus atteikumus, taču es šādu lēmumu respektēju.

Dažkārt dienas laikā man ir viena saruna, reizēm – divas, bet vidēji nedēļā
iemūžinu trīs, četras personības,» tā
Dz.Žvagiņa.
««Facebook» priekšrocība ir tā, ka
katru cilvēku varu raksturot ar vairākiem fotoattēliem, taču, projektam
noslēdzoties, vēlos izveidot fotoizstādi,
kurā katru cilvēku raksturos viens
attēls. Šī iecere, protams, ir atkarīga
no pieejamajiem līdzekļiem,» atzīst
jelgavniece. Tāpat viņa vēlētos izveidot
arī grāmatu, kurā varētu būt iekļautas
katras personības vairākas fotogrāfijas
un stāsts – līdzīgi kā šobrīd «Facebook».
«Manuprāt, būtu vērtīgi, ja šāda grāmata atrastos Jelgavas muzejā un Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī, kas kalpotu
par noderīgu izziņas avotu. Domāju, ka
grāmatas papildināšanu varētu turpināt
arī pēc Latvijas simtgades svinībām,»
savās iecerēs dalās foto entuziaste.
Jāpiebilst, ka fotografēšana ir Dz.
Žvagiņas sirdslieta, un par to viņa var
pateikties savam vīram, kurš atbalsta
un arī pamudināja sievu šīs nodarbes
īstenošanā. «Pirms vairāk nekā desmit
gadiem vīrs man nopirka mazu «ziepju
trauku» – sākumā fotografēju puķītes un
taurenīšus, kas draugiem patika. Pēc tam
apmeklēju kursus, savukārt cilvēkus fotografēju vien aptuveni trīs gadus,» stāsta
projekta «Jelgavnieki 1918–2018» autore.
Viņa aicina ikvienu interesentu iesaistīties
iniciatīvā, iesakot interesantas personības,
kuru fotostāsti varētu papildināt valsts
simtgadei veltīto fotoprojektu. Sazināties
ar projekta autori var pa tālruni 29174899
vai e–pastu dzvagina@yandex.ru.

Var pieteikties Piena, maizes un medus svētku gadatirgum
 Jana Bahmane

Piena, maizes un medus
produktu ražotāji un tirgotāji, kā arī amatnieki,
kuru ražojumi izmantojami
minēto produktu pārstrādē,
uzglabāšanā un servēšanā,
līdz 18. augustam aicināti
pieteikties XVII Vispārējo
Piena, maizes un medus
svētku gadatirgum, kas
26. augustā norisināsies
Hercoga Jēkaba laukumā.

Svētku nolikumā sacīts, ka pieteikumus gadatirgum var iesniegt individuālie un rūpnieciskie piena, maizes un
medus produktu ražotāji, kā arī citu
pārtikas produktu ražotāji un tirgotāji,
kuri ražošanas procesā izmanto minētos produktus – izņemot alkoholisko
dzērienu, popkorna, cukurvates, virpuļkartupeļu ražotājus un tirgotājus. Tāpat
gadatirgū aicināti piedalīties amatnieki,
ražotāji un individuālie komersanti,
kuru piedāvātā produkcija izmantojama piena, maizes un medus produktu
pārstrādē, uzglabāšanā un servēšanā.

Pašvaldības iestādē «Kultūra» svētku
tematikai neatbilstošas produkcijas ražotājus un tirgotājus aicina gadatirgum
nepieteikties.
Lai reģistrētu savu dalību, interesentam iestādē «Kultūra» ir jāiesniedz
aizpildīta pieteikuma anketa. To var īstenot klātienē – iestādes birojā Krišjāņa
Barona ielā 6, 2. stāvā – vai elektroniskā
veidā, sūtot pieteikumu pa e-pastu santa.sile@kultura.jelgava.lv. Pieteikuma
anketu var atrast iestādes «Kultūra»
mājaslapā www.kultura.jelgava.lv un
portālā www.festivali.jelgava.lv.

