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Dzīvnieku pasaule smiltīs

Pieminēs 1941. gada
deportāciju upurus
 Jana Bahmane

Pieminot komunistiskā genocīda upurus un 1941. gada
traģiskos notikumus, kad naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana, 14. jūnijā pulksten 15
Svētbirzē norisināsies atceres pasākums, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Piedalīties piemiņas brīdī un nolikt ziedus uz memoriālās sienas «Ciešanu ceļš» un piemiņas akmens Svētbirzē aicināts ikviens jelgavnieks.
Jāatgādina, ka 1941. gada jūnijā notika Latvijas iedzīvotāju masveida
izvešana uz Sibīriju un citiem attāliem reģioniem – savu dzimteni bija
spiesti pamest vairāk nekā 15 000 Latvijas iedzīvotāju.

Valsts ģimnāzijā saglabās
atklātās vēstures liecības
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ Pasta salā aktīvi notiek gatavošanās 12. starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam «Summer Signs 2018», kas Pasta
salā norisināsies jau šajā nedēļas nogalē – 9. un 10. jūnijā. Skulptūras kopš pirmdienas rada 15 tēlnieki no Latvijas, Lietuvas,
Beļģijas, Ukrainas, Ungārijas, Čehijas un Krievijas, smiltīs atveidojot savas interpretācijas par šā gada festivāla tēmu «Dzīvnieku
pasaule». Smilšu parkā būs sastopami dinozauri, ziloņi, pērtiķi, leduslāči, kā arī daudzi citi tēli. Savukārt papildus smilšu parkam
Pasta salas apmeklētāji divu dienu garumā varēs izbaudīt arī kultūras programmu visai ģimenei. Sestdien, 9. jūnijā, Pasta sala
būs atvērta no pulksten 10 līdz pusnaktij, bet svētdien – no pulksten 10 līdz 23.
Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties Jelgavas kultūras nama kasē, «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā, bet festivāla norises dienās – arī Pasta salā. Jāuzsver, ka iepriekšpārdošanā līdz piektdienai, 8. jūnijam, biļetes ir pieejamas par zemāku cenu.
Festivāla apmeklētāju ērtībai biļetes varēs uzrādīt arī elektroniski, kā arī, pametot festivāla norises teritoriju, saņemt zīmodziņu,
kas sniegs iespēju Pasta salā konkrētajā dienā atgriezties arī vēlāk. Svētku programma – 7.lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Apstiprināti jau astoņi pagalmu labiekārtošanas
projekti; pieteikšanās pagarināta līdz 16. jūlijam
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgusies pieteikumu iesniegšana pašvaldības līdzfinansētajā
daudzdzīvokļu māju
labiekārtošanas programmā – apstiprināti
astoņi projekti par kopējo pašvaldības līdz
finansējumu 38 692
eiro, kas ir mazāk nekā
puse no šogad pieejamā atbalsta. Līdz ar
to programmā izsludināta atkārtota pieteikšanās – pagalmu
labiekārtošanas projekti tiek gaidīti līdz 16.
jūlijam.
Šogad no Jelgavas pilsētas
pašvaldības budžeta pagalmu
labiekārtošanas programmai tika
atvēlēti 100 000 eiro, no kuriem
pirmajā pieteikumu iesniegšanas
kārtā apgūta mazāk nekā puse.
«Lai gan no pašvaldības līdzfinansējuma šobrīd apgūta mazāk

nekā puse, kopumā tendence ir
pozitīva – daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji kļuvuši aktīvāki un
vairāk domā par sava pagalma sakārtošanu. Iespējams, cilvēki arī
daudz rūpīgāk izvērtē paši savas
finanšu iespējas,» aktivitāti vērtē
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs.
Sešos no astoņiem atbalstītajiem projektiem plānots sakārtot
daudzdzīvokļu māju pagalmu
lietus ūdens novades sistēmu
un brauktuvi, kas ir šāgada
programmas prioritātes. Tie ir
darbi, kas ir ļoti būtiski, bet kuru
izmaksas ir samērā lielas, tāpēc
dzīvokļu īpašnieki nepietiekamās
maksātspējas dēļ tos atliek. «Ir
mājas, kas vēlas, piemēram, lietus
ūdeņus no mājas jumta ievadīt
pilsētas lietus ūdens kanalizācijā
vai izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju pagalmā un vienlaikus arī
sakārtot tā segumu. Tas norāda,
ka iekšpagalmos problēmas ar
lietus ūdens kanalizāciju ir tikpat
aktuālas kā segums un bedres,»
norāda M.Mielavs.

Lietus ūdens novades sistēmu
vai brauktuvi ar pašvaldības
līdzfinansējumu šogad sakārtot
plāno mājas Katoļu ielā 9, Lielajā
ielā 8, Filozofu ielā 46, Pulkveža
Brieža ielā 14, Māras ielā 8, kā
arī Tērvetes ielā 88 un Vīgriežu
ielā 39. Tērvetes un Vīgriežu ielas
māju kopprojekts ir vienīgais,
kas pretendē uz pašvaldības
atbalstu 80 procentu apmērā
no izmaksām. Vēl apstiprināti
divi pagalma labiekārtošanas
projekti, kas saistīti ar stāvlaukuma un bērnu rotaļu laukuma
izbūvi, – mājai Katoļu ielā 19 un
Tērvetes ielā 88.
Tā kā pagalmu labiekārtošanas programmā vēl ir pieejams
pašvaldības līdzfinansējums
61 308 eiro apmērā, pašvaldība
izsludinājusi otro pieteikumu
iesniegšanas kārtu – pieteikumus var iesniegt līdz 16. jūlijam.
Konkursa nosacījumi ir tādi paši
kā iepriekš: pieejamais atbalsts
darbiem, kam nepieciešama
būvatļauja vai apliecinājuma
karte, ir 10 000 eiro, savukārt

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

darbiem, kam nepieciešams paskaidrojuma raksts, maksimālais
pieejamais atbalsta apmērs ir
2000 eiro. Pašvaldības atbalsts
nevar pārsniegt pusi no kopējām
izmaksām, izņemot gadījumus,
ja plānots sakārtot piebraucamo
ceļu, kas kopīgs vairākām mājām, – tad pašvaldības atbalsts
var būt līdz 80 procentiem no
izmaksām. Ja projektu iesniedz
vairākas mājas kopā, arī pieejamā
atbalsta apmērs būs lielāks. Ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas
pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai» var iepazīties
«Pilsētsaimniecības» mājaslapā
www.pilsetsaimnieciba.lv. Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt
pa tālruni 63084470, e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai klātienē
iestādē pirmdienās no pulksten
18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa
tālruni 63084470.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Lai pēc iespējas pilnīgāk saglabātu Jelgavas
Valsts ģimnāzijas ēku
kā valsts nozīmes kultūrvēstures pieminekli
un novērstu uzsākto
rekonstrukcijas darbu laikā atklātos ēkas
konstrukcijas defektus,
pašvaldībā pieņemts lēmums par veicamajiem
papildu restaurācijas un
būvniecības darbiem.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas gaitā ēkā atklājušās
vairākas vēsturiskās liecības,
kuras restaurācijas eksperti
ieteikuši atjaunot. Tāpat jānovērš
atsevišķi defekti, kuri atklājušies,
atsedzot ēkas konstrukcijas. Šos
darbus, izstrādājot tehnisko projektu, nav iespējams paredzēt,
tādēļ, ēku rekonstruējot, būs jāveic
papildu darbi.
«Ir liela atšķirība – ēka ir
jaunbūve un tiek celta no nulles,
visu izvērtējot un saplānojot,
vai tiek rekonstruēta. Turklāt,
izstrādājot ēkas rekonstrukcijas projektu, visas konstrukcijas
atsegt un pārliecināties par to
stāvokli nav iespējams, tāpēc var
gadīties dažādi pārsteigumi,»
norāda Jelgavas Valsts ģimnāzijas
būvuzraugs Mārtiņš Bīriņš. Viņš
skaidro, ka ir defekti, kas noteikti
jānovērš, jo ietekmē ēkas tehnisko
stāvokli, savukārt jautājumi, kuri
saistīti ar restaurāciju, jāizlemj
pasūtītājam, kas šajā gadījumā ir
Jelgavas pašvaldība.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora
vadītāja Ineta Vintere uzsver, ka
Jelgava Otrā pasaules kara laikā
tika nopostīta un katra vēsturiska
vērtība mūsu pilsētā ir nozīmīga,
tāpēc, konsultējoties ar ekspertu,
nolemts tās maksimāli saglabāt.
«Būvdarbu gaitā objektu apsekoja
restaurācijas eksperts Jānis Platais, kurš ir sniedzis atzinumu par
vēsturiskajām vērtībām objektā
un rekomendējis tās restaurēt,»
norāda I.Vintere, piebilstot, ka

Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēka
ir valsts nozīmes kultūrvēstures piemineklis. Nepieciešamie
papilddarbi saistīti ar pagaidu
jumta izbūvi virs aktu zāles, lai
nodrošinātu esošo zāles griestu
un ģipša ornamentu restaurāciju,
vienlaikus saglabājot telpā arī labo
akustiku, egles šaurdēļu grīdas
restaurāciju kādreizējā sporta
zālē, kas pēc rekonstrukcijas
būs bibliotēka, Jelgavas mākslinieka Andreja Zvejnieka sienas
gleznojumu un aktu zāles lustru
rekonstrukciju, flīžu pie aktu zāles un centrālo kāpņu laukumos
atjaunošanu.
Vēl neparedzēts darbs ir skolas
gaiteņu apmetuma maiņa no
ģipša uz kaļķa apmetumu 2000
kvadrātmetru platībā. «Saskaņā
ar projektu gaiteņos bija paredzēts atstāt esošo apmetumu,
atsevišķās vietās to pielabojot. Kad
strādnieki bojājumu vietās sāka to
demontēt, konstatējām, ka tas ir
sliktā stāvoklī un lielākoties pie sienām vairs neturas,» norāda būv
uzraugs. Ņemot vērā speciālistu
ieteikumus, ģipša apmetums
nomainīts uz kaļķa apmetumu,
kas ir izturīgāks un piemērotāks
vēsturiskām ēkām, turklāt labāk
sader ar kaļķa apmetumu, kas
būs arī uz skolas ēkas ārsienām.
«Lielākā daļa ēkas konstrukciju
ir atsegtas, līdz ar to tik lieliem
pārsteigumiem vairs nevajadzētu
būt,» norāda M.Bīriņš. Jāpiebilst,
ka ēkā tika mainīti arī starpstāvu
pārsegumi virs klašu telpām, jo
atklājās, ka tie ir nevis no betona,
kā bija norādīts dokumentos, bet
no koka.
Kopumā ģimnāzijas ēkas rekonstrukcijas darbi norit saskaņā
ar plānoto laika grafiku, un paredzēts, ka skolēni tajā atgriezīsies
2019. gada 1. septembrī.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas pārbūve notiek, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu
projektu «Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā».
Līdz ar neplānotajiem papilddarbiem Jelgavas Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcijas kopējās izmaksas
varētu sasniegt 9,8 miljonus eiro.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Prioritāte joprojām ir atļautā
braukšanas ātruma kontrole
 Jānis Kovaļevskis

«Spriežot pēc fiksēto
satiksmes negadījumu skaita, Jelgavā
melnie punkti ir Katoļu ielā 18 un Rīgas
ielā 11A – tie ir lielveikalu stāvlaukumi.
Pieaugot kopējai satiksmes intensitātei,
proporcionāli aug arī
negadījumu skaits,
jo pilsētas galvenā
maģistrāle – Lielā iela
– kļuvusi par izteiktu
tranzīta ielu, tāpat kā
Jāņa Čakstes bulvāris,
lai gan šīs ielas projektētas ar citu mērķi.
Ar luksoforu signālplāniem neko būtiski
uzlabot vairs nevar, un
risinājums ir Ziemeļu
tilts un apvedceļš, kur
novirzīt tranzīta plūsmu, kas savieno Rīgas
un Dobeles virzienu,»
situāciju satiksmes
jomā komentē Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja
Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Aivars
Putniņš, uzsverot, ka,
tikai pateicoties pēdējos gados veiktajām investīcijām ielu
un satiksmes infrastruktūras attīstībā,
izdevies izvairīties no
nopietnākiem sastrēgumiem ikdienā.
Sarunā ar pilsētas ceļu policijas priekšnieku – plašāk
par policijas darba prioritātēm
satiksmes uzraudzības jomā
un to, kā mainījušies satiksmes
dalībnieku paradumi.
Kas šobrīd ir ceļu policijas
prioritāte?
Divas trešdaļas no satiksmes
negadījumos cietušajiem ir autovadītāji vai transportlīdzekļu
pasažieri, un galvenais iemesls
šiem negadījumiem ir atļautā
braukšanas ātruma pārsniegšana vai nepareiza ātruma
izvēle konkrētā situācijā, kā
rezultātā tiek zaudēta kontrole
pār transportlīdzekļa vadību,
kam sekas ir gan frontālas
sadursmes, gan nobraukšana
no ceļa, uzbraukšana kokiem,
stabiem vai automašīnas apgāšanās. Ikdienā redzam, ka
vidējais ātrums uz ielām un
ceļiem samazinās – to ietekmē
gan fotoradari, gan netrafarētās policijas automašīnas, gan
autovadītāju paradumu maiņa
–, tomēr ātruma pārsniegšana
joprojām ir visbiežāk fiksētais
pārkāpums. No 12 414 sastādītajiem administratīvā pārkāpuma protokoliem 2017. gadā
mūsu apkalpotajā teritorijā,
kura aptver Jelgavas pilsētu
un novadu, kā arī Ozolnieku
novadu, 37 procenti bija par
ātruma pārsniegšanu. Otrs
biežākais pārkāpums ir drošības jostu nelietošana – par
šo pārkāpumu administratīvo
protokolu esam sastādījuši
1485 autovadītājiem. Tāpat
aizvadītā gada laikā esam
sastādījuši protokolus 1002
gājējiem un 941 velosipēda
vadītājam, tostarp 101 bija
alkohola reibumā.

«Grūti pateikt, kas ir lielāka problēma – tas, ka cilvēks pie stūres ēd kebabu, vai tas, ka sarunājas pa tālruni. Gan viena,
gan otra darbība rada draudus satiksmes drošībai, bet atbildība ir paredzēta tikai par tālruņa izmantošanu. Cilvēki pat
neaizdomājas, ka sodu var dabūt arī par to, ka, braucot garām ceļu satiksmes negadījuma vietai, šoferis nofotografē
notikušo – arī tā ir tālruņa lietošana, atrodoties pie stūres,» norāda Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kārtības
Foto: Ivars Veiliņš
policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Aivars Putniņš.
Aprīlī aizvadīts ātruma
kontroles maratons, kura
gaitā pastiprināti kontrolējāt, kā autovadītāji ievēro
atļauto braukšanas ātrumu.
Kādi ir būtiskākie secinājumi pēc šīs akcijas?
Šajā ziņā būtisku izmaiņu nav
– jo vairāk ekipāžu strādā, jo
vairāk protokolu tiek sastādīti.
Pozitīvās tendences gan ir tās,
ka krītas vidējais ātrums, ir mainījušies cilvēku paradumi un
pārgalvīgo šoferu kļūst mazāk.
Šogad salīdzinoši daudz pārkāpumu fiksējām automašīnām ar
Lietuvas numura zīmēm.
Vai lietuvieši nomaksā
uzliktos sodus?
Ne visi, tomēr tie, kas brauc
uz Latviju regulāri, maksā,
jo gadījumā, ja sods nav nomaksāts gada laikā, mums,
apturot autovadītāju, kuram tas
piemērots, ir tiesības aizturēt
autovadītāja apliecību līdz soda
nomaksai. Tas
disciplinē.

salīdzinoši retāk. Ātrums pilsētas teritorijā nav galvenais ceļu
satiksmes negadījumu iemesls.
2016. gadā Jelgavā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja divi
gājēji, 2017. gadā – viens velosipēdists, bet 2018. gadā, par laimi, esam iztikuši bez upuriem.
Pēc šiem skaitļiem gan būtiskus
secinājumus izdarīt nevaram, jo
situācija var mainīties vienā dienā. Taču nedaudz samazinājies
reibumā aizturēto autovadītāju
skaits – ja pēdējos gados vidēji
tie bija ap 200 autovadītāju, tad
pērn – 159.
Vai varam runāt par kādu
noteiktu pārkāpēju portretu?
Šobrīd automašīna vairs nav
luksusa prece, to var iegādāties
teju ikviens, tādēļ arī noteikumus pārkāpj visdažādākie
cilvēki. Mazāk pieredzējuši
autovadītāji bieži vien noteikumus pārkāpj nezināšanas
un pieredzes
trūkuma dēļ,
savukārt pieredzējušākie
mēdz būt pārdroši. Zināmu
portretējumu
var dot reibumā aizturētajiem velosipēdistiem
– pārsvarā tie
ir pusmūža vai vecāka gadagājuma vīrieši no lauku rajoniem,
kuri ikdienā pārvietojas ar
velosipēdu.

«Grūti pat prognozēt,
kāda pie šābrīža satiksmes intensitātes būtu
situācija, ja pilsētas
galvenās ielas nebūtu
rekonstruētas.»

Valsts līmenī 2017. gadā
ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits
ir vēsturiski
zemākajā līmenī – pērn
uz ceļiem dzīvību zaudējuši
134 cilvēki, kas ir par 15 procentiem mazāk nekā 2016.
gadā. Tāpat rekordzems bijis bojāgājušo gājēju skaits
– 50 –, kas samazinājies par
deviņiem procentiem salīdzinājumā ar 2016. gadu.
Kāda šajā ziņā ir statistika
Jelgavas pilsētā un tuvākajā
apkārtnē? Vai varam teikt,
ka satiksmes drošības situācija uzlabojas?
Pilsētā vidējais braukšanas
ātrums ir zemāks, tādēļ smagi
satiksmes negadījumi notiek

Kā pēdējo gadu laikā mainījusies ceļu satiksmes negadījumu statistika, ņemot
vērā, ka vairākās pilsētas
maģistrālajās ielās veikta
rekonstrukcija un daļēji
mainīta arī satiksmes organizācija? Vai joprojām
pilsētā varam runāt par
tā sauktajiem melnajiem
punktiem?

Grūti pat prognozēt, kāda
pie šābrīža satiksmes intensitātes būtu situācija, ja pilsētas
galvenās ielas nebūtu rekonstruētas. Būtiskākais ieguvums
ir tas, ka velobraucēji un gājēji
tiek nošķirti no automašīnu
plūsmas. Pirms Dobeles šosejas
rekonstrukcijas tur regulāri
notika ceļu satiksmes negadījumi, kuros bija iesaistīti velosipēdu vadītāji, bet šobrīd šādu
izsaukumu vairs nav. Līdzīgi
ir citās rekonstruētajās ielās.
Vissarežģītākā situācija gan ir
Lielajā ielā, kur pīķa stundās
ir ievērojama satiksmes intensitāte. Zīmīgi, ka Lielajā ielā
satiksmes intensitāte zināmā
līmenī saglabājas arī nakts laikā, turpretim tādās pilsētās kā
Liepāja vai Ventspils satiksmes
nakts laikā praktiski nav.
No novembra Latvijā varēs reģistrēt automašīnas
ar stūri labajā pusē. Kā tas
varētu ietekmēt drošību uz
ceļiem, ņemot vērā, ka šīs
mašīnas otrreizējā tirgū ir
lētākas nekā automašīnas
ar stūri kreisajā pusē?
Šādu automašīnu ienākšana
satiksmē drošības situāciju uz
ceļiem noteikti nepaaugstinās, tomēr šaubos, ka šādas
automašīnas būs pieprasītas,
jo, lai tās reģistrētu, būs jāveic
zināma pārbūve, pielāgojot
lukturus un uzstādot automašīnā kameru. Arī apdrošinātāji visdrīzāk šīs automašīnas
uzskatīs par paaugstināta
riska transportlīdzekļiem un
piemēros lielākas prēmijas
apdrošināšanas polisēm. Kopumā tas varētu mazināt vēlmi
iegādāties automašīnu ar stūri
labajā pusē.
Līdz ar silto laiku pilsētas
ielās atgriezušies velobraucēji – cik disciplinēti satiksmē, pēc jūsu novērojumiem,
ir velosipēdu vadītāji?

Ir divu kategoriju velosipēdu
vadītāji: tie, kas velosipēdu
izmanto atpūtas braucieniem,
un tie, kas ar to pārvietojas ikdienā. Biežāk dažādos
negadījumos iekļūst tie, kas
brauc ikdienā, jo viņi ir drošāki un pārvietojas ar lielāku
ātrumu. Joprojām samērā
daudz velobraucēju diennakts
tumšajā laikā pārvietojas bez
atstarojošajām vestēm, lai gan
šim jautājumam pastiprinātu
uzmanību pievēršam jau vairākus gadus, tostarp velosipēdu
vadītājiem izdalot atstarojošās
vestes.
Veloinfrastruktūra pēdējos
gados pilsētā ir attīstījusies,
daudzviet plūsmas ir nodalītas, tomēr atsevišķās vietās
starp velosipēdistiem un citiem
satiksmes dalībniekiem joprojām veidojas konfliktsituācijas.
Uzteicams ir risinājums, kuru
izmantoja uzņēmums «Jelgavas
komunālie pakalpojumi», proti,
pie izbrauktuves no savas teritorijas Dobeles šosejā 34 izvietoja barjeras, lai velosipēdisti,
braucot garām, samazinātu
ātrumu un spētu reaģēt uz automašīnām, kuras izbrauc no
teritorijas.
Latvijas līmenī Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvalde izceļas ar to, ka
pie atbildības esat saukuši visvairāk autovadītāju
par kukuļdošanu policijas
darbiniekiem. Vai šī tēma
joprojām ir aktuāla?
Sabiedrības attieksme mainās,
un to var attiecināt arī uz kukuļa
došanu ceļu policijas darbiniekiem. Arī statistika liecina, ka
šādu gadījumu skaits samazinās.
Ja 2016. gadā par šādu pārkāpumu tika sodīti 24 autovadītāji,
tad pērn – tikai 14, bet šogad
esam sodījuši trīs cilvēkus. Pēdējais gadījums bija, kad Lietuvas
pilsonis mēģināja atpirkties ar
200 Norvēģijas kronām.

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
veselības aprūpes
pieejamību Jelgavā?
Laura, māmiņa:
– Man ir
mazs bērns,
kurš gana
daudz slimo,
tādēļ pie ārsta ejam bieži. Godīgi sakot, līdz
šim man nav bijusi slikta pieredze – ģimenes ārsts vienmēr ir
pieejams un palīdz arī akūtos
gadījumos. Grūtāk ir ar bērnu
zobārstu – ja vēlamies tikt pie
valsts apmaksāta speciālista, rindā jāgaida vairāk nekā mēnesis.
Rihards, students:
– Slimoju ļoti
reti – pēdējo
gadu laikā
nav nācies
doties ne pie
ģimenes ārsta, ne pie kāda cita
speciālista. Ja pēkšņi tomēr būtu
veselības problēmas, domāju,
uzreiz brauktu uz slimnīcu, jo
tur bez kavēšanās varētu saņemt
speciālistu palīdzību.
Lāsma, operatore:
– Veselības
aprūpes pakalpojumu
pieejamību
Jelgavā vērtēju vidēji. Pie ģimenes ārsta
tieku laicīgi, saņemu arī vajadzīgo nosūtījumu, bet rindas pie
valsts apmaksātiem speciālistiem
ir mēnešiem garas. Protams, šī
problēma ātri vien atrisināma,
ja pie speciālista esi gatavs doties par maksu. Taču vienalga
vizītes laikā nākas saskarties ar
problēmām e-veselības sistēmā,
receptēm, kuras aptiekā neuzrādās, un citām ķibelēm.
Aigars, taksometra vadītājs:
– Ar ģimenes
ārstu pieejamību mūsu
pilsētā problēmu nav, bet ar specifiskiem
izmeklējumiem un speciālistiem
– ir gan. Saņemot nosūtījumu,
tie ir vairāki mēneši, līdz tiec pie
ārsta. Atminos, ka man vajadzēja
uztaisīt tomogrāfiju – Jelgavā
bija jāgaida vairāk nekā divas
nedēļas! Aizbraucu uz Dobeli un
tiku tajā pašā dienā.
Alīna, pensionāre:
– Jelgavā viss
ir kārtībā!
Bet, iespējams, esmu
veiksminiece. Pēc ģimenes ārsta norādēm
regulāri veicu dažādus izmeklējumus, bet nekad nav nācies
gaidīt mēnešiem ilgi. Piemēram,
nesen pierakstījos pie okulista,
un bija jāgaida trīs mēneši. Pēc
divām dienām man piezvanīja no
reģistratūras – kāds bija atteicis
vizīti, un es tiku tajā pašā nedēļā.
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PAZIŅOJUMS PAR JAUNU PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM
PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2018. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai» (turpmāk – Saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība»
pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Mācību gadu noslēdz ar
vidējo atzīmi 9,88 balles
Foto:
Foto: Ivars
Ivars Veiliņš
Veiliņš

Pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 61 308,00 euro.
Ar Saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv
vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt,
zvanot pa tālruni 63084470, sūtot jautājumus elektroniski
pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata vietu
(2 vakances uz nenoteiktu laiku).

Prasības:
1. augstākā izglītība būvniecības jomā, var būt arī pēdējā kursa students būvniecības
jomā (priekšroka pretendentiem ar būvinženiera kvalifikāciju);
2. vismaz 3 gadu profesionālā pieredze attiecīgā jomā;
3. precizitāte, augsta atbildības izjūta un spēja strādāt patstāvīgi;
4. darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme («MS Office»,
«AutoCad», «Microstation»).
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopija vienā eksemplārā.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata konkursam» līdz 2018. gada 15. jūnijam (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām – 29196462, e-pasts gunita.osite@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 20. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa).

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 7. jūlijā plkst.10 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko neapbūvēta zemesgabala 1374 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 0900 006 0284 Lapu ielā 14A, Jelgavā, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena – 3400 euro, izsoles solis – 200 euro, nodrošinājums – 340 euro,
reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2018. gada 3. jūlija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās
no 8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā www.jelgava.lv.

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 7. jūlijā plkst.10.30 Lielajā ielā 11,
207. telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 0900 902 8609 Māras
ielā 1 – 107, Jelgavā, kas sastāv no vienistabas labiekārtota dzīvokļa Nr.107 (telpu grupas
kadastra apzīmējums 0900 003 003 600 1107, kopējā platība 32,7 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 327/57090 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
(būves kadastra apzīmējums 0900 003 003 6001), atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu
soli. Izsoles sākumcena – 10 000 euro, izsoles solis – 500 euro, nodrošinājums – 1000
euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2018. gada 3. jūlija plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās
no 8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā www.jelgava.lv.

Īsi
 SIA «Medicīnas sabiedrība «Optima 1»» Raiņa ielā 42 darbu uz
pilnu slodzi sācis valsts finansēts
bērnu zobārsts, kas klientus apkalpos piecas reizes nedēļā. Lai noskaidrotu stomatologa pieņemšanas
laiku un pieteiktu vizīti, jāzvana uz
reģistratūru pa tālruni 63020392 vai
63022412.
 Grāmata par Jelgavas Valsts
ģimnāzijas vēsturi «Mēs no Jelgavas Valsts ģimnāzijas», kas tika atklāta šā gada maija sākumā, tagad
pieejama arī elektroniskā formātā.
288 lappuses biezā grāmata apkopo
fotogrāfijas no 93 skolas izlaidumiem, kuros ģimnāziju absolvējuši
vairāk nekā septiņi tūkstoši skolēnu,
kā arī 22 vēstures stāstus par skolu.
Grāmatas, kas ir veltījums skolai 95.
jubilejā, galvenās veidotājas ir Valsts
ģimnāzijas muzeja speciāliste Laima
Ozoliņa un bijusī muzeja speciāliste
Dzintra Meijere. Grāmata elektroniskā formātā pieejama Jelgavas Valsts
ģimnāzijas mājaslapā vgim.jelgava.lv,
uzspiežot uz banera «JVĢ absolventu
grāmata».

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018. gada 16. jūlijam (ieskaitot).

Galvenie pienākumi:
1. sagatavot tehniskās specifikācijas būvprojekta izstrādes, būvniecības darbu, būvuzraudzības un citiem ar projektēšanu un būvniecību saistītu pakalpojumu iepirkumiem;
2. izskatīt un izvērtēt būvprojektu inženierrisinājumu sadaļu atbilstību projektēšanas
uzdevumiem un normatīvo aktu prasībām;
3. konsultēt projektēšanas un būvniecības jautājumos, t.sk. piedalīties pašvaldības
administrācijas īstenošanā esošo investīciju projektu būvdarbu sanāksmēs, nodrošinot
pašvaldības interešu pārstāvniecību.
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 Jana Bahmane

1. jūnijā pilsētas vispārējo un profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņiem pasniegta Izglītības kvalitātes balva
– to saņēma 377 skolēni, kuru vidējā atzīme šajā mācību
gadā nav zemāka par 8,50 ballēm. Ar visaugstāko vidējo
atzīmi – 9,88 ballēm – šo mācību gadu pabeidza Jelgavas Valsts ģimnāzijas 8. klases skolniece Madara Inita
Drukaļska (attēlā). «Šī ir mana līdz šim augstākā vidējā
atzīme – šogad vairāk pievērsos mācībām, mazāk laika
veltot citām nodarbēm,» atklāj Madara Inita.
Madara Inita stāsta, ka viņai
viegli padodas matemātika – galvenais esot saprast, kā tā strādā.
«Tāpat ir ar citiem priekšmetiem,
kur nepieciešama loģiskā domāšana. Savukārt priekšmetos, kuros
daudz ir jāiemācās no galvas,
piemēram, vēsturē, nozīmīga ir pacietība – no tās atkarīgs rezultāts,»
uzskata jauniete. Viņa uzsver, ka
dzīvo šeit un tagad, tādēļ to, vai
mācības pēc 9. klases turpināt
Valsts ģimnāzijā vai doties mācīties citur, vēl nezina. «Domāju, ka
studēšu Rīgā, bet šobrīd man patīk
mācības pilī – tā ceļ pašapziņu.»
Līdz ar atzinību Jelgavas skolu
audzēkņi no pilsētas pašvaldības

saņēma naudas balvu 75 eiro.
Uzrunātie skolēni atklāj, ka šī
balva viennozīmīgi motivē nenolaist latiņu. «Izglītības kvalitātes
balvu saņemu jau kopš 7. klases.
Mācos komercnovirziena klasē,
tādēļ vairāk koncentrējos uz ekonomiku un citiem šī novirziena
priekšmetiem, taču tiecos saglabāt
līdzsvaru arī pārējos priekšmetos,» stāsta Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 11. klases skolniece
Lāsma Mazūre. Viņa norāda, ka
vēl nav izlēmusi, kur studēt, taču
līdz šim saņemtās naudas balvas
krājusi, plānojot līdzekļus novirzīt
tālākai izglītībai.
«Mani visvairāk motivē ģimenes

atbalsts, skolotāju ieguldījums
mūsu zināšanu pilnveidē un dzīves uztveres veidošanā, kā arī
skolā valdošā atmosfēra – nejūtu,
ka man liek mācīties, daru to
sevis dēļ. Man vislabāk padodas
fizika, ievads inženierzinātnēs,
matemātika – brīvo laiku cenšos
veltīt mācībām, taču atrodu brīdi
arī ģimenei, sportam un miegam,»
teic Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 10. klases skolnieks Artūrs
Masevičs, kurš Izglītības kvalitātes
balvu saņem otro gadu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza, sveicot
izcilniekus, uzsvēra, ka Izglītības
kvalitātes balvu saņem jaunieši,
kuri spējuši sabalansēt ārpusstundu nodarbes un mācības klasē
– skolēni, kas spēj darbu darīt sistemātiski. «Lai sasniegtu labu rezultātu, darbs ir jādara ar mīlestību
– paldies ģimenēm, bērniem un
skolotājiem par viņu ieguldījumu.
Paldies mums visiem, ka augam
lieli, lepni un gudri šajā pilsētā,» tā
G.Auza. Viņa skolēniem novēlēja
izvirzīt augstus mērķus un tiekties
tos sasniegt.

Pašvaldības bērnudārzi, izņemot
«Sprīdīti», vasarā strādās
 Ritma Gaidamoviča

Ņemot vērā vecāku lielo pieprasījumu pēc bērnudārza
arī vasarā, Jelgavas Izglītības pārvalde nolēmusi vasarā
tomēr neslēgt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII) – tās strādās, taču tiks veidotas apvienotās
grupas. Izņēmums ir PII «Sprīdītis», kur norit renovācija,
– tas vasarā būs slēgts, audzēkņiem nodrošinot vietu
«Gaismiņā», «Pasaciņā», «Kāpēcīšos» vai «Kamolītī».
«Lai gan bijām plānojuši strādāt pēc vasaras grafika, uz laiku
slēdzot katru no pašvaldības
bērnudārziem un slēgto iestāžu
audzēkņiem nodrošinot vietu
tuvākajā PII, pēc otrās vecāku
aptaujas secinājām, ka šogad
pieprasījums pēc bērnudārza

vasarā ir ievērojami lielāks nekā
iepriekš. Taču ir pārplānota vasaras darba organizācija, proti,
nodrošinot vietu tiem bērniem,
kuru vecāki norādījuši nepieciešamību pēc vietas vasaras
periodā, un ļaujot bērnudārza
darbiniekiem izmantot ikgadējo

atvaļinājumu, katrā bērnudārzā
tiks veidotas apvienotās grupas,» stāsta Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītājas vietniece
Sarmīte Joma. Izņēmums ir
PII «Sprīdītis», kurā šovasar
norit renovācijas darbi, tāpēc
šīs iestādes bērni jau no 4. jūnija
tiek uzņemti četros citos pašvaldības bērnudārzos – «Gaismiņā»,
«Pasaciņā», «Kāpēcīšos» un
«Kamolītī».
«Katra bērnudārza vadība
izvērtē, cik grupu katrā periodā
strādās un kā tiks nodrošināts
personāls. Protams, ja reālā situācija pieprasīs ko mainīt, esam
gatavi reaģēt,» tā S.Joma.

 Vasaras sezonā Rundāles pils
muzeja ekspozīcija «Kurzemes
hercogu kapenes» Jelgavas pilī apmeklētājiem pieejama katru darba
dienu no pulksten 9 līdz 17, informē
Jelgavas pils muzeja speciāliste Ina
Jurģe. Kurzemes hercogu kapenes
Jelgavas pilī jau vairākus gadus atvērtas no 1. maija līdz 31. oktobrim, kā
arī vērienīgu pasākumu laikā. Šogad
ekspozīcijas atvēršanas termiņš uz
1. jūniju pārcelts līdz ar Jelgavas pils
rekonstrukcijas darbiem, tostarp logu
restaurāciju, kas ilga līdz pat maija
beigām. Kurzemes hercogu kapenes
apmeklētājiem būs pieejamas līdz 31.
oktobrim, un ieejas maksa pieaugušajiem ir 3 eiro, studentiem – 2 eiro,
bet skolēniem – 1,50 eiro.
 Pagājušajā nedēļā vairākās
pilsētas vietās iestādīti kopumā
26 jauni koki – liepas, egles, kļavas,
kā arī eksotisks tulpjukoks, informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība». Katru gadu pilsētā tiek veidoti jauni apstādījumi.
Dažviet tie papildina skvērus un
parkus, paplašinot koku sugu daudzveidību, bet dažkārt tiek nomainīti
apstādījumi, kuri dažādu iemeslu
dēļ gājuši bojā. «Piemēram, Katoļu
ielas posmā no Lielās līdz Raiņa ielai
iestādītas septiņas Holandes liepas –
iepriekš stādītie koki tur neizdzīvoja,»
stāsta «Pilsētsaimniecības» mežzinis
Mārtiņš Krūmiņš. Viņš papildina, ka
ir arī situācijas, kad koks vēl nav gājis
bojā, tomēr aug neatbilstoši. Piemēram, Lielajā ielā tika nozāģēta liepa,
jo kokam bija bojāts stumbrs, bet tās
vietā iestādīta jauna. «Ja stumbrs ir
bojāts, tajā veidojas robs. Pēc desmit
gadiem šāds koks kļūs bīstams,» tā
mežzinis, skaidrojot, ka pirms vairākiem gadiem koka stumbrs tika stipri
bojāts, iespējams, autoavārijas laikā.
Šogad nocirstas, lai iestādītu jaunas,
arī divas egles skvērā pie autoostas.
Tās augušas ļoti šķībi, ar vainagu uz
vienu pusi. Jāpiebilst, ka šogad līdztekus septiņām Holandes liepām Katoļu
ielā, divām asajām eglēm skvērā pie
autoostas un divām liepām Lielajā ielā
iestādīti arī četri trauslie vītoli Pasta
salā, trīs sarkanās kļavas pie nama
Brīvības bulvārī 1A, asā egle pie Jāņa
Čakstes pieminekļa, trīs sarkanās
kļavas pie Pilssalas ielas stāvlaukuma
un divas lauku kļavas, parastā kļava
un Amerikas tulpjukoks skvērā aiz
kultūras nama.

Vecpilsētā dos startu 13. Jelgavas velobraucienam
 Jana Bahmane

16. jūnijā jau 13. reizi
notiks Jelgavas velobrauciens, kas šogad
aizritēs retro tematikā. Starts aptuveni 11
kilometrus garajam
braucienam pulksten
11 tiks dots Vecpilsētas
ielā, bet velobrauciena
noslēgums paredzēts
nometnē «Lediņi» Lediņu ceļā 1.

Sabiedrības integrācijas pārvaldē informē, ka velobraucienā
var piedalīties gan individuāli,
gan kopā ar ģimeni, draugiem,
darba un amatiermākslas kolektīviem. Velobraucienā netiks
vērtēts ātrums – svarīgākais, lai
visi dalībnieki sasniegtu galamērķi
gandarīti un veseli, tādēļ ikviens
aicināts rūpēties par savu drošību,
sagādājot piemērotu ekipējumu un
ievērojot ceļu satiksmes noteikumus. Tāpat velobraucēji aicināti
padomāt par tematisku velosipēda

noformējumu un savu vizuālo tēlu,
ievērojot šāgada tēmu «Retro».
Reģistrēties velobraucienam
varēs jau no pulksten 10.20 Vecpilsētas ielā, saņemot kārtas numuru
un īpašu atzīmju lapiņu, uz kuras
brauciena laikā varēs savākt piecas
kontrolpunktu atzīmes. Brauciena
maršruts vedīs pa Vecpilsētas,
Krišjāņa Barona, Pulkveža Brieža
ielu, Meiju ceļu, tālāk pa Satiksmes, Aspazijas, Dambja ielu,
Rūpniecības ielu, stacijas apli,
Lietuvas šoseju, Miera ielu, Baus-

kas ielu, Lediņu ceļu līdz nometnei
«Lediņi». Finišā riteņbraucējus
sagaidīs dažādas aktivitātes, dalībnieku sveikšana, bet tie, kuri būs
ieguvuši piecas kontrolpunktu atzīmes, varēs piedalīties loterijā un
laimēt galveno balvu – velosipēdu
–, kā arī citas vērtīgas balvas. Lai
uzkrātu spēkus atpakaļceļam, visi
tiks cienāti ar gardu zupu.
Pasākumu organizē biedrība
«Jelgavā 21. gadsimts» un Sabiedrības integrācijas pārvalde ar
Jelgavas pašvaldības atbalstu.
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Vērtē veselības aprūpes reformu Jelgavā
 Anastasija Miteniece

Pagājušā gada izskaņā veselības nozares sakārtošana valstī
noteikta par vienu no šā gada lielākajiem izaicinājumiem un
prioritātēm. Dažādu problēmjautājumu risināšanai atvēlēts
arī ievērojams budžets – papildinot to par teju 194 miljoniem
eiro, veselības aprūpes budžets sasniedzis vienu miljardu eiro.
Pateicoties papildu līdzekļiem, plānots tikt galā ar gadiem
samilzušām problēmām: paaugstināt ārstu algas, samazināt
gaidīšanu rindā pie speciālistiem, kā arī būtiski paplašināt
valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu.
Viena no aktuālākajām problēmām veselības aprūpes sistēmā,
kas briedusi daudzu gadu garumā,
ir ārstniecības personu trūkums.

Veselības ministrijas konceptuālajā
ziņojumā uzsvērts, ka Latvija kļuvusi
par mediķu donoru, kur ik gadu sagatavo augsti kvalificētu darbaspēku,

tomēr zemā atalgojuma dēļ nespēj to
noturēt. Savukārt tie speciālisti, kuri
paliek valstī, labprātāk strādā privātajā sektorā, tādējādi mediķu trūkums
valstī tikai pieaug – esošie mediķi
noveco, bet jaunā paaudze izvēlas
strādāt galvaspilsētas privātpraksēs
vai emigrē uz ārzemēm. Lai risinātu
jautājumu, šogad palielināts mediķu
atalgojums – šim mērķim atvēlēti 85
miljoni eiro.
Vēl viens problēmjautājums – veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība
un garās rindas pie speciālistiem.
Kā norāda veselības ministre Anda
Čakša, šis jautājums atrisināms, pa-

lielinot finansējumu un attiecīgi arī
valsts apmaksāto veselības aprūpes
pakalpojumu apjomu. Proti, reformas
gaitā veselības aprūpes pakalpojumi
kļūtu pieejamāki lielākam skaitam
pacientu – pēc aplēsēm, tie varētu būt
par 380 tūkstošiem pacientu vairāk
nekā pērn. Veselības ministre pauž
cerību, ka plānotie pasākumi ļaus samazināt ambulatoro izmeklējumu un
terapijas gaidīšanas rindu garumu par
40 procentiem, un atzīst, ka pozitīvas
tendences esot jūtamas jau šobrīd
– reformas gaitā pie dažāda profila
speciālistiem gaidīšanas rindas esot
sarukušas līdz pat 10 dienām.

Tāpat budžetā palielināts valsts
apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu klāsts, ieviešot arī jaunus veselības aprūpes pakalpojumus. Līdztekus specifiskām transplantācijas
un implantācijas operācijām šogad
tiks atvērti 11 diabēta apmācību kabineti universitātes un reģionālajās
slimnīcās. Viens no tiem – arī Jelgavas poliklīnikā. Tāpat ievērojami
tiks papildināts kompensējamo zāļu
saraksts.
«Jelgavas Vēstnesis» mūsu pilsētas ārstniecības iestāžu vadītājiem
jautā, vai viņi savā iestādē jau izjūt
veselības aprūpes reformas devumu.

«Mūsu ārsti jau pirms reformas «Potenciālie kolēģi brauc
pelnīja vairāk nekā vidēji valstī» labākas dzīves meklējumos»
Ingrīda Budrēvica, SIA
«Medicīnas sabiedrība «Optima 1»» valdes locekle:
«Veselības aprūpes reforma
ir nesusi pārmaiņas, bet ne tik
krasas, kā tika solīts. Mūsu
uzņēmumā jau līdz šim bija
pieņemts maksāt tik, cik var,
lai nebūtu parādos, – svarīgāk,
lai ir cilvēks, kas ir savā vietā
un dara savu darbu. Ārstiem
gadu no gada ir labas algas,
un tādi speciālisti kā okulists
vai ķirurgs, kuri strādā pilnu
slodzi, jau iepriekš pelnīja
vairāk nekā vidēji valstī šajā
specialitātē. Iespējams, tieši
šī iemesla dēļ mums ir visi
speciālisti.
Šobrīd darba algu palielinājums medicīnas darbiniekiem
ir ieslēpts manipulāciju cenā
– katrai manipulācijai tas ir
no 70 centiem līdz 1 eiro. Ņemot vērā, ka ārsti pelna par
padarīto, darba samaksa ir
augusi, tomēr minimāli. Un ir
kāda nianse, kuru valsts nav
ņēmusi vērā vai arī nav gribējusi uzsvērt. Proti, iepriekš
– 2016. un 2017. gadā – mēs
saņēmām finansējumu darba
samaksas pieauguma nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka
ārstiem algas ir labas, lēmām
ar šo pielikumu atbalstīt tos
darbiniekus, kam atalgojums
ir mazāks, – vidējo personālu,
kas ir māsas, laboratorijas
darbinieki un citi. Gadu gaitā
šie cilvēki pierada saņemt
par vidēji 80–90 eiro vairāk,
taču reformas gads likvidēja
šo pielikumu, bet palielināja
algas daļu. Rezultātā cilvēki
gaidīja, ka alga tiks palielināta
par 40 procentiem, bet realitātē saņem tikai 20 eiro vairāk.

Runājot pa rindām – nauda
šo jautājumu neatrisinās, jo
iestādes kapacitāte ir tāda,
kāda ir. Arī tad, ja mums iedotu vairāk naudas, mēs esam
tik, cik esam. Lielā mērā rindas ir arī ārstu attieksmes un
darba organizācijas jautājums:
cik laicīgi es noreaģēju un cik
esmu gatavs darīt papildus.
Iespējams, dažreiz pārstrādājamies, bet vienmēr pieņemam
akūtos pacientus – šī iemesla
dēļ garu rindu pie mums nav.
Lielākās, kas ir ap 30 dienu,
ir pie oftalmologa un fizioterapeita. Šobrīd par aptuveni
vienu diviem eiro augusi arī
valsts apmaksāto aprūpes
pakalpojumu cena, tomēr šāds
neliels pieaugums noteikti
neveicinās ārstu ienākšanu
valsts sektorā. Meklējot bērnu
zobārstu, par to pārliecinājāmies. Braucot uz zobārstu
konferenci, kur bija sastopami
arī jaunie speciālisti, varējām
iepazīties ar viņu vēlmēm un
iecerēm. Secinājums: jaunie
ārsti nevēlas strādāt reģionā
pat tad, ja papildus tiek pie-

dāvāts dzīvoklis un stipendija.
Galvaspilsētas privātpraksē
viņi par tādu pašu darbu
saņem divtik. Jāsaprot, ka
valsts apmaksāto aprūpes
pakalpojumu tarifs, kas audzis
par vienu diviem eiro, nevar
būt salīdzināms ar uzskrūvētajiem izcenojumiem privātajā
sektorā. Arī tie jaunie bērnu
zobārsti, kuri tomēr piekrituši
strādāt valsts sektorā, nav
noturējušies ilgāk par trim gadiem – iegūstot nepieciešamo
praksi, ārsti aiziet, izveidojot
savas privātprakses. Manuprāt, ir nopietni jāpārdomā
valsts politika, ņemot vērā, ka
daudzi jaunie speciālisti mācās
par valsts naudu.
Jāpiebilst, ka viens no reformas ieguvumiem, kas šobrīd
beidzot jūtami sācis strādāt,
ir e-veselības sistēma. Lai gan
sākotnēji tehnisku iemeslu dēļ
tā kavēja ārstu darbu, šobrīd
brīžos, kad tehniskā puse darbojas, strādāt ar to sanāk ļoti
raiti. Gaidām nākamo reformas soli, kad sistēmā varēsim
noformēt arī e-nosūtījumus.»

Andris Ķipurs, SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes
loceklis:
«Ledus beidzot ir izkustējies,
un tas ir pozitīvi, jo līdz šim
veselības aprūpe bija atstāta otrajā plānā. Neskatoties uz to, ka
šobrīd finansējums ir sasniedzis
miljardu eiro, jāsaprot, ka veselības aprūpe ir ļoti dārga. Gadiem
investējot par maz, problēmas
nevar atrisināt īsā termiņā.
Viena no aktuālākajām problēmām, kur esam lielas bedres
priekšā, ir kadru trūkums. Piemēram, šobrīd kopumā valstī,
ieskaitot dažādu sociālo un izglītības struktūru darbiniekus,
trūkst ap 10 000 medmāsu. Ja
gadā tiek apmācītas apmēram
200 māsu – kā šo problēmu atrisināt?! Tāpat ir ar ārstiem. Šobrīd
ne tikai mūsu iestādē, bet arī
citviet varam redzēt, ka vidējais
ārstu vecums ir pirmspensijas
vai pensijas gadi. Ļoti daudz
jauno ārstu brauc prom, un tas ir
sāpīgi, jo mēs citiem atdodam jau
gatavu produktu. Pavisam nesen
no mums aizgāja kolēģe, kura
pērn saņēma ārsta sertifikātu.
Viņa aizbrauca uz Londonu, kur
viņai nav tiesību strādāt, jo nav
iekļauta ārstu reģistrā, tomēr
tik un tā viņai piedāvā darbu
ar atalgojumu, sākot no 4000
britu mārciņām mēnesī, kā arī
apmaksātu dzīvokli, kas ir vēl
vismaz pusotrs tūkstotis mārciņu. Ja viņa strādātu Jelgavā,
saņemtu 1259 eiro mēnesī. Un
tas ir pie nosacījuma, ka mēs
saviem darbiniekiem maksājam
vidēji par 10 procentiem vairāk
nekā citviet.
Arī mums reformas gaitā ir
procentuāls algu pieaugums. Ja
skatāmies no Ministru kabineta
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noteikumos paredzētā, algas
palielinājušās par 40 procentiem,
tomēr, ja par atskaites punktu
ņemam reālo atalgojumu, kas
maksāts gadu gaitā, atšķirība
būs krietni mazāka. Palielinājums ir, tomēr tas nav tiks liels,
cik mediķi gaidīja. Mēs esam
saimnieciskās darbības veicēji
un jau gadiem algas maksājam
no tā, ko paši nopelnām. Tas ir
pamats tam, kādēļ kadru jautājums mums nav tik sāpīgs kā
citās slimnīcās – mums šobrīd
netrūkst vidējā personāla, piemēram, māsu. Grūtības ir tikai
nodrošināt diennakts neatliekamo palīdzību, jo klientu plūsma
ir liela, bet cilvēki nav ar mieru
tik smagi strādāt.
Runājot par rindu jautājumu,
arī ir virkne problēmu. Uzskatu,
ka kļūda bija izveidot primārās
aprūpes modeli ģimenes ārstu
izpildījumā, jo šis princips neattaisno cerības. Proti, vajadzīgajā
brīdī ģimenes ārsts nav pieejams,
un cilvēki vēršas slimnīcā, radot
rindas. Vainojams ir arī niecīgais
finansējums pie valsts apmaksātiem speciālistiem, kuri līdz ar

to nav ieinteresēti strādāt valsts
sektorā. Piemēram, pieņemot
par valsts naudu, ārsts saņem
astoņus eiro, bet privātajā iestādē
maksa var sasniegt 30–40 eiro.
Manuprāt, jau sen bija jānodala
valsts apmaksātie pakalpojumi,
kurus sniedz valsts un pašvaldības iestādes, un maksas, kuri
būtu privātu sabiedrību ziņā.
Jāatzīst, ka saistībā ar rindu
jautājumu arī slimnīcu reforma
nav tā veiksmīgākā. Visās bijušajās rajona slimnīcās bija jāsaglabā
terapeitiskais un neiroloģiskais
profils. Citādi šobrīd no 100–110
kilometru attāliem reģioniem
mums ved pacientus, kuri tikpat
veiksmīgi varētu ārstēties sev
tuvumā esošajās slimnīcās. Mēs
varam tikt galā ar ķirurģisko
profilu, traumām, dzemdībām,
bet Terapijas un Neiroloģijas
nodaļā gultas dienu noslogojums
pārsniedz 100 procentus.
Iespējams, reforma piebremzēs samilzušās problēmas, bet
situācija nemainīsies šogad vai
nākamgad – tas ir ilgtermiņa
darbs, kas realizēsies, ja būs
ilgtermiņa ieguldījumi.»

«Reformas ieguvums – diabēta pacientu mācību kabinets»
Gunta Arnīte, SIA «Jelgavas
poliklīnika» valdes locekle:
«Līdz ar reformas ieviešanu
Jelgavas poliklīnikā nodrošināts
diabēta pacientu apmācību kabinets, kas mūsu iestādē kādreiz
jau ir bijis. Par šādu pakalpojumu
paši jau vairākkārt bijām domājuši – bieži vien cilvēks, kuram
atklāj cukura diabētu, līdz galam
nesaprot, kādas pārmaiņas tas
ievieš viņa dzīvē. Kā ierasts, ārsts
īsi paskaidro vadlīnijas un ierobežojumus, tomēr, kā rāda pieredze,
bieži vien ārsta pieņemšanas laiks
ierobežo iespēju izrunāt nianses. Turpretim diabēta kabinetā
vienam pacientam mediķis velta
40–50 minūtes, gan praktiski palīdzot un mācot, kā jāmaina ēšanas
paradumi, kā jāveic procedūras,
kā rīkoties krīzes gadījumā un
citas nianses, gan atbalsta morāli,
runājot par jaunatklāto diagnozi.

Šobrīd diabēta pacientu kabinets
poliklīnikā, tāpat kā Zemgales
Veselības centrā, strādā pusslodzi.
Gadā valsts dotē 100 pacientu,
kam atklāts cukura diabēts, pieņemšanu. Jau šobrīd redzam, ka
pieprasījums pēc konsultācijām

ir – februārī kabinetu apmeklēja
15 pacienti, martā – jau 19, bet
aprīlī – 22. Būtiski, ka iespēju
saņemt konsultāciju izmanto ne
vien pilsētnieki, bet arī pacienti
no reģioniem, kur šāds kabinets
nav pieejams.

Jāsecina, ka līdz šim reforma
kopumā mūsu iestādei nākusi grūti. Poliklīnikai šogad nav
atsevišķa valsts finansējuma
darbinieku darba samaksas nodrošināšanai – algu pieaugums
noticis, pateicoties Ministru kabineta noteikumu grozījumiem
par zemākās mēnešalgas paaugstināšanu, kā arī palielinātajiem
tarifiem valsts apmaksātajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem.
Proti, ārstiem darba samaksa pieauga, jo palielinājās tarifi, un viņi
saņem procentus no padarītā. Bet
māsas vairs nesaņem piemaksas –
viņu alga pieaugusi vai sarukusi,
balstoties uz dažādiem kritērijiem,
piemēram, sertifikācija, darba
stāžs, slodze. Pieaugums viennozīmīgi ir nepietiekams un nespēj
konkurēt ar privāto sektoru. Ja
par piemēru ņemam sertificētu
ķirurģijas māsu, poliklīnikā viņa

var nopelnīt no 650 līdz 700 eiro
pirms nodokļu nomaksas, bet privātajā sektorā alga būtu ap 1500
eiro uz papīra. Iespējams, slimnīcas māsām vēl ir iespēja nopelnīt
vairāk, strādājot virsstundas vai
nakts dežūras, bet mūsu iestādes
darbiniekiem tādas iespējas nav,
jo strādājam tikai noteiktu darba
laiku. Domāju, ka šāda prakse
veselības reformas kontekstā ir
nepieņemama, jo, lai, piemēram,
māsa nopelnītu normālu mēnešalgu, kas ir ap 1000 eiro, jāstrādā
vismaz divās darbavietās. Rezultātā darbinieks izdeg, un tas nav
risinājums.
Šis nepietiekamā atalgojuma
jautājums tiešā veidā skar arī
rindu jautājumu, jo nav jau speciālistu, kuri gribētu strādāt valsts
sektorā. Runa pat nav par kvotām, jo tās ir pietiekami daudz un
dažkārt pat netiek pārstrādātas,

problēma ir speciālistu pieejamībā
un darba laikā – cilvēki strādā
tikai dažas reizes nedēļā vai retāk,
pieņemot gan kā valsts apmaksāti,
gan kā maksas speciālisti. Piemēram, endokrinologs Ingvars Rasa
poliklīnikā pieņem divas reizes
nedēļā – no pulksten 10 līdz 17
viņš strādā kā valsts apmaksāts
speciālists, bet stundu dienā pieņem par maksu. Gaidīšanas laiks
pie viņa ir ap 110 dienu. Mēs
nevaram piespiest strādāt tikai
valsts sektorā, jo jebkurā brīdī
speciālists var atteikties strādāt
vispār. Tāpat rindu jautājumā ļoti
būtiska ir konkrētā ārstniecības
persona, jo bieži vien pie viena un
tā paša profila speciālistiem rindu
ilgums var atšķirties par mēnesi.
Iespējams, līdz ar jūtamām tarifa
izmaiņām situācija varētu mainīties, tomēr šobrīd acīmredzama
virzība nav notikusi.»

Ceturtdiena, 2018. gada 7. jūnijs

Atgriežas ar bronzu

Latvijas 3x3 basketbola komanda «Riga Ghetto
Basket» – Edgars
Krūmiņš (attēlā –
pirmais no labās),
Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis un Agnis
Čavars – Hāgas «Challanger» turnīrā
Nīderlandē izcīnījusi 3. vietu. Jelgavnieks
E.Krūmiņš laukumā atgriezās pēc ceļa
traumas sadziedēšanas. «Man tas bija
kā tests – kā jutīšos, vai esmu gatavs
spēlēt un vai spēšu palīdzēt komandai,»
saka E.Krūmiņš, norādot, ka fiziski jūtas
labi, bet mentāli pareizi jānoskaņojas,
jo atsevišķās epizodēs gribējies sevi pasaudzēt. Šobrīd komanda devusies uz
Filipīnām, kur pārstāvēs Latviju pasaules
čempionātā.

Pulcējas 340 badmintonistu

Jelgavā aizvadīts starptautisks pasaules reitinga badmintona turnīrs «Yonex
Latvia Inernational», kas mūsu pilsētā
pulcēja ap 340 badmintonistu no 40
pasaules valstīm. Šogad sacensībās
triumfēja Igaunijas sportiste Kristīna
Kūba, kura uzvarēja gan sieviešu
vienspēlēs, gar arī sieviešu dubultspēlēs – pārī ar Helīnu Rītelu. Vīriešu
vienspēlēs turnīrā par labāko atzīts
Toms Juniors Popovs no Francijas,
kurš uzvarēja Latvijas turnīrā arī 2016.
gadā. Vīriešu dubultspēlēs uzvarēja
Francijas junioru pāris Fabjens Delruē
un Villiams Villegers, savukārt jauktajās dubultspēlēs – Polijas pāris Pāvels
Smilovskis un Magdalēna Svierczinska. Latvijas spēlētāji netika tālāk par
astotdaļfinālu.
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SPORTS
Noķerts Lielupes zandarts Gatavojas
Aizvadītas ikgaEiropas
dējās makšķečempionātam
rēšanas sacensības no laivām
«Lielupes zandarts 2018»,
kurās sacentās
18 dalībnieki – piecas komandas
un astoņi individuāli makšķernieki.
Šāgada Lielupes zandartu, kas svēra 930 gramus, noķēra jelgavnieks
Ēriks Glagaus (attēlā). Ē.Glagaus
kopvērtējumā ierindojās 2. vietā, bet
vislabāk individuālajā konkurencē šogad veicās Egilam Zeilišam. Savukārt
komandu vidū labākie bija Valters
Rubenis un Roberts Valters – viņu
lomu kuplināja teju sešus kilogramus
smaga līdaka.

SIA «AMATEKS» (reģ.Nr.40003576806)

pārstāv vienu no nozīmīgākajām nozarēm Latvijā, metālapstrādi,
piedāvājot plašu metālapstrādes pakalpojumu klāstu.

Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra (JCSVC)
bokseris Markuss Tenčs
(attēlā – no kreisās) sācis gatavoties Skolēnu
Eiropas čempionātam,
kas notiks oktobrī Krievijā. Aizvadītajā
nedēļas nogalē viņš piedalījās sacensībās «Ghetto Games» Saldū, kur piekāpās trīskārtējam Lietuvas čempionam.
Nākamais starts viņam būs starptautisks turnīrs Polijā 8. jūnijā. «Eiropas
jauniešu čempionātā piedalīsies bokseri, kuri dzimuši 2002. un 2003. gadā.
Markuss startēs svara kategorijā līdz 57
kilogramiem,» norāda JCSVC treneris
Aleksandrs Knohs.

FK «Jelgava» trenēs bijušais izlases
spēlētājs un treneris Marians Pahars
Trešdien FK «Jelgava» vadība parakstīja sadarbības līgumu līdz 2019. gada sezonas beigām ar
bijušo Latvijas izlases futbolistu un vēlāk treneri
Marianu Paharu – viņš vadīs Jelgavas Virslīgas futbola komandu. Pēc tam jaunais treneris komandai
aizvadīja arī pirmo treniņu Zemgales Olimpiskajā
centrā. FK «Jelgava» nākamā Virslīgas spēle ir 15.
jūnijā pulksten 19 izbraukumā pret FC «Riga», līdz
ar to M.Pahars pagūs labāk iepazīt spēlētājus un
izmēģināt jaunus taktiskus risinājumus. «Pirmo
spēli Jelgavas komandas galvenā trenera amatā
Marians Pahars aizvadīs jau šopiektdien, kad Kauņā
notiks pārbaudes spēle ar Lietuvas komandu «Žalgiris»,» norāda kluba direktors Sergejs Golubevs.
FK «Jelgava» mērķis šosezon nemainīgi ir izcīnīt
ceļazīmi uz Eirokausiem – ar medaļām čempionātā
vai uzvarot Latvijas kausa izcīņā.
M.Pahars ir spēlējis gan Latvijas, gan Anglijas klubos, gan arī Latvijas izlasē. Kā treneris viņš ir strādājis futbola klubā «Skonto», ar kuru izcīnīja Latvijas
kausu un 2. vietu Latvijas čempionātā, trenējis arī
U-21 valstsvienību un Latvijas futbola izlasi.
Jāatgādina, ka FK «Jelgava» darba attiecības ar
iepriekšējo komandas treneri Raviļu Sabitovu pārtrauca 28. maijā pēc kārtējā zaudējuma Virslīgas
spēlē. FK «Jelgava» R.Sabitova vadībā šosezon
Virslīgas turnīrā aizvadītajās desmit spēlēs izcīnīja
divas uzvaras, divas reizes nospēlēja neizšķirti, bet
sešās spēlēs piedzīvoja zaudējumu. Turnīra tabulā
pēc aizvadītām desmit kārtām FK «Jelgava» ieņem
sesto pozīciju astoņu komandu konkurencē.

Maratonā – 1600 bezmaksas
kvotu; aizpildīta gandrīz puse
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldība pilsētniekiem šogad Jelgavas nakts pusmaratonā
nodrošinās kopumā 1600
bezmaksas kvotu dalībai
dažādās distancēs. Nedēļas sākumā aizpildītas bija
779 kvotas – visaktīvāk
jelgavnieki piesakās piecu
kilometru distancei, informē Jelgavas Sporta servisa
centra sporta pasākumu organizatore Aļona Fomenko.
Skriešanas seriāla ««Bigbank»
skrien Latvija» Jelgavas posms –
Jelgavas nakts pusmaratons – šogad
notiks 14. jūlijā. Dalībniekiem tiek
piedāvātas sešas dažādas distances:
pusmaratons (21,0975 kilometri),
10 kilometri, pieci kilometri, bērnu
skrējiens, piecu kilometru nūjošana
un «Mans Latvijas skrējiens» – divu
kilometru distance bez laika kontroles.
Jelgavas pašvaldība pilsētā deklarētiem iedzīvotājiem šogad nodrošinās
250 bezmaksas kvotu pusmaratona
distancē (uz 4. jūniju aizpildītas bija
77), 350 bezmaksas vietu būs 10 kilometru distancē (aizpildītas – 142), 500
kvotu tiek piedāvātas piecu kilometru
distancē (aizpildītas – 283), bet bērnu
skrējienā un nūjošanā kopā būs 500

bezmaksas vietu (aizpildītas – 173).
Reģistrējoties kādai no Jelgavas nakts
pusmaratona distancēm un izmantojot
bezmaksas kvotu, arī skrējienā «Mans
Latvijas skrējiens» varēs piedalīties
bez maksas. Pārējiem dalības maksa
šajā skrējienā ir trīs eiro. Pieteikties
šim skrējienam var mājaslapā bigbankskrienlatvija.lv. Nedēļas sākumā
distancei bez laika kontroles bija pieteicies 101 dalībnieks.
Jelgavā deklarētie iedzīvotāji pieteikties kādai no Jelgavas
nakts pusmaratona distancei var
mājaslapas sportlat.lv sadaļā «Sacensību kalendārs» vai mājaslapā
bigbankskrienlatvija.lv. Bezmaksas
kvotas tiks piešķirtas tiem, kuri reģistrēsies agrāk – attiecīgam skaitam
cilvēku katrā distancē.
«Lai labāk sagatavotos pusmaratonam, Jelgavā divas reizes nedēļā – ceturtdienās pulksten 18 un
svētdienās pulksten 17 – Pasta salā
notiek bezmaksas skriešanas treniņi,»
izvēlēties par labu veselīgam un aktīvam dzīvesveidam jelgavniekus aicina
A.Fomenko.
Jelgavas nakts pusmaratons notiks
piekto gadu un ir viens no Latvijas
skriešanas seriāla posmiem. Jāpiebilst,
ka ««Bigbank» skrien Latvija» seriālā
startē arī Jelgavas Sporta servisa centra komanda, kura pēc trīs aizvadītiem
posmiem kopvērtējumā ieņem 5. vietu.
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Aicinām darbā CNC FRĒZĒTĀJU.

Darba pienākumi:
• nestandarta detaļu izgatavošana sīksērijā;
• pamata apkopju veikšana CNC darbgaldam;
• vēlama prasme sastādīt apstrādes programmu detaļām;
• uzturēt kārtību;
• spēja strādāt precīzi;
• augsta atbildības izjūta.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku (maiņu darbs);
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• transporta kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu.
Darbavieta: Rūpnīcu ielā 4, Olainē.
Lūdzam pieteikties, CV sūtot pa e-pastu office@amateks.lv.
Atlases periods – līdz 25. jūnijam.

Valsts vides dienesta (reģ.Nr.90000017078)
Jelgavas reģionālā Vides pārvalde izsludina konkursu
uz vakanto ierēdņa amatu –
KONTROLES DAĻAS PIESĀRŅOJUMA
KONTROLES SEKTORA VECĀKAIS
INSPEKTORS
(viena amata vieta uz nenoteiktu laiku,
darba vieta – Jelgava).

Prasības:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta
prasībām;
• augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība vides zinātnē, bioloģijā, ķīmijā,
ķīmijas tehnoloģijā;
• profesionālā darba pieredze vides aizsardzības
nozarē pēdējo piecu gadu laikā tiks uzskatīta par
priekšrocību;
• zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar vides aizsardzības normatīvajiem un tiesību aktiem, sagatavojot
galvenajos amata pienākumos minētos dokumentus;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• prasme un vēlēšanās strādāt komandā;
• prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās;
• augsta atbildības izjūta;
• labas datora lietošanas prasmes;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Foto: Raitis Supe

Jelgava uzņems Baltijas
jaunos vieglatlētus
 Ilze Knusle-Jankevica

11. un 12. jūnijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC), notiks Baltijas Bērnu vieglatlētikas
festivāls, pulcējot jaunos
vieglatlētus no visām trim
Baltijas valstīm. «Iepriekš
līdzīgas sacensības ir notikušas Valmierā, bet, tā kā
tur tiek rekonstruēts Jāņa
Daliņa stadions, šogad
nolēmām sarīkot bērnu
sacensības Jelgavā. Tieši
šāds festivāls Latvijā notiks pirmo reizi,» norāda
Jelgavas Sporta servisa
centra sporta pasākumu
organizatore Aļona Fomenko.
Baltijas Bērnu vieglatlētikas festivālā piedalīsies bērni, kas dzimuši
2005., 2006. un 2007. gadā, startējot
grupās pēc dzimšanas gada. «Tik
jauniem bērniem Latvijā sacensību
tikpat kā nav – atsevišķas pašvaldības rīko, bet valsts mēroga čempionāti nenotiek. Šī ir lieliska iespēja
mūsu pilsētas jaunajiem vieglatlētiem sniegt sacensību pieredzi, kā
arī popularizēt šo sporta veidu un
raisīt bērnos interesi par dažādajām

vieglatlētikas disciplīnām,» stāsta
A.Fomenko. Šis festivāls Latvijas
jaunajiem vieglatlētiem vienlaikus
būs arī atlases sacensības uz starptautiskām sacensībām Polijā 21.
jūnijā. Latvijas izlasē tiks iekļauti
visu trīs vecuma grupu uzvarētāji –
pa vienam zēnam un meitenei – 60
metru, 300 metru, 600 metru un
1000 metru skrējienā, tāllēkšanā
un augstlēkšanā, bumbiņas mešanā.
Šobrīd tiek prognozēts, ka festivālā piedalīsies ap 1000 jauno vieglatlētu no visām trim Baltijas valstīm.
Jelgavu pārstāvēs ap 50 sportistu.
«Šajā vecumā bērni vēl nespecializējas atsevišķās disciplīnās, bet
sacensībās ir noteikts ierobežojums
– viens dalībnieks varēs startēt tikai
trīs individuālajos veidos un stafetē,» skaidro A.Fomenko, piebilstot,
ka ierasti visvairāk dalībnieku ir
skriešanas disciplīnās un tāllēkšanā.
Sacensības 11. jūnijā sāksies
pulksten 13 un ilgs apmēram līdz
pulksten 20, bet 12. jūnijā sāksies
pulksten 11 un noslēgsies ap pulksten 16. Skatītājiem ieeja sacensībās
ir bez maksas.
Baltijas Bērnu vieglatlētikas festivālu organizē Sporta servisa centrs
sadarbībā ar Latvijas Vieglatlētikas
savienību un Jelgavas Vieglatlētikas
klubu.

Galvenie pienākumi:
• veikt kontroli par vides aizsardzības normatīvo un
tiesību aktu ievērošanu;
• sagatavot dokumentus un administratīvos aktus par
vides aizsardzības un dabas resursu izmantošanu;
• veikt kontroli par piesārņojošām darbībām un
preventīvu piesārņojuma novēršanu tā rašanās vietā;
• veikt kontroli A un B kategorijas piesārņojošās
darbības uzņēmumos un uzņēmumos, kas saņēmuši
C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājumus,
izsniegto atļauju nosacījumu un normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas pārbaudes, labāko tehnisko
paņēmienu piemērošanas pārbaudes;
• sagatavot un sniegt citus izvērtējumus, atzinumus,
saskaņojumus, izziņas vides aizsardzības jomā
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Piedāvājam:
• iespēju iegūt daudzpusīgu darba pieredzi vides
aizsardzības jomā;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
• mēnešalgu no 655 līdz 850 EUR pirms nodokļu nomaksas.
Pieteikuma dokumentus (motivācijas vēstuli, CV un
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi
«Konkursam» sūtīt pa pastu, adresējot Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajai Vides pārvaldei, Kazarmes
iela 17a, Jelgava, LV-3007, e-pastu jelgava@jelgava.
vvd.gov.lv vai iesniegt personīgi Valsts vides dienesta
Jelgavas reģionālajā Vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a,
Jelgavā, 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas.
Tālrunis 63023228, fakss 63080666,
e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv.

Lūdz atsaukties

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā Valērija Kosteļeja
(dzimšanas dati – 30.08.1965., bez deklarētas dzīvesvietas) radiniekus. Lūdzam
personas, kurām kaut kas zināms par
viņa radiniekiem, pieteikties Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā vai zvanīt
pa tālruni 63028550.

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.

Meklē darbu
Betonētājs stiegrotājs meklē darbu Jelgavā. T.25212270.

Aizsaulē aizgājuši
ANNA ČIMA (1925. g.)
KONSTANTĪNS RAHIMZJANOVS (1974. g.)
ZOJA BARANOVA (1928. g.)
NIKOLAJS KAŽANS (1939. g.).
Izvadīšana 07.06. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 11. jūnijs
LTV1
5.10 LTV – 60. Zelta arhīvs. Svīta “Alberts”.
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.25  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2652.sērija.
9.25 Es – savai zemītei.*
9.55 TIEŠRAIDE. Viņa Majestātes Nīderlandes karaļa Vilema Aleksandra un Viņas Majestātes Nīderlandes karalienes Maksimas
oficiālā vizīte Latvijā. Sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils.
10.30  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 47.sērija.
11.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
11.45 Draudzenes uz mūžu. Vācijas melodrāma (ar subt.). 2013.g.
13.30 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.50 Burvju mākslinieks. Animācijas filma.
14.00 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.25  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.35 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 95. un 96.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 46.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2652.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.10 Aculiecinieks.*
1.30 Adreses (ar subt.).*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Garšu skola. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.). 7. un 8.sērija.
8.05 Melu laboratorija.*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 93. un 94.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.55 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
14.00 Caurspīdīgā elektronika. Dokumentāla filma.
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 13.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte. Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 26.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 3.sērija.
11.45 Robins un es. Vācijas piedzīvojumu filma. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 4.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 58.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 33.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 95.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Asiņainais uzraksts. Krievijas detektīvseriāls. 1979.g.
22.45 Okšķeris 3. Ukrainas detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.00 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 14.sērija.
0.35 LNT ziņu Top 10.*
1.20 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televeikala skatlogs.*
1.45 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.10 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 95.sērija.
2.50 Degpunktā.*
3.15 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
7.00 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.20 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.35 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
8.05 Fantastiskais četrinieks. ASV un Vācijas piedzīvojumu filma.
10.05 Piecas garšas iedvesmai. Kulinārijas raidījums.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 18.sērija.
12.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 48.sērija.
12.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 28.sērija.
13.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.25 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 12. un 13.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 13.sērija.
21.00 Kobra 11-22. Seriāls. 4.sērija.
22.05 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 21.sērija.
23.05 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
0.05 Nekā personīga.*
1.05 Sveika, Rīga!*
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 13.sērija.
2.10 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 30., 31. un 32.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Otrdiena, 12. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*

6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Mans zaļais dārzs.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2653.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 48.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 97. un 98.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 47.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2653.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu). 18.56 Ceturtā studija.
19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Egils Siliņš.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Spiegu pasaules kauss.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 8.sērija.
0.20  Viens plus viena. Francijas melodrāma (ar subt.). 2015.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tautas
deju kolektīvu laureātu koncerts.*
9.45 Aculiecinieks.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 95. un 96.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.55 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
14.00 Aizliegtais paņēmiens.*
15.00 Skaņusaite Latvijā.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem. Vācijas seriāls. 13.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Garšas pasaule 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 14.sērija.
20.10  Jaunzēlandes plašumi. Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
21.10  JAUNUMS. Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 1.sērija.
22.10 Nav laika sapņot. Vācijas drāma. 2014.g.
23.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. Oldies Rock. «Mitrohin Band» un «Remix».
1.00 Vienas dienas restorāns.*
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
9.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 27.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 4.sērija.
11.50 Brauciens pretī laimei. Turcija. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.15 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 5.sērija.
16.10 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 59.sērija.
17.15 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 34.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 34.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 96.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Māja vasarai. ASV romantiska komēdija. 2016.g.
23.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 4. ASV seriāls. 1.sērija.
0.00 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.50 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 96.sērija.
2.00 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 Rejošā superzvaigzne. ASV ģimenes filma.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. S eriāls. 2014.g. 19.sērija.
12.00 Kobra 11-22. Seriāls. 4.sērija.
13.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.25 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 13. un 14.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 14.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 23.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 9.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 19.sērija.
0.00 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 14.sērija.
2.00 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 33., 34. un 35.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 13. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2654.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 49.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 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Bings. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 99. un 100.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 48.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2654.sērija.

TV PROGRAMMA
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Piedzīvojums dabā.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Izsauciet vecmāti! 5. Lielbritānijas seriāls. 1. un 2.sērija.
1.10  Spiegu pasaules kauss. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Uzvelc tautastērpu!*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.). *
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 Skaņusaite Latvijā.*
9.30 Latvija man. Dokumentāla filma.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 97. un 98.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.55 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
14.00 Nedēļas apskats.* Televeikala apskats.
14.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.00 Personīgā lieta.* Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 1.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 2.sērija.
20.05  Baktēriju pasaule. Dokumentāla filma.
21.10  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 2.sērija.
22.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.05 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Norvēģijas.*
1.05  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok.seriāls. 2.sērija.
1.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 28.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 5.sērija.
11.40 Māja vasarai. ASV romantiska komēdija. 2016.g.
13.30 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 6.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 60.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 35.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 35.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 97.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
22.30 Juras laikmeta parks. Zudusī pasaule. ASV fantastikas filma.
1.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 97.sērija.
1.40 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
8.25 Ceļojumi laikā: safīra stāsts. Vācijas fantāzijas filma. 2014.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 20.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 9.sērija.
13.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.25 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 14. un 15.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 15.sērija.
21.00 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 18.sērija.
21.45 Tēta nedienas 5. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
23.50 Karaliskie grēki 3. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
0.50 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 21.sērija.
1.45 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 15.sērija.
2.10 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 36., 37. un 38.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 14. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2655.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 101. un 102.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 49.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2655.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Izziņas impulss. Raidījums.
20.00 Inese pirmā! Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Lidija. Dokumentāla filma.
22.15  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Personība. 100 g kultūras.*
0.25 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.30 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

Ceturtdiena, 2018. gada 7. jūnijs

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
8.55 Garšu skola. Raidījums (krievu val., ar subt.). 7. un 8.sērija.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 99. un 100.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.55 Ceļš uz FIFA Pasaules kausu 2018.*
14.00 Tieša runa (ar surdotulk.).*
15.10 Aculiecinieks.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Taisnību visiem 2. Vācijas seriāls. 2.sērija.
17.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Studija.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa
futbolā. Krievija – Saūda Arābija.
20.10 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.45 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
22.15 Futbola algoritms.*
22.45 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Krievija – Saūda Arābija.*
1.00 Sporta studija.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
9.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 29.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 6.sērija.
11.45 Atpakaļ uz sākumu. Vācijas komēdija. 2013.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 Bernards. Animācijas seriāls.
14.20 Mūsu Čārlijs 15. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 7.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 61.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 36.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs.
36.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 98.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.10 Sievu maiņa 11. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
23.35 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 6.sērija.
0.35 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 98.sērija.
2.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.50 Resnais Alberts. ASV komēdija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 21.sērija.
12.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 23.sērija.
13.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.30 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
13.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.25 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 15. un 16.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 16.sērija.
21.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 7.sērija.
22.00 Hitman: aģents 47. ASV un Vācijas detektīvfilma.
0.00 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 20.sērija.
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 16.sērija.
2.10 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 39., 40. un 41.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 15. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 14.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 51.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 103. un 104.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 50.sērija.
17.05 Alpu dakteris 10. Seriāls. 14.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Kur palika tēvi? Dokumentāla filma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Džordžs Džentlijs 8. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
1.05  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
2.05  Izsauciet vecmāti! 5. Seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
3.55 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.10 Sporta studija (ar surdotulk.).*
4.55 Dzintara puse.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 101. un 102.sērija.

9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Krievija – Saūda Arābija.*
11.00  Baktēriju pasaule. Dokumentāla filma.
12.00 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 Futbola spēļu apskats.*
14.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Ēģipte – Urugvaja.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
17.35 Futbola spēļu apskats.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Maroka – Irāna.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Portugāle – Spānija.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Ēģipte – Urugvaja.*
0.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Maroka – Irāna.*
2.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.35 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 30.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 7.sērija.
11.40 Tā bildināt nedrīkst. ASV ģimenes filma. 2015.g.
13.30 Karamba! Humora raidījums.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 Bernards. Animācijas seriāls.
14.20 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls.
15.30 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 8.sērija.
16.30 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 62.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 37.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 37.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 99.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Heilijas Dīnas mistērija.
Slepkavība ar mīlestību. ASV detektīvfilma. 2016.g.
23.05 Sirds robeža. Vācijas biogrāfiska drāma. 2005.g.
1.35 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 99.sērija.
2.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
8.50 Melis, melis, kartupelis. Kanādas komēdija. 2014.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 22.sērija.
12.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 7.sērija.
13.05 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
13.50 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.40 Pilna māja 4. ASV komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
15.40 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Alvins un burunduki. Turpīkstinājums. ASV komēdija. 2009.g.
22.05 Foršie džeki. ASV kriminālkomēdija.
0.20 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 5.sērija.
1.20 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
2.15 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 42., 43. un 44.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Sestdiena, 16. jūnijs
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Andris Keišs.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00 Muks 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00  Brālītis un māsiņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.10 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 121. un 122.sērija.
12.15  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.45 Izziņas impulss.*
13.15 Piedzīvojums dabā.*
13.45 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
14.00 Ar savu tautasdziesmu. Dzejnieks Jānis Peters.*
15.05 Tēvi tur. Dokumentāla filma.
16.20 Lidija. Dokumentāla filma.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. Lielais piekūns: debesu pavēlnieks.
Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Jelgavas, Vēja u.c. ielas Torņakalnā.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Latvijas sirdsdziesma. Fināls Lielvārdē.
0.15  Čārlijs, malā stāvētājs. ASV drāma. 2012.g.
2.10 Apbalvojuma «Laiks Ziedonim» pasniegšanas ceremonija.*
4.10 3. Eiropas koru olimpiādes un «Nāciju «Grand Prix»
Rīga 2017» noslēguma koncerts.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Province (ar subt.).*
7.30 Aculiecinieks.*
7.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Portugāle – Spānija.*
12.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Francija – Austrālija.

Ceturtdiena, 2018. gada 7. jūnijs
15.00 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.35 Futbola spēļu apskats.
15.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Argentīna – Islande.
18.00 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.35 Futbola spēļu apskats.
18.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Peru – Dānija.
21.00 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
21.30 Vēstule no Dalbes. Dokumentāla filma.
21.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Horvātija – Nigērija.
0.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Francija – Austrālija.*
1.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Argentīna – Islande.*
3.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Dzimuši policisti 6. ASV seriāls. 2015.g. 21.sērija.
5.55 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
6.35 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 2.sērija.
7.55 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 4.sērija.
11.15 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 33. un 34.sērija.
14.05 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 6.sērija.
14.40 Vīna darītava «Meroux». ASV romantiska drāma. 2011.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 75.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Heilijas Dīnas mistērija. Slepkavība ar mīlestību.
ASV detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 31. un 32.sērija.
23.15 Grāmatu zagle. ASV kara drāma. 2013.g.
1.40 Atpakaļ uz sākumu. Vācijas komēdija. 2013.g.
3.10 Brauciens pretī laimei. Turcija. Vācijas melodrāma. 2015.g.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Brazīlija – Šveice.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Kostarika – Serbija.*
0.50 Sporta studija.*
1.40 Melu laboratorija.*
2.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.30 Bezceļu tūrisms. Kolas pussala. Dok.seriāls. 1. un 2.sērija.
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 33. un 34.sērija.
23.05 Tā bildināt nedrīkst. ASV ģimenes filma. 2015.g.
0.50 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 6.sērija.
1.15 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
1.55 Hūberts un Štallers 6. Detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
3.30 LNT brokastis.*

LNT

5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 21.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 22.sērija.
6.55 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.25 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
7.55 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.05 Īstā kleita līgavai. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
12.55 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 18.sērija.
13.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 30.sērija.
14.15 Mūmija atgriežas. Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2001.g.
17.00 Rio 2. ASV animācijas filma. 2014.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Fantastiskais četrinieks un Sudraba sērfotājs. ASV, Vācijas
un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
21.55 Paģiras 3. ASV komēdija. 2013.g.
0.00 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 14. un 15.sērija.
1.00 Īstā kleita līgavai. ASV romantiska komēdija. 2015.g.
2.40 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 48.–51.sērija.

5.00 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
5.40 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
7.40 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.00 Mani remonta noteikumi 3.
Realitātes šovs. 35., 36. un 37.sērija.
14.00 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
15.00 Mīlestība, spiegi un meli. Vācijas melodrāma. 2015.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 76.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 6. Detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
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TV3

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 21.sērija.
6.50 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.20 Transformeri: roboti maskējas 3. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 49.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Virtuve 4. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.–15.sērija.
13.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2014.g. 16.sērija.
14.25 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 29.sērija.
15.05 Neiedomājamā cietsirdība. ASV romantiska komēdija. 2003.g.
17.10 Alvins un burunduki. Turpīkstinājums. ASV komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Rio 2. ASV animācijas filma. 2014.g.
21.35 Mūmija atgriežas. Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2001.g.
0.10 Hitman: aģents 47. ASV un Vācijas detektīvfilma. 2014.g.
2.05 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 16.sērija.
2.55 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 45., 46. un 47.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 17. jūnijs
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule 2. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 15.sērija.
11.00  Jaunzēlandes plašumi. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. Jaunā baptistu bīskapa Kaspara Šterna amatā
ievadīšanas dievkalpojums Mateja baptistu draudzē.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 18.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Latvijas tauta. Vaira Vīķe-Freiberga.
16.45  Dzīvnieku mazuļi.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
17.15 Daudz laimes, jubilār! Jānis Jarāns.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2018».
Dižkoncerts «Šurp, Jāņa bērni!».
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35  Viktorija 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 9.sērija.
23.20  Inspektors Džordžs Džentlijs 8. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.00  Lielais piekūns: debesu pavēlnieks. Dokumentāla filma.
2.00  Čārlijs, malā stāvētājs. ASV drāma. 2012.g.
3.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
4.00 Latvijas Radio bigbenda, maestro Raimonda Paula un Kristīnes
Prauliņas koncerts. Labdarības akcija «Top Latvijas Likteņdārzs».*
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5.00 Province (ar subt.).*
5.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Vienas dienas restorāns.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
9.30 Izziņas impulss.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 1.sērija.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Peru – Dānija.*
12.50 Futbola spēļu apskats.
13.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Horvātija – Nigērija.*
14.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Kostarika – Serbija.
17.00 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.30 Dzīvā vēsture LV99 plus (krievu val., ar subt.).
17.35 Futbola spēļu apskats.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Vācija – Meksika.
20.00 Logs uz pasauli. Bangkoka. Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.35 Futbola spēļu apskats.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 7. jūnijs

«Latvju bērni danci
veda» – Jelgavā
Foto: Ruslans Antropovs

Milana Nadeina, 2.d klase

Akmentiņš sirdī
Labvakar, vientuļais Latvieti zemē
svešā,
Vai beidzot esi atradis laimi, vai
atkal paliki bešā?
Cik ilgi tu plāno pa pasauli
vandīties,
Pa svešām mājām, kultūrām
blandīties?

Mamma tev uzvārītu pupiņu zupu –
Tā tev tik ļoti garšotu,
Mājās atkal kā bērnībā smaržotu.

Atvaino, cienījamais latvieti, ka
traucēju tevi,
Bet tev ir jāatgriežas uz mūsu māju
zemi!
Tur tālumā tev nav nekā sava,
Vai saproti diženais ceļotāj, tu tur Taču šeit tev pieder viss, te ir ģimene
esi lieks,
tava!
Svešās zemes fonā kā puteklītis,
nieks.
Latvija gabaliņos sadrūp katru
Vai ilgi vēl plāno par kājslauķi dienu,
ārzemniekiem kalpot?
Arī tu aizejot atņēmi Latvijai daļiņu
Cik ilgi tu spēsi viņu smirdīgo gaisu vienu,
elpot?
Nelielu, sīku kā akmentiņš,
Bet arī sīku akmentiņu metot sāp,
Vai tiešām tev nemaz nepietrūkst It īpaši, ja metot sirdī trāpa.
tēvzemes tīrības,
Ļaudīm blīvi pildītās ielas un Latvija ir gana akmeņiem apmētāta,
smaržīgās brīvības?
Tev jāatgriežas pirms Latvija ir
Vai neesi noilgojies pēc mazās māsas pavisam sabojāta.
apskāviena?
Cienījamais latvieti, es iešu lasīt
– Tu vēl vari atgriezties, rīt būs ābolus ābolkūkai
jauna diena!
Un gaidīšu tevi atpakaļ mājās.
Mēs tevi sagaidītu mājās ar siltu,
gardu ābolkūku,

EVELĪNA ŠULCA,
Jelgavas 4. vidusskola, 9.b klase

Pasākumi pilsētā
9. jūnijā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra Pusaudžu studijas izrāde «Robežas».
Oriģināldarbs. Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā «Rota»).
13. jūnijā pulksten 19 – Zaļenieku Tautas teātra viesizrāde «Kazanovas mētelis».
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
14. jūnijā pulksten 15 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).
14. jūnijā pulksten 19 – tautasdziesmu sadziedāšanās vakars «Ar tēvzemi sirdī»
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
16. jūnijā pulksten 10 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Vasaras saulgriežu
vainagu pīšana». Meistare – Z.Kursīte. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445.
Dalības maksa – 4,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. jūnijā pulksten 11.10 – pārgājiens cikla «Tavas saknes tavā zemē» ietvaros pa
Zaļenieku pagastu. Ilgums – 7,5 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445.
Dalības maksa – 8 € (tikšanās – Jelgavas autoostā).
19. jūnijā pulksten 14 – jauno jelgavnieku sveikšana «Mūs gaida, mēs nākam»
(Ozolskvērā).
20. jūnijā pulksten 11 – Jelgavas pils 280 gadu jubilejai veltītā konference «Jelgavas
pils laikmeta spogulis» (LLU muzejā).
20. jūnijā pulksten 17.30 – Rīgas Senās mūzikas centra koncerts «Kurzemes hercogistes galma komponistu mūzika» (LLU muzejā).
21. jūnijā – «Baltica 2018». Novadu diena Jelgavā. Vasaras saulgrieži. No pulksten
17.30 līdz 18.30 – folkloras kopu sadziedāšanās pilsētā. No pulksten 20 – vainagu
un vītņu pīšana, saules pavadīšana, uguns rituāli, danči, kopā ar folkloras kopām no
Igaunijas, Pļaviņām un Zemgales novada (Jelgavas pils salā).

Izstādes
Līdz 10. jūnijam – EST–LAT–LIT Baltijas valstu skolu jaunatnes deju svētku izstāde
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 20. jūlijam – A.Kļaviņa gleznu izstāde «Skatos apkārt un sevī» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 10. jūnijam – «Mākslinieki Jelgavai 2018»: Jelgavas Mākslinieku biedrības
dalībnieku darbu pavasara izstāde Latvijas simtgadē (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
Līdz 22. jūnijam – «Latvijai 100»: TLMS «Dardedze» izstāde «Tautas tērpi – tradicionālie un jaunrade» (kultūras namā).

Ar brīvdabas koncertiem Raiņa parkā, pils saliņā un pie Jelgavas kultūras nama, krāšņu svētku gājienu, kas
pulcēja vairāk nekā 4000 dejotāju no teju 40 Latvijas vietām, un skanīgu noslēguma lielkoncertu Zemgales
Olimpiskajā centrā Jelgavā aizvadīts 20. bērnu tautas deju festivāls «Latvju bērni danci veda». 2. jūnijā Jelgavā
varēja sastapt dejotājus no 118 Latvijas deju kolektīviem, kas caur deju un krāšņajiem tautas tērpiem iepazīstināja ar savu novadu kultūru. Uzrunātie dejotāji un kolektīvu vadītāji atzīst, ka festivāls ik gadu ir arī deju
sezonas noslēguma pasākums – tā ir iespēja pavadīt vairāk laika ar savu kolektīvu, iepazīties ar dejotājiem no
citām pilsētām, kā arī apskatīt dažādas Latvijas vietas, jo katru gadu tas notiek citur. Vislabāk apskatīt Jelgavu
dejotāji varēja svētku gājiena laikā – tas sākās Jāņa Čakstes bulvārī un noslēdzās Zemgales Olimpiskajā centrā.

Līgo skaisti jau 22. jūnijā!
 Jana Bahmane

Svētku lielkoncerts ar tautā iemīļotām dziesmām,
amatnieku un mājražotāju
gadatirgus, kopīga sadziedāšanās un vainagu pīšana, nakts balle – to visu
dienu pirms Līgo svētkiem,
22. jūnijā, varēs izbaudīt Uzvaras parkā, kur uz
svētku ielīgošanu pulksten
20 aicinās TV3 pasākums
«Līgo skaisti šovakar!».
«Līgo svētkus lielākā daļa svinēs
ar ģimeni un draugiem, bet 22.
jūnijā aicinām svētkus ielīgot kopā
– tā būs iespēja izzināt pasākuma
koncepcijas autores un vadītājas
Baibas Sipenieces-Gavares Līgo
svētku svinēšanas tradīcijas, izbaudīt koncertu, sadziedāšanos un
apdziedāšanu, nogaršot amatnieku
un mājražotāju sarūpētos gardumus,
piedalīties ballē,» pasākumu «Līgo
skaisti šovakar!» apmeklēt aicina
producents Sandis Mohovikovs.
Viņš norāda, ka svētku centrālais
notikums – koncerts – Uzvaras parkā sāksies pulksten 20, bet jau no

pulksten 18 turpat varēs apmeklēt pret tām izturas atturīgi, tad jau
Jāņu gadatirgu un piedalīties vaina- pēc gada tās šķiet pašsaprotamas,
bet vēl pēc gada – tiek pieprasītas.
gu pīšanas meistardarbnīcās.
«Koncerts notiks divās daļās. Pir- Jāņu naktis mums ir brīnišķīgas,
majā daļā mūziķi nāks ciemos pie bet tikai pēc tam, kad tu pats esi
Baibas Sipenieces-Gavares, izpildot sapratis: svētki ir jārada pašam.
kādu dziesmu, bet koncerta otrajā Tāpēc visas šīs lietas līdz ar koncerta
daļā būs kopīga sadziedāšanās un ap- gaisotni es vēlētos nodot pasākuma
dziedāšana,» koncerta ideju ieskicē apmeklētājiem, vedinot domāt, ka
S.Mohovikovs. Pasākumā piedalīsies svētku svinēšana nav parasta lieJānis Streičs, Ieva Akuratere, Olga ta – cilvēkam jāmāk sagatavoties,
Rajecka, Normunds Jakušonoks, Ul- noskaņoties un nosvinēt!» uzskata
dis Marhilevičs, Jauno Jāņu orķes- B.Sipeniece-Gavare.
Biļetes var iegādāties «Biļešu
tris, «Laimas muzykanti», brāļi Auzāni, Igauņu un Tihovsku ģimene, paradīzes» kasēs, bet pasākuma dienā – arī Uzvaras
Normunds Rutu«Ar tradīcijām ir tā – ja
parkā, taču orlis, Artūrs Gruzganizatori aicina
diņš. Tāpat mākssākumā pret tām izturas
biļetes iegādāties
linieku vidū būs
atturīgi, tad jau pēc gada
savlaicīgi, lai papašmāju tautas
sākuma dienā pie
deju ansamblis
tās šķiet pašsaprotamas,
ieejām neveidotos
«Lielupe» un vaibet vēl pēc gada – tiek
rindas. Cena par
rāk nekā simts
sēdvietu – 10–18
koristu, tostarp
pieprasītas.»
eiro, par stāvvieseši Jelgavas kori:
tu – 8 eiro. Jāpie«Balti», «Mītava»,
«Re, kā!», «Riti», «Tik un tā» un bilst, ka ar iegādāto biļeti būs iespēja
«Zemgale». Bet pēc koncerta, pulk- apmeklēt arī balli. Taču var nopirkt
sten 23, Uzvaras parkā būs balle ar biļeti tikai uz pasākuma noslēguma
daļu – balli ar brāļiem Auzāniem,
brāļiem Auzāniem.
«Ar tradīcijām ir tā – ja sākumā cena – 5 eiro.

Mācīs darināt vasaras saulgriežu galvasrotas
bet kungiem būs iespēja iemācīties
darināt ozolzaru vainagu. Tāpat noSagaidot vasaras saulgriedarbības gaitā stāstīšu par augiem,
žus, 16. jūnijā pulksten 10
kas piemēroti vainagu pīšanai,»
Jelgavas Svētās Trīsvienības
radošo nodarbību raksturo tās vadībaznīcas tornī notiks cikla
tāja Zanda Kursīte. Viņa nodarbības
«Tradicionālo amatu diedalībniekus aicina iespēju robežās
nas» nodarbība «Vasaras
ņemt līdzi pašu lasītas jāņuzāles un
saulgriežu vainagu pīšaozolu zarus, bet materiāli būs pieejana», kuras dalībnieki varēs
mi arī tornī.
apgūt jāņuzāļu, ozolzaru
«Šogad viss zied ļoti agri, tādēļ
un doņu vainagu pīšanu.
aicinu uz nodarbību ņemt tos augus
un ziedus, kas tajā laikā būs pieeja«Nodarbībā pīsim dažāda veida vai- mi, piemēram, pīpenes, pēterpogas,
nagus – sievas un meitas varēs apgūt madaras, sarkano un balto āboliņu,
jāņuzāļu un doņu vainagu pīšanu, krūmrozes. Svarīgākais ir izvēlēties

 Jana Bahmane

zināmas jāņuzāles, lai tās nekaitētu
veselībai un neizraisītu, piemēram,
galvas reiboņus. Ja zāles būs lasītas
tīrā vidē, piemēram, pļavā, ziemā
tās varēs izmantot tēju vārīšanai,»
papildina Z.Kursīte.
Radošo nodarbību aicināts apmeklēt ikviens, jo Jāņu naktī vainagus
galvā liek gan meitas un sievas, gan
arī kungi.
Nodarbība «Vasaras saulgriežu vainagu pīšana» Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notiks 16. jūnijā
pulksten 10. Pieteikties var pa tālruni
63005445 vai e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv. Dalības maksa – 4,50 eiro.

