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Slimnīcā turpinās
rekonstrukcijas darbi

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Vecāki var pieteikt bērnus
ar speciālām vajadzībām
pirmsskolas izglītības
programmās
 Jana Bahmane

No šā gada 1. septembra Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā papildus
speciālās pamatizglītības programmām
tiks īstenotas arī trīs
speciālās pirmsskolas
izglītības programmas,
kas pielāgotas bērniem
ar fiziskās attīstības
traucējumiem, ar somatiskām saslimšanām,
kā arī izglītojamajiem
ar jauktiem attīstības
traucējumiem. Kopumā
pirmsskolas izglītības
grupā plānots uzņemt
līdz 15 audzēkņiem.

Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

Vienā no četriem Jelgavas pilsētas slimnīcas korpusiem turpinās rekonstrukcija. Sākotnēji bija
paredzēts, ka tā ilgs 10 mēnešus un noslēgsies
2. jūnijā, tomēr, būvdarbu laikā atklājot vairākus
ēkas konstrukcijas defektus, darbi ieilguši par
trim mēnešiem. «Šobrīd vairākos korpusa stāvos
vēl tiek pabeigti pamatdarbi, kas pārsvarā ir komunikāciju izbūve, savukārt 5. stāvā jau sākušies
apdares darbi un uzstādītas arī pirmās medicīnas
iekārtas,» stāsta SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
valdes loceklis Andris Ķipurs.
«Darbi C korpusā kavējas
vairāku iemeslu dēļ. Primāri
tās ir nepilnības tehniskajā
projektā, kas atklājušās celtniecības gaitā. Proti, atsedzot
dažādas ēkas daļas un piekļūstot komunikācijām, atklājās neprognozētas lietas, kas
projektā liek veikt korekcijas.
Galvenais iemesls būvdarbu

līguma pagarināšanai ir jumta
balstošo konstrukciju neatbilstība mūsdienu būvnormatīviem – šī iemesla dēļ darbi
jumta stāvā ir apturēti un tiek
izstrādāti jauni risinājumi.
Savukārt, izbūvējot lietus
ūdens kanalizācijas sistēmu,
noskaidrojās, ka līdz šim esošajā tehniskajā dokumentācijā

iezīmētās kanalizācijas trases
dabā nemaz neeksistē – šobrīd
tās tiek izbūvētas no jauna,»
skaidro A.Ķipurs.
Viņš uzsver, ka remontdarbi
korpusā nav veikti kopš tā
uzcelšanas 1970. gadā. «Tāpat
darbu veicējs saskaras ar būvniecības nozarē aktuālo problēmu – darbaspēka trūkumu
–, kas arī ievērojami paildzina
būvdarbu procesu,» tā slimnīcas vadītājs, akcentējot, ka papildu darbu dēļ izmaiņas tāmē
nav veiktas un sadārdzinājums
nav plānots.
Šobrīd C korpusa stāvos
vienlaicīgi vēl tiek pabeigti
pamatdarbi – tiek strādāts
pie komunikāciju – elektrības,
jaunas ventilācijas sistēmas, kā
arī apkures un ūdens apgādes
– nodrošināšanas. A.Ķipurs
stāsta, ka finiša taisnē pagai-

dām ir tikai korpusa 5. stāvs,
kur turpmāk būs pieejami
endoskopijas pakalpojumi,
kā arī modernizētas fizikālās
terapijas un funkcionālās diagnostikas procedūru telpas. Bet
lielākās pārmaiņas piedzīvo
Uzņemšanas nodaļa, kura tiek
pārprofilēta. Pie nodaļas ieejas
jau izbūvēts betona karkass
– tur atradīsies telpas, kur
iebrauks un akūtos pacientus
mediķiem nodos ātrā palīdzība. Tādā veidā turpmāk tiks
nodalīta akūto un ambulatoro
pacientu plūsma.
Jāpiebilst, ka neskarts C
korpusa rekonstrukcijas gaitā
ir tikai operāciju bloks 6. stāvā
– tur remontdarbi notikuši jau
iepriekš. Pēc šā brīža aplēsēm,
būvdarbi Jelgavas pilsētas
slimnīcas C korpusā noslēgsies
28. septembrī.

«Līdz ar statusa maiņu Jelgavas 1. internātpamatskola kā
attīstības centrs papildus veic arī
konsultatīvu un metodisku darbu
kvalitatīvas iekļaujošas izglītības
nodrošināšanai, strādājot gan ar
skolēniem un viņu vecākiem, gan
arī ar pedagogiem. Tāpat nodrošinām agrīnu speciālo vajadzību
diagnostiku pirmsskolas vecuma
bērniem, bet no septembra līdztekus tam skolā sāks darboties
arī pirmsskolas izglītības grupa,»
skaidro Jelgavas 1. internātpamatskolas-attīstības centra direktore Gunda Balode, papildinot:
vecāki jau iepriekš ir interesējušies
par iespēju bērniem apmeklēt
pirmsskolas izglītības grupu, saņemot atbalsta un rehabilitācijas
pakalpojumus.
Bērni tiks uzņemti trīs pirmsskolas izglītības programmās –
speciālajā pirmsskolas izglītības
programmā izglītojamajiem ar
fiziskās attīstības traucējumiem
(paredzēta bērniem ar dažādām
kaulu un muskuļu sistēmas saslimšanām), speciālajā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (paredzēta izglītojamajiem ar
dažādām hroniskām saslimšanām
un bieži slimojošiem bērniem), kā
arī speciālajā pirmsskolas izglītības programmā izglītojamajiem

ar jauktiem attīstības traucējumiem (paredzēta bērniem, kuri
lēnāk apgūst skolai nepieciešamās
pamatprasmes). Jāpiebilst, ka
minētās izglītības programmas
Jelgavas 1. internātpamatskolā-attīstības centrā tiek īstenotas
arī pamatskolas posmā.
Kopumā pirmsskolas izglītības
grupā plānots uzņemt 15 Jelgavā un citviet Zemgales reģionā
deklarētus izglītojamos no 3 līdz
6 gadu vecumam – sadalījumu
pa programmām noteiks pieprasījums. Piesakot bērnu Jelgavas
1. internātpamatskolas-attīstības
centra pirmsskolas izglītības
grupā, vecākiem izglītības iestādē jāuzraksta iesniegums un
jāuzrāda pašvaldības vai valsts
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Jāpiebilst, ka
uzņemšana notiek visa kalendārā
gada garumā, bet, lai bērns gaitas
speciālās pirmsskolas izglītības
grupā uzsāktu 2018./2019. gadā,
pieteikums jāiesniedz līdz 31.
jūlijam. Vecāku iesniegumi tiek
reģistrēti iesniegšanas secībā,
taču jāuzsver, ka priekšroka būs
Jelgavā deklarētiem bērniem.
Jautājumu gadījumā vecāki var
zvanīt pa tālruni 63023684.
«Izglītības iestādei, pateicoties
pašvaldības un valsts atbalstam,
ir izveidota laba infrastruktūra
un atbalsta sistēma, lai nodrošinātu individuālu pieeju katram
bērnam – ir pieejami medicīnas
darbinieku pakalpojumi, masāžas,
ūdens procedūras, individuālas
nodarbības pie fizioterapeita
un citi pakalpojumi, kas palīdz
uzlabot un nostiprināt audzēkņu
veselību un kvalitatīvāk apgūt
izglītību. Izglītības iestādē ir attīstoša un sakārtota vide, piemērota
bērniem ar kustību traucējumiem,
ir iekārtots Montesori metodes
kabinets, sajūtu telpa, aprīkotas
ārstnieciskās vingrošanas zāles.
Tāpat nodrošinām kompetenču
pieeju mācību saturā,» tā G.Balode. Pirmsskolas izglītības grupas
darbalaiks būs no pulksten 7 līdz
19, un bērniem bez maksas tiks
nodrošinātas trīs ēdienreizes
dienā.

Aicina ar savu izgudrojumu piedalīties izstādē Metāla svētkos
 Jana Bahmane

Metāla svētkos, 8. septembrī, Jelgavā notiks izgudrojumu un inovāciju izstāde «Minox Zemgale 2018».
Dalībai tajā līdz 15. augustam ar savu izgudrojumu
var pieteikties ikviens interesents, informē Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC).
«Kad izstādes organizatori mūs
uzrunāja, sākām domāt par to,
vai šo izstādi organizēt kā atsevišķu notikumu vai iekļaut kādā

plašākā pasākumā. Nonācām pie
secinājuma, ka tā labi iederēsies
Metāla svētkos – domājam, ka
izgudrojumu un inovāciju izstāde

rosinās svētku apmeklētāju interesi par tehnisko jaunradi,» skaidro
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone,
papildinot, ka tādējādi izstādei tiks
piesaistīta arī lielāka auditorija.
Latvijas Izgudrotāju biedrības
valdes loceklis Rimis Vaitkus
uzsver, ka būtībā katra izstāde ir
veikals, kurā izgudrojuma autors
var aiznest savu preci pārdošanai,
bet izstādes apmeklētāji – atrast

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

labu ideju savai uzņēmējdarbībai.
««Minox» izstādes no līdzīgām
izgudrojumu izstādēm atšķiras
ar to, ka izgudrojuma autors var
būt jebkurš cilvēks – neatkarīgi no
stāvokļa sabiedrībā, nodarbošanās
vai vecuma,» norāda R.Vaitkus.
Pieteikties dalībai izstādē, kas
Jelgavā notiks 8. septembrī, var
pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv. Piesakoties jānorāda
autora vārds un uzvārds, izglītības

63048800

birojs@info.jelgava.lv

iestāde vai organizācija, ko pārstāv,
izgudrojuma nosaukums un īss tā
raksturojums, kontaktinformācija,
kā arī tas, vai izstādē būs nepieciešams galds, krēsls un elektrības
pieslēgums.
Šīs izstādes dalībnieki būs aicināti piedalīties arī izstādē «Minox
2018», kas 5. un 6. oktobrī notiks
Rīgā. Savukārt tur žūrija noteiks
divus labāko izgudrojumu autorus,
kuri balvā saņems lidmašīnas bi-

ļeti (turp un atpakaļ) braucienam
uz Anglijas universitāšu pilsētu
Kembridžu ar iespēju piedalīties
starptautiskā triju dienu izgudrojumu biznesa izglītības seminārā.
Pasākumu organizē Latvijas
Izgudrotāju biedrība, «Connect
Latvija» un Latvijas Zinātņu
akadēmija sadarbībā ar ZRKAC
un LLU Tehnoloģiju un zināšanu
pārneses nodaļu. Vairāk informācijas – mājaslapā www.minox.lv.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Sāk sakārtot jautājumu par daudzdzīvokļu
māju funkcionālajām zemēm
 Ilze Knusle-Jankevica

Ar jaunu likumprojektu
valstiskā līmenī atkārtoti aktualizēts jautājums
par zemes gabaliem
zem daudzdzīvokļu mājām un kārtību, kādā
dzīvokļu īpašniekiem
būtu iespējams tos
izpirkt, vienlaikus ievērojot samērīgumu
starp dzīvokļu un zemes
īpašnieku interesēm.
Tikmēr Jelgavas pilsētas
pašvaldība pieņēmusi
saistošos noteikumus
«Par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
pārskatīšanu», kuros
noteikta kārtība, kādā
var tikt mainītas dzīvokļu mājām nepieciešamo
funkcionālo zemes gabalu robežas.
Saistošo noteikumu izstrādi
pašvaldībām nosaka likums «Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju». Šis jautājums
ir aktuāls tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru māja atrodas uz trešajai personai piederošas zemes, kas
tiek nomāta mājas vajadzībām.

Robežu pārskatīšanu var
ierosināt abas puses

Jelgavā jautājumus par māju
funkcionālo zemes gabalu robežu
pārskatīšanu izvērtēs Jelgavas
domes Zemes lietu komisija. Ar

lūgumu pārskatīt zemes gabala
robežas komisijā var vērsties abas
puses – gan dzīvokļu īpašnieku
kopība, gan zemes īpašnieks.
Jelgavas pilsētas Būvvaldes zemes
ierīkotāja Līga Breiere skaidro,
ka arī līdz šim ir saņemti lūgumi un biežāk dzīvokļu īpašnieki
vēlas samazināt nomātā zemes
gabala platību, lai būtu jāmaksā
mazāka nomas maksa. «Ir bijuši
arī lūgumi atstāt ap māju metru
platu joslu, bet tas nav iespējams.
To, cik lielam zemes gabalam ir
jābūt ap daudzdzīvokļu māju tās
funkcionalitātes nodrošināšanai,
nosaka normatīvie akti – māja ir
jāapsaimnieko, tai jānodrošina
piekļuve, un tas viss tiek ņemts
vērā. Tāpat normatīvajos aktos ir
norādīts, kas nevar ietilpt mājas
funkcionālajā zemē, piemēram,
publiskā ārtelpa – ielas, parki,
publiskie rotaļu laukumi,» stāsta
Būvvaldes speciāliste. Līdz ar to
katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, ņemot vērā reālo situāciju.
Ja iesniegumu par zemes gabala
robežu pārskatīšanu Jelgavas
domes Zemes lietu komisijā iesniedz dzīvokļu īpašnieki, jābūt
pievienotam dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumam, skicei un
dokumentam, kas apliecina, ka
par mājas lēmumu ir informēts
zemes īpašnieks. Personai, kura
rīkojas mājas vārdā, jābūt attiecīgai pilnvarai. Savukārt, ja komisijā
vēršas zemes īpašnieks, viņam nepieciešama skice un apliecinājums,
ka par ierosinājumu ir informēts
mājas pārvaldnieks.

Izdevumi jāsedz iesniedzējam

Būtiski, ka visi ar dokumentu
sagatavošanu un iesniegšanu
saistītie izdevumi, piemēram,
par zemes gabala uzmērīšanu,
topogrāfijas izstrādi, skices izveidi, pieteikuma iesniedzējam
jāsedz pašam – vai nu zemes īpašniekam, vai dzīvokļu īpašnieku
kopībai. Savukārt pašvaldība segs
administratīvos izdevumus, kas
saistīti ar iesnieguma izskatīšanu
un lēmuma pieņemšanu, teiksim,
nodrošinot obligātās publikācijas
un informējot iesniedzēju.

Solis pretim zemes izpirkšanai

Lai sakārtotu sasāpējušo jautājumu par piespiedu zemes nomas
attiecībām, kas ir starp dzīvokļu
īpašniekiem un trešajām personām, kam pieder funkcionālā
zeme zem daudzdzīvokļu mājām,
ir izstrādāts jauns Privatizēto
daudzdzīvokļu māju piespiedu
dalītā īpašuma izbeigšanas likums.
Likumprojekta izstrādes darba
grupas vadītājs Saeimas deputāts
Viktors Valainis uzsver, ka šādas
piespiedu nomas attiecības ir
neērtas abām pusēm. «No vienas
puses, ir problēma ar augstu nomas maksu un nesamērīgi lieliem
piesaistītajiem zemes gabaliem,
kas jāapsaimnieko un par kuriem
dzīvokļu īpašniekiem jāmaksā
nekustamā īpašuma nodoklis.
Vienlaikus problēmas ir arī zemes īpašniekiem – svešas būves
uz viņiem piederošas zemes ir
apgrūtinājums un zemes vērtību
pazeminošs faktors, kā arī zemes

Foto: no JV arhīva
īpašniekam ir liegts saņemt atbilstošu labumu no zemes, kas ir viņa
īpašumā, izmantojot to labākā
veidā,» viņš skaidro, piebilstot, ka
nereti puses nespēj rast kompromisu, tāpēc ir svarīgi jautājumu
sakārtot likumiskā ceļā.

Jābūt tiesībām izpirkt zemi

Likumprojekts par dalītā īpašuma izbeigšanu paredz dzīvokļu
īpašniekiem tiesības izpirkt mājas
funkcionālo zemi par kadastrālās
vērtības cenu. Šobrīd likumā
noteikts, ka maksimālā nomas
maksa, ko zemes īpašnieks var
pieprasīt no daudzdzīvokļu mājas,
ir seši procenti gadā no zemes
kadastrālās vērtības, un likumprojekta darba grupas aprēķini
liecina: maksājot ik gadu sešus
procentus no zemes kadastrālās
vērtības, māja jau apmēram 17

Jelgavā, 2018. gada 22. martā (prot. Nr.4, 3 p.) 4.2.1. skici, kura izstrādāta uz zemes robežu plāna, attēlojot vēlamās izmaiņas dzīvojamai

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 22. MARTA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.18-9
«PAR DZĪVOJAMAI MĀJAI FUNKCIONĀLI
NEPIECIEŠAMĀ ZEMES GABALA PĀRSKATĪŠANU»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju»
85. panta trešo daļu un 86. panta piekto daļu

mājai funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā;
4.2.2. apliecinājumu, ka attiecīgā privatizētā objekta pārvaldnieks ir informēts par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas ierosināšanu.
5. Komisija nepieciešamības gadījumā var pieprasīt iesniedzējam papildu dokumentus
informācijas precizēšanai.
6. Pēc Iesnieguma saņemšanas Komisija:
6.1. izvērtē un pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala, kā arī citu dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu robežu
pārskatīšanas nepieciešamību attiecīgā kvartāla robežās;
6.2. publicē Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis» informāciju par saņemto Iesniegumu, nosakot privatizēto objektu
īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem) un zemes gabala īpašniekam/īpašniekiem, kā arī
Iesaistītām personām, ja nepieciešams pārskatīt arī citus attiecīgā kvartāla robežās
esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus, tiesības divu
mēnešu laikā no publikācijas datuma izteikt viedokli un apsvērumus par dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu, iesniedzot tos Klientu
apkalpošanas centrā;
6.3. izvērtējot Iesniegumu, nepieciešamības gadījumā pieprasa viedokli no:
6.3.1. valsts un pašvaldības iestādēm;
6.3.2. dzīvojamās mājas pārvaldnieka;
6.4. izvērtē saņemtos viedokļus un apsvērumus.
7. Pēc 6. punktā minēto darbību veikšanas Komisija:
7.1. pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu
pārskatīšanas uzsākšanu un apstiprina Projekta izstrādes noteikumus;
7.2. pieņem lēmumu par atteikumu uzsākt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala robežu pārskatīšanu.
8. Informāciju par Komisijas 7. punktā minētā lēmuma pieņemšanu publicē Jelgavas
pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un
rakstiski paziņo Iesnieguma iesniedzējam.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
tiek ierosināta un tiek veikta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
robežu pārskatīšana gadījumos, kad dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes
gabals pilnībā vai daļēji pieder citai fiziskajai vai juridiskai personai, kura nav privatizētā
objekta (dzīvokļa īpašuma) īpašnieks.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Iesaistītā persona – nekustamā īpašuma īpašnieks, kura intereses var tikt skartas,
pārskatot funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas;
2.2. Projekts – funkcionāli nepieciešamā zemes gabala projekts digitālā veidā vektordatu
formātā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā vai, ja nav pieejami vektordati, mērogā
uz kartogrāfiskās pamatnes, kas attēlo virszemes topogrāfisko situāciju.
3. Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija (turpmāk – Komisija) izskata iesniegumu
par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu (turpmāk – Iesniegums)
un pieņem lēmumu par:
3.1. funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu robežu pārskatīšanas nepieciešamību
attiecīgā kvartāla robežās;
3.2. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas
uzsākšanu;
3.3. atteikumu uzsākt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu
pārskatīšanu;
3.4. dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanu.
III. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšana
9. Pēc tam, kad lēmums par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
II. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatī- robežu pārskatīšanas uzsākšanu ir kļuvis neapstrīdams, Iesnieguma iesniedzējs:
šanas uzsākšana
9.1. izstrādā Projektu atbilstoši Projekta izstrādes noteikumiem;
4. Iesniegumu iesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpo- 9.2. izstrādāto Projektu nodod apstiprināšanai, iesniedzot to Klientu apkalpošanas centrā.
šanas centrā (turpmāk – Klientu apkalpošanas centrs):
10. Komisija pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
4.1. ja iesniedzējs ir privatizētā objekta īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks), Iesniegumam robežu pārskatīšanu un apstiprina iesniedzēja iesniegto Projektu.
pievieno:
11. Informāciju par Komisijas lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
4.1.1. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma, kurš pieņemts Dzīvokļa īpašuma likumā zemes gabala robežu pārskatīšanu publicē Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.
noteiktajā kārtībā, norakstu, uzrādot oriģinālu;
jelgava.lv un laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un rakstiski paziņo Iesnieguma iesniedzējam.
4.1.2. rakstveida pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību un
iesniegt Iesniegumu (ja tas nav iekļauts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā);
IV. Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas
4.1.3. skici, kura izstrādāta uz zemes robežu plāna, dzīvojamās mājas privatizācijas izdevumu samaksas kārtība
uzsākšanas brīdī noteiktā dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala 12. Pašvaldība sedz administratīvos izdevumus, kas tai radušies sakarā ar Iesniegumu
plāna vai situācijas plāna, attēlojot vēlamās izmaiņas dzīvojamai mājai funkcionāli izskatīšanu un Komisijas lēmumu pieņemšanu, kā arī izdevumus par publikācijām un
nepieciešamajā zemes gabalā;
iesniedzēja informēšanu.
4.1.4. dokumentu, kas apliecina, ka zemes īpašnieks ir informēts par dzīvokļu īpašnieku 13. Citus izdevumus sedz Iesnieguma iesniedzējs.
kopības pieņemto lēmumu;
4.2. ja iesniedzējs ir zemes gabala īpašnieks, Iesniegumam pievieno:
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

līties ar atbalsta mehānismiem,
sniedzot garantijas dzīvokļu
īpašniekiem, lai nodrošinātu darījumu, stāsta V.Valainis. Tāpat
arī administratīvās izmaksas, ko
veidos cenas noteikšana, tiesu
izpildītāja pakalpojumi, ieraksts
zemesgrāmatā, paredzēts segt no
valsts budžeta.
Likumprojekts jau atbalstīts
Saeimā 1. lasījumā, un šobrīd
Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisija izskata
deputātu un ministriju sniegtos
priekšlikumus, lai sagatavotu
likumprojektu 2. lasījumam. Plānots, ka tas varētu stāties spēkā
2021. gadā.
Pēc darba grupas rīcībā esošajiem datiem, Latvijā piespieParedz valsts atbalstu
du nomas attiecības šobrīd ir
Izstrādātais likumprojekts 3677 daudzdzīvokļu mājām. Jelparedz arī iespēju valstij pieda- gavā tādas ir apmēram 120 mājas.

gadu laikā būtu samaksājusi
pilnu zemes gabala kadastrālo
vērtību, kas saskaņā ar jauno
likumprojektu ir arī zemes gabala
izpirkšanas cena.
Lai izpirktu zemi, mājai no pašvaldības jāpieprasa informācija par
funkcionāli nepieciešamā zemes
gabala lielumu un jāvēršas Valsts
zemes dienestā, lai tiktu noteikta
izpērkamās zemes vērtība – tai
jāatbilst attiecīgā zemes gabala
kadastrālajai vērtībai. Lēmums
par zemes izpirkšanu jāpieņem
dzīvokļu īpašniekiem, piedaloties
zvērinātam tiesu izpildītājam,
kurš pārskaitīs naudu zemes
īpašniekam un nostiprinās īpašumtiesības zemesgrāmatā.

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018. GADA 22. MARTA
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.18-9
«PAR DZĪVOJAMAI MĀJAI FUNKCIONĀLI NEPIECIEŠAMĀ ZEMES GABALA
PĀRSKATĪŠANU» PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Īss projekta
satura izklāsts

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā:
– tiek ierosināta dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemes gabala robežu pārskatīšana;
– tiek informēti zemes īpašnieki un privatizēto objektu īpašnieki
(dzīvokļu īpašnieki), noskaidroti viņu viedokļi un argumenti,
pieņemts lēmums attiecībā uz funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu;
– tiek izvērtēti iesaistīto personu viedokļi, pārskatīta dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala platība un robežas, ņemot vērā arī situāciju attiecīgajā kvartālā, un pieņemts
lēmums attiecībā uz dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā
zemesgabala robežu pārskatīšanu.
Saistošie noteikumi paredz, ka dzīvojamai mājai funkcionāli
nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas procesu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā nodrošina un lēmumu
par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala
robežu pārskatīšanas uzsākšanu un lēmumu par dzīvojamai
mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu pārskatīšanu pieņem Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija.
Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai izpildītu likuma «Par valsts
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju» 85. pantā noteikto
un sakārtotu piespiedu zemes nomas attiecības, kas tieši ietekmē
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku izdevumus par
zemes nomu, nosakot saprātīgu funkcionāli nepieciešamo zemes
gabalu konkrētai dzīvojamai mājai, kā arī lai tiktu samērotas zemes īpašnieka un attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašumu
īpašnieku likumiskās intereses un tiesības.
Pašvaldība sedz administratīvos izdevumus, kas tai radušies
sakarā ar iesniegumu izskatīšanu, lēmumu par dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu
un pārskatīšanu pieņemšanu, kā arī par publikācijām un Iesnieguma
iesniedzēja informēšanu apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.
Būtiska ietekme netiek prognozēta.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par ad- Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv un laikministratīvajām pro- rakstā «Jelgavas Vēstnesis» tiks publicēta informācija par katru
cedūrām
saņemto Iesniegumu, kā arī publicēti paziņojumi par Jelgavas
pilsētas domes Zemes lietu komisijas pieņemtiem lēmumiem.
6. Informācija par konsul- Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
tācijām ar privātpersonām
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs

Aicina balsot par energoefektīvāko ēku
 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā nedēļā konkursa «Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018»
komisija viesojās Jelgavā, lai vērtētu konkursam pieteikto ēku
– renovēto daudzdzīvokļu namu Katoļu ielā
17. Konkursa uzvarētāji
tiks paziņoti 20. jūnijā.
No šīs nedēļas ar savu
balsojumu internetā
izvēlēties energoefektīvāko ēku Latvijā var arī
iedzīvotāji.
Nominācijā «Energoefektīvākā
atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2018» šogad pieteikti desmit
nami – divas mājas Daugavpilī, viena Cēsīs, trīs Liepājā, trīs Valmierā
un Katoļu ielas 17. nams Jelgavā.
Žūrija jau apmeklējusi objektus
klātienē, vērtējot siltumenerģijas
patēriņu pēc ēkas atjaunošanas,
ventilācijas un siltumapgādes

sistēmas, paveikto darbu kvalitāti
un citus kritērijus. Bet no šīs nedēļas tiešsaistē sākas iedzīvotāju
balsojums – ēka, par kuru nobalsos
visvairāk iedzīvotāju, saņems konkursa Simpātiju balvu.
Piecstāvu mājai Katoļu ielā
17 atjaunošanas laikā ārsienas
nosiltinātas ar minerālvati, grīdu
pārsegumi – ar putupolistirolu,
jumta siltināšanai arī izmantota
minerālvate. Tāpat nomainīti logi
un durvis. Siltumapgāde tiek regulēta atkarībā no āra temperatūras,
bet uzskaitīta – siltuma mezglā,
kā arī individuāli ar alokatoriem.
Ēkā veikta arī iekšējo elektrotīklu
renovācija: atjaunots ēkas iekšējais
elektrotīkls, ierīkots energoefektīvs telpu apgaismojums ar iespēju
to regulēt, izveidota zibensaizsardzības sistēma un pārsprieguma
aizsardzības sistēma.
Konkursu organizē Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija sadarbībā ar žurnālu
«Būvinženieris».

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).
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.
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).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Palienes pļavās ganās
Galovejas govis

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Kopš pagājušās nedēļas
Jelgavā, pļavā Sieramuižā pie Platones ietekas
Lielupē, ganās 15 Galovejas liellopi. Tos atvedis
Latvijas Dabas fonds, lai
efektīvāk apsaimniekotu pļavu, saglabājot
dabas daudzveidību.
«Ganāmpulks Sieramuižā uzturēsies apmēram mēnesi, kamēr visa zāle būs noganīta. Pēc
tam tas tiks pārvests uz pļavu
Kalnciema ceļa apkaimē,» stāsta
Latvijas Dabas fonda biotopu
eksperte Baiba Strazdiņa, norādot, ka abu pļavu kopējā platība,
ko paredzēts noganīt, ir teju 10
hektāri. Latvijas Dabas fondam
pieder mobilais gaļas liellopu un
aitu ganāmpulks, kurš ceļo pa
Latviju, lai ar noganīšanu palīdzētu atjaunot dabiskās pļavas.
Uz Jelgavu atvestas 14 govis un
viens bullis. Ganāmpulks atrodas
aplokā, ko iejož elektriskais gans,
tāpat lopiem piestiprināti raidītāji,
lai viņus varētu izkontrolēt, bet
reizi dienā lopus pārbauda gans.
Jāpiebilst, ka šie ir gaļas liellopi,

tāpēc govis nav jāslauc.
B.Strazdiņa aicina lopus netraucēt, nebarot un neiet viņiem
klāt, jo tie ir bara dzīvnieki un var
nodarīt pāri. Tāpat nedrīkst ļaut
aplokā iekļūt suņiem, kuri liellopus varētu nobiedēt vai sakaitināt.
«Jāatceras arī, ka elektriskajā
ganā ir strāva, tāpēc to nevajag
aiztikt,» piebilst Latvijas Dabas
fonda pārstāve, aicinot ikvienu,
kurš devies apskatīt govis, izturēties saudzīgi pret aploku un
citu ganību infrastruktūru. Ja
radušās neskaidrības vai jautājumi, lūgums sazināties ar Latvijas
Dabas fondu pa tālruni 29119612
vai 67830999.
«Noganīšanu lielākoties izmantojam aizsargājamās teritorijās,
jo tā ļauj teritorijas apsaimniekot
efektīvāk. Jelgavas palienes pļavas
ir lielas un mitras, tāpēc to nopļaušana ir dārga un sarežģīta – ne
katru gadu tur iespējams iebraukt
ar tehniku, lai zāli nopļautu, bet,
ja zāle ir nopļauta, var būt problēmas ar tās savālošanu un savākšanu,» izvēli par labu noganīšanai
pamato B.Strazdiņa. Dabas fonds
ar lūgumu ļaut noganīt pļavas
Jelgavā vērsās pašvaldībā, un
26. aprīlī Jelgavas pilsētas domes

sēdē tika atbalstīta pašvaldības
valdījumā esošās zemes nodošana apsaimniekošanai Latvijas
Dabas fondam. «Mēs Jelgavā jau
apsaimniekojam aizsargājamo
teritoriju Pils salā, kas ir iekļauta
tīklā «Natura 2000». Arī tā tiek
noganīta, tiesa, izmantojot savvaļas zirgus, kuri tur dzīvo pastāvīgi,
nevis govis,» norāda B.Strazdiņa,
piebilstot, ka Pils salā tiek veikti
arī citi darbi, piemēram, pārāk
savairojušos augu sugu – skābeņu,
ušņu, suņuburkšķu – pļaušana,
pirms izsējas sēklas.
Pļavu noganīšana ir viena no
Latvijas Dabas fonda dabisko pļavu atjaunošanas projekta «Grass
LIFE» aktivitātēm. Latvijas Dabas fonda mobilajā ganāmpulkā
šobrīd ir aptuveni 60 Galovejas
liellopu un ap 200 Romanovas
aitu. To pastāvīgā mītnesvieta ir
Līgatnes pagastā, bet, sākoties
ganīšanas sezonai, ganāmpulks
tiek sadalīts atsevišķās vienībās
un dodas uz ganībām dabiskajās
pļavās Latvijas «Natura 2000»
teritorijās. Šobrīd dabiskās pļavas
aizņem apmēram 0,7 procentus
no Latvijas teritorijas jeb 67 000
hektāru, tāpēc ir ļoti svarīgi tās
saglabāt un uzturēt.

Ar konferenci atzīmēs Jelgavas pils 280. jubileju
 Jana Bahmane

Atzīmējot Jelgavas
pils 280. jubileju, 20.
jūnijā no pulksten 11
līdz 16.30 pils Sudraba
zālē notiks konference
«Jelgavas pils – laikmeta spogulis». «Mūsu
mērķis, organizējot šo
konferenci, ir parādīt,
kā pils šo gadu gaitā
mainījusies. Pils ir valsts
īpašums, tādēļ tas, kas
notiek valstī, ietekmē arī
pili,» stāsta Jelgavas pils
muzeja vadītāja Ginta
Linīte.
Konferences ieskaņā notiks piemiņas plāksnes «Latvijas Republikas Pieminekļu valde 1926. gadā
iekļauj Jelgavas pili aizsargājamo
pieminekļu sarakstā» atklāšana.
Šobrīd Jelgavas pils Dienvidu
vārtos jau atrodas četras piemiņas
plāksnes, kas atspoguļo būtiskākos
notikumus Jelgavas pils vēsturē
– pils pamatakmens ielikšanu,
augstākās izglītības aizsākšanu
Jelgavā, Kurzemes zemnieku
brīvlaišanu, ko pasludināja pils
pagalmā, un Francijas karaļa Luija
XVIII uzturēšanos Jelgavas pilī,
bet šogad ar piemiņas plāksni godinās gadu, kad pils iekļauta valsts
aizsargājamo pieminekļu sarakstā.
Konferenci ar uzrunu un stās-

tījumu par Jelgavas pils pagātni,
tagadni un tās nākotnes attīstības
plāniem atklās LLU rektore Irina
Pilvere, klātesošos uzrunās arī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Turpinājumā
uzstāsies Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis,
kurš runās par Jelgavas pils vietu
Latvijas vēsturē, bet Rundāles pils
direktors Imants Lancmanis – ar
referātu «Jelgavas pils interjers
līdz 1919. gadam». Tāpat konferences dalībniekiem būs iespēja
uzzināt vairāk par Jelgavas pils
ceturto korpusu, ko projektējis
arhitekts Eižens Laube, – par to
stāstīs Rīgas Tehniskās universitātes profesors Jānis Krastiņš,
savukārt Rundāles pils muzeja
restauratore Daira Līdaka uzstāsies ar stāstījumu par Kurzemes
hercogu kapeņu sarkofāgu un
tekstiliju restaurāciju. Rīgas Tehniskās universitātes doktorante
Dace Kalvāne runās par tēmu
«Arhitekta F.B.Rastrelli daiļrade
ārpus Latvijas teritorijas», Latvijas
Mūzikas akadēmijas profesors
Māris Kupčs uzstāsies ar referātu
«Pirmā profesionālā mūzika –
Kurzemes hercogistes fenomens»,
Jelgavas pils muzeja direktore
G.Linīte stāstīs par Jelgavas pils
atjaunošanu pēc Otrā pasaules
kara. Bet konferences noslēgumā
ar ziņojumu «LLU reprezentācijas
telpu grupas interjeru renovācijas

koncepcija, projekts un realizācija
2017.–2018. gadā» uzstāsies SIA
«Konvents» arhitekts Pēteris
Blūms.
«Konferences dalībnieki atklās
saistošus faktus par Jelgavas pili.
Interesanti, ka, piemēram, Imants
Lancmanis stāstīs par pils interjeru līdz 1919. gadam, bet Pēteris
Blūms sniegs ieskatu tajā, kādas
būtiskas pārmaiņas pils telpās ir
notikušas pēdējā gada laikā. Mūzikas jomas pazinējiem savukārt
varētu būt saistoša Māra Kupča
lekcija par profesionālās mūzikas
aizsākumiem hercoga galmā,»
papildina G.Linīte.
Pēc konferences interesenti
varēs doties ekskursijā pa pils
atjaunotajām telpām, kā arī nobaudīt jubilejas torti, ko sarūpēs
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
pasniedzēji, studenti un absolventi. Bet pulksten 17.30 pils aulā
notiks Rīgas Senās mūzikas centra
koncerts «Kurzemes hercogistes
galma komponistu mūzika», kurā
muzicēs baroka orķestris «Collegium Musicum Riga» un soprāns
Ilze Grēvele. Diriģents – M.Kupčs.
Jelgavnieki varēs iepazīties ar
Kurzemes un Zemgales galma
komponistu mūziku, kas šeit
skanējusi 18. gadsimtā. Koncertu
Jelgavas pilī atbalsta Jelgavas
pilsētas dome un Valsts kultūrkapitāla fonds. Piedalīties konferencē
bez maksas var ikviens.
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Īsi
 No šīs nedēļas stājies spēkā
vasaras sezonas vilcienu kustības
saraksts. Jaunajā sarakstā mainīti vairāku reisu kursēšanas laiki – izmaiņas
skārušas arī lielāko daļu reisu maršrutā Jelgava–Rīga, informē AS «Pasažieru vilciens». Iedzīvotāji aicināti
iepazīties ar aktuālo vilcienu kustības
sarakstu mājaslapā www.pv.lv. Lai
līdz ar ieviestajām izmaiņām nerastos
pārpratumi, AS «Pasažieru vilciens» aicina laicīgi pārliecināties par konkrētā
vilciena izbraukšanas laiku. Jāpiebilst,
ka vilciena pasažieriem arī turpmāk
būs pieejams kabatas formāta vilcienu
kustības saraksts. Jauno sarakstu bez
maksas iespējams saņemt biļešu tirdzniecības kasēs lielākajās stacijās visos
maršrutos. Tas pieejams arī «Pasažieru
vilciena» mājaslapā www.pv.lv un kā
mobilā lietotne.
 Satiksmes ielas pieturvietā «Ganību iela» notiek atjaunošanas
darbi – tajā uzstādīta nojume ar
soliņu. «Līdz šim tur bija tikai soliņš,
bet tagad būs izbūvēta un nobruģēta platforma un uzstādīta nojume
ar soliņu,» tā Jelgavas pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders. Jāpiebilst, ka šovasar plānots
atjaunot arī pieturvietu Aspazijas ielā
pie pirmsskolas izglītības iestādes
«Pasaciņa».
 Šonedēļ ar Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātes
studentu izlaidumu, kas Jelgavas
pils aulā notiks 15. jūnijā pulksten
13, LLU sāksies izlaidumu laiks – kopumā šovasar universitāti absolvēs
aptuveni 730 studenti, bet 102
Ekonomikas un sabiedrības attīstības,
Vides un būvzinātņu, kā arī Tehniskās
fakultātes studenti augstskolu absolvēja jau ziemā, informē LLU. Lai gan
LLU fakultātes izvietotas dažādās
Jelgavas ēkās, izlaidumā visu astoņu
fakultāšu studenti tiksies Jelgavas
pilī – vietā, kur pirms pāris gadiem
viņi uzsāka studiju gaitas. LLU norāda,
ka izlaidumā studenti tradicionāli
tērpsies īpašās mantijās, kas ir atšķirīgas katrai fakultātei, tāpat amata
tērpus vilks fakultāšu un universitātes
vadība, tādējādi godinot akadēmiskās
vērtības un tradīcijas, kā arī paužot
savu piederību LLU saimei. Jāpiebilst,
ka tie studenti, kuri dažādu iemeslu
dēļ nevarēs piedalīties izlaidumā,
diplomu pēc tam varēs saņemt LLU
Studiju centrā. Savukārt studenti, kuri
plāno turpināt studijas LLU, aicināti
sekot līdzi aktuālajai informācijai par
uzņemšanu, kas šogad notiks no 3.
līdz 10. jūlijam, un izmantot iespēju
pieteikties maģistrantūras studijām
elektroniski LLU informatīvajā sistēmā.
 Jelgavas Meža kapsētā atjaunots asfalta segums galvenajai
iebrauktuvei no vārtiem līdz kapličai, informē Jelgavas pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība». «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs ielu ekspluatācijas
inženieris Imants Auders skaidro, ka
šie darbi saistīti ar gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi. Proti, SIA «Elektromontāžas serviss» pagājušajā nedēļā
demontēja veco gaisvadu elektrolīniju
Meža kapsētā, kas savu laiku jau bija
nokalpojusi, un ieguldīja elektrokabeli
zemē. Tieši tāpēc bija nepieciešams
uzrakt galveno ieejas ceļu, zem kura
guldīt kabeli. Nolēmām, ka pēc šiem
darbiem racionālāk ir nevis atjaunot
veco asfaltu, bet gan ieklāt jaunu,»
stāsta I.Auders.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
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«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

REPORTĀŽA

Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs

Jau 12. gadu!

Simtiem fotogrāfiju pie smilšu tēliem, bērnu prieks teātra izrādēs un
rotaļās, dejas un mūzika dažādām gaumēm – tie ir atslēgvārdi 12.
starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam «Summer Signs», kas
par tēmu «Dzīvnieku pasaule» aizvadītajā nedēļas nogalē norisinājās
Pasta salā. «Festivāls noteikti ir izdevies. Laikapstākļi bija labvēlīgi,
un novērtēt smilšu mākslu Pasta salā ieradās vairāk nekā 27 tūkstoši
apmeklētāju. Pēc mūsu novērojumiem, šogad cilvēki pasākumā pavadīja arī krietni ilgāku laiku nekā pērn. Tas, ka apmeklētāji baudīja
festivālu vairāku stundu garumā, liecina par to, ka programma bija
gana piesātināta,» vērtē pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics. Viņš papildina, ka Pasta salā notiek būvdarbi, tāpēc
šogad tika pieņemts izaicinājums mainīt festivāla skatuves izvietojumu. «Jaunais risinājums izrādījās veiksmīgs – skatuves izvietojuma dēļ
cilvēku plūsma Pasta salā bija ļoti vienmērīga,» rezumē M.Buškevics.
Jāatgādina, ka dzīvnieku pasauli Pasta salā radīja 15 profesionāli
tēlnieki no Latvijas, Lietuvas, Beļģijas, Ukrainas, Ungārijas, Čehijas un
Krievijas. Mākslinieku veikumu smilšu skulptūru parkā, ja to ļaus laik
apstākļi, varēs apskatīt līdz pat septembrim. Parks atvērts katru dienu
no pulksten 10 līdz 20, bet svētku brīvdienās – 23. un 24. jūnijā – no
pulksten 10 līdz 17. Maksa par apmeklējumu – 2 eiro pieaugušajiem,
1 eiro skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem.

Šogad festivāla uzvarētājs pēc žūrijas vērtējuma ir Aleksandrs
Skarednovs no Krievijas, kurš darbā «Sarkanā grāmata» atveidoja
degunradzi. Tēlnieks ar savu darbu vēlējies pievērst sabiedrības uzmanību arvien
aktuālajai problēmai – malumedniecībai. Mākslinieka ideja un izpildījums uzrunāja arī daudzus smilšu parka apmeklētājus – pie skulptūras, kurā atveidota Sarkanajā grāmatā ierakstīta degunradža suga, tapa tūkstošiem apmeklētāju foto.

1. vieta

«Baisākais darbs smilšu parkā, bet tēlnieka

2. vieta domu sapratām – čūska maina ādu un ir

jaunas dzīves simbols,» teic lietuviešu tūristi Aruns,
Laima, Samanda un Deivids, vērojot 2. vietas ieguvēja
čeha Jakuba Zimaceka darbu «Čūskas».

«Pēc profesijas esmu arhitekts un interjera dizainers, bet smiltis ir mans hobijs.
Jelgavā esmu pirmoreiz, un pieņemtais
izaicinājums ir izdevies!» vērtē 3. vietas
ieguvējs darba «Draudzība» autors no
Ukrainas Oleksijs Poda. Uzvarētājus
sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics.

3. vieta

Simpātiju balva
Trīs darbi, kuru autori caur
dzīvnieku smilšu tēliem parādīja mūsdienās aktuālas
tēmas, ieguva arī žūrijas
simpātiju balvas. Tā Latvijas
tēlniece Inese Valtere skulptūrā «Apmīļo biti» aicināja
būt iecietīgākiem. «Bite ir
viens no svarīgākajiem kukaiņiem, kas veido augu un
koku ekosistēmu. Gribēju
rosināt aizdomāties par to,
kāda patiesībā mēdz būt
mūsu attieksme pret dzīvo
radību,» norāda viņa. Savukārt tēlnieks no Krievijas
Andrejs Molokovs skulptūrā
«Mamma» interpretēja personīgus pārdzīvojumus par
ģimenes attiecībām. «Man
attiecības ar mammu ir kaut
kas svēts, bez kā nevarētu
iedomāties savu dzīvi. Sāp
sirds par situācijām, kad
mammas atstāj savus bērnus
likteņa varā. Savā skulptūrā atveidoju retas sugas
dinozaurus – mammu un
bērnu,» tā mākslinieks. Bet
tēlnieks Andrejs Kokorins no
Krievijas, darbā «Aristokrāta
brokastis» interpretējot savus novērojumus sabiedrībā,
ieturēja sarkastisku noskaņu:
«Uzskatāmi parādu, ka arī
tad, ja cilvēks vai dzīvnieks
sevi prezentē kā aristokrātu,
ikdienas lietās tik un tā izpaudīsies viņa iekšējā būtība.»

Demo skulptūra
Neapšaubāms festivāla favorīts bija
četru latviešu un lietuviešu tēlnieku
kopdarbs – demo skulptūra «Dzīvnieku
pasaule». Apmeklētāji uzsvēra kā skulptūras vērienīgo izmēru – tā ir teju piecus
metrus augsta –, tā tehnisko izpildījumu
– simetriskus ziloņu tēlus, reālistisku
bruņurupuča ādu un dzīvnieka ironisko
skatienu. «Demo skulptūra bija mūsu
iesildīšanās pirms konkursa darbiem.
Ideja? Dzīvniekam ir svarīgi būt savā
zemē, kā arī, protams, paironizējām par
savulaik valdošo uzskatu, ka pasaule ir
plakana,» stāsta viens no skulptūras
veidotājiem lietuvietis Donats Mockus.

Divu dienu laikā apmeklētāji baudīja koncertus
dažādām gaumēm. Uz festivāla skatuves kāpa
«Iļģi», Aija Andrejeva, «Bet Bet», Normunds Jakušonoks un L.Tipa orķestris un citi, bet festivālu
noslēdza grupa «Jumprava».

Arī pašiem mazākajiem festivāla apmeklētājiem Pasta salā netrūka nodarbju – tur bija radošā darbnīca, kurā no smiltīm
tapa mākslas darbi, vairākus metrus gara smilškaste, kurā bērni īstenoja savu skulptūru ieceres, tāpat abas dienas varēja
vērot Jelgavas Jaunā teātra un Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrādes bērniem, kā arī doties kopīgās rotaļās ar izrāžu
galvenajiem varoņiem.
Sagatavoja Anastasija Miteniece, foto Ivars Veiliņš un no iestādes «Kultūra» arhīva
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Debitē ar 14. vietu

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas airētāji debitējuši Eiropas
čempionātā pieaugušajiem. Labāko
rezultātu uzrādīja kanoists Roberts
Lagzdiņš, kurš 1000 metros vieniniekiem izcīnīja 14. vietu. Kanoe airētāja
Jūlija Gutova 500 metros vieniniekiem
ierindojās 10. vietā, bet 200 metros vieniniekiem – 17. vietā. «Lai gan nomināli
augstāku vietu izcīnīja Jūlija, uzskatu,
ka labākais rezultāts šajā čempionātā
tomēr ir Robertam, jo sieviešu kanoe
konkurence nav tik liela,» norāda
treneris Sergejs Bobkovs, piebilstot,
ka Roberts startēja kopā ar olimpisko
spēļu finālistiem. Eiropas čempionātā
debitēja arī smaiļotājs Roberts Altmanis, kurš 500 metros vieniniekiem
pusfinālā neiekļuva.

Neizmanto iespēju
tikt pie medaļām

Pasaules čempionātā BMX jelgavniece
Paula Zavinska izcīnīja 5. vietu G12 meiteņu grupā, savukārt elites braucējs Kristens
Krīgers – dalītu 21.–24. vietu, kas ir abu
sportistu līdz šim labākais sniegums pasaules čempionātā. Pavisam maz, lai iekļūtu
finālā, pietrūka Markusam Soļimam B9
grupā. Viņš pusfinālā palika piektais – finālā iekļuva četri labākie. Reinārs Pavlovs
un Martins Ints Valainis B11 grupā aizkļuva
līdz ceturtdaļfinālam, kur arī sacensības
noslēdza, savukārt Alvis Lānso krūzeru
kategorijā vecuma grupā no 40 līdz 44
gadiem tika līdz pusfinālam. Vēl no Jelgavas pasaules čempionātā startēja Rainers
Daniels Pujiņš, Rihards Laimīte, Emīlija
Zavinska un Renārs Želvis, kuri nepārvarēja
priekšbraucienu barjeru.

SPORTS
Startēs pasaules
U-23 čempionātā

Latvijas kausā akadēmiskajā airēšanā vieninieku
klasē uzvarējis Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS) audzēknis Jānis Timbors,
kurš izcīnīja arī ceļazīmi uz pasaules
U-23 čempionātu. «Bija trīs priekšbraucieni, un 18 labākie iekļuva pusfinālā.
Arī pusfinālā bija trīs braucieni, katrā
pa sešiem dalībniekiem, un pirmie
divi iekļuva A finālā, nākamie divi – B
finālā, pēdējie divi – C finālā,» stāsta
trenere Agita Puriņa. Sportisti netika
dalīti vecuma grupās, un J.Timbors
uzvarēja 36 dalībnieku konkurencē.
Pavisam Latvijas kausā startēja astoņi
BJSS sportisti.

Jelgavā notiks starptautisks
3x3 basketbola turnīrs
 Ilze Knusle-Jankevica

2020. gada olimpiskajās spēlēs pirmo reizi sportisti sacentīsies 3x3 basketbolā. Valstu
atlasē uz spēlēm noteicošais
būs reitings – to veido katras
valsts sportistu dalība noteiktos turnīros, kas sadalīti trīs
meistarības līmeņos. Pirmo
reizi šāda mēroga turnīrs notiks arī Jelgavā – 30. jūnijā pie
Zemgales Olimpiskā centra
norisināsies zemākā līmeņa
starptautisks 3x3 basketbola
turnīrs, kurā dalībnieki no 17
gadu vecuma palīdzēs krāt
Latvijai reitinga punktus.
Sacensību organizatoru pārstāve Sanda
Gertnere skaidro, ka saskaņā ar Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA)
izstrādātajiem kritērijiem olimpiskajām
spēlēm no katra kontinenta kvalificēsies
pa divām valstīm, kas atrodas visaugstāk
reitingā, un vēl atsevišķām valstīm tiks
piešķirtas kvotas. «Latvija šobrīd gan
kopējā reitingā, gan Eiropā ir ceturtajā pozīcijā. Mums priekšā ir Serbija,
Slovēnija un Krievija. Apsteigt tās un
nostiprināties divniekā būs ļoti grūti, bet
ceram, ka Latvijai varētu tikt piešķirta
kāda no atlikušajām vietām – arī lemjot
par to, vērā tiks ņemts pasaules reitings.
Tāpēc, lai palīdzētu valstij krāt reitinga
punktus, šogad Latvijā pirmo reizi rīkosim
starptautiskos vidējā un zemākā līmeņa
3x3 basketbola turnīrus. Jo vairāk Latvijas komandu tajos piedalīsies, jo vairāk
reitinga punktu iegūs mūsu valsts,» stāsta
S.Gertnere, piebilstot: jo augstāka līmeņa
turnīrs, jo vairāk reitinga punktu par
dalību tajā var nopelnīt.
Latvijā šovasar plānoti pieci zemākā
līmeņa (Satellite) turnīri – Ogrē, Jelgavā,
Liepājā, Krāslavā un Cēsīs – un viens
vidējā līmeņa (Challenger) turnīrs – Ventspilī. Katra Satellite posma Pro grupas
uzvarētājs iegūs tiesības piedalīties arī
Challenger turnīrā Ventspilī. Jelgavā
3x3 basketbolisti pulcēsies 30. jūnijā.
Sacensības notiks septiņās grupās: U-12,
U-14, U-16 puiši, U-16 meitenes, sievietes,

Šogad pirmo reizi Latvijā
norisinās starptautiska
mēroga 3x3 basketbola
turnīrs. Pirmais posms
notika Ogrē, bet otrais
30. jūnijā būs Jelgavā.
Foto: Roberts Sils

amatieri un Pro. «Dalībnieki, kuri vecāki
par 16 gadiem, izvērtējot savas spējas
un prasmes, paši var izvēlēties – startēt
amatieru vai Pro grupā. Vienīgais kritērijs
– basketbolisti, kuri pēdējās desmit sezonās spēlējuši Latvijas Basketbola līgas 1.
divīzijā vai pēdējās trīs sezonās 2. divīzijā,
amatieru grupā spēlēt nedrīkst,» norāda
organizatoru pārstāve, uzsverot, ka valstij
reitinga punktus dod turnīra dalībnieki no
17 gadu vecuma.
Pieteikties turnīram var mājaslapā play.
fiba3x3.com, atrodot Jelgavas posmu, vai
sacensību dienā klātienē no pulksten 11
līdz 12. Pro grupas komandu pieteikšanās
noslēgsies 29. jūnijā pulksten 24. Būtiski,
ka dalībniekiem, kuri sasnieguši 13 gadu
vecumu, jābūt paša izveidotam spēlētāja
profilam FIBA 3x3 basketbola sacensību
sistēmā play.fiba3x3.com. Dalības maksa
Pro un amatieru grupā ir desmit eiro no
komandas, bet pārējās grupās – seši eiro.
Starts sacensībām pie Zemgales Olimpiskā centra tiks dots pulksten 12 ar
uzrunām un īpašo atklāšanas spēli. Basketbolisti vienlaikus sacentīsies deviņos
laukumos. Viens no tiem būs centrālais
laukums, kurā notiks Pro grupas spēles.
«Var teikt, ka šajā laukumā norisināsies
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galvenie turnīra notikumi – augstāka
līmeņa un skatāmākas spēles, dažādi
priekšnesumi –, tāpēc pie tā būs skatītāju
tribīnes un uzstādīts ekrāns,» tā S.Gertnere. Plānots, ka pulksten 17 sāksies
Pro grupas pusfināla spēles, pēc tam būs
fināls. Skatītājiem un atbalstītājiem ieeja
pasākumā – bez maksas.
«Šāda mēroga 3x3 basketbola pasākuma mūsu pilsētā nav bijis,» norāda
Jelgavas Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis, aicinot jelgavniekus
iesaistīties un palīdzēt Latvijai nostiprināt
pozīcijas reitingā. Ja Latvija iegūs ceļazīmi
uz olimpiskajām spēlēm, cerības tajās
piedalīties ir arī jelgavniekam Edgaram
Krūmiņam, kurš iekļauts Latvijas 3x3
basketbola izlasē un startē augstākā
līmeņa turnīros. Latvijā šobrīd ir divas
komandas, kas valstij reitinga punktus
startam olimpiādē vāc augstākā līmeņa
turnīros.
Turnīru rīko biedrība «Streetbasket»
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību,
Sporta servisa centru un citiem partneriem, realizējot projektu Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2018. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.

Pasaules kausā – 5. vieta

Jelgavnieks Edgars Krūmiņš Latvijas
3x3 basketbola izlases sastāvā Filipīnās
piedalījās Pasaules kausa izcīņā. Mūsu
izlase grupas turnīrā ar 22:18 pieveica
Ukrainu, ar 22:13 – Jordāniju, ar 21:19
– Horvātiju un ar 22:12 – Nigēriju, izcīnot grupā pirmo vietu. Ceturtdaļfinālā
Latvijas komanda ar 15:21 piekāpās
Polijas vienībai, līdz ar to mūsu izlasei
5. vieta. Jāpiebilst, ka Latvijas izlase –
E.Krūmiņš, Nauris Miezis, Agnis Čavars
un Kārlis Pauls Lasmanis – šajā turnīrā
bija izlikta ar 4. numuru. Latvijas izlase
3x3 Pasaules kausa izcīņā startēja otro
reizi. 2012. gadā E.Krūmiņš, Kristaps
Kanbergs, Lauris Mizis un Ervīns Jonāts
apakšgrupā piecās spēlēs izcīnīja vienu
uzvaru un nekvalificējās izslēgšanas
turnīram.

Bronza Eiropas
U-23 čempionātā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas cīņas kluba «Milons»
pārstāvis Alberts Jurčenko
Eiropas U-23 čempionātā brīvajā cīņā izcīnījis bronzas medaļu – tas ir viņa pēdējo gadu
lielākais panākums Eiropas
un pasaules čempionātos. Pēc
izšķirošās cīņas, saprotot, ka ir
medaļa, Alberts vēl uzkavējies
uz paklāja un pie sevis nočukstējis: «Beidzot!»
«Jau ieraugot izlozi, zināju – tā ir
pateicīga un, ja Alberts izdarīs visu, ko
vajag, medaļa būs,»
norāda treneris Vladimirs Smirnovs,
uzsverot: šis bija
Alberta galvenais
starts šosezon.
A.Jurčenko startēja svara kategorijā līdz 74 kilogramiem
un aizvadīja četras cīņas. Pirmajā pieveikts Moldāvijas cīkstonis, otrajā – Spānijas cīkstonis, bet trešajā, pusfināla,
cīņā piedzīvots zaudējums pērnā gada
U-23 pasaules vicečempionam un šīgada
Eiropas čempionāta 5. vietas ieguvējam
no Slovākijas Ahsarbekam Gulajevam.
Līdz ar to A.Jurčenko cīnījās par bronzas
medaļu, šajā cīņā pārliecinoši pārspējot
cīkstoni no Rumānijas Jonu Plopu. «Slovākijas sportists šobrīd ir spēcīgāks par
Albertu, tāpēc viņa uzvara pusfinālā ir
likumsakarīga,» stāsta treneris.
A.Jurčenko 6. jūnijā apritēja 21 gads, un
šogad viņš sāka startēt pieaugušo konkurencē. Ņemot vērā viņa vecumu, šosezon
galvenais akcents likts uz Eiropas U-23
čempionātu. Maija sākumā viņš pirmo
reizi piedalījās Eiropas čempionātā pieaugušajiem, kurā zaudēja pirmajā cīņā un
no tālākas cīņas izstājās. Treneris norāda:
ja būs finansējums, A.Jurčenko startēs
arī pasaules U-23 čempionātā novembrī.
Pēdējoreiz godalgu Eiropas vai pasaules
čempionātā A.Jurčenko izcīnīja 2015.
gadā, kad pasaules čempionātā kadetiem
ieguva bronzu, bet Eiropas čempionātā
kadetiem – sudrabu. Startējot junioru grupā, viņa lielākais panākums bija 5. vieta
gan Eiropas, gan pasaules čempionātā.

Šķēpmetēji cīnīsies par olimpiskā čempiona Jāņa Lūša kausu
ma grupās: D grupā būs 2007. gadā
dzimuši sportisti un jaunāki, C grupā
17. jūnijā jau sesto reizi
– 2005. un 2006. gadā dzimuši sporJelgavā, Zemgales Olimpististi, B grupā – 2003. un 2004. gadā
kā centra stadionā, notiks
dzimuši sportisti, A grupā – 2001. un
starptautiskas šķēpmeša2002. gadā dzimušie, junioru grupā –
nas sacensības «Jāņa Lūša
1999. un 2000. gadā dzimušie. Iespēju
kauss», kas nosauktas olimgūt pieredzi sacensībās izmantos arī
piskā čempiona vārdā. PlāJelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
nots, ka sacensībās startēs
skolas vieglatlēti.
mūsu valsts labākie šķēpPulksten 16 būs oficiālā sacensību
metēji un viesi no Lietuvas,
atklāšana, pulksten 16.30 startēs
Igaunijas, Norvēģijas un
sieviešu elites grupa, bet pulksten
Baltkrievijas.
18 – vīriešu elites grupa. Elites grupā
piedalās 1998. gadā dzimuši un vecāki
Sacensības notiks visu dienu. Pulk- sportisti.
sten 11 startēs bērni un jaunieši.
«Sacensību kalendārs ir ļoti blīvs.
Dalībnieki tiks dalīti vairākās vecu- Tieši pirms Jelgavas sacensībām – 15.

 Ilze Knusle-Jankevica

un 16. jūnijā – Ogrē notiks vieglatlētikas sacensības «Prezidenta balva».
Tās parasti norisinās citā laikā, bet
šogad saistībā ar sacensību mājvietas
– Valmieras Jāņa Daliņa stadiona – rekonstrukciju tās pārceltas uz Ogri un
pieskaņotas Ogres stadiona noslodzes
grafikam,» stāsta Latvijas Šķēpmetēju
kluba vadītājs Gints Palameiks. Tāpat
sacensības notiek arī citās valstīs, tāpēc
piesaistīt augsta līmeņa ārvalstu šķēpmetējus ir arvien grūtāk.
Pieteikšanās sacensībām noslēdzas
14. jūnija pulksten 12, un dalību Jāņa
Lūša kausā apstiprinājis jelgavnieks
Gatis Čakšs, kurš 29. maijā ar jaunu
personīgo rekordu – 83,89 metriem –
uzvarēja Rīgas kausos. «Esmu izpildījis

Eiropas čempionāta normatīvu, kas ir
80 metri, un ļoti gribētu aizbraukt uz
čempionātu. Tas gan ir atkarīgs no tā,
kādus rezultātus spēs uzrādīt pārējie
Latvijas šķēpmetēji, tāpēc Jelgavā centīšos uzlabot savu rezultātu,» norāda
sportists. Viņam šosezon sacensībās
jau divreiz izdevies šķēpu raidīt tālāk
par 80 metriem.
Jāpiebilst, ka sacensību rekords
sievietēm ir 66,15 metri, ko 2014.
gadā uzstādīja Madara Palameika, un
90,71 metrs vīriešiem, ko 2009. gadā
uzstādīja Vadims Vasiļevskis.
Sacensības organizē Latvijas Šķēpmetēju klubs sadarbībā ar Jelgavas
Sporta servisa centru. Skatītājiem
ieeja – bez maksas.

5

SIA «StarTours» (reģ.Nr.LV43603019984)
meklē darbiniekus(-ces):

CEĻOJUMU KONSULTANTU(-I) MENEDŽERI(-U),
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU(-I) MENEDŽERI(-U).
Ja esi ar:
• teicamām pārdošanas spējām;
• neatlaidīgs(-a), lojāls(-a) un spējīgs(-a) sasniegt
aģentūras mērķus;
• radošām idejām, vērstām uz klientu vēlmēm;
• prasmi komunicēt latviešu, krievu un angļu valodā;
• ļoti labām «MS Office» prasmēm;
• priekšrocība: darba pieredze tūrisma aģentūrā.
Piedāvājam atbildīgu, radošu, dinamisku darbu kā pamatu
karjeras izaugsmei un konkurētspējīgam atalgojumam.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu startours@startours.lv.

Olaines 1. vidusskola

(reģ.Nr.9000023854) aicina darbā
• matemātikas skolotāju,
• matemātikas un fizikas skolotāju,
• ķīmijas skolotāju,
• latviešu valodas un literatūras skolotāju,
• latviešu valodas un literatūras skolotāju
mazākumtautību plūsmā sākumskolā,
• sociālo zinību skolotāju,
• krievu valodas (svešvaloda) skolotāju,
• pedagoga palīgu(-dzi),
• pagarinātās dienas grupas skolotāju,
• spāņu valodas (interešu izglītība) skolotāju.
Prasības:
• augstākā pedagoģiskā izglītība
un atbilstoša skolotāja kvalifikācija;
• augstākās pakāpes
latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• labu atalgojumu;
• veselības apdrošināšanu;
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• dienesta dzīvokli;
• sociālās garantijas.
CV lūgums sūtīt
pa e-pastu olaines1vsk@o1vsk.lv.
Papildu informācija – pa tālruni 67147302
un skolas mājaslapā www.o1vsk.lv.

GRĀMATU JAUNUMI
JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
21. jūnijā no plkst.10 līdz 19
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina
uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 208
jaunas grāmatas un 48 filmas latviešu, krievu un
angļu valodā – aizraujoši romāni, filmu klasika, vērtīgi
padomi bērnu audzināšanā un sevis apzināšanā,
krāsainas, jautras un interesantas grāmatas bērniem.

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

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.
SIA «Zemgales EKO» (reģ.Nr.43603040477)
aicina darbā otrreizējo izejvielu šķirotāju
Jelgavā, Ganību ielā 84. Darba laiks – darba
dienās no plkst.8 līdz 17. Atalgojums – 450
EUR. T.29357119.
SIA «Rūķu māja» PPII
(reģ.Nr.43602010526) piedāvā darbu
pirmsskolas skolotājai(-am).
CV sūtīt pa e-pastu blark@apollo.lv.
SIA «Eilaj» (reģ.Nr.43603082377) piedāvā
darbu celtniecībā ar iespēju nopelnīt pat
vairāk nekā 2000 eiro mēnesī (bruto). Vēlams
pieteikties meistariem(-ēm), bet mācekļi(-les)
arī būs laipni gaidīti(-as). Pieteikumu sūtīt pa
e-pastu diana@eilaj.lv.
SIA «Latbūvnieks» (reģ.Nr.43603054890) piedāvā darbu krāsotājiem(-ām), flīzētājiem(-ām),
fasādes apdares darbu veicējiem(-ām), darbs
ar rīģipša konstrukcijām. Darbs Jelgavā un
Jelgavas novadā. T.22075775.

Aizsaulē aizgājuši
NATĀLIJA DINABURGA (1959. g.)
RIMMA DJOMINA (1939. g.)
MARIJA KOĻAKO (1925. g.)
JĀNIS DUKULIS (1942. g.)
STEPANS GREBENČUKS (1941. g.)
BIRUTA URAKOVA (1939. g.)
AGNESE SAVICKA (1921. g.)
VLADIMIRS BAROJANS (1949. g.)
MUDĪTE BINDE (1938. g.)
VIESTURS KRAVALIS (1964. g.)
VIKTORS MAĻINKINS (1944. g.)
ANATOLIJS KOROLS (1937. g.).
Izvadīšana 14.06. plkst.10.45 Bērzu kapsētā.
MARIJA GORBAČEVSKA (1935. g.).
Izvadīšana 14.06. plkst.14 Meža kapsētā.
ZINA VASIĻJEVA (1936. g.).
Izvadīšana 14.06. plkst.14 Bērzu kapsētā.
VLADIMIRS ŠABALOVS (1940. g.).
Izvadīšana 14.06. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
KĀRLIS APERĀNS (1951. g.).
Izvadīšana 14.06. plkst.16 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 18. jūnijs
LTV1
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Uz vienas stīgas».
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.25  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2656.sērija.
9.25 Ielas garumā. 15 no 100. Jelgavas, Vēja u.c. ielas Torņakalnā.*
9.55 TIEŠRAIDE. Īrijas prezidenta Maikla Daniela Higinsa oficiālā
vizīte Latvijā. Sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils.
10.30  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 52.sērija.
11.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
11.45 Starptautiskais folkloras festivāls «BALTICA 2018».
Dižkoncerts «Šurp, Jāņa bērni!».*
13.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.40 Klucānija. Animācijas filma.
13.55 Millijas jaunkundzes jautājumi. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 105. un 106.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 51.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2656.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.
22.05 Sporta studija.
22.50 Atslēgas (ar subt.).*
23.05 Nakts ziņas.
23.25 «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. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Garšu skola. 9.sērija. Kulinārijas raidījums (krievu val., ar subt.).
7.35 Skaņusaite Latvijā.*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 103. un 104.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Vācija – Meksika.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Brazīlija – Šveice.*
12.50  Jaunzēlandes plašumi. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
13.40 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
14.05 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.35 Futbola spēļu apskats.
14.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Zviedrija – Koreja.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
17.35 Futbola spēļu apskats.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Beļģija – Panama.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Tunisija – Anglija.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Zviedrija – Koreja.*
0.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».
1.25 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.). 21.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 31.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 8.sērija.
11.40 Vīna darītava «Meroux». ASV romantiska drāma. 2011.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 1.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.55 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 9.sērija.
17.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 38.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs.
38.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 100.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Šantāžas karalis. Krievijas detektīvfilma. 1980.g.
22.45 Okšķeris 3. Ukrainas detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.00 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 15.sērija.
0.30 LNT ziņu Top 10.*
1.15 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.40 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 100.sērija.
2.50 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 Fantastiskais četrinieks un Sudraba sērfotājs. ASV, Vācijas
un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 23.sērija.
12.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 49.sērija.
12.30 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 30.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 5. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 16. un 17.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 17.sērija.
21.00 Kobra 11-22. Seriāls. 5.sērija.
22.05 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 22.sērija.
23.05 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 6.sērija.
0.05 Nekā personīga.*

1.05 Sveika, Rīga!*
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 17.sērija.
2.10 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 52., 53. un 54.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Otrdiena, 19. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2657.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 53.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. 107. un 108.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 52.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2657.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Mārtiņš Klišāns.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Ķīna ceļā uz Rietumiem.
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. 9.sērija.
1.10 Aizliegtais paņēmiens.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits.*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 105. un 106.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Beļģija – Panama.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Tunisija – Anglija.*
12.50 Aizliegtais paņēmiens.*
13.50 Aculiecinieks.*
14.05 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
14.35 Futbola spēļu apskats.
14.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Kolumbija – Japāna.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
17.35 Futbola spēļu apskats.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Polija – Senegāla.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Krievija – Ēģipte.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Kolumbija – Japāna.*
0.50 Vienas dienas restorāns.*
1.20  Garšas pasaule 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 15.sērija.
1.50 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.). 22.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 32.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 9.sērija.
11.40 Mīlestība, spiegi un meli. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.35 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 2.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 10.sērija.
16.45 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 39.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs.
39.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 101.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Līgavu skola. ASV romantiska komēdija. 2017.g.
23.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 4. ASV seriāls. 2017.g. 2.sērija.
0.00 Apmierini mani 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.50 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 101.sērija.
2.10 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.30 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
5.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 16.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
8.50 Brīnumbērni. ASV komēdija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 24.sērija.
12.00 Kobra 11-22. Seriāls. 5.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 5. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 17. un 18.sērija.
16.45 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 18.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 24.sērija.
22.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 10.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 20.sērija.
0.00 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 18.sērija.
2.00 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 55., 56. un 57.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

TV PROGRAMMA
Trešdiena, 20. jūnijs
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Jelgavas, Vēja u.c. ielas Torņakalnā.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2658.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 54.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. 109. un 110.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 53.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2658.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Folkloras programma «Klēts».*
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. 3. un 4.sērija.
1.15  Ķīna ceļā uz Rietumiem. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Uzvelc tautastērpu!*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 107. un 108.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Krievija – Ēģipte.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Polija – Senegāla.*
12.50 Province (ar subt.).*
13.20 Aculiecinieks.*
13.35 Futbola algoritms.*
14.05 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
14.35 Futbola spēļu apskats.
14.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Portugāle – Maroka.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
17.35 Futbola spēļu apskats.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Urugvaja – Saūda Arābija.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Irāna – Spānija.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Portugāle – Maroka.*
0.50 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.*
1.25 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.). 23.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 33.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 10.sērija.
11.40 Līgavu skola. ASV romantiska komēdija. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 3.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 11.sērija.
16.50 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 63.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 3. Realitātes šovs. 2012.g. 1.sērija.
19.00 JAUNUMS. Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
22.30 Juras laikmeta parks 3. ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
0.20 Skarbais. ASV spraiga sižeta drāma.
1.40 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 17.sērija.
5.55 Radu būšana 3. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
8.25 Ceļojumi laikā: smaragda stāsts. Vācijas fantāzijas filma.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 25.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 10.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 5. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 18. un 19.sērija.
16.45 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 19.sērija.
21.00 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 19.sērija.
21.45 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
1.10 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 22.sērija.
2.00 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 19.sērija.
2.35 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 58. un 59.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 21. 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».

Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2659.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 55.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  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 111. un 112.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 54.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2659.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 TV PIRMIZRĀDE. Starptautiskais folkloras festivāls
«BALTICA 2018». Dižģimeņu koncerts «Dzimtas dziesmas».
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Brīvības vēstneši. Dokumentāla filma.
22.05  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 Personība. 100 g kultūras.*
0.20 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.). 15 no 100.
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 109. un 110.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Irāna – Spānija.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Urugvaja – Saūda Arābija.*
12.50 Tieša runa (ar surdotulk.).*
14.05 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
14.35 Futbola spēļu apskats.
14.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Dānija – Austrālija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
17.35 Futbola spēļu apskats.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Francija – Peru.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Argentīna – Horvātija.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Dānija – Austrālija.*
0.50 Sporta studija.*
1.35 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.). 24.sērija.
9.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 34.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 11.sērija.
11.40 48 stundas Barselonā. Vācijas detektīvmelodrāma. 2005.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 4.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 12.sērija.
16.50 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 64.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 3. Realitātes šovs. 2012.g. 2.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.10 Sievu maiņa 11. ASV realitātes šovs. 2016.g. 3.sērija.
23.35 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 7.sērija.
0.35 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
1.15 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
2.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.20 Degpunktā.*
2.45 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 18.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
8.50 Marka un Rasela trakais brauciens. Ģimenes komēdija. 2015.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 26.sērija.
12.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 24.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 5. ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
15.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 19. un 20.sērija.
16.45 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 20.sērija.
21.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 8.sērija.
22.00 Borna mantojums. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.40 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 20.sērija.
2.20 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 61., 62. un 63.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 22. jūnijs
LTV1
5.00 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Sajūti Latgali!*
6.30 Rīta «Panorāma». Speciālizlaidums no Zāļu tirgus.
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2660.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls (ar subt.). 56.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 14.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. 113. un 114.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 55.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2660.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Motociklu vasara. Rīgas kinostudijas melodrāma. 1975.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Rīgas kinostudijas komēdija
(ar subt.). 1981.g. Atjaunotā versija.
22.50 Nakts ziņas. 22.59 Sporta ziņas. 23.01 Laika ziņas.
23.05 Latvijas sirdsdziesma.*
0.00  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 4.sērija.
0.55  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
1.55  Izsauciet vecmāti! 5. Seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
3.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. Senās rakstu zīmes.
4.15 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.). 15 no 100.
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Aculiecinieks.*
7.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. M.Vilcāne.
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 111. un 112.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Argentīna – Horvātija.*
10.50 Futbola spēļu apskats.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Francija – Peru.*
12.50 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
13.45 Aculiecinieks.*
14.05 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
14.35 Futbola spēļu apskats.
14.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Brazīlija – Kostarika.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
17.35 Futbola spēļu apskats.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Nigērija – Islande.
20.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Serbija – Šveice.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Brazīlija – Kostarika.*
0.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.45 Rīga 2014. Saulgriežu nakts balle Mežaparkā.*
3.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Tonis». Jāņi.
3.40 Folkloras programma «Klēts». Gatavošanās Līgovakaram.*
4.00 Vakars ar Renāru Zeltiņu.

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.). 25.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 35.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 12.sērija.
11.40 Samazini mani! Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 5.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 16. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 5. ASV seriāls. 13.sērija.
16.50 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 65.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 3. Realitātes šovs. 2012.g. 3.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
23.05 Māja uz ezera. ASV fantastikas drāma. 2006.g.
0.55 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
1.40 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
2.20 Degpunktā.*
2.45 900 sekundes.*
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 19.sērija.
5.55 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
7.15 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 5. ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
8.30 Varenās pīles 2. ASV ģimenes komēdija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Uzvarētājas un zaudētājas 5. Seriāls. 2015.g. 1.sērija.
12.00 Rezidents. ASV seriāls. 2018.g. 8.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 5. ASV komēdijseriāls. 11.–14.sērija.
16.45 Radu būšana 4. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.50 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Alvins un burunduki. Aizburājuši.
22.00 Ņujorkas taksometrs. Francijas kriminālkomēdija. 2004.g.
0.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
1.00 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
1.30 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 20.sērija.
2.00 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 64., 65. un 66.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 23. jūnijs
LTV1
5.00 Dzintara puse.*
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  Vispera. 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.
9.55 Vārnu ielas republika. Latvijas filma bērniem (ar subt.). 1970.g.
11.25 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 1. un 2.sērija.
12.25 Piedzīvojums dabā.*
13.00 Folkloras programma «Klēts». Jāņu dziesmas un rituāli.*
13.20 R.Blaumanis. Skroderdienas Silmačos.
Nacionālā teātra izrāde Druvienā (ar subt.).
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Vistu pasaule. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Ceturtā studija. Līgo svētku speciālizlaidums.
18.55 Vella kalpi. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Teātra ziņģu koncerts «Līgo 2018».
0.50 TV PIRMIZRĀDE. Dziedošo aktieru apvienības «Ilga» koncerts.
2.00 Līgojam Krastmalā!*

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. 6.sērija.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Serbija – Šveice.*
12.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Nigērija – Islande.*
14.35 Futbola spēļu apskats.
14.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Beļģija – Tunisija.
17.00 Logs uz pasauli. Sentluisa. Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.35 Futbola spēļu apskats.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Koreja – Meksika.
20.00 Logs uz pasauli. Hamburga. Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Vācija – Zviedrija.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Beļģija – Tunisija.*
0.50 Līgosim krastmalā! Muzikālais uzvedums «Reiz Jāņu naktī».*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

TV PROGRAMMA

17.00 Logs uz pasauli. Melburna. Dokumentāla filma. 6.sērija.
17.35 Futbola spēļu apskats.
17.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Japāna – Senegāla.
20.00 Logs uz pasauli. Marseļa. Dokumentāla filma. 7.sērija.
20.35 Futbola spēļu apskats.
20.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Polija – Kolumbija.
23.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Anglija – Panama.*
0.50 Par puķi, tevi un mani. Kuldīgas svētku koncerts.*
2.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
3.45 Sporta studija.*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
5.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2009.g. 7.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 6. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
7.40 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 3., 4. un 5.sērija.
11.25 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 5.–8.sērija.
14.10 Vajadzīga soliste. Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
15.50 Pie bagātās kundzes. Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1969.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Līgo Valkā!
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20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 35. un 36.sērija.
22.30 Dž.Edgars. ASV biogrāfiska drāma. 2011.g.
1.00 Samazini mani! Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
1.55 Hūberts un Štallers 6. Vācijas detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
2.30 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
3.10 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 5.–7.sērija.

TV3
5.00 «UgunsGrēks» līgo «Cinevillā».
5.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 20.sērija.
6.50 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.15 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.45 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.10 Mazie kaķi. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.00 Dinozauru laiks. Dienvidkorejas animācijas filma. 2012.g.
12.50 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 19.sērija.
13.35 Austrālija. Austrālijas piedzīvojumu filma. 2008.g.
17.00 Ņujorkas taksometrs. Francijas kriminālkomēdija. 2004.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
21.00 Līgo skaisti šovakar!
23.00 Pī dzīve. Taivānas fantāzijas drāma. 2012.g.
1.30 Neglītā draudzene. ASV komēdija. 2015.g.
3.10 UgunsGrēks 6. Latvijas seriāls. 67., 68. un 69.sērija.
4.50 TV3 ziņas.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Dzimuši policisti 6. ASV seriāls. 2015.g. 22.sērija.
5.55 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
6.35 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 3.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 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2010.g. 1. un 2.sērija.
11.00 Mani remonta noteikumi 3. Realitātes šovs. 38. un 39.sērija.
14.35 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
15.35 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 2011.g. 7.sērija.
16.10 Koncerts «Līgojam Dobelē». 2017.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Koncerts «Līgojam Dobelē». 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Tās dullās Paulīnes dēļ. Rīgas kinostudijas komēdija. 1979.g.
21.00 Līgo dziesmas Latvijas simtgades vainagā. Koncerts.
0.15 Koncerts «Līgojam Talsos». 2016.g.
3.10 LNT brokastis.

TV3
5.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 20.sērija.
5.50 Uzvarētājas un zaudētājas 4. Seriāls. 2014.g. 26.sērija.
6.50 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Lauvas sardze. Animācijas seriāls.
9.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 50.sērija.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 31.sērija.
11.35 Neglītā draudzene. ASV komēdija. 2015.g.
13.40 Relikviju mednieki. ASV piedzīvojumu filma. 2013.g.
15.30 Lampūnu brīvdienas. ASV komēdija. 2003.g.
17.20 Alvins un burunduki. Aizburājuši. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Īsa pamācība mīlēšanā. Rīgas kinostudijas komēdija.
21.15 Vella kalpi. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
23.05 Vella kalpi Vella dzirnavās. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija.
0.55 «UgunsGrēks» atkal līgo Limbažos. 2014.g.
3.50 «UgunsGrēks» līgo «Cinevillā».

Svētdiena, 24. jūnijs
LTV1
5.50 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Tonis.» Jāņi.
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 Sprīdītis. Rīgas kinostudijas pasaku filma (ar subt.). 1985.g.
10.35  Oktonauti. Animācijas seriāls.
11.00  Jaunzēlandes plašumi. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 Dievkalpojums Talsu ev.lut. baznīcā.
13.00 Atslēgas (ar subt.).*
13.20 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 19.sērija.
14.20 Melnā vēža spīlēs. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1974.g.
16.00 Tās dullās Paulīnes dēļ. Rīgas kinostudijas komēdija (ar subt.).
16.30 Īsa pamācība mīlēšanā. Rīgas kinostudijas komēdija (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Latvijas kods. Lai smuki! Dokumentāla filma.
18.50 Vella kalpi Vella dzirnavās. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Dāvana vientuļai sievietei.
Filmas arheoloģija. Dokumentāla filma.
22.15 Dāvana vientuļai sievietei.
Rīgas kinostudijas detektīvfilma (ar subt.). 1973.g.
23.35 Līgosim Krastmalā! Ielūdz Raimonds Pauls.*
0.50 Jānim Peteram – 75! Koncerts «No Jāņiem līdz Pēteriem...».*
4.20 Daugaviņa guni kūra. LTV dziesmotais ceļojums pa
Daugavu Līgo vakarā.*

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 5.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 Ielas garumā (ar subt.). *
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Piedzīvojums dabā.*
9.30 Folkloras programma «Klēts». Gatavošanās Līgovakaram.*
9.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Tonis». Jāņi.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
11.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Koreja – Meksika.*
12.50 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Vācija – Zviedrija.*
14.35 Futbola spēļu apskats.
14.45 TIEŠRAIDE. 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Anglija – Panama.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 14. jūnijs

Latvijai – 100 Gada īsāko nakti
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.

ielīgos, cienot tradīcijas

Ņikita Tijušs, 5.b klase

Te
Ir Latvijā meži
Un dzīvo tur eži
Un klusumā cīrulis dzied

Kad atnāk skaists rudens
Un auksts kļūst ūdens
Pa krāsainām takām var skriet

Var atbraukt pie jūras
Celt smilšu figūras
Smiet un peldēties iet

Bet alā brūns lācis
Ziemot jau sācis
Ver savas actiņas ciet

EDUARDS JĀKOBSONS, Jelgavas 4. sākumskola, 6. klase

Pasākumi pilsētā
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).
16. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sezonas noslēguma balle (Jelgavas
kultūras nama Deju zālē).
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» (Jelgavas pils Sudraba zālē).
20. jūnijā pulksten 17.30 – Rīgas Senās mūzikas centra koncerts «Kurzemes
hercogistes galma komponistu mūzika» (Jelgavas pils aulā).
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 saliņā).
22. jūnijā pulksten 20 – TV3 Līgo Jelgavā «Līgo skaisti šovakar!» jeb Baiba Sipeniece-Gavare mudina piedzīvot īstos Jāņus. Viesi – J.Streičs, I.Akuratere, O.Rajecka,
N.Jakušonoks, U.Marhilevičs, Jaunais Jāņu orķestris, «Laimas muzykanti», Igauņu
un Tihovsku ģimene, N.Rutulis, A.Gruzdiņš u.c. Pulksten 23 – nakts balle ar brāļiem
Auzāniem (derīga koncerta ieejas biļete). Biļešu cena – 5–18 € (Uzvaras parkā).
23. jūnijā pulksten 15 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Skroderdienas «Silmačos»». Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
24. jūnijā pulksten 14 – pastaiga pa Jelgavu: ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti» ietvaros. Ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445
(sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
30. jūnijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Jaunumi Jelgavas novadā».
Ilgums – 8 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums – no
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
30. jūnijā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
4. jūlijā pulksten 14 – Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas brīdis pie piemiņas
akmens (Svētbirzē).
14. jūlijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ozolnieku novada īpašās vietas
un stāsti». Ilgums – 8 stundas (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, pulksten
10.15 – pie Ozolnieku tautas nama).

Izstādes
Līdz 22. jūnijam – «Latvijai 100»: TLMS «Dardedze» izstāde «Tautas tērpi – tradicionālie un jaunrade» (kultūras namā).
Līdz 22. jūnijam – U.Rogas Zīmēšanas studijas gada nobeiguma darbu izstāde
(kultūras namā).
Līdz 26. jūnijam – A.Gibetas mākslas studijas gleznu izstāde «Septiņas noskaņas». (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 29. jūnijam – izstāde «Jelgavas Tautas teātris»: atskats tā izveidē, darbībā,
Jelgavas pilsētas kultūras attīstībā (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 1. jūlijam – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: gleznotājas M.Veisbārdes un
tēlnieka A.Bērziņa darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 1. jūlijam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieces Initas Dzalbes
gleznu izstāde (Pārlielupes bibliotēkā).

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

Starptautiskā folkloras festivāla «Baltica» gaitā, 21. jūnijā, Jelgavā un citviet Latvijā
notiks Novadu diena, aicinot
uz kopīgu vasaras saulgriežu
svinēšanu. Jelgavā no pulksten 17.30 Driksas ielas gājēju posmā, pie «Silvas» tējas
namiņa un Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa
pagalmā varēs baudīt folkloras kopu sadziedāšanos, bet
pulksten 20 ikviens aicināts uz
pils saliņu, kur, izzinot mūsu
senču vasaras saulgriežu rituālus, kopīgi ielīgosim gada
īsāko nakti.
Līdz ar pašmāju folkloras kopu
«Dimzēns» no pulksten 17.30 Jelgavā
sadziedāsies arī tādas Zemgales folkloras
kopas kā «Trejupe», «Lauce», «Dreņģeri», «Dzedzieda», «Līgotne», «Graudi»,
«Dālava», «Laukam pāri», «Liepāre»,
«Nāburdzīte», «Zemgaļi», «Leimaņi»,
«Tarkšķi», «Vecsaule» un «Āre».

«Vasaras saulgriežu ielīgošanā būtiskākais ir tradīciju saglabāšana. Tradicionāli
šo svētku dvēselīte ir mūsu pašu folkloras
kopas «Dimzēns» vadītāja Velta Leja,
kura ar saviem kopas dalībniekiem pirms
daudziem, daudziem gadiem aizsāka
šo tradīciju Jelgavā. Kopīga jāņuguns
iedegšana, lielā ozola aplīgošana, danči
un rotaļas, uguns plostu laišana kanālā
– šie rituāli būs arī šogad. Pēc iepriekšējo
gadu pieredzes un atsauksmēm esam
secinājuši, ka cilvēkiem patīk tradīcijas,
un svarīgi, ka svētki netiek komercializēti. Ja pašos pirmsākumos pasākuma
apmeklētāji vēl īsti nezināja, kas viņus
sagaida, tad tagad jau paši droši stājas uz
Goda soli, Līkumdanci, met ugunskurā
pērnā gada vainagus,» stāsta Jelgavas
pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras
darba speciāliste Lolita Muižniece.
Pils saliņā visi gaidīti no pulksten 20,
kur varēs kopīgi pīt vainagus un vītni
lielajam ozolam, pušķot ugunskura vietu, kā arī ar dziesmām sveikt Jāņa tēvu
un Jāņa māti. Savukārt pulksten 21 ar
bungu saspēli sāksies saules pavadīšanas
rituāls, aicinot uz Goda soli, Līkumdanci,
lielā ozola aplīgošanu, tādējādi veicinot

auglību un nesot svētību mūsu zemei.
Dziedot saules pavadīšanas dziesmas, tiks
iedegts lielais Jāņu ugunskurs, bet, lai
jāņuguns nestu svētību mūsu ūdeņiem,
pils saliņas kanālā, kas savieno Lielupi
ar Driksu, svētku dalībnieki iedegs uguns
plostus. Tāpat saulgrieži nav iedomājami
bez Jāņu pūdeles iedegšanas, dančiem un
rotaļām. «Pēc divu gadu pārtraukuma
mēs atkal atgriezīsimies pie tradīcijas
sagaidīt saules lēktu – par iemeslu tam
kalpoja dažu jelgavnieku pērn izteiktais
lūgums. Tādēļ šogad tie, kuriem pietiks spēka un būs vēlme, varēs baudīt
saulgriežu gaisotni līdz pat rīta gaismai,»
tā L.Muižniece, papildinot, ka dalībnieki
aicināti ņemt līdzi siltu pledu un tēju.
Festivāls «Baltica», kura norisē šogad
iekļauts arī Jelgavas vasaras saulgriežu ielīgošanas pasākums, ir kultūras
notikums, kas demonstrē tradicionālās
kultūras vērtības – dziesmas, instrumentālo mūziku, stāstījumus, rotaļas, dejas,
tautas lietišķo mākslu, amatniecību un
citas tautas kultūras izpausmes formas.
Pirmais festivāls «Baltica» Latvijā notika
1988. gadā, bet šogad tas aizritēs jau
11. reizi.

Pastāsti par savas dzimtas relikvijām!
 Jana Bahmane

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs nolēmis apzināt
jelgavnieku dzimtu stāstus, aicinot viņus iesaistīties dzimtas relikviju izstādes veidošanā, kas muzejā tiks atklāta šā gada septembrī.
Jelgavnieki ekspozīcijas veidošanā var piedalīties ar kādām ģimenei
nozīmīgām lietām, papildinot tās ar stāstiem, kas atklāj to nozīmi un
vērtību. Jāpiebilst, ka pēc izstādes priekšmeti tiks atdoti īpašniekiem.
«Katrā mājā ir kāda lieta, ko ikdienā
parasti nelieto, bet tā tiek glabāta kā
piemiņa. Tā var būt porcelāna tasīte – pat
ieplaisājusi vai ar robu, bet mamma nemet
to ārā, jo no tās dzērusi viņas vecvecmāmiņa, Pēterburgā studējusi ģimnāziste. Tas
var būt kabatas nazītis, galīgi nodilis un

truls, bet vectēvs ar to esot griezis ganu
svilpītes. Tas var būt arī krustu šķērsu salāpīts cimdu pāris, kas paglābis valkātāju
no aukstuma izsūtījumā Sibīrijā. Ģimenes
albumā skatāma kāda interesanta jaunā
pāra fotogrāfija ar neparastiem uzrakstiem vācu valodā, par kuru tēvs saka,

ka tie esot viņa tēva attāli radi – bagāti
saimnieki Zemgalē. Lietas slēpj stāstus
– gan par laimes, gan rūgtuma un sāpju
pārpilnām dienām, stāsta par visu, kas ar
mums un mūsu asinsradiniekiem noticis,»
ekspozīcijas ideju ieskicē Jelgavas muzejā.
Katrs akcijas dalībnieks muzejam var
piedāvāt ne vairāk kā piecas lietas, taču
jāuzsver, ka izstādes telpa nav liela, tāpēc
tai organizatori izraudzīsies lietas ar vissaistošāko vēsturi. Relikvijas un to stāsti
jāiesniedz Jelgavas muzejā.
Vairāk par akciju var uzzināt, sazinoties
ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja galveno krājuma glabātāju Aldi Barševski pa tālruni 63021855.

Pareizticīgo katedrālē atjaunos sienas gleznojumus
 Anastasija Miteniece

«Baznīcai ir iecere atjaunot
unikālus vēsturiski nozīmīgus 20. gadsimta sākuma
sienas gleznojumus, kas
rotājuši baznīcu tās pirmsākumos. Piesaistot finansējumu vairākos projektos,
jau šovasar atjaunošanas
darbi notiks baznīcas centrālajā daļā,» stāsta Jelgavas Svētā Simeona un
Svētās Annas pareizticīgo
katedrāles bīskaps Jānis.

Šobrīd pie vēsturisko sienas gleznojumu izpētes un skiču izgatavošanas strādā
restauratori, un paredzēts, ka atjaunošanas darbi varētu sākties vasaras beigās.
Pamata atbalstu 60 280 eiro apmērā
sienas gleznojumu atjaunošanai baznīca
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību
saņēmusi projektā «Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma
pilnveidošanai Zemgales reģionā». Šī vērienīgā projekta gaitā jau tiek pārbūvētas
un restaurētas arī divas ēkas Vecpilsētas
ielā. Savukārt papildu līdzekļi piesaistīti
projektu konkursā «Latvijas sakrālais

mantojums», kas noslēdzās maijā. Ar
mērķi saglabāt un restaurēt Latvijas
sakrālās arhitektūras un mākslas pieminekļus konkursa žūrija šogad finansējumu piešķīra septiņām baznīcām, tostarp
Jelgavas Svētā Simeona un Svētās Annas
pareizticīgo katedrālei. Konkursa finansējums ir 25 000 eiro, no kuriem Jelgavas
pareizticīgo katedrāles sienas gleznojumu
atjaunošanai atvēlēti 5000 eiro.
«Darbu apjoms ir ļoti liels, tādēļ vēl
aizvien meklējam papildu iespējas piesaistīt finansējumu, lai baznīcā varētu
atdzīvoties vēsturiskās liecības,» rezumē
bīskaps Jānis.

