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«Āfrika» pārceļas uz
Pasta salu

«Labākie draugi uz mūžu» – tāds ir Norvēģijas mākslinieces Elizabetes Kristensenas skulptūras nosaukums. Tajā atveidota žirafe un
putniņi. «Saskaņā ar bušmeņu leģendu reiz savannas ugunsgrēka laikā žirafe izglābusi bifeļu strazda ligzdu ar olām, kas atradās koka
galotnē. Pateicībā putns apēdis kukaiņus, kas dzīvoja žirafes ādā, un tas bijis sākums mūžīgai draudzībai,» tāda ir šīs skulptūras ideja.
Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgavas Smilšu skulptūru festivālā piedalos
pirmo gadu, un man
te patīk. Galvenais ir
tas, ka valda radošā
brīvība un mākslinieki
var īstenot savas idejas,» saka Pedro Mira
no Portugāles, kurš 10.
Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam
veido skulptūru «Māte
Āfrika». «Āfrika ir visas
cilvēces māte, tāpēc arī
ar savu darbu aicinu
ikvienu cienīt šo kontinentu.»
«Āfrika» ir šī gada Smilšu skulptūru festivāla, kas notiks 11.
un 12. jūnijā Pasta salā, tēma.
Pasta salas smilšu parkā jau kopš
pirmdienas rosās 15 mākslinieki
no desmit valstīm – Latvijas,
Lietuvas, Norvēģijas, Ukrainas,
Nīderlandes, Lielbritānijas, Bul-

gārijas, Portugāles, Turcijas un
Krievijas – un veido konkursa
skulptūras, kā arī fotoskulptūru
tortes veidolā. Lai atspoguļotu
šī gada konkursa tēmu, mākslinieki palīgā ņems lauvas – zvēru
karaļus, kas mīt Āfrikā, – un citus
kontinentam raksturīgos dzīvniekus, piemēram, žirafes, tarantulu,
surikatus, zebru, čūsku, pērtiķus,
degunradzi, Āfrikas iedzīvotājus
un viņu paražas, zināmus objektus, tostarp augstāko Āfrikas
kalnu Kilimandžāro. Lielākā
daļa mākslinieku Jelgavā jau ir
bijuši un piedalījušies smilšu vai
ledus skulptūru festivālos. Pirmo
reizi mūsu pilsētā ir P.Mira no
Portugāles un Reičela Stabbs no
Lielbritānijas. Viņa veido skulptūru «Majestātiski cēls», kurā
attēlota lauva. «Smilšu skulptūras
veidoju tikai ceturto gadu, un šajā
festivālā izvēlējos taisīt kaut ko
reālistisku, bet vienlaikus radošu,» teic māksliniece, piebilstot, ka
viņai patīk veidot tieši dzīvniekus.
Mākslinieki uzsver, ka skice ir

tikai darba ideja un darba procesā
šis tas var mainīties. Kā māksliniekiem ieceres izdevies īstenot dabā,
ikviens varēs novērtēt smilšu festivāla laikā 11. jūnijā no pulksten 10
līdz 24 un 12. jūnijā no pulksten 10
līdz 23, kad parks būs atvērts apmeklētājiem. Līdztekus skulptūru
apskatei abas dienas varēs baudīt
plašu kultūras programmu ar
uzvedumiem un radošajām smilšu
darbnīcām bērniem pa dienu un
zināmu mākslinieku, piemēram,
«Pulsa efekta», Laura Reinika,
Samantas Tīnas, «Musiqq», «Otras puses», Aijas Andrejevas,
priekšnesumiem vakarā.
Mākslinieki strādās vēl līdz
piektdienas pulksten 16, kad darbus sāks vērtēt konkursa žūrija.
Apbalvošana notiks piektdienas
vakarā slēgtā pasākumā. Žūrijas
sastāvs: Jelgavas pilsētas galvenā
māksliniece Laura Vizbule, Jelgavas Mākslas skolas pasniedzēja
tēlniece un pirmā Smilšu skulptūru festivāla dalībniece Nellija
Skujeniece, ainavu arhitekte un

18. vai 19. jūnijā
pulksten 16
Jelgavas kultūras namā.

LLU pasniedzēja Aija Ziemeļniece, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Latvijas
Mākslas akadēmijas pasniedzējs
tēlnieks Aigars Bikše. Savukārt
festivāla apmeklētāji savu simpātiju varēs noteikt, nofotografējot
skulptūru vai nofotografējoties
pie tās un bildi ievietojot sociālajos
tīklos Facebook.com vai tviterī,
lietojot tēmturi #latviasand. Pēc
festivāla kāds no balsotājiem tiks
pie pārsteiguma balvas – atpūtas
Līvu akvaparkā.
Biļetes iepriekšpārdošanā (līdz
10. jūnijam) Jelgavas kultūras
nama kasē vai «Biļešu paradīzes»
kasēs visā Latvijā var iegādāties
lētāk. Festivāla dienās biļetes varēs iegādāties pie ieejas Pasta salā.
Smilšu skulptūru festivāla
laikā pilsētā būs nelieli satiksmes
ierobežojumi, kas attiecas uz
automašīnu novietošanu. Tā kā
tiks organizēti stāvlaukumi, tiem
tuvumā esošo ielu malās (Pilssalas
ielā, Cukura ielā, Vecajā ceļā) automašīnas novietot būs aizliegts.
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Pieminēs komunistiskā
genocīda upurus
 Jana Bahmane

Pieminot komunistiskā
genocīda upurus un
1941. gada traģiskos
notikumus, kad naktī
no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju
izsūtīšana, Jelgavā tiks
aizvadīti vairāki šim vēsturiskajam notikumam
veltīti atceres pasākumi.
Par ilggadēju jelgavnieku tradīciju kļuvis piemiņas brīdis Svētbirzī, kas šogad 14. jūnijā notiks pulksten 14. Pēc tam visi interesenti
aicināti doties uz Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, kurā pirmajā stāvā pulksten
15 tiks atklāta izstāde «Aizvestie
(Deportācijas no Baltijas valstīm)». Pēc piemiņas pasākuma
Svētbirzī dalībniekus sagaidīs divi
pašvaldības organizēti autobusi,
kas interesentus nogādās uz Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju.
Muzeja direktores vietnieks
Gints Putiķis stāsta, ka izveidota

ceļojoša izstāde ar mērķi godināt
20. gadsimta četrdesmito gadu
deportācijās izsūtīto cilvēku piemiņu un nodot vēsturisko atmiņu
nākamajām paaudzēm, kā arī
izglītot skolēnus par Latvijas vēstures būtiskākajiem notikumiem
20. gadsimtā. Pēc tam izstāde tiks
eksponēta dažādās Jelgavas un
Jelgavas novada skolās.
Dienas noslēgumā, pulksten 19,
Jelgavas Svētās Annas evaņģēliski
luteriskajā baznīcā notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņai
veltīts koncerts, kurā tiks atskaņoti Pētera Vaska, Pētera Plakida,
Ērika Ešenvalda un citu komponistu skaņdarbi. Būs dzirdama arī
viena no spilgtākajām jelgavnieka
Alvila Altmaņa miniatūrām «Ave
Maria», kas sarakstīta 2003. gadā.
Koncertā diriģenta Aigara Meri
vadībā muzicēs Jelgavas kamerorķestris, soprāns Gunta Gelgote,
pianists Mārtiņš Zilberts, Ivo
Krūskops (sitaminstrumenti) un
Jelgavas Mūzikas vidusskolas
stīgu orķestris. Koncertu aicināts
apmeklēt ikviens interesents, ieeja
pasākumā – bez maksas.

Velobraucienā – 435 dalībnieki

Foto: Austris Auziņš
Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam dodot startu,
deviņus kilometrus garā maršrutā pa pilsētas ielām 11. Jelgavas
velobraucienā 4. jūnija rītā devās 435 velobraucēji. Kaut gan
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu dalībnieku skaits bija mazāks,
organizatorus priecēja, ka šogad īpaši atsaucīgi bija gados jauni
velosipēdisti. Pēc «goda apļa» velobrauciena dalībniekiem tika organizētas dažādas aktivitātes, tostarp ar ovācijām pavadīts Agarska
triāla kluba dalībnieka četrkārtējā Latvijas čempiona Andra Grīnfelda
šovs. Pasākuma noslēgumā tika pasniegtas balvas vairākās nominācijās, bet galveno balvu – 160 eiro dāvanu karti jauna velosipēda
iegādei – laimēja jelgavniece Daiga Stabliniece. Velobraucienu organizēja Sabiedrības integrācijas pārvalde un nodibinājums «Jelgava
21. gadsimtā» ar Jelgavas domes atbalstu.

Pilsētas autobusos no jūlija vairs nebūs ierasto mēnešbiļešu
 Sintija Čepanone

Lai nodrošinātu pārvadāto pasažieru uzskaiti, kā to
paredz Ministru kabineta noteikumi, Jelgavas domes
deputāti pieņēma lēmumu SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) pilsētas nozīmes maršrutos atteikties
no mēnešbiļetēm līdz šim ierastajā formātā. Tādējādi
mēnešbiļetes jūlijam pasažieri iegādāties vairs nevarēs.
«Līdz šim ierastā mēnešbiļete
nav personalizēta, kas to ļauj
izmantot jebkuram ģimenes loceklim, kam nepieciešams braukt
ar pilsētas autobusu. Tādēļ JAP

kā pasažieru pārvadātājs nevar
nodrošināt Ministru kabineta
noteikto pasažieru uzskaiti. Šobrīd
tiek izstrādāta jauna kārtība, kas
līdztekus braukšanas maksas at-

vieglojumiem tiem iedzīvotājiem,
kas pilsētas autobusu izmanto
biežāk, ļaus nodrošināt arī korektu pasažieru uzskaites sistēmu,»
gaidāmo izmaiņu iemeslu skaidro
JAP Tehniskās nodaļas vadītājs
Pēteris Salkazanovs, piebilstot, ka
jaunā kārtība ļaus izvairīties arī no
negodīgiem braucējiem, kuri mēdza uzrādīt viltotas mēnešbiļetes.
Šomēnes pilsētas nozīmes
maršrutu autobusos vēl ir spēkā
jūnijam iegādātās mēnešbiļetes,
savukārt mēnešbiļetes līdzšinējā

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

formātā jūlijam un nākamajiem
mēnešiem nopirkt vairs nevarēs.
Gaidāmās izmaiņas attieksies
tikai uz tiem, kuri līdz šim pilsētas
autobusos braukuši, izmantojot
mēnešbiļeti. Savukārt pasažierus,
kuri autobusā par 85 centiem
biļeti iegādājas ar bankas karti
vai par 1 eiro skaidrā naudā, kā
arī skolēnus un pensionārus, kuri
norēķiniem autobusā izmanto
attiecīgi elektronisko Jelgavas skolēna apliecību vai Jelgavas iedzīvotāja karti, izmaiņas neskars. Tāpat

63048800

spēkā paliek iespēja iegādāties
vienoto piecu dienu abonementu
biļeti, kas ar atlaidi ļauj izmantot
gan Jelgavas pilsētas sabiedriskā
transporta, gan AS «Pasažieru
vilciens» sniegtos pakalpojumus.
Vienoto piecu dienu abonementu
biļeti var iegādāties AS «Pasažieru
vilciens» kasēs.
Jāpiebilst, ka maija domes sēdē
apstiprināts lēmums par braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu Jelgavas pilsētas sabiedriskā
transporta maršrutu tīkla pilsētas

nozīmes maršrutos, kurš no 1.
jūlija, par braucienu norēķinoties
ar elektronisko skolēna apliecību
vai iedzīvotāja karti, paredzēja
braukšanas maksas atvieglojumus
40 procentu apmērā, sākot no 16.
brauciena, un 80 procentu apmērā, sākot no 41. brauciena. Taču
nākamajā domes sēdē deputāti
tomēr lems par šī lēmuma grozījumiem, jo tehnisku iemeslu dēļ to
nav iespējams realizēt. Šobrīd tiek
izstrādāts cits braukšanas maksas
atlaižu piemērošanas risinājums.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Jaunais produkts ļaus pagarināt
ceļu būvniecības sezonu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» ražotnē Vilcē
atklātas divas jaunas
ražošanas līnijas, no
kurām viena – Baltijā
pirmā putu bituma
gatavošanas līnija –
ievērojami palielinās
uzņēmuma konkurētspēju.
CBS «Igate», realizējot Norvēģijas finanšu instrumenta
līdzfinansētu projektu, iegādājusies un uzstādījusi putu
bituma ražošanas līniju un
otrreizēji izmantojamā asfalta
aukstās iestrādes līniju. Šis
projekts uzņēmumam ļauj tirgū piedāvāt inovatīvu un videi
draudzīgu produktu, tādējādi

palielinot savu konkurētspēju.
«Pateicoties šim projektam,
varam piedāvāt asfalta ražošanu un iestrādi pie zemākas
temperatūras, kas ļaus pagarināt ceļu būvniecības sezonu,
turklāt to iespējams tālāk
aizvest no rūpnīcas,» uz galvenajiem jaunā produkta plusiem
norāda «Igates» tehniskais
direktors Gusts Kaļinins. Viņš
piebilst, ka šī produkta ražošanas tehnoloģija Latvijā ir
jaunums.
Runājot par pašu produktu,
«Igates» sabiedrisko attiecību
un mārketinga vadītājs Jānis
Stundiņš stāsta, ka tā izgatavošanas tehnoloģija ļauj arī
samazināt izmantojamos energoresursus. «Videi draudzīgās
putu bituma tehnoloģijas pamatā ir neliela ūdens daudzuma injicēšana karstā bitumā,
radot putu jeb burbuļošanas

efektu, kas palielina bituma
virsmas apjomu un samazina
viskozitāti. Šī tehnoloģija samazina energoresursus, kas
jāpatērē bituma karsēšanai.
Tāpat, izmantojot putu bituma
siltā asfalta tehnoloģiju, samazinās satiksmes bloķēšanas
laiks būvobjektos, jo asfalts
ātrāk ir gatavs ekspluatācijai.
Līdz ar to samazinās kaitīgo
izmešu un siltumnīcefekta
gāzu emisijas, samazinās arī
izgarojumu apjoms un smaku
līmenis,» viņš skaidro.
Otra līnija ļaus ražot bituminētus maisījumus, kam
pievienots frēzētais un otrreiz pārstrādāts asfalts. Tā
priekšrocības ir pievienojamo
izejvielu apjoma, būvniecības
atkritumu daudzuma, arī gaisu piesārņojošo vielu emisiju
apjoma samazināšanās. Jauno
līniju iekārtas izgatavoja un

piegādāja Itālijas uzņēmums
«AMMAN Italy S.p.A.». Realizētā projekta kopējās izmaksas
ir 845 000 eiro, tajā skaitā Norvēģijas finanšu instrumenta
piešķirtais finansējums 342
225 eiro, nacionālais līdzfinansējums 38 025 eiro un
uzņēmuma līdzfinansējums
464 750 eiro.
Lai gan projekts ir noslēdzies
un jaunās līnijas uzstādītas un
atklātas, nu uzņēmumam sāksies pats sarežģītākais process
– pasūtītāju pārliecināšana, ka
jaunajam produktam ir augsta
pievienotā vērtība un to ir
vērts izmantot ceļu būvē.
Jāpiebilst, ka CBS «Igate»
dibināta 1991. gadā – šogad
uzņēmums svinēs savu 25.
jubileju. Pēdējos gados tas
regulāri investē attīstībā, un
2015. gadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 27 miljoni eiro.

Ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs

Akreditēta mūzikas
skola «BJMK Rokskola»
aicina bērnus un jauniešus,
sākot no 10 gadu vecuma,
uz iestājpārbaudījumiem
2016./2017. mācību gadam
13. jūnijā plkst.19 profesionālās
ievirzes izglītības programmā
«Rokmūzika» ar iespēju apgūt
šādas specialitātes:
• bungas,
• basģitāra,
• elektriskā ģitāra,
• vokāls,
• klasiskā ģitāra.
Adrese: Dobeles iela 68, Jelgava.
Informācija –
mājaslapā www.bjmk.lv
vai pa tālruni 29505899.
SIA «CROSS TIMBER SYSTEMS» (reģ.Nr.5013516701) ražo inovatīvu
produktu – liela izmēra masīvkoka līmētus paneļus daudzstāvu būvniecībai. Rūpnīca uzsākusi ražošanu 2015. gada pavasarī, un šobrīd
turpinās visu uzņēmuma procesu ieviešana un turpmāka attīstība.

Aicinām mums pievienoties

PROJEKTĒŠANAS INŽENIERI.
Jūsu pienākumos ietilps:
• izstrādāt vai definēt liela izmēra masīvkoka līmēto paneļu konstrukciju un detaļu darba
rasējumus saskaņošanai ar pasūtītāju;
• veikt projektēšanu, ievērojot būvniecības normatīvo aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
• veikt konstruktīvos aprēķinus, izstrādāt inženiertehniskos priekšlikumus, mezglus, detaļas,
pielaides;
• sagatavot ražošanas rasējumus, ražošanas uzdevumus un mašīnapstrādes failus atbilstoši
uzņēmumā noteiktajai kārtībai;
• sagatavot konstrukciju daļu detalizāciju, konstrukciju ražošanai nepieciešamo materiālu apjomu
sarakstus, rasējumus būvkonstrukciju ražošanai un montāžas darbiem.
Mēs sagaidām, ka jums ir:
• augstākā izglītība būvniecībā;
• pieredze koka konstrukciju projektēšanā, detaļu izstrādē, ražošanas rasējumu sagatavošanā;
• labas datorprasmes («AutoCad», «CADWorks», «MS Office»), pieredze darbā ar automatizētās
projektēšanas programmām;
• latviešu un angļu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos.
Mums ir svarīga jūsu:
• prasme orientēties būvniecības darbu tehnoloģiskajos procesos, būvmateriālu piedāvājumā:
būvmateriālu pamatīpašībās, esošo būvmateriālu klāstā un sistēmās;
• prasme izprast būvju konstruktīvos risinājumus: būvju stiprības un noturības pamatus, nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipus, inženierkomunikāciju risinājumu un izbūves pamatus;
• spēja uzklausīt kolēģu argumentus un pamatot savu viedokli, ievērot informācijas konfidencialitāti.
Jūs esat:
• kompetenta, ar augstu atbildības izjūtu apveltīta inteliģenta personība;
• vērsts uz sadarbību, ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos.

Jelgavā, 2016. gada 28. aprīlī (prot. Nr.4/2)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2016. GADA 28. APRĪĻA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16-12
«PAR MĀJDZĪVNIEKU TURĒŠANU JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības
likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu
Nr.266 «Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai» 13. punktu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra noteikumu
Nr.678 «Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības» 16. punktu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka mājas dzīvnieku turēšanas un klaiņojošu vai bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanas kartību Jelgavas pilsētā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. mājas dzīvnieks – suns, kaķis un mājas (istabas) sesks;
2.2. mājas dzīvnieka īpašnieks – persona, kurai pieder vai kuras aprūpē atrodas mājas dzīvnieks.
3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt veselīgu un tīru vidi Jelgavas pilsētā, lai mājas dzīvnieku turēšana neradītu
draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, samazināt mājas dzīvnieku radīto traumu skaitu, kā arī novērst dzīvnieku
klaiņošanu.
4. Par suņa turēšanu Jelgavas pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām.
II MĀJAS DZĪVNIEKU TURĒŠANAS KĀRTĪBA
5. Mājas dzīvnieka īpašnieks nodrošina, lai kaķim vai mājas (istabas) seskam, kuram nav implantēta mikroshēma, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, būtu aplikta kakla siksna ar
norādi par dzīvnieka īpašnieka tālruni.
6. Bezsaimnieka sterilizētu kaķi atļauts izmitināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā
esošajā vai nomātajā zemes gabalā saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, norādot atbildīgo personu,

kura nodrošinās kaķa aprūpi un labturību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
7. Mājas dzīvnieka īpašniekam aizliegts:
7.1. atrasties ar suni Jelgavas pilsētas publiskajā ārtelpā, ja nav samaksāta ikgadējā pašvaldības nodeva par
suņa turēšanu;
7.2. atrasties ar suni bez pavadas Jelgavas pilsētas publiskajā ārtelpā, izņemot suņu pastaigu laukumus un
mežus;
7.3. atrasties ar suni bez pavadas Langervaldes meža labiekārtotajā teritorijā;
7.4. atrasties ar suni Jelgavas pilsētas Pasta salas teritorijā.
8. Mājas dzīvnieka īpašniekam, konstatējot mājas dzīvnieka pazušanu, jāziņo par to Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādei «Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs» (turpmāk – JPOIC) pa bezmaksas tālruni 8787.
III KLAIŅOJOŠU VAI BEZPALĪDZĪGĀ STĀVOKLĪ NONĀKUŠU DZĪVNIEKU IZĶERŠANA
9. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai bojā gājušu dzīvnieku jāziņo JPOIC pa bezmaksas tālruni
8787.
10. Par agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāziņo
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija» pa bezmaksas tālruni 8550.
11. Klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu, to nogādāšanu dzīvnieku patversmē un,
ja nepieciešams, eitanāziju organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
12. Mājas dzīvnieka īpašnieks izņem mājas dzīvnieku no dzīvnieku patversmes, uzrādot mājas dzīvnieka pasi
vai vakcinācijas apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.
IV NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA PAR TO NEIEVĒROŠANU
13. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības
policija».
14. Par noteikumu 7. punkta prasību neievērošanu mājas dzīvnieka īpašniekam izsaka brīdinājumu vai piemēro
naudas sodu līdz 100 euro.
V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013. gada 28. novembra saistošos noteikumus
Nr.13-53 «Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā».
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.16-12 «Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā»
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. Saistošie noteikumi «Par mājdzīvnieku
turēšanu Jelgavas pilsētā» (turpmāk – Saistošie noteikumi) izdoti saskaņā ar likuma «Par
pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 10.
punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta
trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.
gada 4. aprīļa noteikumu Nr.266 «Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa
apmācībai» 13. punktu, Ministru kabineta
2012. gada 2. oktobra noteikumu Nr.678 «Klaiņojošu
suņu un kaķu izķeršanas prasības» 16. punktu.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka mājas dzīvnieku
turēšanas un klaiņojošo vai bezpalīdzīgā
stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanas kārtību.
2.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.
gada 28. novembra saistošajos noteikumos
Nr.13-53 «Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas
kārtība Jelgavas pilsētā» nepieciešams precizēt
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību
Jelgavas pilsētā, tajā skaitā noteiktos aizlie-

gumus, un izslēgt normu par suņu reģistrāciju
JPPI «Pilsētsaimniecība», jo ar 2016. gada
1. jūliju suņiem jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem mājas (istabas) dzīvnieku
reģistra datu bāzē, kas ir vienotās informācijas
sistēmas «Lauksaimniecības datu centra
informācijas sistēma» sastāvdaļa.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt
veselīgu un tīru vidi Jelgavas pilsētā, lai mājas
dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem
un dzīvniekiem, samazināt mājas dzīvnieku radīto
traumu skaitu, kā arī novērst dzīvnieku klaiņošanu.
Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta
apropriētā budžeta ietvaros.
Nav.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli
administratīvajām procedūrām
veiks Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pilsētas pašvaldības policija».
6. Informācija par konsultācijām
Nav notikušas.
ar privātpersonām
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku;
• profesionālu kolēģu komandu.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt pa e-pastu personnel@grf.lv līdz 2016. gada 1. jūlijam
vai pa pastu uz uzņēmuma «Cross Timber Systems» adresi: Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004,
ar norādi «Pieteikums konkursam «Projektēšanas inženieris»».
SIA «CROSS TIMBER SYSTEMS» (reģ.Nr.5013516701) ražo inovatīvu
produktu – liela izmēra masīvkoka līmētus paneļus daudzstāvu būvniecībai. Rūpnīca uzsākusi ražošanu 2015. gada pavasarī, un šobrīd
turpinās visu uzņēmuma procesu ieviešana un turpmāka attīstība.

Aicinām mums pievienoties

TĀMJU INŽENIERI.
Jūsu pienākumos ietilps:
• liela izmēra masīvkoka līmēto paneļu konstrukciju izgatavošanas aprēķinu veikšana, ievērojot
būvniecības normatīvo aktu un izmaksu definētos ierobežojumus;
• veikt būvniecības darbu izmaksu tāmes aprēķinus, tajā skaitā atsevišķi pa būvniecības posmiem, projektēšanā, ražošanā, piegādē, ēku būvniecībā, un citu darbību izmaksu tāmes aprēķinus;
• analizēt būvniecības un pārvaldīšanas darbību tehnoloģisko ciklu prasību izmaksas un
aprēķināto izmaksu atbilstību darbu faktiskajiem izdevumiem.
Mēs sagaidām, ka jums ir:
• augstākā izglītība būvniecībā;
• prasme saprast un nolasīt CAD rasējumus 2D un 3D vidē, labas datorprasmes («MS Office»);
• prasme veikt tehniski ekonomiskos aprēķinus;
• latviešu un angļu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos;
• precizitāte, spēja plānot savu laiku.
Mums ir svarīga jūsu:
• prasme orientēties būvniecības darbu tehnoloģiskajos procesos, būvmateriālu piedāvājumā:
būvmateriālu pamatīpašībās, esošo būvmateriālu klāstā un sistēmās;
• pieredze un zināšanas nozares teminoloģijā, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu
pārzināšanā;
• spēja uzklausīt kolēģu argumentus un pamatot savu viedokli;
• ievērot informācijas konfidencialitāti.
Jūs esat:
• kompetenta, ar augstu atbildības izjūtu apveltīta inteliģenta personība;
• vērsts uz sadarbību, ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos.
Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes darba laiku;
• profesionālu kolēģu komandu.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt pa e-pastu personnel@grf.lv līdz 2016. gada 1. jūlijam
vai pa pastu uz uzņēmuma «Cross Timber Systems» adresi: Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004,
ar norādi «Pieteikums konkursam «Tāmju inženieris»».
«Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
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Gatavojas kanalizācijas
tīklu paplašināšanai
nākamajā gadā
 Sintija Čepanone

Noslēgumam tuvojas pirmo sešu posmu projektēšanas
darbi, ūdenssaimniecības attīstības
projekta 5. kārtas
gaitā paredzot pilsētā paplašināt centralizēto kanalizācijas sistēmu. Tiesa,
projektu iesniegumu
iesniegšana līdzfinansēšanai no ES
Kohēzijas fonda varētu tikt izsludināta
šomēnes, tādējādi
to apstiprināšanas
gadījumā līgums par
Kohēzijas fonda līdz
finansējumu varētu
tikt slēgts gada beigās. Reāli būvdarbi
plānoti tikai nākamajā gadā.
«Sagatavojot projekta 5.
kārtu, esam apzinājuši ielu
posmus, kuros plānots ievērojami paplašināt kanalizācijas tīklus, dodot iespēju
vairāk nekā 4000 iedzīvotāju
pieslēgt savu īpašumu centralizētajiem kanalizācijas
tīkliem. Ir veikts izvērtējums,
ka projektu iespējams īstenot,
tikai piesaistot ES Kohēzijas
fonda līdzfinansējumu, un jau
iepriekšējā gada laikā Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā tika iesniegti pamatojumi projekta
nepieciešamībai un saņemti
pozitīvi vērtējumi abās projektu priekšatlases kārtās.
Saņemta arī ministrijas informācija, ka maksimālais ES
Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam ir 12 726 887
eiro. Lai izvērtētu iedzīvotāju
vēlmi pieslēgties plānotajiem
kanalizācijas tīkliem, gada
sākumā veicām iedzīvotāju
aptauju, un pateicamies par
cilvēku atsaucību. Anketās
iedzīvotāji norādīja ne tikai
uz kanalizācijas nepieciešamību, bet arī to, ka ir būtiski
izbūvēt centralizēto ūdensapgādes sistēmu ielās, kurās
tās šobrīd nav. Tiesa, jaunajā
plānošanas periodā Kohēzijas
fonds līdzfinansē tikai kanalizācijas tīklu paplašināšanu
un piecu procentu apjomā
rekonstrukciju, līdz ar to
ūdensvada tīklu izbūve būtu
jāsedz uzņēmumam, bet visu
no tarifa līdzfinansēt nevaram atļauties,» norāda SIA
«Jelgavas ūdens» Projekta
īstenošanas grupas vadītāja
Ieva Strode.
Viņa skaidro, ka kanalizācijas ielu tīklus turpmāko četru

gadu laikā paredzēts paplašināt apmēram 36 kilometru
kopgarumā (ieskaitot pievadus – 50 kilometru) jeb vēl
par 25 procentiem no kopējā
kanalizācijas tīklu garuma. Ja
tomēr izdotos iegūt finansējumu, ūdensvada tīklus varētu
izbūvēt paralēli kanalizācijas
tīkliem 19 kilometru kopgarumā, kas kopā ar pievadiem
būtu 27 kilometri, centralizēto ūdensapgādes sistēmu
paplašinot par 12 procentiem
no kopējā ūdensapgādes tīklu
garuma.
Projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Jelgavā, V kārta» realizācijas
gaitā līdz 2021. gadam kanalizācijas paplašināšanas darbus
kopumā plānots realizēt 31
posmā, un šobrīd notiek pirmo sešu posmu projektēšana.
Projekta apstiprināšanas gadījumā tie tiks izbūvēti nākamajā gadā, vienu no posmiem
īstenojot paralēli Atmodas
ielas rekonstrukcijai.
Jāuzsver – lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti, savu īpašumu pieslēdzot centralizētajai kanalizācijas sistēmai, šī
gada pašvaldības budžetā ieplānoti 30 000 eiro iepriekšējo
projektu kārtu kanalizācijas
pieslēgumu līdzfinansēšanai.
Pašvaldības līdzfinansējums
tiek piešķirts ne vairāk kā
50 procenti no pieslēguma
būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 2500
eiro dzīvojamajām mājām ar
četriem vai vairāk dzīvokļiem
un 1000 eiro pārējām dzīvojamajām mājām. Pieteikumus
līdzfinansējuma piešķiršanai
dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai «Jelgavas ūdenī»
var iesniegt līdz 16. jūnijam
atbilstoši Jelgavas pilsētas
saistošajiem noteikumiem
Nr.16-8 «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai».
Tāpat kā iepriekšējos divos
gados, arī šogad iedzīvotājiem
vēl ir iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam
ielas kanalizācijas un/vai ielas
ūdensapgādes tīklu izbūvei,
kam šī gada pašvaldības budžetā ieplānoti 50 000 eiro.
Pieteikumus līdzfinansējuma
piešķiršanai ielas kanalizācijas un/vai ielas ūdensapgādes
tīklu izbūvei «Jelgavas ūdenī»
var iesniegt līdz 30. jūnijam
atbilstoši noteikumiem «Par
pašvaldības līdzfinansējumu
ielas kanalizācijas un/vai ielas
ūdensapgādes tīklu un pieslēguma vietu izbūvē».

Ielas un ielu posmi, kuros
2017. gadā plānots paplašināt
kanalizācijas tīklus
Smilšu iela; Rudens iela; Lāču iela; Bērzu ceļš (no
Nr.37 līdz Nr.23); Bērzu ceļš (no Robežu ielas līdz
Avotu ielai); Olaines iela; Kronvalda iela (no Imantas
līdz Pumpura ielai); Akmeņu iela (no Kronvalda
līdz Imantas ielai); Pumpura iela (no Kronvalda līdz
Helmaņa ielai); Pumpura iela (no Helmaņa ielas līdz
Brīvības bulvārim); Brigaderes iela (no Dambja ielas
līdz Bebru ceļam); Gundegas iela; Bebru ceļš (no
Atmodas līdz Brigaderes ielai); Atmodas iela (no
Dambja līdz Atmodas ielai Nr.20).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasniegta izglītības
kvalitātes balva

Šogad visaugstāko vidējo vērtējumu, noslēdzot mācību gadu, saņēma Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 11. klases skolniece Madara Ratniece: «Nākamajā gadā turpināšu mācības 12.
Foto: Austris Auziņš
klasē, bet pēc tam vēlos studēt bioloģiju vai ģeogrāfiju.»
 Ģirts Pommers

līmenī esat ieguvuši Jelgavas
mācību iestādēs, tiktu realizē1. jūnijā Jelgavas kultas un īstenotas tepat – mūsu
tūras namā pilsētas
pilsētā,» jauniešiem novēlēja
vispārējo un profeJelgavas domes priekšsēdētājs
sionālo izglītības iesAndris Rāviņš.
tāžu skolēniem tika
Jelgavas Izglītības pārvalpasniegta tradiciodes vadītāja Gunta Auza aicinālā Jelgavas pilsētas
nāja novērtēt skolēnu vecāku
izglītības kvalitātes
ieguldījumu: «Prieks, ka ar
balva 75 eiro apmērā.
katru gadu sumināmo skolēnu
To saņēma tie skolēskaits palielinās – pagājušajā
ni, kuri mācību gadu
gadā bija 225 skolēni, bet
pabeidza ar vidējo
šogad – jau 251 jaunietis, kas
vērtējumu, kas nav zešajā mācību gadā ir mērķ
māks par 8,5 ballēm.
tiecīgi strādājis, lai būtu šeit.
Šogad visaugstākais
Šodien starp mums ir arī
vērtējums ir Jelgavas
skolēnu vecāki, uz kuru pleSpīdolas ģimnāzijas
ciem gulstas liela atbildība
11. klases skolniecei
un darbs, tādēļ noteikti aicinu
Madarai Ratniecei,
novērtēt viņu ieguldījumu.
kuras vidējā atzīme ir
Liels paldies jums!»
9,75 balles.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolniece M.Ratniece
«Es vēlētos, lai tās prasmes šogad mācību gadu noslēdza
un zināšanas, kuras jūs augstā ar vidējo vērtējumu 9,75 bal-

les. «Neizvirzīju mērķi būt
labākajai vai iegūt ļoti augstu
vidējo atzīmi, vairāk centos
pēc labākās sirdsapziņas izpildīt visu uzdoto. Ja nemaldos,
tad 12 mācību priekšmetos
man bija desmit balles, bet latviešu, angļu un krievu valodā
saņēmu deviņas balles – tāpat
kā fizikā.»
Talantīgā skolniece ārpus
gandrīz izcilajām mācībām
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
atrod laiku, lai arī nodarbotos ar vieglatlētiku, spēlētu
klavieres, jātu ar zirgiem un
dziedātu divos koros.
Izglītības kvalitātes balvu
saņēma 7. – 12. klašu skolēni
un profesionālo izglītības iestāžu 1. – 4. kursa izglītojamie
ar mācību sasniegumu vidējo
vērtējumu mācību gadā ne
zemāku par 8,5 ballēm. Šogad
Jelgavā šādu vērtējumu saņēmis 251 izglītojamais.

Vaļņu iela kļūst gājējiem drošāka
Aizvadītajās brīvdienās pie
jauna vienlaidus asfalta seguma ticis Vaļņu ielas posms
no Pētera līdz Mātera ielai
bērnudārza «Gaismiņa» pusē,
taču tuvākajā laikā darbi Vaļņu ielā vēl turpināsies, šo
posmu padarot gājējiem drošāku. Pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs norāda – ietve
gar «Gaismiņu» sakārtota jau
iepriekš, bet pēc tam, kad noasfaltētajam brauktuves posmam būs uzklāts horizontālais
marķējums, tur tiks uzstādīti
divi ātrumvaļņi – Vaļņu ielā
pirms ieejas bērnudārzā «Gaismiņa», kā arī otrpus ielai pie pirmsskolas izglītības iestādes
«Varavīksne». Tāpat, rūpējoties par gājēju drošību, tiks izveidota neregulēta gājēju pāreja
pār Pētera ielu pirms krustojuma ar Vaļņu ielu virzienā no Zirgu ielas. Foto: Austris Auziņš

Pilsētas bibliotēkās – vasaras darba laiks
 Egija Grošteine

Līdz 31. augustam
Jelgavas bibliotēkas
strādās pēc vasaras
darba laika, savukārt
saistībā ar nosaukuma maiņu Jelgavas
pilsētas bibliotēka
rīko konkursu jauna
logo izveidei.
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Akadēmijas ielā 26 darba dienās
strādās no pulksten 10 līdz 18,
bet sestdienās un svētdienās

būs slēgta. Bibliotēka «Zinītis»
darba dienās būs atvērta no
pulksten 10 līdz 17, sestdienās,
svētdienās – slēgta. Savukārt
Pārlielupes un Miezītes bibliotēkas no otrdienas līdz piektdienai strādās no pulksten 10 līdz
18, sestdienās – no pulksten 10
līdz 17, bet svētdienās un pirmdienās tās būs slēgtas.
Mēneša pēdējā piektdiena ir
Spodrības diena, kad bibliotēkas lasītājiem slēgtas, atgādina
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
pārstāve Zane Osīte.
Lasītājiem jāņem vērā, ka

Pārlielupes bibliotēkā sācies
bibliotēkas remonta noslēdzošais posms – tiek remontēts
foajē un kāpnes, tādēļ šī bibliotēka ir slēgta. Apmeklētājus tā
gaidīs jūlijā, kad atkal atsāks
savu darbu.
Jāpiebilst, ka saistībā ar
nosaukuma maiņu Jelgavas pilsētas bibliotēka rīko konkursu
jauna logo izveidei – darbi līdz
27. jūnijam jāiesniedz bibliotēkā Akadēmijas ielā 26 vai
jānosūta pa e-pastu info@jzb.
jelgava.lv. Konkursa nolikums
pieejams mājaslapā www.jzb.lv.
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Īsi
 Jūnijā un jūlijā pilsētas kapsētās
notiks draudžu organizētie kapu
svētki, informē pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība». Romas katoļu
baznīcas organizētie kapusvētki Baložu
kapsētā notiks 12. jūnijā pulksten 14;
Bērzu kapsētā – 19. jūnijā pulksten 14;
Zanderu kapsētā – 26. jūnijā pulksten
14; Miera kapsētā – 3. jūlijā pulksten
14; Meža kapsētā – 10. jūlijā pulksten
14. Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski
luteriskās draudzes kapusvētki Meža
kapsētā būs 10. jūlijā pulksten 11;
Zanderu kapsētā – 24. jūlijā pulksten
11. Jāpiebilst, ka Mirušo piemiņas diena
Jelgavas pilsētas kapsētās, ko organizē
«Pilsētsaimniecība», notiks 2016. gada
20. novembrī.
 Atzīmējot Latvijas dzimtsarakstu
nodaļu sistēmas 95. gadadienu, 1.
jūnijā pasniegti Tieslietu ministrijas I
un II pakāpes Atzinības raksti un Goda
diplomi, godinot Latvijas dzimtsarakstu nodaļu sistēmas darbiniekus par
ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā,
ilggadēju un priekšzīmīgu darbu.
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājai Ainai Rokjānei piešķirts
Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības raksts un zelta spalva par
ieguldījumu dzimtsarakstu nodaļu
attīstībā un ilggadēju pašaizliedzīgu
amata pienākumu pildīšanu, savukārt
Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas
galvenajai speciālistei Zaigai Zariņai
piešķirts Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības raksts un sudraba
spalva par ilggadēju priekšzīmīgu
un pašaizliedzīgu amata pienākumu
pildīšanu, informē ministrijas pārstāve
Ksenija Vītola.
 Ēkai Pasta ielā 43, kur atrodas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, autoskola, auto rezerves daļu
veikals, ēdnīca un citas iestādes un
organizācijas, tiek veikta lietus ūdens
kanalizācijas pievada pārbūve un
ēkas cokola (uz Pasta ielas pusi)
vertikālās hidroizolācijas ierīkošana.
Darbus veic SIA «PRO DEV», un to
izpildes termiņš ir 25. jūlijs.

Sintija Čepanone

VIENAS DIENAS
IZMEKLĒJUMU PAKETE
«SIRDS VESELĪBA»
JELGAVAS POLIKLĪNIKĀ
SIA «Jelgavas poliklīnika» no
2016. gada 20. jūnija ievieš jaunu maksas pakalpojumu – vienas
dienas izmeklējumu paketi «Sirds
veselība». Visas procedūras un
konsultācijas notiek mūsu labāko
speciālistu uzraudzībā, un to izmaksas ir mazākas, nekā dodoties
pie katra speciālista atsevišķi.
Paketē ietilpst šādi izmeklējumi:
1. pirmreizēja kardiologa apskate;
2. asins analīzes: kopējais holesterīns un to frakcijas, kreatinīns, ALAT,
ASAT, cukurs asinīs; D vitamīns;
3. elektrokardiogramma;
4. veloergometrija;
5. ehokardiogramma;
6. atkārtota kardiologa apskate,
rekomendācijas, arī par veselīgu
uzturu un dzīvesveida korekciju.
Pakalpojums būs pieejams piektdienās, iepriekš piesakoties poliklīnikas reģistratūrā pa tālruni maksas pakalpojumiem
26649911. Izmeklējumus un
konsultācijas veiks kardioloģe
dr.Marina Kovaļova, ehokardiogrāfiju – dr.Kristīne Balcere.
Ģimenes ārsta nosūtījums nav
nepieciešams.
Pacients poliklīnikā pavadīs
6 – 7 stundas.

Paketes «Sirds veselība»
cena – 100 eiro.
Vienas dienas izmeklējumu pakete ļaus mūsdienu aizņemtiem
cilvēkiem vienas dienas laikā
pārbaudīt savu sirdi, lai laicīgi
konstatētu kardioloģiskas problēmas un pārliecinātos par savu
veselību pirms pastiprinātām
fiziskām aktivitātēm, ceļojumiem
vai citām paredzētām slodzēm.
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Braucot pa ietvi, velosipēdistiem
jāatceras – gājējiem ir priekšroka
 Ģirts Pommers

No šā gada 1. janvāra spēkā
ir jaunie Ceļu satiksmes noteikumi (CSN), kuru mērķis ir
uzlabot ceļu satiksmes drošību, īpašu uzmanību pievēršot mazaizsargātākajiem
satiksmes dalībniekiem –
gājējiem un velosipēdistiem.
Jaunie noteikumi paredz, ka
velosipēdistiem ir jāpārvietojas pa tiem paredzēto infrastruktūru, bet, ja tādas nav,
– pa brauktuvi vai izņēmuma
gadījumā – pa ietvi, kur
priekšroka vienmēr dodama
gājējiem. Jelgavas satiksmes
infrastruktūrā velobraucējiem, kuri pārvietojas pa
pilsētas galvenajām ielām,
lielākoties nav jāatrodas uz
brauktuves, jo daudzviet ir
izbūvēti gājēju un velosipēdu ceļi, kur kārtību stingri
nosaka CSN, ceļa zīmes un
ceļa apzīmējumi.

Īpaša uzmanība gan gājējiem, gan velobraucējiem
jāpievērš, pārvietojoties pa
Driksas un Lielupes tiltiem,
kur vietas satiksmes dalībniekiem ir mazāk, tādēļ
jābūt īpaši uzmanīgiem un
savstarpēji solidāriem.

Viens no galvenajiem iemesliem,
Jelgavā velosikādēļ tika mainīti satiksmes noteikumi,
pēdisti un gājēji
ir ceļu satiksmes negadījumu, kuros
jau pieraduši,
iesaistīti velosipēdisti, skaita palielināka ietves daļa
šanās. Proti, 2014. gadā Latvijā bojā
sarkanā krāsā
gājuši 13 riteņbraucēji, pērn – 16, tāpat
ir tā, pa kuru
palielinājies arī ievainojumus guvušo
brauc velosipēskaits. Arī Jelgavā 2014. gadā gājis
disti, līdz ar to
bojā viens velosipēdists, ievainoti 17,
pārvietojoties
bet pagājušajā gadā traumas guvuši 14
viņi viens otram
riteņbraucēji.
netraucē.
Jelgavā par ietvju un brauktuvju
infrastruktūru atbildīgās pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs
Māris Mielavs atzīst, ka jaunos CSN
vērtē pozitīvi: «Jaunie noteikumi
precīzāk nosaka gadījumus, kad velosipēdists drīkst braukt pa ietvi un
kad tam ir jāpārvietojas pa brauktuvi. Gadās situācijas, kad, velosipēdistam
pārvietojoties pa šaurāku ietvi, tiek
traucēta gājēju kustība, kas var radīt
gan gājēju, gan velobraucēju neapmierinātību. Priekšroka ir gājējiem,
un intensīvas satiksmes apstākļos
velobraucējiem jāpielāgojas gājēju pārvietošanās ātrumam.»
Jaunie noteikumi paredz, ka vietās,
kur nav izbūvēta atbilstoša infrastruktūra, velobraucējiem jābrauc pa
brauktuvi, taču ir izņēmuma gadījumi, Foto: Raitis Supe
piemēram, ja pārvietošanās pa brauktuvi ir apgrūtināta, bīstama vai to neatļauj Jelgavā ir trīs veloceliņi, pa kuriem var pārvietoties tikai velosipēdisti. Viens no
meteoroloģiskie apstākļi. Tad velobrau- tādiem ir Jāņa Čakstes bulvārī, kur gājēju un velosipēdistu ceļš ir pilnībā nodalīts.
cējiem jāņem vērā gājēju intereses. Ceļu viņiem. Ja tomēr šī kārtība nav stingri jams. Atsevišķās ielās jau vēsturiski būsatiksmes drošības direkcijas (CSDD) noteikta, tad jāņem vērā: CSN 200. ves izvietotas tuvu ielai, ieeja ēkās ir tūlīt
Kvalifikācijas nodaļas speciālists Lauris punkts nosaka, ka velosipēdu vadītājiem no ietves vai pat ietves daļā ir izvietoti
Kumpiņš atgādina, ka liela nozīme ir jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, ieejas pakāpieni un pandusi, līdz ar to
pašu satiksmes dalībnieku abpusējai velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu izmaiņu veikšana ir ierobežota. Ietve,
sapratnei un pieklājībai: «Gan gājē- ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai.
pa kuru drīkst pārvietoties kā gājēji, tā
jiem, gan velobraucējiem pa ietvēm
Jelgavā šobrīd ir trīs veloceliņi, pa ku- velosipēdisti, ir kompromiss, lai tiktu
jāpārvietojas tā, lai viens otram ne- riem var pārvietoties tikai velosipēdisti: nodrošināta droša infrastruktūra visiem
traucētu. Taču
Jāņa Čakstes bulvārī, satiksmes dalībniekiem un velosipēdisjebkurā gadījuLielās ielas posmā no tiem nebūtu jāizmanto brauktuve,» tā
Jelgavā šobrīd ir trīs
mā priekšroka
Jāņa Čakstes bulvāra «Pilsētsaimniecības» vadītājs.
veloceliņi, pa kuriem drīkst
ir gājējiem, un
līdz Uzvaras ielai un
Kaut gan CSN skaidri nosaka kārtīpārvietoties tikai velosipēdisti
velobraucējiem
Brīvības bulvāra pos- bu, kādā visiem satiksmes dalībniekiem
ar to jārēķinās.» • Jāņa Čakstes bulvārī
mā no Garozas ielas ir jāpārvietojas pa ielām, gājēju un
Pilsētas cen- • Lielās ielas posmā no
līdz Izstādes ielai. Kā velosipēdu ceļiem, kā arī ietvēm, liela
trā velobraucē- Jāņa Čakstes bulvāra līdz Uzvaras ielai skaidro M.Mielavs, šī nozīme ir arī dalībnieku savstarpējai
jus visbiežāk var • Brīvības bulvāra posmā no
brīža pilsētas infra- sapratnei un pieklājībai. CSDD maijā
redzēt uz gājēju Garozas ielas līdz Izstādes ielai
struktūrā tiek meklēts uzsāka kampaņu «Pieklājība vieno»,
un velosipēdu
kompromiss, lai vieta kuras laikā transportlīdzekļu vadītāji
ceļiem, kas tapuatrastos visiem satik- un gājēji tiek informēti par izmaiņām
ši pēdējos gados un ir pietiekami plati, smes dalībniekiem. «Vairumā gadījumu noteikumos, kā arī viņiem tiek atgādilai pa tiem pārvietotos gan gājēji, gan pilsētas apbūve ļauj mums veidot pie- nāts par savstarpējo cieņu un sapratni.
velobraucēji. Visbiežāk sastopami divu tiekami platas ietves, lai pa tām varētu Īpaša nozīme kampaņā pievērsta tieši
veidu gājēju un velosipēdu ceļi – tādi, pārvietoties gan gājēji, gan velosipēdisti. velosipēdistu drošībai ceļu satiksmē.
kuros stingri noteikts, pa kuru pusi ir Jaunajos būvniecības objektos ļoti
«Jelgavas Vēstnesis» aptaujāja satikjāiet gājējiem un kādā virzienā jāpār- rūpīgi tiek izvērtēts, lai tiktu nodroši- smes dalībniekus – autobraucējus, velovietojas velosipēdistiem, kā arī tādi, kas nāta infrastruktūra visiem satiksmes braucējus un gājējus –, lai noskaidrotu,
nenosaka kārtību, kādā tiek organizēta dalībniekiem. Protams, drošākais un kāda ir satiksmes situācija pilsētā, vai
kustība, tāpēc te darbojas solidaritātes ērtākais risinājums ir izveidot atseviš- tiek ievēroti jaunie CSDD noteikumi,
princips. Jelgavā velobraucēji jau pazīst, ķu infrastruktūru velosipēdistiem un bet pats galvenais – kā satiksmes daka sarkani krāsotais bruģis domāts gājējiem, taču tas bieži vien nav iespē- lībnieki saprotas savā starpā.

Kaut arī jaunie Ceļu satiksmes noteikumi paredz velosipēdistu novirzīšanu no ietvēm uz brauktuvēm, Jelgavā lielākoties ir radīta infrastruktūra, lai velosipēdisti varētu pārvietoties pa īpaši izveidotiem
gājēju un velosipēdu ceļiem. Uz tiem noteikta stingra kārtība, kā tiek
organizēta satiksme. Velobraucēji var izmantot ietves tikai atsevišķos
gadījumos. Pilsētā šobrīd ir trīs veloceliņi, pa kuriem atļauts pārvietoties
tikai velobraucējiem, taču šie noteikumi vēl netiek pilnvērtīgi ievēroti,
jo veloceliņus atsevišķos gadījumos izmanto arī gājēji. Aptaujātie jelgavnieki piekrīt, ka liela loma satiksmes drošības nodrošināšanā ir ne
tikai satiksmes noteikumu pārzināšanai, bet arī savstarpējai cieņai un
sapratnei uz ceļa. Pēc Jelgavas autobraucēju domām, riteņbraucējiem
tomēr būtu jāpārvietojas pa ietvēm, lai samazinātu ceļu satiksmes
negadījumu iespējamības risku.
VELOBRAUCĒJI

Gunta Ozoliņa, ar velosipēdu pārvietojas trīs gadus, ļoti labi
pārzina CSN:
«Ja, pārvietojoties pa
kopīgajiem
gājēju un velosipēdu ceļiem, redzu,
ka cilvēks ir ar muguru pret mani, cenšos
nesignalizēt, lai lieki neuztrauktu. Labāk
lēnām apbraucu un turpinu ceļu. Čakstes
bulvārī gājēji mēdz aizmirst, ka tur ir
atsevišķs velobraucēju celiņš. Kopumā
gan jāteic, ka Jelgavā ar velosipēdu
pārvietoties ir viegli – līdz šim man nav
nācies saskarties ar kādām problēmām.
Ar autovadītājiem cenšos komunicēt,
izmantojot žestu valodu, piemēram, pie
Jelgavas pils izbrauktuves uz Lielās ielas,
lai rodas savstarpēja sapratne par to, kurš
uz kuru pusi grasās doties.»
Voldemārs
Dombrovskis, ar
velosipēdu
pārvietojas
vairāk nekā
50 gadu:
«Gājēji man
nekad nav
traucējuši
pārvietoties
ar velosipēdu,
un uzskatu, ka arī es nevienam netraucēju.
Cenšos izmantot ietves, nevis pārvietoties
pa brauktuvi. Līdz šim negadījumos neesmu bijis iesaistīts. Pēdējā laikā aktivizējusies
ceļu policija – vairākas reizes esmu pūtis
trubiņā.»
Zigmars
Didrihsons,
ar velosipēdu
brauc no 50.
gadiem:
«Uzskatu, ka
velobraucējiem ir jāpārvie t ojas p a
ietvi. Braucu
arī ar automašīnu, tādēļ
varu teikt, ka man vieglāk un mierīgāk pārvietoties, ja priekšā nebrauc velosipēdisti,
kuru manevri var būt negaidīti un bīstami.
Jāatzīst, gājēji vēl īsti nav pieraduši, ka
velobraucēji ir jāciena un jāpārvietojas pa
gājēju un velosipēdu ceļa vienu pusi, lai
satiksme būtu droša. Vairākas reizes esmu
redzējis, ka velobraucējs lielā ātrumā brauc
pa savu pusi, bet gājējs pārvietojas haotiski
un neparedzami. Ceļu satiksmes negadījumā ar velosipēdu esmu iesaistīts vienu reizi
– mani apdzenot, netīšām aizķēra kaimiņš,
un abi nokritām.»

GĀJĒJI

Students
Mārtiņš Raksa, regulāri
kājām dodas
uz LLU:
«Ja velosipēdisti brauc
pa brauktuvi,
tas mani kā
autovadītāju
padara uzmanīgāku. Ikdienā visbiežāk gan pārvietojos kājām un varu
teikt, ka līdz šim ar velobraucējiem nav
bijis konfliktsituāciju. Jā, uz Driksas tilta ir

nedaudz šaurāka ietve un jābūt uzmanīgākam, lai neaizķertu velobraucējus, taču
man tas lielas problēmas nerada. Ietves
Jelgavā lielākoties ir pietiekami platas, lai
pa tām netraucēti pārvietotos gan gājēji,
gan velobraucēji.»
Iluta Stepanova, bieži
pastaigājas
pa Pasta
salu:
«Domāju,
ka satiksme
Jelgavā ir
labi organizēta. Līdz
šim neesmu
saskārusies
ar kādiem incidentiem vai nesapratni.
Ir ļoti saprotami norādīts, kā satiksmes
infrastruktūrā ir jāuzvedas. Pasta salā uz
gājēju un velosipēdu ceļa ir uzkrāsotas
joslas, kas atvieglo kustību gan gājējiem,
gan velobraucējiem.»
Pensionāre
Marija,
ikdienā
pārvietojas
kājām:
«Liels prieks,
ka Jelgavā
palielinās velobraucēju
skaits – tas ir
acīmredzami!
Man kā gājējai viņi netraucē – cenšos pārvietoties
paredzami un lēnām, lai citiem netraucētu.
Velobraucēji bieži vien signalizē ar zvaniņu,
lai pievērstu uzmanību, kas arī man liek būt
uzmanīgai. Es gan lielāku vērību pievēršu
autobraucējiem, kuri mēdz nepalaist gājējus uz gājēju pārejām, un tas, manuprāt,
ir aktuālāks jautājums nekā velobraucēju
pārvietošanās pa ietvēm.»

AUTOBRAUCĒJI

Uldis, auto braukšanas instruktors:
«Vienīgā problēma, kas man saistās ar velobraucējiem, ir tas, ka, iestājoties siltākam
laikam, esmu sastapies ar iereibušiem velobraucējiem. Par jaunajiem noteikumiem
– esmu novērojis, ka jaunieši nebaidās
braukt pa brauktuvi, bet gados vecāki cilvēki tomēr izvēlas ietves. Satiksmes kultūra
Jelgavā ir labā līmenī, jo ir samērā sakārtota
infrastruktūra.»
Kristīne
Lakstīgala,
autovadītājas
apliecību
ieguvusi
nesen:
«Es tomēr
negribētu, lai
velobraucēji
pārvietojas
pa brauktuvi,
jo man viņi
rada papildu spriedzi. Jelgavā ir pietiekami platas ietves, lai pa tām ērti pārvietotos
gan gājēji, gan velosipēdisti.»
Ritvars Tūrmalis, autovadītājs ar 20 gadu
pieredzi:
«Zinu par jaunajiem noteikumiem, taču
uz Jelgavu tie praktiski attiecas maz.
Mums centrā ir daudz renovētu ielu, kurās
padomāts arī par velobraucējiem. Katru
dienu lasu interneta portālus, kas ziņo par
cietušiem velobraucējiem, un lielākoties
negadījumi notikuši uz brauktuves. Ja mums
vēl nav izbūvēti veloceliņi, pa kuriem velosipēdisti var pārvietoties lielā ātrumā un pa
paredzamu trajektoriju, tad mūsu pilsētas
variants ar kopīgiem gājēju un velosipēdu
ceļiem ir ļoti labs un pieņemams.»

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs

Makšķernieki ķers
Lielupes zandartu

11. jūnijā Lielupē, no Iecavas upes ietekas
līdz Svētes upes ietekai, notiks ikgadējās
Jelgavas pilsētas atklātās sacensības makšķerēšanā no laivām «Lielupes zandarts».
Dalībnieku reģistrācija – 10. jūnijā no
pulksten 19 līdz 21 vai sacensību dienā
no pulksten 5 līdz 5.30 Jelgavas novada
Valgundes pagasta Vītoliņos (1 km no
Iecavas ietekas pa straumi uz leju Lielupes
labajā krastā). Makšķerēšanas sacensības
notiks no pulksten 6 līdz 13. Tajās var
piedalīties divās grupās: makšķernieku
komandas (laivā divi cilvēki) vai individuāli (laivā viens cilvēks). Dalības maksa
dalībniekam ir pieci eiro, nepilngadīgām
personām, pensionāriem, 1. un 2. grupas
invalīdiem – bez maksas.

Jaunajiem peldētājiem
panākumi draudzības mačos

Pagājušās nedēļas nogalē Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas peldētāji
piedalījās starptautiskās draudzības sacensībās «Vasara
2016», kas notika Rīgā. Cīņā ar peldētājiem
no citām Latvijas pilsētām un Lietuvas jelgavniekiem izdevās izcīnīt vienu zelta, divas
sudraba un septiņas bronzas godalgas.
Zelta medaļu ieguva Nikolass Deičmans,
sudraba – Nikola Freimane un Aleksis
Ādams, bet bronzas – Anna Apšeniece, Roberts Orbidāns, Kristiāna Gromova, Oļegs
Buharenovs un Pauls Audzevičs (bronza arī
100 metru brīvajā stilā).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

FK «Jelgava» trenēs
lietuvietis Širmelis

Par FK «Jelgava» galveno
treneri apstiprināts lietuviešu
speciālists Sauļus Širmelis,
kurš Jelgavā ieradies kopā
ar savu asistentu slovāku
Jozefu Škrliku. Iepriekšējās
sezonās S.Širmelis trenējis
futbola klubus Lietuvā, Somijā un Kazahstānā, kā arī bijis
Lietuvas U-21 izlases galvenais treneris,
bet 2003./2004. gada sezonā vadīja
FK «Ventspils». Zināms, ka darbu klubā
pagaidām turpinās arī asistenti Dāvis
Caune, Dmitrijs Kalašņikovs un Andrejs
Piedels. Nākamā jelgavnieku spēle ir 11.
jūnijā viesos pret FK «Liepāja» futbolistiem. Mača sākums – pulksten 19.

Kanoe airētājiem
panākumi Slovākijā

No 27. līdz 29. maijam
Slovākijas pilsētā Pieštani
notika starptautiska regate «Pieštany 2016» smaiļošanā un kanoe airēšanā,
kurā piedalījās sportisti no
23 valstīm. BJSS komandā
trenera Sergeja Bobkova vadībā startēja
juniori Roberts Lagzdiņš (C-1 1000 m,
C-1 500 m, C-2 1000 m, C-2 500 m) un
Matīss Ozols (C-1 1000 m, C-1 500 m, C-2
1000 m, C-2 500 m), kā arī U-23 vecuma
grupā Boriss Lonskis (C-1 1000 m, C-1 500
m). Bronzas medaļu C-1 1000 m izcīnīja
R.Lagzdiņš (4:16,659 minūtes), bet kopā
ar M.Ozolu izdevās uzvarēt C-2 1000 m
distancē (3:54,573 minūtes).
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Latvijas olimpiādē –
bez basketbolistiem

Jelgavas vīriešu basketbola komanda
nespēja kvalificēties Latvijas olimpiādei,
kas no 1. līdz 3. jūlijam notiks Valmierā,
jo izšķirošajā spēlē pret Saldus novada komandu piedzīvoja zaudējumu
(83:100). Jelgavas komanda startēja
kvalifikācijas turnīra E grupā kopā ar
Jaunpils novada un Saldus novada
komandu. 6. jūnijā Jaunpilī jelgavnieki
vietējos basketbolistus pārspēja ar
rezultātu 99:58. Kvalifikācijas turnīra
otrajai kārtai kvalificējas tikai katras
apakšgrupas uzvarētājkomanda. Jāpiebilst, ka 15. jūnijā pulksten 18 ZOC
kvalifikācijas maču pret Tukuma novada
komandu aizvadīs Jelgavas vīriešu futbola komanda.

Badmintona svētki Jelgavā
varētu atgriezties arī nākamgad
 Ģirts Pommers

«Rīkojot šīs sacensības,
mūsu mērķis nebija nopelnīt naudu, bet gan pierādīt
sev un pasaules badmintona sabiedrībai, ka Jelgavā šādas sacensības var
kvalitatīvi noorganizēt.
Gribējām radīt sportistiem
un skatītājiem svētkus, kas,
manuprāt, arī izdevās, jo
atsauksmes no delegācijām
un sportistiem ir ļoti pozitīvas,» par pasaules reitinga
badmintona turnīru «Yonex
Latvia International 2016»,
kas no 2. līdz 5. jūnijam notika Jelgavas Sporta hallē,
saka Latvijas Badmintona
federācijas ģenerālsekretārs un šo sacensību
koordinators Kristians Rozenvalds.
Rezumējot atsauksmes, K.Rozenvalds atklāj, ka viesi no dažādām Eiropas valstīm ir pārsteigti par Jelgavu.
«Daudzi viesi pirms tam par Jelgavu
neko nezināja un bija nedaudz skeptiski noskaņoti, jo pilsēta pēc Eiropas
mērogiem ir ļoti maza. Prieks, ka jau
pēc pirmās saskarsmes šis viedoklis
mainījās, jo tika novērtēta gan Jelgavā esošā «zaļā» vide, gan turnīra
organizatoriskais līmenis. Pret katru
viesi centāmies izturēties maksimāli
izpalīdzīgi, kas arī atmaksājās. Vienīgās sūdzības, ko saņēmām, ir par
jelgavnieku svešvalodu zināšanām
– tās varētu vēlēties labākas.»
Jelgavas turnīrā piedalījās 190 dalībnieki no 20 valstīm, arī 28 spēlētāji

Meklē darbu
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija,
95. kods, traktortehnikas A, B, C, E, F
vadītāja apliecība. T.29682212.
Vīrietis meklē jebkādu darbu.
T.29870655.
Vīrietis (28 gadi) steidzami meklē
darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus.
T.24847986.
Meklēju darbu jūsu vasarnīcā – pļauju
zāli, zāģēju malku un daru daudz ko citu.
Ir automašīna. T.29726383.

Piedāvā darbu
SIA «Ganita» (reģ.Nr.43603049616) piedāvā
darbu aktīvam(-ai) un komunikablam(-ai)
pārdevējam(-ai) konsultantam(-ei). Darba
laiks – pilna vai nepilna slodze. T.29555173.
Biedrība «Centrs «Elizabete»» (reģ.
Nr.5008032881) piedāvā darbu pavāram(-ei)
bērnu NVO sociālās aprūpes centrā. Jābūt
pavāra izglītībai, valsts valodas zināšanām A2
līmenī, autovadītāja apliecībai. Darbā jāievēro kristīgās ētikas normas. Gaidām jūsu CV,
motivācijas vēstuli un atsauksmi pa e-pastu
centrselizabete@inbox.lv. T.63020955.

No 2. līdz 5. jūnijam Jelgavā pirmo reizi norisinājās starptautiskas badmintona sacensības «Yonex Latvia InFoto: Austris Auziņš
ternational 2016», kurās piedalījās 190 sportisti no 20 valstīm.
no Latvijas, kuriem gan neizdevās
tikt tālāk par turnīra 1/8 finālu. Vienīgajai jelgavniecei, kura piedalījās
turnīrā, Terēzei Balodei sacensībās
sieviešu vienspēlēs neizdevās kvalificēties pamatturnīram, divu setu cīņā
zaudējot francūzietei Džūlijai Feriē
– 16:21 un 13:21. «Diemžēl laukumā
nevarēju izdarīt to, ko biju plānojusi.
Iespējams, nedaudz traucēja uztraukums. Biju papētījusi pretinieces
spēli un centos izmantot viņas vājo

punktu – laukuma kreiso stūri –,
taču tas neizdevās. Ar savu spēli neesmu apmierināta,» pēc mača atzina
T.Balode. Krietni veiksmīgāks starts
viņai padevās sieviešu dubultspēlēs,
kur kopā ar Annu Pumpuri sīvā
cīņā uzvarēja somietes Hennu Līnu
un Pīlu Lindbergas – 9:21, 21:16 un
21:19. Diemžēl jau nākamajā kārtā tika piedzīvots zaudējums pret
spēcīgajām Baltkrievijas sportistēm
Anastasiju Čerņavskuju un Aļesju

Zaicavu – 6:21 un 8:21.
«Latvijā badmintons ir tādā līmenī,
kādā tas ir, tādēļ šādas sacensības
ikvienam Latvijas sportistam ir
lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi
un svarīgos reitinga punktus, lai
jau nākamajos turnīros to pirmajās
kārtās nebūtu jātiekas ar izliktajiem
sportistiem,» rezumē K.Rozenvalds.
Šis turnīrs bija izaicinājums ne
tikai Latvijas badmintonistiem, bet
arī pašiem organizatoriem, kuriem

Privātā PII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511)
aicina kolektīvam pievienoties jauku,
aktīvu un radošu pirmsskolas izglītības
skolotāju. Zvanīt vadītājai Kristīnei
pa tālruni 28847139. CV sūtīt pa e-pastu
kristl2@inbox.lv.

Pārdod

Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu
eiro; noslēgt līgumu (īre, pirkums). Raiņa
14. T.29179847

SIA «Girtekos Logistika»
(reģ.Nr.40103168500) piedāvā darbu
krāvējam(-ai) iepakošanas operatoram(-ei). CV sūtīt pa e-pastu jelena.
vasiljeva@girteka.eu vai zvanīt
pa tālruni 22720722, 27755010.
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā darbu šefpavāram(-ei) viesnīcas
«Jelgava» restorānā. Pieteikumu un
CV lūgums sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. T.63007719.

Pērk
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c.
senlietas. Tūlītēja apmaksa. Lielā iela 9.
T.22182220
Visu veidu metāllūžņus.
Augstas cenas. Izbraucam. Atmodas 57a.
T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
T.20500836
Malka, bērza šāļi, zāģmateriāli, briketes.
T.26488881.
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288

Pļauju zāli. T.25994203.
Juristu birojs OFERENTS – komersantu,
biedrību u.c. dokumenti; pamatkapitāls
uz EUR; līgumi, t.sk. par nekustamo
īpašumu; palīdzība tiesvedībā.
Pasta 45 – 4, Jelgava.
T.63021005, 29274771.
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
Tel.25904905

SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777

Izved nolietotu sadzīves tehniku –
bez maksas. Kravu pārvadājumi.
T.28262407.

Mazlietotus ledusskapjus, veļas mašīnas (no
40 līdz 160 EUR). Garantija – 1 gads. Liela
izvēle. Gāzes un elektro plītis, televizorus,
dekoderus, monitorus, datorus, mūzikas
centrus u.c. Uzvaras 12, Tonuss. T.29141057.

Juridiskie pakalpojumi: prasības par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļiem, paternitāti,
maksātnespēju, darba samaksu. RAF dzīv.
masīvs, Rīgas iela 53a. T.26406466.

Dažādi
Attīra sētas no metāllūžņiem bez maksas.
T.28262407.
Pļauju zāli. T.29726383

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

bija iespēja iegūt jaunas zināšanas.
«Speciāli šīm sacensībām tika pielāgota Jelgavas Sporta halle – aizlīmēti
tās logi, noņemts viens no basketbola
groziem. No Lietuvas kolēģiem īrējām
piecus speciālos badmintona laukumus, kuru uzklāšana no mums prasīja
tehnoloģisku izdomu. Atsevišķs stāsts
ir par sportistu izguldīšanu – mēs
faktiski piepildījām visas Jelgavā esošās viesnīcas, vēl gan rezerve ir LLU
dienesta viesnīcas, kuru potenciālu
varētu izmantot nākotnē,» informē
sacensību koordinators.
Jāpiebilst, ka speciāli šiem mačiem tika meklēti brīvprātīgie, kuri
atsaucās pat no Siguldas, Salaspils
un Talsiem.
Pēc pozitīvajām atsauksmēm no
sacensību dalībniekiem un tiesnešiem
jau tiek domāts par nākamā gada sacensību rīkošanu. K.Rozenvalds gan
akcentē, ka šobrīd progresēt turnīra
apjoma ziņā nav nepieciešams. «Es
domāju, ka šie 180 – 200 sportisti ir tā
kritiskā masa, kuru varam veiksmīgi
uzņemt un apkalpot Jelgavā – sākot
ar uzņemšanu, ēdināšanu un citām
organizatoriskām lietām. Jelgavas
Sporta hallē vēl var izvietot papildu
badmintona laukumu, taču pie šāda
dalībnieku skaita tas mums daudz
priekšrocību nedotu. Turnīra mērķis
paliek iepriekšējais – dot iespēju Latvijas sportistiem iegūt starptautisku
pieredzi, bet skatītājiem – iepazīt šo
dinamisko un skatāmo sporta veidu.
Šobrīd esam starptautiskajās institūcijās iesnieguši pieteikumu šādu
sacensību organizēšanai nākamajā
gadā, tādēļ ļoti ceru, ka Jelgavā šie
badmintona svētki notiks arī 2017.
gadā.»

Līdzjūtība
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
kad saule spīd.
/H.Skuja/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jurim Vidžim,
no sievas uz mūžu atvadoties.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas vārdā –
valdes priekšsēdētājs I.Kanaška

Aizsaulē aizgājuši
AUSMA GRUBINSKA (1925. g.)
LIDIJA GRINBERGA (1927. g.)
ANTOŅINA POPOVA (1933. g.)
ALEKSEJS SIDJUKS (1925. g.)
LIDIJA TIMOFEJEVA (1932. g.)
DZINTARS ŠULCS (1950. g.).
Izvadīšana 09.06. plkst.14
Zanderu kapsētā.
VALĒRIJS BUŽINSKIS (1970. g.).
Izvadīšana 09.06. plkst.10 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ĒRIKS VILCIENS (1945. g.).
Izvadīšana 10.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
VLADIMIRS POPOVSKIS (1953. g.).
Izvadīšana 11.06. plkst.13
Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 13. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2241.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 102.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Ketija Forde. Neaizmirsti mani». Vācijas melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 103. un 104.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 101.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2241.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 9.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.40 «Tautastērpa stāsts». Dokumentāla filma.
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
7.55 «Aculiecinieks».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 101. un 102.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Turcija – Horvātija.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Polija – Ziemeļīrija.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Vācija – Ukraina.
15.10 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «UEFA «Euro 2016»». Spānija – Čehija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Īrija – Zviedrija.
21.05 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 7.sērija.
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Beļģija – Itālija.
0.05 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
0.35 «Sarunas bez bumbas». Dokumentāla filma.
1.35 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.40 «LNT ziņu «Top 10»».
10.45 «Televeikala skatlogs».
11.00 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
11.10 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 117.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 35.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Mīlestība un lielpilsēta 2». Krievijas komēdija. 2010.g.
0.10 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Attīstības kods 2».
1.45 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
2.30 «Degpunktā 6».
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Fantastiskais četrinieks». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
11.00 «Gatavo 3».
11.30 «Māmiņu klubs».
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 3.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.05 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
23.05 «Dakteris Kaifs». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
2.00 «Jāvārds kāzu kleitai 3». ASV realitātes šovs. 3.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 31. un 32.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 13.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 14. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».

8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2242.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 103.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Dzīve itāļu garā». Vācijas un Itālijas drāma. 2014.g.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 105. un 106.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 102.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2242.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 10.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tēvi tur». Dokumentāla filma.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Ekskursante». Lietuvas drāma. 2013.g.
1.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 103. un 104.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Spānija – Čehija.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Īrija – Zviedrija.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Beļģija – Itālija.
15.10 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dienasgrāmata pēc pieprasījuma».
Dokumentāla filma.
16.55 «UEFA «Euro 2016» oficiālais koncerts. Deivids Geta».
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Austrija – Ungārija.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Portugāle – Islande.
0.05 «Itālija, mana mīla». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
1.05 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 69.sērija.
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 140.sērija.
11.50 ««Casa Vita»». ASV ģimenes filma. 2016.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 118.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 36.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Pavasara drudzis». Vācijas drāma. 2013.g.
23.10 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 17.sērija.
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 27.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 69.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
9.00 «Golfa zaļknābji». ASV komēdija. 1998.g.
11.05 «Bulta 2». Seriāls. 18.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 4.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 33. un 34.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 13.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 22.sērija.
22.00 «Leģendas». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
23.05 «Svešais starp savējiem 4». ASV Seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.10 «Papucīši». Seriāls. 12. un 13.sērija.
1.10 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
2.00 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 5.sērija.
2.20 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 33. un 34.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 14.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 15. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2243.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 104.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 «Personība. 100 g kultūras».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vides fakti».*
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*

TV PROGRAMMA
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 107. un 108.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 103.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2243.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 11.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 6.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.25 ««De facto»».* (ar subt.).
8.00 «Province».* (ar subt.).
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 105. un 106.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Austrija – Ungārija.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Portugāle – Islande.
13.15 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.15 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «UEFA «Euro 2016»». Krievija – Slovākija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Rumānija – Šveice.
21.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Francija – Albānija.
0.00 «Melu laboratorija».*
1.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 70.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 141.sērija.
11.45 «Pavasara drudzis». Vācijas drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 119.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 37.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 3.sērija.
22.10 «Skārdnieks, drēbnieks, zaldāts, spiegs». Detektīvdrāma. 2011.g.
0.45 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
1.25 «Dzīvīte».
1.45 «Nikita 4». Seriāls. 4.sērija.
2.25 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 28.sērija.
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
9.00 «Maskas dēls». Komiska piedzīvojumu filma. 2005.g.
11.05 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 22.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 5.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 35. un 36.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 14.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «SašaTaņa». Krievijas seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
21.00 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
22.35 «Greislenda 2». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
23.35 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 4.sērija.
0.35 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
1.30 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 7.sērija.
2.20 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 35. un 36.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 15.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 16. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2244.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 105.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Daudz laimes!»*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 109. un 110.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 104.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2244.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 12.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.20 «Pieskarties debesīm». Dokumentāla filma.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Dzīve itāļu garā». Vācijas un Itālijas drāma. 2014.g.
1.20 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Momentuzņēmums».*
6.20 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
6.50 «Ceturtā studija».*
7.20 «Ielas garumā».* (ar subt.). Durbe. Raiņa iela.
7.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 107. un 108.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Krievija – Slovākija.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Rumānija – Šveice.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Francija – Albānija.
15.10 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «UEFA «Euro 2016»». Anglija – Velsa.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Ukraina – Ziemeļīrija.
21.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Vācija – Polija.
0.05 «Sporta studija».*
0.50 «Zebra».* (ar subt.).
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 71.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 142.sērija.
11.45 «Mīlestības raksti». Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 120.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 38.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 29.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
22.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.05 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 22.sērija.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 29.sērija.
1.55 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 71.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
9.00 «Flika 3». ASV ģimenes filma. 2012.g.
11.05 «Kobra 20». Seriāls. 2.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 6.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 37. un 38.sērija.
15.20 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 15.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «SašaTaņa 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
22.00 «Sacīkstes uz dzīvību un nāvi». Fantastikas trilleris. 2008.g.
0.10 «Kinomānija».
0.50 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
1.40 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs.
2.25 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 37. un 38.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 16.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 17. jūnijs
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 3.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 106.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 5.sērija.
12.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 111. un 112.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 105.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Vajadzīga soliste». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vera 6». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «Aculiecinieks».*
23.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
0.35 «Pieskarties debesīm». Dokumentāla filma.
1.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 5.sērija.
2.25 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 2.sērija.
4.10 «Sporta studija».*
4.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Ielas garumā».* (ar subt.). Durbe. Raiņa iela.
5.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
8.30 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 109. un 110.sērija.
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Anglija – Velsa.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Ukraina – Ziemeļīrija.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Vācija – Polija.
15.10 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «UEFA «Euro 2016»». Itālija – Zviedrija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Čehija – Horvātija.
21.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Spānija – Turcija.
0.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
1.45 «Aculiecinieks».*
2.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 «Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 72.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 143.sērija.
11.45 «Uta Danella. Laimīgo muļķu vasara». Romantiska komēdija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 121.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 39.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 7.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 30.sērija.
1.35 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 72.sērija.
2.25 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
9.00 «Karsējmeitenes: Visu vai neko». ASV sporta komēdija.
11.05 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 11.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 7.sērija.
13.05 «Pūķi: Berkas salas aizstāvji 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.10 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 39. un 40.sērija.
15.25 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 9.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «SašaTaņa 2». Seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Karstā čiksa». ASV komēdija. 2002.g.
23.05 «Vientuļnieks». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
1.00 «Simpsoni 26». Animācijas seriāls.
1.45 «Jāvārds kāzu kleitai 3». Realitātes šovs.
2.55 «UgunsGrēks 13». Seriāls. 39. un 40.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 18. jūnijs
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Pavisam īsta mīlestība». Ģimenes filma (ar subt.). 2011.g.
12.05 «Dzintariņam – 60. TDA «Dzintariņš» 60 gadu jubilejas koncerts».*
14.15 «Imants Ziedonis. Dzirnakmeņi». Dokumentāla filma.
14.50 «Režisors Alvis Hermanis. Eiropas pēdējais romantiķis».*
15.55 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
17.00 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
22.25 «Mana dziesma».*
23.50 «Bārija». Itālijas komēdija (ar subt.). 2009.g.
2.30 «Kuldīgas mistērijas «Gadu durvis, laiku vārti»».
Koncertiestudējums.
3.30 «Tautas sadziedāšanās Mežaparkā Dziesmu svētkos 2008.g».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 12.sērija.
6.35 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
6.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
7.30 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Itālija – Zviedrija.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Čehija – Horvātija.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Spānija – Turcija.
15.10 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «UEFA «Euro 2016»». Beļģija – Īrija.
18.10 «Sporta pilsēta Rio». Dokumentāla filma.
18.45 «UEFA «Euro 2016»». Islande – Ungārija.
21.05 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
21.30 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Portugāle – Austrija.
0.05 «Sporta studija» (ar surdotulkojumu).*
0.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.45 «Vera 6». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
3.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
4.00 «Province».* (ar subt.).
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.59 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.45 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 16.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 5.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Otra Boleinu meita». Romantiska drāma. 2008.g.
12.15 «Paisums 2». Turcijas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
14.30 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
16.50 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
Turpinājums.
18.10 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 10. un 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Dzintara dziesmas».
23.25 «Solists». ASV un Lielbritānijas drāma. 2009.g.
1.40 «Meitene, kas izpostīja sirseņu pūzni».
Krimināltrilleris. 2.sērija.
3.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 16.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns
«Kurzemes Gaļsaimnieks» veikals

Atvērts jauns «Kurzemes Gaļsaimnieks» veikals!
Esiet laipni gaidīti mūsu jaunajā veikalā Jelgavā,
Lielajā ielā 5! Saviem klientiem piedāvājam svaigi
sadalītu gaļu, kaušanas blakusproduktus, gaļas
izstrādājumus un gaļas produktus – kopā vairāk nekā
120 produkcijas nosaukumu.

SKOLĒNU UZŅEMŠANA 5., 6., 7. klasē –
no 2016. gada 31. maija
Skola piedāvā:
• Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena izglītības
programmu (ar specializāciju mājturībā un tehnoloģijās);
• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena izglītības programmu (padziļināta matemātikas
un informātikas apguve);
• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem
ar mācīšanās traucējumiem.

SKOLĒNU UZŅEMŠANA 10. klasē –
no 2016. gada 13. līdz 17. jūnijam
Skola piedāvā:
• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena izglītības programmu (mācību plāns
inženierzinātnēs);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
izglītības programmu;
• Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā
virziena izglītības programmu.
Meiju ceļā 9, Jelgavā.
Sīkāka informācija – mājaslapā www.jtv.lv,
pa e-pastu Jtvsk@izglitiba.jelgava.lv vai pa tālruni 63045548.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma jūnijā:
cepures, vainagi, pušķi un vītnes
Līgo svētkiem.
Dienas grupai nodarbības –
6., 7., 8. vai 13., 14., 15. jūnijā,
vakara grupai – otrdienu
un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

Līdz 27.06.2016.
Jelgavas Mākslas skola uzņem audzēkņus!
• 8 – 14 gadus vecus audzēkņus – septiņgadīgajā
programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA;
• 15 – 25 gadus vecus audzēkņus – trīsgadīgajā
programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA.
E-pasts www.j-m-s.lv, tālrunis 26674446.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
5.45 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 8.sērija.
6.35 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.00 «Transformeri: Tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.20 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 9. un 10.sērija.
13.25 «Trīs spēkavīri tālajā krastā». Krievijas animācijas filma. 2012.g.
14.50 «Bibliotekāri». ASV piedzīvojumu seriāls. 5. un 6.sērija.
16.50 «Karstā čiksa». ASV komēdija. 2002.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «TV3 ziņas piedāvā: Karalistes izvēle».
20.00 «Pasaka par Despero». ASV un Lielbritānijas animācijas filma.
21.55 «Nepārspējamais Halks». ASV fantastikas trilleris. 2008.g.
0.10 «Valdzinājums». Vācijas un Lielbritānijas trilleris. 2004.g.
2.10 «Bibliotekāri». ASV piedzīvojumu seriāls. 5. un 6.sērija.
3.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 10.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 19. jūnijs
LTV1
5.50 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lesija». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.00 «Itālija, mana mīla». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.30 «Tā ir dzīve. Dzied Harijs Spanovskis».*
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ketija Forde. Atpakaļ pie jūras».

Vācijas melodrāma. 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 «Dubultā dzīve». Vācijas psiholoģiska drāma (ar subt.). 2012.g.
23.15 «Apslēptās valstības». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
0.15 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
1.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
1.25 «Bārija». Itālijas komēdija (ar subt.). 2009.g.
4.00 «Sirds stīgu spēle». Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.

LTV7
5.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «UEFA «Euro 2016»».* Beļģija – Īrija.
11.20 «UEFA «Euro 2016»».* Islande – Ungārija.
13.10 «UEFA «Euro 2016»».* Portugāle – Austrija.
15.10 «UEFA «Euro 2016» dienas apskats».
15.45 «Pavisam īsta mīlestība». Ģimenes filma (ar subt.). 2011.g.
17.25 «Ģimenes lokā». Vācijas komēdija (ar subt.). 2013.g.
19.15 «ASV pret Džonu Lenonu». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
21.45 «UEFA «Euro 2016»». Šveice – Francija.
0.00 «UEFA «Euro 2016»». Rumānija – Albānija.
2.05 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
2.30 «Itālija, mana mīla». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
3.25 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.45 «Karamba!» Humora raidījums.
6.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
6.20 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.

Uzņemšana Jelgavas Vakara
(maiņu) vidusskolā

7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Dzintara dziesmas».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei 2».
10.30 «Nepiegādātās vēstules». Seriāls. 10. un 11.sērija.
12.30 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dok.seriāls. 41. un 42.sērija.
13.25 «Viss mainās acumirklī». Ukrainas melodrāma. 2014.g.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 3». Vācijas seriāls. 39.sērija.
19.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 3.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Uzvari, zaudē vai mīli». ASV melodrāma. 2014.g.
23.50 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 19.sērija.
0.40 «Parasta nāvessoda izpilde». Francijas drāma. 2010.g.
2.20 «Uta Danella. Laimīgo muļķu vasara».
Vācijas romantiska komēdija. 2003.g.
3.50 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
4.10 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 5». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
5.45 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 9.sērija.
6.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
7.00 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.55 «Sofija Pirmā». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 11. un 12.sērija.
13.10 «Nepārspējamais Halks». ASV fantastikas trilleris. 2008.g.
15.25 «Tēta nedienas Latvijā». Latvijas realitātes šovs.
17.05 «Pasaka par Despero». Animācijas filma. 2008.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Fantastiskais četrinieks un Sudraba sērfotājs». ASV, Vācijas
un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
22.00 «Sabotāža». ASV spraiga sižeta drāma. 2014.g.
0.10 «Sarkanais pūķis». ASV un Vācijas krimināldrāma. 2002.g.
2.35 «Vientuļnieks». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
4.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 8». 12.sērija.

Amigo Dzintara dziesmu
aptaujas noslēguma koncerts
18. JŪNIJĀ JELGAVĀ, PASTA SALĀ
lauku muzikant i
baltie lāči

brīvdiena

aigariņš
galaktika
sestā jūdze
dzintars čīča santa zapacka
rikardions

no 1. līdz 12. klasei –
darbdienās no plkst.9.
Skolotāju ielā 8, Jelgavā. Tālrunis 63021897.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības jūnijā un jūlijā
Vizāžas tehnoloģijas
14.06., 28.06., 05.07.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
15.06., 29.06., 06.07.
Gēla nagu modelēšana
17.06., 01.07., 15.07.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
13.06., 27.06., 11.07.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)13.06., 27.06., 11.07.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
15.06., 22.06., 06.07.
Skropstu ilgviļņi
15.06., 22.06., 06.07.
Vaksācija
15. – 16.06., 12. – 13.07.
Solāriju darbinieku apmācība
14.06., 06.07., 09.08.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
20.06., 04.07., 18.07.
Nagu dizains
16.06., 07.07., 21.07.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

7

Pēc koncerta

ball e

Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzē”. Amigo klientiem, uzrādot kodu, 30% atlaide.
Pasākumu vada Velga Vītola, Agnese Šīrante un Juris Hiršs.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 9. jūnijs

Uz Baznīcu
nakti
aicina
dievnami
un tornis

Pasākumi pilsētā
11. un 12. jūnijā no pulksten 10 – 10. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls
«Summer Signs» (Pasta salā).
11. jūnijā pulksten 13 – ekskursija «Sveicināti Jelgavā!». Pastaigas laikā gida pavadībā varēs iepazīt Jelgavas pagātni, tagadni un ieskatīties nākotnes plānos. Dalība
– bez maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.
lv (sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
12. jūnijā pulksten 13 – ekskursija «No Mītavas līdz Jelgavai». Pastaigas laikā gida
pavadībā varēs uzzināt nozīmīgākos notikumus Jelgavas vēsturē no pirmsākumiem
līdz mūsdienām. Dalība – bez maksas. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63005447 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv (sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (Svētbirzī).
14. jūnijā pulksten 19 – komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts koncerts.
Programmā: P.Vasks «Musica Dolorosa», P.Plakidis «Mūzika klavierēm, stīgu orķestrim
un timpāniem», A.Altmanis «Ave Maria», S.Rahmaņinovs «Vokalīze», Ē.Ešenvalds
«O Salutaris Hostia». Solisti: Gunta Gelgote (soprāns), Mārtiņš Zilberts (klavieres), Ivo
Krūskops (sitaminstrumenti). Muzicēs Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas Mūzikas vidusskolas stīgu orķestris. Diriģents Aigars Meri. Ieeja – bez maksas (Svētās Annas baznīcā).
14. jūnijā pulksten 19 – BJMK Rokskolas vokālistu eksāmens koncerts (Pasta salā
pie «Silvas» tējas namiņa).
16. jūnijā pulksten 19 – BJMK Rokskolas mācību ansambļu atvērtais eksāmens
koncerts (mūzikas klubā «Jelgavas krekli»).
18. jūnijā pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Līgo Līgas, līgo Jāņi!». Jāņu
cepures darināšana no kļavu lapām. Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalības maksa
– € 4,50; pirmsskolas vecuma bērniem – € 1,50 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
18. jūnijā pulksten 16 un 19. jūnijā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
PIRMIZRĀDE: R.Blaumanis «Skroderdienas Silmačos». Režisors A.Matisons. Biļešu
cena – € 5 – 7 (kultūras namā).
18. jūnijā pulksten 20 – «Amigo» Dzintara dziesmu aptaujas 2015./2016. noslēguma koncerts un balle. Biļešu cena – € 10 – 18 (Pasta salā).

Izstādes
No 9. jūnija – Andas Kalniņas gleznu izstāde. Izstāde apskatāma līdz 27. jūlijam
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
No 11. jūnija – Jelgavas Mākslas skolas bijušo un esošo pedagogu darbu izstāde
«Mākslas skolai – 30». Izstāde apskatāma līdz 10. jūlijam (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
No 14. jūnija – izstāde «Aizvestie (Deportācijas no Baltijas valstīm)» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

«Jelgavas kaķis 2016» –
Bengālijas runcis Damians

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

Šogad Baznīcu naktī, 10. jūnijā, Jelgavā būs iespēja izbaudīt
sešas dažādas interpretācijas
par kultūras un garīgajām
vērtībām. Apmeklētāji varēs
tuvāk iepazīt Jelgavas dievnamu vēsturi, kā arī vienoties
kopīgos dziedājumos.

Līdztekus mūsu baznīcām – Svētās
Annas evaņģēliski luteriskajai baznīcai,
Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajai baznīcai, Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas
 Ģirts Pommers
katoļu katedrālei, kā arī Jelgavas baptistu
draudzei un evaņģēliskās ticības kristiešu
Zemgales Olimpiskajā centrā 4. un 5. jūnijā notika starptautiska
draudzei «Jaunā dzīve» – šogad pirmo
kaķu izstāde «Jelgavas kaķis 2016», kurā varēja aplūkot apmēram
reizi pasākumā piedalīsies arī Jelgavas
300 dažādu šķirņu kaķus. Kā atzīst pasākuma koordinatore Mārīte
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis, kas
Baranovska, jelgavnieku gaume, izvēloties tīkamāko kaķi, ir gandrīz
caur vēstures liecībām un stāstiem ļaus
nemainīga: «Pēdējos gados jelgavnieku favorīti ir divas kaķu šķirnes
apmeklētājiem iepazīt ēkas vēsturi. «Kā– meinkūni, kuri augumā ir lielākie kaķi pasaulē, kā arī mazie leopardi
pēc nolēmām piedalīties Baznīcu naktī?
jeb bengālieši. Pagājušajā gadā gan uzvarēja Svētās Birmas šķirnes
Mūsu vēlme ir izcelt tieši baznīcas stāstu,
kaķis. Pozitīvi, ka par šī gada 2. un 3. vietu domas sakrita gan izstākas laikmetu griežos cieši savijies ar Jelgades apmeklētājiem, gan tiesnešiem, jo abi laureāti tika apbalvoti arī
vas vēsturi. Tornis ir vienīgā daļa, kas no
citās nominācijās.» Par izstādes apmeklētāju mīluli šajā gadā kļuva
kādreiz greznās Jelgavas Svētās TrīsvieBengālijas šķirnes runcis Damians.
nības baznīcas ēkas ir saglabājies,» saka
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra sabiedŠogad nominācijas «Jelgavas kaķis Madam Butterfly, Mister Twister un Mini risko attiecību speciāliste Liene Strazdiņa.
2016» uzvarētājs tika noskaidrots tikai Cooper uz pārējo laureātu fona atšķīrās ar Torņa pagalmā jau no pulksten 18 būs
apmeklētāju balsojumā. «Esmu ļoti lai- aktivitāti un joprojām bija ļoti enerģiski.
mīga, ka ieguvām šo titulu, jo Damianam «Tāda ir izstāžu specifika – pieaugušie
šī ir pirmā atzinība, lai gan izstādēs bijām kaķi bieži vien ātri nogurst un daudz
piedalījušies arī iepriekš. Šīs divas dienas laika pavada gulšņājot, kamēr mazie
viņam bija ļoti nogurdinošas, kaķis vēl nav kaķēni ir enerģijas pilni, spēlējas, kā arī ir
pieradis pie tik daudz cilvēkiem,» pēc izcī- atsaucīgāki pret apmeklētājiem. Domāju,
nītās uzvaras atzina Damiana saimniece ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ esam
Ļena Mostovjova.
godalgoto vidū,» atklāj mazo kaķēnu
Otro vietu ieguva Skotijas nokareno saimniece N.Sinkeviča, piebilstot, ka abas  Jana Bahmane
ausu šķirnes kaķis ar garu un dižciltīgu kaķenītes tiks atstātas pavairošanai, bet
«Mākslinieks nevar vienkārši
vārdu – Bomond Edeline Owl of Safin- runčuki tiks pārdoti.
pievērt acis uz pasaulē notieland. «Šī mums ir pirmā izstāde, kurai
Izstādē Zemgales Olimpiskajā cenkošo un radīt idealizētu māksatbildīgi gatavojāmies – kaķis tika vannots trā piedalījās ne tikai kaķi, bet arī citi
lu. Apkārtējā vide ietekmē arī
un fēnots, lai būtu savā labākajā formā. dzīvnieki un putni – dekoratīvas vistas,
mākslinieka darbu,» atklāj
Šīs šķirnes kaķi ir ļoti mīlīgi un labsirdī- baloži, papagaiļi, kanārijputniņi, jenots,
māksliniece no Kalifornijas
gi,» savu mīluli raksturo saimniece Jana poniji, seski, truši un pat degunlācis.
Melisa Breidena. Viņas un
Kuzmina.
«Nākamgad centīsimies turpināt šādu
Latvijas mākslinieces Ingūnas
Savukārt jelgavnieces Nataļjas Sinke- praksi un saviem apmeklētājiem piedāvāSkujas porcelāna darbu izstāvičas četri Devonas reksu šķirnes kaķēni sim iepazīties arī ar citiem dzīvniekiem.
de no aizvadītās nedēļas noieguva trešo vietu. Jāpiebilst, ka dienu Tie noteikti nebūs suņi, jo to neatļauj
gales skatāma Ģederta Eliasa
iepriekš mazie mīluļi uzvarēja nominācijā noteikumi, taču jau šogad redzējām,
Jelgavas Vēstures un mākslas
«Labākais šķirnes metiens». Malificenta, ka apmeklētāji labprāt interesējas par
muzejā.
dažādiem dzīvniekiem. Šogad izstādi
apmeklēja apmēram 3000 cilvēku,»
Starptautiskā dueta, kas zināms ar
informē M.Baranovska.
nosaukumu
Skuja Braden, porcelāna
Kā vienīgo problēmu, organizējot šo
pasākumu Jelgavā, koordinatore min darbu izstāde «Greizā attīstība» iemieso
naktsmītņu trūkumu kaķiem un viņu sevī mākslinieču skatījumu uz mūsdienu
saimniekiem: «Diemžēl ar šo problēmu pasauli un tās nepilnībām, atspoguļojot
saskaramies jau vairākus gadus, jo gan to caur trauslo un graciozo materiālu –
kaķiem, gan viņu saimniekiem nepie- porcelānu. Mākslinieces vēlas atgādināt
sabiedrībai, ka dabā eksistē arī parādības
ciešami īpaši apstākļi.»
ar defektu un lietas, kas šķiet nenormālas,
Par «Jelgavas kaķi 2016» izstādes patiesībā ir daļa no eksistējošās dabas.
apmeklētāji balsojot atzina 11 Darbu autores atklāj, ka ikvienai viņu
mēnešus veco Bengālijas šķirnes izstādei ir kāds «ieraugs» – darbs, kas
runci Damianu, kuram šī ir pirmā nav iekļauts iepriekšējā izstādē, bet kļūst
šāda veida atzinība. Uzvarētāja par topošā projekta iedvesmas avotu.
saimniece Ļena Mostovjova teic, Izstādes «Greizā attīstība» pirmais darbs
ka divu dienu garā izstāde runci bijis objekts ar nosaukumu «Laikmetīgais
mēsls», kas ir mūsdienu sabiedrības konir nogurdinājusi.
cepcijas atspoguļojums. Šis darbs radīts,
Foto: Austris Auziņš

apskatāma fotogrāfiju izstāde «Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas stāsts»,
kur varēs uzzināt, kā baznīca izskatījās
līdz 1944. gadam un kā tā mainījusies
līdz šodienai. Savukārt pulksten 19.20,
20 un 21 torņa pagalmā varēs klausīties
gida stāstījumā par Trīsvienības baznīcu
dažādos laikos. Jelgavniekiem šī būs iespēja ne tikai tuvāk iepazīt Trīsvienības
baznīcas torni, bet arī papildināt savas
zināšanas, uzzinot kādu jaunu faktu par
savas pilsētas vēsturi.
Līdztekus izglītojošām programmām
Baznīcu nakts apmeklētāji varēs gūt
arī garīgu piepildījumu. Svētās Annas
evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes
priekšnieks Edgars Suta no pulksten 18
dievnama viesus aicina piedalīties Dieva
vārda slavināšanas vakarā, kur skanēs
gan mākslinieku izpildīti skaņdarbi, gan
arī kopīgi dziedātas dziesmas, iesaistoties
visiem klātesošajiem. Vakars noslēgsies ar
nakts dievkalpojumu.
Arī Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā apmeklētāji varēs izbaudīt muzikālus priekšnesumus: pulksten
20 – sieviešu vokālā ansambļa «Kamenes»
uzstāšanos Gundegas Dūdas-Dzenes vadībā, muzicēs arī soprāns Olga Barišmane.
Interesenti aicināti apmeklēt arī Andra
Tomašūna lekciju par Jāņa baznīcas vēs-

turi pulksten 19 un mācītāja Ralfa Kokina
lekciju par evaņģēlijiem pulksten 21.15.
Pulksten 18 durvis apmeklētājiem
vērs arī Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas
Marijas Romas katoļu katedrāle, kas
apmeklētājiem piedāvās izbaudīt pielūgsmes mūziku un ieslīgt neikdienišķās
pārdomās, kā arī Baptistu draudzes
dievnams, kas no pulksten 19.15 aicinās
apmeklētājus izstaigāt dievnama telpas
un uzklausīt stāstījumu par draudzes 142
gadu pastāvēšanas vēsturi, muzicēs arī
draudzes koris un mūziķi – Māris Treijs,
Edgars Šķerbergs, Ainārs Šķerbergs,
Guntis Majevskis, diriģente – Marita
Caune. Arī Jelgavas evaņģēliskās ticības
kristiešu draudze «Jaunā dzīve» no pulksten 18 aicina dievnama viesus piedalīties
izzinošās ekskursijās un apmeklēt draudzes muzikālās grupas koncertu.
Baznīcu naktī kopumā Latvijā šogad
iesaistīsies 190 baznīcas – visvairāk pieteikumu saņemti no Kurzemes, kur viesus
uzņems 57 baznīcas. Pasākums 10. jūnijā
kristīgo baznīcu draudžu dievnamos
notiks arī citās Eiropas valstīs – Austrijā,
Čehijā, Slovākijā un Igaunijā. Baznīcu
nakts ir laiks, kad baznīcā ienākt citādi
un iepazīt kultūras un garīgās vērtības.
Pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz
pusnaktij un pat ilgāk.

Mākslinieču tandēms porcelānā
atspoguļo pasaules nepilnības
Foto: Austris Auziņš

pārstrādājot porcelāna traukus, ko māksliniecēm atnesusi kāda kopīga draudzene.
Izstādē apskatāmie darbi ir gan reāli
objekti, piemēram, trauki, kas iemieso
neviennozīmīgus sižetus, gan arī pavisam
jaunas un unikālas formas, kas atklājas,
piemēram, darbā «Medūzas smiekli»,
kam mākslinieces iedvesmojusi franču
filozofes Helēnas Siksū eseja ar tādu pašu
nosaukumu. Caur šo izstādi mākslinieces
atspoguļo ne tikai savu skatījumu uz pasauli, bet arī sievietes lomu tajā, atklājot,
ka būt par sievieti mākslinieci nemaz nav
viegli – māksliniecēm nepārtraukti nākas
pierādīt savas daiļrades nozīmību.
Mākslinieces priecājas par iespēju
savus darbus eksponēt Jelgavas muzejā,

Starptautiskā dueta
Skuja Braden porcelāna darbu
izstāde
«Greizā
attīstība»
Ģederta
Eliasa
Jelgavas
Vēstures
un mākslas
muzejā
apskatāma
līdz 28.
augustam.
atzīstot, ka daudzas citas mākslas telpas
radošā tandēma darbus uzskatījušas par
provokatīviem. «Pati pasaule ir provokatīva,» tā M.Breidena.
Mākslinieces stāsta, ka darbs pie šīs un
citām izstādēm ir pastāvīgs dialogs – tā ir
divu radošu personību saruna, kompromiss, kas galu galā noved pie neparedzēta,
taču unikāla rezultāta. M.Breidena, kura
studējusi arī kinematogrāfiju, tandēma
radošo darbību salīdzina ar filmu tapšanu – viss sākas ar ideju, taču, pirms
mākslinieces nonāk pie tās iemiesojuma,
tiek aizvadīts garš rediģēšanas process.
Izstāde «Greizā attīstība» Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
apskatāma līdz 28. augustam.

