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Skolas gatavas darbam

Īsi pirms 1. septembra pašvaldības pārstāvji vēlreiz pārliecinās par skolu gatavību
darbam un ar izglītības iestāžu vadību un
pedagogiem pārrunā aktualitātes jaunajā
mācību gadā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

«Kopumā visās mūsu
pilsētas skolās ir stabila
situācija, un pašlaik jau
varam apgalvot, ka izglītības iestādes ir gatavas
jaunajam, 2011./2012.,
mācību gadam. Atsevišķās izglītības iestādēs vēl
turpinās remontdarbi,
bet tas nekavēs mācību
procesu,» uzsver Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
Ar svinīgu sanāksmi šonedēļ jauno darba cēlienu sākuši
mūsu pilsētas pedagogi, savukārt
pašvaldības pārstāvji, apsekojot
skolas un tiekoties ar to administrācijas darbiniekiem, vēlreiz
pārliecinās, ka izglītības iestādes
ir gatavas jau pēc nedēļas uzņemt
audzēkņus. G.Auza norāda, ka

ikgadējās skolu apsekošanas laikā
lielāka uzmanība tiek pievērsta
tam, lai ar skolu administrāciju
un pedagogiem pārrunātu aktuālos jautājumus un uzklausītu
viņu redzējumu. «Mums ir svarīgi
pārliecināties, ka mācību procesam skolās viss ir nodrošināts,
gribam vēlreiz pārrunāt mērķus
un uzdevumus, kas izvirzīti jaunajam mācību gadam, un kā tos
veiksmīgāk sasniegt. Daudzas
tikšanās laikā gūtās atziņas ir
ļoti būtiskas, lai veiksmīgi varētu
saplānot pašvaldības 2012. gada
budžetu,» skaidro G.Auza.
Kaut arī atsevišķās skolās remontdarbi turpinās, piemēram, 2.
pamatskolā vēl remontē garderobi, tie līdz 1. septembrim būs pabeigti. Izņēmums būs vien Amatu
vidusskola, kur darbi turpināsies
arī septembrī. Visu 18 izglītības
iestāžu apsekošana noslēgsies 30.
augustā, taču, kā uzsver Izglītības

pārvaldes vadītāja, mācību process veiksmīgi varēs noritēt visās
izglītības iestādēs – tās jaunajam
mācību gadam ir gatavas.
Jāatzīst gan, ka šogad darba gaitas mūsu skolās neuzsāks neviens
jauns pedagogs, taču svinīgajā
sanāksmē sveikti jaunie izglītības iestāžu vadītāji un direktoru
vietnieki. Tā šogad jaunu izaicinājumu uzņēmusies bērnudārza
«Ķipari» direktore Tija Milgrāve
un viņas vietniece Nora Vilaua, ar
jauno amatu sveikta arī pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa»
vadītājas vietniece Vizma Vītola,
6. vidusskolas direktora vietniece
Aina Jēgere, kā arī Spīdolas ģimnāzijas direktora vietniece Daiga
Dzērve. «Ik gadu pirms 1. septembra mums, skolotājiem, tāpat kā
bērniem, ir satraukums. Gribas
visu sākt ar lielāku apņēmību, ar
vairāk idejām un tās visas realizēt.
Man šogad ir īpašs satraukums, jo

esmu jaunā amatā – uzņēmos ne
tikai turpināt mācīt matemātiku,
bet arī pildīt direktores vietnieces
pienākumus. Tā ir vēl lielāka
atbildība, bet zinu – mēs tiksim
galā!» saka Spīdolas ģimnāzijas
direktores vietniece D.Dzērve.
Jāpiebilst, ka mācību gadu
jaunā statusā sāks Amatniecības
vidusskola, kuras darbs atzinīgi
novērtēts valsts līmenī, tai piešķirot Rietumzemgales profesionālās
izglītības centra statusu.
Kā uzrunā pedagogiem norādīja Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja, šis mācību gads mūsu
skolās būs īpašs, jo kopumā tajās
mācīsies mazāk nekā 7000 skolēnu. «Tieši tāpēc vēl jo svarīgāks
būs jūsu, pedagogu, darbs, lai ikvienam skolēnam sniegtu iespēju
izglītoties atbilstoši katra spējām.
Īpašu uzmanību aicinu pievērst
tieši 7. – 9. klašu jauniešiem, lai
viņi kvalitatīvi spētu apgūt arī

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

1. septembris Jelgavas skolās
Izglītības iestāde
Laiks
Jelgavas 1. ģimnāzija
plkst.8.30
Jelgavas Valsts ģimnāzija
plkst.10
Jelgavas 4. vidusskola
plkst.10
Jelgavas 5. vidusskola
plkst.9
Jelgavas 6. vidusskola
plkst.10
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija plkst.9
Jelgavas 2. pamatskola
plkst.10
Jelgavas 3. pamatskola
plkst.9
Jelgavas 4. pamatskola
plkst.9
Jelgavas Speciālā pamatskola plkst.9
Jelgavas 1. sanatorijas
plkst.10
internātpamatskola
Jelgavas Speciālā
plkst.10
internātpamatskola
Jelgavas Vakara
plkst.10
(maiņu) vidusskola (pamatskolēniem)
plkst.12
(10. klašu skolēniem)
plkst.13
(11.,12. klašu skolēniem)
Jelgavas Amatu
plkst.9
vidusskola
(1. kurss)
plkst.11
(2. kurss)
plkst.12
(3., 4. kurss)
Jelgavas Amatniecības
plkst.10
vidusskola
(1. kurss)
plkst.11
(2., 3., 4. kurss)
Jelgavas Mūzikas vidusskola plkst.11
(vidusskolas audzēkņiem)
plkst.15
(profesionālās ievirzes izglītības
programmas audzēkņiem)
dabaszinību priekšmetus, matemātiku, lai sekmīgi nokārtotu
pamatskolas eksāmenus un izvēlētos savu turpmāko dzīves ceļu,»
tā G.Auza, iedrošinot skolotājus:
«Mēs esam varoši un zinoši!» Arī
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš pedagogus aicina
īpašu uzmanību pievērst skolēnu
sekmēm. «Kopumā vērtējot, izglītība gan valstī, gan Jelgavā ir
laba. Jo labs pedagogs pastrādājis
ar labu skolēnu un iegūts labs rezultāts. Mūsu skolēni ir olimpiāžu
uzvarētāji, čempioni sportā, taču
mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir
tādi audzēkņi, kas skolu tomēr nepabeidz,» tā viņš, gan skolotājus,
gan skolēnus pret izglītību aicinot
izturēties ar dziļu sapratni.

Nākamnedēļ Dobeles šosejā atcels 30 km/h
 Sintija Čepanone

Dobeles šosejā sākta horizontālā marķējuma uzklāšana, un tas nozīmē,
ka pēc nedēļas posmā
no Pūra ceļa līdz Svētes
tiltam tiks noņemtas arī
ceļa zīmes, kas aizliedz
veikt apdzīšanas manevru un ierobežo braukšanas ātrumu.
«Asfalta virskārta Dobeles šosejā ir uzklāta, taču, lai pievērstu
autovadītāju uzmanību ceļa darbiem, ātrumu ierobežojošās zīmes
tiks noņemtas pēc ielas marķējuma uzklāšanas. Pēc tam vien atliks
pabeigt labiekārtošanas darbus,»
skaidro pašvaldības aģentūras

«Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Done.
Horizontālo marķējumu Dobeles šosejā sāka klāt šonedēļ,
un darbs varētu prasīt nedēļu.
«Paralēli tam turpinās ceļa posma
labiekārtošana, bet septembra
otrajā pusē, kas ir piemērotākais
laiks koku stādīšanai, gar Dobeles
šoseju tiks iestādīti koki, kopumā
– 156,» tā D.Done, piebilstot, ka
saskaņā ar līgumu rekonstrukcijai
jānoslēdzas 30. novembrī, taču,
visticamāk, darbi tiks pabeigti pat
nedaudz agrāk.
D.Done norāda, ka līdztekus
Dobeles šosejas labiekārtošanai
uzsākta 4. un 5. līnijas seguma
atjaunošana. «Rekonstruējot
Dobeles šoseju, zemāku darbu
izmaksu dēļ izdevās ieekonomēt

līdzekļus, un pašvaldība lēma tos
novirzīt seguma atjaunošanai 4.
līnijā no Riekstu ceļa līdz Meža ceļam un 5. līnijā posmā no Dobeles
šosejas līdz Riekstu ceļam, kur tiks
uzklāts asfalts,» stāsta projektu
vadītāja. Jāatgādina, ka apmēram
750 metru garš 4. līnijas posms no
Dobeles šosejas līdz Riekstu ceļam
jau noasfaltēts Dobeles šosejas
rekonstrukcijas gaitā, jo šī iela,
tāpat kā 6. līnija, tika izmantota
materiālu pievešanai un pa to
biežāk pārvietojās smagā tehnika.
6. līnija noasfaltēta 1,1 kilometra
garā brauktuves posmā no Dobeles šosejas līdz Bumbieru ceļam.
Pašlaik turpinās arī Nameja grāvja sakārtošana – tas no 2. līnijas līdz
upei tiek pārtīrīts, tur pazeminātas
caurtekas un pārbūvēts kolektors.

Šonedēļ Dobeles šosejā tiek klāts ielas horizontālais marķējums,
un tas nozīmē, ka jau nākamnedēļ varētu tikt noņemtas ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes posmā no Pūra ceļa līdz Svētes
Foto: Ivars Veiliņš
tiltam.
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Septembrī –
ātruma
ierobežojumi
 Sintija Čepanone

Jaunā mācību gada
sākumā pie skolām
tiks noteikts transporta kustības ātruma ierobežojums 40
kilometri stundā. Tas
būs spēkā divas nedēļas, turklāt papildus
pie izglītības iestādēm patrulēs policijas
darbinieki.
Lai uzlabotu bērnu drošību, septembra pirmajās divās
nedēļās pie Jelgavas izglītības iestādēm tiks ierobežots
transporta braukšanas ātrums
līdz 40 kilometriem stundā un
patrulēs Pašvaldības un Valsts
policijas darbinieki. Kopumā
pilsētā pie mācību iestādēm
tiks uzstādītas 28 ātrumu
ierobežojošas ceļa zīmes, un
plānots, ka tās sāks izvietot
29. augustā, informē pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta.
Ātruma ierobežojums būs
pie 6. vidusskolas (Loka maģistrālē no Vecā ceļa līdz Bērzu
ceļam), pie Spīdolas ģimnāzijas
(Mātera ielā no Raiņa ielas līdz
Sudrabu Edžus ielai), 1. internātpamatskolas (Institūta
ielā no Zāļu ielas līdz Vecajam
ceļam), Speciālās internātpamatskolas (Filozofu ielā
no Rūpniecības līdz Mārtiņa
ielai), Jelgavas Speciālās pamatskolas (Zemgales prospektā no Sporta ielas), Jelgavas
Vakara (maiņu) vidusskolas
(Mazajā ceļā no Skolotāju līdz
Egas ielai), Amatu vidusskolas
(Zemgales prospektā no Vaļņu
ielas), kā arī pie Mūzikas vidusskolas (Lapskalna ielā no
Uzvaras līdz Blaumaņa ielai)
un Mākslas skolas (Mazajā
ceļā no Skolotāju līdz Sakņudārza ielai, Sakņudārza ielā
no Mazā ceļa līdz Dambja ielai
un Svētes ielā no J.Asara ielas
līdz Sakņudārza ielai). Zīmes
tiks izvietotas arī pie bērnu un
jauniešu centra «Junda» (Pasta
ielā no «Vivo centra» iebrauktuves līdz Sudrabu Edžus
ielai), Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (Lapskalna ielā
no Kazarmes līdz Liepu ielai)
un Bērnu un jauniešu mūzikas
kluba (Dobeles ielā no Ausekļa
līdz mazā Dambja ielai).
Savukārt pie Jelgavas 1.
ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas,
4. un 5. vidusskolas, 2., 3.
un 4. pamatskolas un Jelgavas Amatniecības vidusskolas
ātrumu ierobežojošas zīmes
netiks uzstādītas, jo pie šīm
mācību iestādēm ierīkoti ātrumvaļņi un atļautais braukšanas ātrums ir 30 kilometri
stundā.
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«Ja kāds gaida lielo valdnieku –
es tāds nebūšu»
atrastu šo ceļu uz priekšu – cik
nu tas katrā konkrētā gadījumā
iespējams. Ņemot vērā būtiskākos
rādītājus ekonomikā, tas ir izdevies, un mēs pamazām virzāmies
uz augšu.
«Kompromiss ir
vienīgais ceļš, kā
sasniegt rezultātu, jo ar represīvām metodēm
diezin vai mēs
kaut ko panāksim. Eiropā ar nodokļiem neapliekamais minimums
vidēji ir 1000
eiro, bet Latvijā
tie ir 45 lati. Tā
arī ir atbilde uz
jautājumu, kāpēc
mums ir tik liels
pelēkās ekonomikas īpatsvars. Līdz
ar to daudzās
Eiropas valstīs,
pat maksājot
lielākas algas,
mazkvalificētiem
darbiniekiem
darba ražīgums
ir augstāks nekā
Latvijā,» savu
pārliecību pauž
Valsts prezidents
Andris Bērziņš.
Foto: Ivars
Veiliņš
 Jānis Kovaļevskis

«Vizītes laikā Jelgavā
vēlreiz guvu apstiprinājumu tam, ka ideja par
pāreju uz vidusskolas
apmācību līdz 18 gadu
vecumam ir pareiza.
Speciālistiem gan vēl
jāvērtē, kā to vislabāk izdarīt, bet izglītības darbinieki, ar kuriem bija
iespēja tikties, apliecināja, ka šo ieceri atbalsta
arī lielākā daļa skolēnu
vecāku,» tāds ir viens no
Valsts prezidenta Andra
Bērziņa secinājumiem
pēc darba vizītes Jelgavā pagājušajā nedēļā.

svītas un bākugunīm. Vai tas
kaut kādā mērā saistīts ar to,
ka vēlaties mainīt prezidenta
institūcijas tēlu sabiedrības
acīs?
Nedomāju, ka tādā veidā es
vēlētos kaut ko mainīt. Es vienkārši neredzu jēgu šādām liekām
ārišķībām.

Ko, jūsuprāt, cilvēki šobrīd
sagaida no Valsts prezidenta?
Pieņemu, ka viena daļa sagaida
«lielo valdnieku», bet tāds no
manis noteikti neiznāks. Katrs ir
savas laimes kalējs, un prezidents
šajā ziņā var tikai palīdzēt mainīt
valstī lietas uz labo pusi, lai cilvēki
paši varētu rīkoties un attīstīt
sevi. Neviens cits mūsu vietā to
Apmeklējot reģionus un pilsētas, nedarīs.
prezidents īpašu uzmanību pievērš
izglītības jomai un jaunu darba vieVai Satversmē noteiktās
tu radīšanai, lai aktualizētu jautā- prezidenta funkcijas ir pietiejumus, kuri tiešā veidā ietekmē to, kamas, lai realizētu sabiedrīka daļa Latvijas iedzīvotāju spriesti bas vēlmes?
pamest mūsu valsti. Intervijā
Mūsu tēvu tēvi ir bijuši gana
«Jelgavas Vēstnesim» Valsts prezi- saprātīgi, izstrādājot un apstipdents A.Bērziņš atklāj to, kādi būs rinot tieši šādu Satversmi. Jāspēj
kritēriji, nosaucot jaunās valdības tikai gudri izmantot šīs prezidenpremjerministra kandidātu, un cik tam piešķirtās pilnvaras. Šobrīd
pamatoti ir ekspertu vērtējumi, ka prezidents var iegūt jebkuru
krīze Latvijai jau ir aiz muguras.
valsts pārvaldes iestāžu rīcībā
esošo informāciju un, vadoties no
Jūsu vizīte Jelgavā izcēlās tās, rīkoties tālāk. Ko vēl vairāk
ar to, ka ieradāties bez plašas vajag?

Kas ir tie principi, pēc kuriem vadāties, lemjot par
parlamenta sēžu sasaukšanu
un darba kārtību laikā līdz
ārkārtas Saeimas vēlēšanām
un jaunā parlamenta sanākšanai? Vai šobrīd nav iestājies
zināms varas vakuums?
Būtībā varas noturēšanas funkcija ir valdībai, kura nav nedz atcelta, nedz atsaukta un kura darbojas
pilnvērtīgi. Ar to ir pietiekami. Tas,
ka dažus vasaras mēnešus nenotiek likumdošanas attīstība tādā
tempā, kādā tā varētu notikt, nav
būtiskākais. Arī šobrīd nepieciešamības gadījumā iespējams veikt
visas valstiski nozīmīgās darbības.
Neuzskatu, ka šā brīža situācija
kaut kādā veidā apdraudētu valsts
pārvaldi kā tādu.
Cik veiksmīgi Latvija, jūsuprāt, ir pārvarējusi krīzi un ar
ko mums jārēķinās tuvākajos
gados, kad būs jāsāk atmaksāt
saņemto aizdevumu?
Krīze ir objektīvs attīstības
pamats. Latvijā tā bija dziļāka
lielā mērā tādēļ, ka savu labklājību
vēlējāmies sasniegt vismaz četras
reizes ātrāk nekā to darījušas
citas valstis. Vēlme dzīvot labāk ir
ļoti cilvēcīga, tikai ne katrs prata
objektīvi novērtēt savas spējas.
Valsts uzdevums šajā gadījumā
bija mīkstināt negatīvās sekas, lai

Kā un cik plaši valdībai
būtu jāinformē sabiedrība
par darbu pie 2012. gada
budžeta sagatavošanas un
iespējamajiem konsolidācijas
pasākumiem?
Es nedomāju, ka darbs pie
budžeta projekta izstrādes kaut
kādā veidā tiek kavēts. Finanšu
ministrija strādā. Budžeta projekts
būs jāakceptē jaunajai valdībai,
kura to arī virzīs izskatīšanai parlamentā. Tādēļ šobrīd runāt par
budžeta projekta niansēm nebūtu
īsti loģiski. Turklāt šīs valdības pamatnostādnes mums ir zināmas,
tās balstās uz izdevumu samazināšanu. Koalīcijā ir panākta vienošanās gan par pamata konsolidācijas
pasākumiem, tostarp dažāda veida
subsīdiju samazināšanu un algu
fonda iesaldēšanu, gan par to, ka
nodokļi netiks celti. Cits jautājums
ir, vai šī vienošanās būs spēkā arī
pēc vēlēšanām un vai ar esošajiem
budžeta izdevumu samazināšanas
pasākumiem pietiks. Tas būs
atkarīgs no pilsoņu izšķiršanās
gaidāmajās vēlēšanās. Svarīgākais ir tas, lai Finanšu ministrija
sagatavo budžeta bāzes variantu,
un tas notiek.
Sabiedrībā ir visai neviennozīmīga attieksme pret nodokļu maksāšanu. Daudzi
uzņēmēji pat apgalvo, ka,
nomaksājot visus nodokļus,
viņiem būtu jāpārtrauc sava
darbība. Par ko liecina šāda
situācija?
Neesmu krasu un agresīvu
soļu atbalstītājs. Šajā situācijā
abām pusēm jāatrod kompromiss. No vienas puses (valdības)
būtu jāvienojas par nodokļu un
prasību sloga samazināšanu,
tad arī mainīsies otras puses
(nodokļu maksātāju) attieksme.
Tur ir jāpanāk zināms balanss.
Kompromiss ir vienīgais ceļš, kā
sasniegt rezultātu, jo ar represīvām metodēm diezin vai mēs
kaut ko panāksim. To apliecina
arī citu valstu pieredze. Eiropā
ar nodokļiem neapliekamais
minimums vidēji ir 1000 eiro, bet
Latvijā tie ir 45 lati. Tā arī ir atbilde uz jautājumu, kāpēc mums
ir tik liels pelēkās ekonomikas
īpatsvars. Līdz ar to daudzās
Eiropas valstīs, pat maksājot
lielākas algas, mazkvalificētiem
darbiniekiem darba ražīgums ir
augstāks nekā Latvijā.
Bieži vien sabiedrībā izskan
pārmetumi par pārāk lielu
banku lobiju lēmumu pieņemšanas procesā. Piemēram, par
jautājumiem, kas saistīti ar

Savu viedokli paud

Skaitļi runā

Kā mainījusies jūsu ekonomiskā situācija pēdējā gada laikā?

17%

22%

24%

28%

9%
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Palikusi bez
izmaiņām

Esmu zaudējis ilūzijas par iespēju
Mazliet
pelnīt un dzīvot Latvijā
uzlabojusies

Pasliktinājusies, jo jau tā pieticīgos
ienākumus «noēd» inflācija

komunālo parādu piesaisti
konkrētam īpašumam, nevis
personai. Cik pamatoti ir šie
pārmetumi?
Šo jautājumu nevar skatīt atrauti no kopējās banku sistēmas
darbības, kas ir regulēta no valsts
un starptautisku institūciju puses. Vaina nebūtu jāmeklē bankās. Katram, uzņemoties saistības, jāizvērtē savas iespējas tās
pildīt. Slēdzot līgumus, bankas ir
rēķinājušās ar konkrētiem riska
faktoriem, un nebūtu pareizi
šobrīd mainīt kārtību attiecībā
uz iepriekš noslēgtiem līgumiem.
Bieži vien aizmirstam, ka bankas
atšķirībā no citiem uzņēmumiem
rīkojas ar svešu naudu, tajā skaitā iedzīvotāju noguldījumiem.
Vēršoties pret bankām, mēs zināmā mērā vēršamies paši pret sevi,
riskējot ar to, ka varam zaudēt
savus noguldījumus, jo banku
īpašnieku kapitāls parasti nepārsniedz desmit procentus no kopējā kapitāla apjoma. Ja kādreiz
pasaules ekonomikā akcents tika
likts uz kapitāla mobilitāti, tad
šobrīd svarīgāka ir darbaspēka
mobilitāte, un nekustamā īpašuma attīstība ir cieši saistīta ar to.
Tā var gan stimulēt, gan bremzēt
iedzīvotāju pārvietošanos. Faktiski pasaulē nekustamā īpašuma
attīstība kā uzņēmējdarbības
forma ir cieši saistīta ar ražošanu – ja tās nebūs, tad nebūs arī
cilvēku, kam nepieciešams būvēt
šos mājokļus. Priekšlikumi,
kas saistīti ar daļēju komunālo
pakalpojumu parādu piesaisti
nekustamajam īpašumam, aizstāv citu komercsabiedrību intereses, īpaši jau siltumražotājus,
kuriem būtu jārīkojas atbilstoši
spēkā esošajai likumdošanai un
šie parādi jāpiedzen. Nebūtu
pareizi ar šādām likumdošanas
iniciatīvām parādu nastu pārnest
uz citiem uzņēmumiem, šajā
gadījumā – bankām, kuras jau
iepriekš centušās nodrošināties
ar nekustamā īpašuma ķīlu.
Pēc kādiem kritērijiem vadīsieties, nosaucot premjerministra amata kandidātu pēc
Saeimas vēlēšanām?
Jau vairākkārt esmu uzsvēris,
ka mana izvēle balstīsies uz konkrēto kandidātu profesionalitāti
un pieredzi vadīt. Tie būs galvenie
kritēriji.
Kādi ir jūsu iespaidi pēc
vizītes Jelgavā?
Iespaidi patiešām labi, jo var
just, ka pilsētā viss attīstās un ar
ekonomisko krīzi saistītais kritiens
nav bijis tik liels kā citās Latvijas
teritorijās. Jelgava ir specifiska arī
ar to, ka pilsētā ir universitāte, kas
nodrošina šo dzīvīgumu un kustību. Sakārtota izglītības sistēma ir
būtiska pilsētas priekšrocība, jo
daudzi jaunie speciālisti šeit arī
paliek.

Pilsētnieks vērtē

Ko jūs sagaidāt no
Valsts prezidenta?
Sanita Peka,
sākumskolas
skolotāja:
– Vienīgais,
ko patiešām
vēlētos, ir tas,
lai Valsts prezidents Andris Bērziņš atbild
par saviem vārdiem. Manuprāt,
Valdis Zatlers teica vienu, bet darīja pavisam citu. Piemēram, viņš
četrus gadus bija prezidents, bet
tikai tad, kad saprata, ka ievēlēts netiks, pamanīja oligarhus
un atlaida Saeimu. Jāatzīst, ka
pašreizējā prezidenta tēls man
patīk labāk nekā Zatlera.
Miervaldis
Saša-Zaša,
pensionārs:
– Neko negaidu – prezidents mūsu
valstī pārāk
maz ko ir spējīgs izlemt, jo
Latvija ir parlamentāra, nevis
prezidentāla valsts. Mūsu parlaments nekādas saprāta pazīmes
līdz šim nav izrādījis, tāpēc
vienīgā cerība ir, ka pašreizējais
prezidents neļaus sastrādāt vēl
lielākas muļķības, pamanīs un
novērsīs kādu nesaprātīgu lēmumu pieņemšanu.
Gaļina Kubicka, pensionāre:
– Gaidu, lai
prezidents visiem beidzot
nodrošinātu
labu dzīvi – gan pensionāriem,
gan jauniešiem. Lai būtu darbs
visiem – arī es labprāt vēl strādātu, bet diemžēl darba nav. Ceru
arī, ka Andris Bērziņš īstenos
savu ideju par to, ka vara jādod
tautai.
Evita Žukauska, mācās:
– Ko sagaidu?
Lai prezidents
panāk, ka valstī uzlabotos
ekonomiskā
situācija. Lai mums vairs nav
jādzird par krīzi un to, ka pensionāriem jāknapinās ar pāris
latiem. Ceru, ka viņš nodrošinās
to, ka beigsies visatļautība visās
jomās.
Valdis Lejiņš,
uzņēmējs:
– Pa t i e s ī b ā
jau politiskajām norisēm
mūsu valstī
līdzi nesekoju, tādēļ arī grūti pateikt, ko
sagaidu no prezidenta. Uz radikālām pārmaiņām es nemaz
neceru, jo tā visa sistēma ir pārāk
pamatīga, lai tajā varētu ieviest
vismaz kaut kādas izmaiņas, pat
prezidents to nespēj. Turklāt viena lieta ir, ko viņš grib izdarīt, bet
pavisam kas cits – ko viņš reāli
var pašreizējā situācijā.
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Zemesgabals Pasta salā izsolīts
 Sintija Čepanone

Pagājušajā nedēļā izsolīts SIA «Pasta sala»
nekustamais īpašums
Pasta salā 5, un par
apmēram 3000 kvadrātmetru lielā zemesgabala un dažu ēku
saimnieku kļuvis uzņēmējs Rihards Blūmanis.
«Pagaidām mēs vēl nevēlamies komentēt šo soli un runāt
par iecerēm. Taču pavisam
noteikti varu teikt, ka mūsu
virziens, kā attīstīt šo teritori-

ju, būs atbilstošs tai koncepcijai, kādu Pasta salu iecerējusi
pašvaldība,» norāda uzņēmēja
meita Sandra Blūmane.
Kā liecina informācija Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju
padomes mājas lapā, izsolīts tika
SIA «Pasta sala» piederošais
nekustamais īpašums Pasta
salā 5 – zemesgabals ar kopējo
platību 3001 kvadrātmetrs, kā
arī glābšanas stacijas ēka, degvielas noliktavas un pirts ēka.
Jāpiebilst, ka īpašuma Pasta
salā 5 iepriekšējais īpašnieks
– SIA «Pasta sala» – bankrotēja un banka īpašumu nodeva
izsolei.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Vēl vienā Dobeles ielas
posmā būs divvirzienu
kustība

Pensionāri tikuši pie jaunām mājām
 Ilze Knusle-Jankevica

Atklāts un drīzumā darbu sāks paaudžu dienas
centrs «Sadraudzība».
Ideja par šāda centra
izveidi radusies 2009.
gadā bijušajai Jelgavas
Pensionāru biedrības
vadītājai Rutai Melherei. «Toreiz man šķita,
ka tas nav reāli, bet
2010. gadā situācija
mainījās, radās iespējas piedalīties dažādos
projektos, un nu mēs to
visi kopā esam paveikuši,» atzīst Pensionāru
biedrības vadītāja Marija Kolneja.
Pilnā apjomā centrs sāks darboties no 1. septembra. Tas būs
atvērts pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās un piektdienās no
pulksten 10 līdz 17, trešdienās
– no pulksten 12 līdz 19. Dienas
centrā darbosies divpadsmit interešu grupas un radošās darbnīcas.
Tā darbība galvenokārt balstās
uz brīvprātīgo darbu – radošās
darbnīcas un grupu nodarbības
vadīs īpaši apmācīti pensionāru
organizācijas biedri, centrs sadarbosies ar Jelgavas Speciālo
pamatskolu un Miezītes bibliotēku. «Šodienas pensionārs ir daudz
aktīvāks, vairāk interesējas par
politiku, gatavs līdzdarboties,
ceļot, apgūt jaunas prasmes un
iemaņas. Tāpēc nākotnē tieši
NVO un dienas centriem būs
nozīme sabiedrības integrācijas

procesos, pozitīvās domas veidošanā, valsts un pašvaldības
politisko nostādņu realizācijā,»
pārliecināta M.Kolneja.
Dienas centrs atrodas Jelgavas
pilsētas pašvaldībai piederošā
ēkā Dobeles ielā 62a. 2010. gadā
pilsētas dome atbalstīja Jelgavas
Pensionāru biedrības projektu
par dienas centru «Sadraudzība»,
un pilsētas budžetā tika paredzēti līdzekļi centra uzturēšanai,
savukārt biedrībai par saviem
līdzekļiem bija jānodrošina telpu
remonts un aprīkojums. Kopumā centra izveidi atbalstījušas
18 juridiskas un 104 fiziskas
personas.
«Atskatoties vēsturē, varam
teikt, ka Jelgava bieži bijusi tā
vieta, kur daudz kas noticis pirmo
reizi, apsteidzot notikumus valstī,
bet šoreiz esam gājuši roku rokā
ar Eiropu – nākamais Eiropā tiks
pasludināts par paaudžu solidaritātes gadu, un mēs, atverot šo
centru, esam pierādījuši, ka tas
patiešām ir svarīgi,» centra atklāšanā uzsvēra Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Centrā tika veikts remonts
bibliotēkā, trenažieru istabā, atjaunoti koridori, ierīkota veselīga
uztura virtuve, datortelpa, zāle,
kas tiks izmantota gan svinīgiem
pasākumiem, gan kā vingrošanas
un deju zāle, divi kabineti iekārtoti administrācijas vajadzībām,
renovēts sanitārais mezgls un
dušas. Kapitālremontu visās
telpās veica SIA «Būvnieks 07».
Darbu kopējās izmaksas – nepilni
40 000 latu.

Foto: Ivars Veiliņš
Dobeles iela abos virzienos būs izbraucama posmā no Saldus ielas līdz Pasta un Blaumaņa ielai.
 Sintija Čepanone

No 1. septembra Dobeles, Pasta un Blaumaņa
ielas krustojumā satiksmi
organizēs luksofors – šādas izmaiņas nepieciešamas, lai vēl vienā Dobeles
ielas posmā – no Pulkveža Brieža ielas – optimāli
varētu nodrošināt divvirzienu satiksmi.
Lai Dobeles ielā nodrošinātu
iespēju pārvietoties abos virzienos,
pagājušajā gadā divvirzienu kustība
tika nodrošināta posmā no Saldus

ielas līdz Pulkveža Brieža ielai.
Pašlaik notiek sagatavošanās darbi,
lai jau no 1. septembra abos virzienos būtu izbraucams arī Dobeles
ielas posms no Pulkveža Brieža
ielas līdz krustojumam ar Pasta un
Blaumaņa ielu, informē pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Dzidra Staša.
Lai to varētu nodrošināt, turpmāk šajā krustojumā satiksmi
regulēs luksofors. «Tiks izveidota
arī neregulēta gājēju pāreja Mātera
ielas gājēju ceļa un Dobeles ielas
krustojumā. Savukārt pie krustojuma ar Pasta un Blaumaņa ielu tiks
izveidotas četras regulētas gājēju

pārejas, lai gājēji varētu šķērsot visas krustojumā esošās ielas,» stāsta
Dz.Staša.
Viņa akcentē, ka līdz ar luksofora izbūvi kustības virzieni netiks
mainīti pārējās ielās: Dobeles ielas
posmā no Pasta un Blaumaņa ielas
krustojuma līdz Uzvaras ielai paliek
vienvirziena kustība; arī Blaumaņa
iela, tāpat kā iepriekš, būs izbraucama abos virzienos, bet Pasta ielā
paliks vienvirziena kustība.
Jāpiebilst, ka, īstenojot luksofora izbūvi, autobusu pietura
tika pārcelta no Pasta ielas pie
K.Barona ielas uz Pasta ielu pie
Dobeles ielas.

Jelgavas Alnis piedalīsies talismanu gājienā
 Ilze Knusle-Jankevica

Supe informē, ka tas ir jautrs
pasākums visai ģimenei, kurā aiSvētdien Rīgā norisicinātas piedalīties lielās lelles un
nāsies otrais Lielo leļļu
talismani no visas Latvijas. «Jau
un talismanu gājiens,
šobrīd ir zināms, ka gājienā piekurā piedalīsies arī Jeldalīsies vairāki desmiti lielo leļļu
gavas simbols Alnis un
un talismanu, kas atraktīvā veidā
Zemgales Olimpiskā
ar sevi iepazīstinās skatītājus. Šī
centra talismans.
gājiena ideja ir pulcināt Latvijas
lielās lelles krāšņā parādē, jo,
Lielo leļļu un talismanu gā- kā zinām, šādas lielas lelles spēj
jiena projekta vadītāja Diāna radīt prieku ne tikai bērnos, bet

arī pieaugušajos,» tā D.Supe.
Gājiens sāksies pulksten 12
Vērmanes dārzā un dosies cauri
Rīgas centram, atkal atgriežoties
Vērmanes dārzā, kur, tāpat kā
aizvadītajā gadā, norisināsies
balsojums par skatītāju mīļāko
un atraktīvāko lelli.
Vērmanes dārzā parādes dalībnieki organizēs arī dažādas
aktivitātes, tādējādi labāk ar sevi
iepazīstinot skatītājus.

Remontdarbi Amatu vidusskolā
mācību procesu nekavēs
 Sintija Čepanone

«Divas trešdaļas darbu ir
paveikts,» par Amatu vidusskolā notiekošajiem
vērienīgajiem remontdarbiem saka skolas
direktore Edīte Bišere.
Tiesa gan – kaut arī 1.
septembris svinīgi tiks
atzīmēts skolā, mācību
process pirmajā mēnesī
būs mazliet jāpārkārto,
lai būvnieki var paveikt
plānoto.
E.Bišere norāda, ka izmaiņas
mācību procesa organizēšanā būs
nepieciešamas, jo pašlaik remontdarbi turpinās, piemēram, vispārizglītojošo priekšmetu kabinetos,
miltu un maizes izstrādājumu
degustāciju zālē, kā arī maizes,
miltu un konditorejas izstrādājumu laboratorijā. «Būvnieki ir
ļoti atsaucīgi, tāpēc ceram, ka tiks
īstenota mūsu vienošanās līdz 1.
septembrim darbus noslēgt skolas koridoros, lai audzēkņi brīvi
var nokļūt tajās mācību telpās,
kurās remontdarbi nenotiek.
Taču vismaz mēnesis vēl būs

vajadzīgs, lai pabeigtu izbūvēt iecerētās telpas un tās arī aprīkotu.
Visi iepirkumi ir noslēgušies, un
jau pavisam drīz varēsim teikt, ka
esam nodrošinājuši pievilcīgākus
apstākļus topošajiem aroda meistariem,» tā E.Bišere.
Pašlaik tiek meklēti risinājumi,
lai izvēlētos optimālāko darba modeli mācību procesa organizēšanai
šajā skolā. Tas nepieciešams, lai
audzēkņi remontdarbu dēļ izjustu
pēc iespējas mazāk neērtību, jo
Amatu vidusskolā būvdarbi turpināsies vēl visu septembri. E.Bišere
pieļauj, ka atsevišķām grupām,
kurām nodarbībām jānotiek kādā
no kabinetiem, kas pašlaik tiek
remontēti, mācības, visticamāk,
tiks organizētas divās maiņās.
Izglītošanās procesu remontdarbu
laikā atvieglotu arī tas, ja daļa nodarbību varētu notikt citā izglītības
iestādē, un kā viens no variantiem
tiek izskatīta Jelgavas Speciālās
pamatskolas ēka. «Šī skola atrodas
pavisam netālu no mums, tādēļ
audzēkņu ikdienu mācības tur
būtiski neietekmētu,» tā Amatu
vidusskolas direktore. Viņa akcentē, ka no šādām neērtībām nav
iespējams izvairīties, jo darbi, kas

citviet var ilgt pat gadu, Amatu
vidusskolā būs paveikti trijos četros
mēnešos.
Jāatgādina, ka, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansēto projektu, skolā tiek
izbūvēta un aprīkota miltu un
maizes izstrādājumu degustāciju
zāle, kādas ir daudzviet ārzemēs,
bet Amatu vidusskolā būs jaunums, izveidota maizes, miltu un
konditorejas izstrādājumu laboratorija, izremontēta atslēdznieku darbnīca, modernizēts dabas
zinību kabinets un datorklase, kā
arī izveidota bibliotēkas lasītava,
kas nu izvietota ēdināšanas bloka
daļā skolas 1. stāvā. «Līdz šim
bibliotēka atradās skolas piebūves 2. stāvā, taču pēc remonta
mums būs stiklota un gaiša bibliotēkas lasītava, kas iekārtota
tā, lai ērti gan audzēkņiem, gan
bibliotekārei,» tā E.Bišere.
Savukārt Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta atbalstītā
energoefektivitātes projekta laikā
līdztekus citiem darbiem nomainīti logi un durvis, jumts, sakārtota ventilācijas un siltumapgādes
sistēma. Šī projekta beigu termiņš
ir 15. septembris.

3

Īsi
 27. un 28. augustā «Vivo centrs»
Katoļu ielā 18 organizē Grāmatu
svētkus. To laikā jelgavnieki aicināti
izlasītās grāmatas nest uz tirdzniecības centru, kur būs izveidots grāmatu apmaiņas punkts. Pēc svētkiem
grāmatas nogādās pansionātiem
un bērnunamiem Latvijas pilsētās.
Iepriekšējos gados Grāmatu svētki
guvuši lielu iedzīvotāju atsaucību,
tādēļ «Rimi Latvia» turpina atbalstīt
šo pasākumu. «Aicinām ikvienu piedalīties akcijā, atnesot grāmatas un
paņemot vietā citas vai arī ziedojot
tās. Ziedotās grāmatas tiks nogādātas
bērnunamos dzīvojošiem bērniem un
pansionātu iemītniekiem. Tā ir lieliska
iespēja palīdzēt cilvēkiem, kuriem tieši
jūsu grāmata var kļūt par labu draugu,
sabiedroto un klausītāju,» saka «Rimi
Latvia» tirdzniecības centru mārketinga vadītāja Sandra Krafte. Grāmatas
apmaiņas punktā varēs nogādāt nedēļas nogalē – 27. un 28. augustā.
 LTV1 kanāls jau otro gadu aicina
aktīvus un erudītus jauniešus no
visas Latvijas piedalīties televīzijas
spēlē «Es varu būt premjerministrs!». Spēles dalībnieku atlase
notiks arī Jelgavā – 12. septembrī.
Par televīzijas spēles dalībnieku var
kļūt ikviens jauns cilvēks vecumā no
18 līdz 30 gadiem neatkarīgi no savas
politiskās pārliecības, pieredzes un
ambīcijām. Pretendentiem jāizveido
videomateriāls, ne garāks par 60
sekundēm, kurā jāatbild uz jautājumu «Kāpēc es domāju, ka varu būt
premjerministrs?» un kopā ar spēles
dalībnieka anketu jānosūta uz e-pasta
adresi: premjerministrs@premjerministrs.lv vai pa pastu uz adresi: «Es
varu būt premjerministrs!», biedrība
«Jaunās demokrātijas centrs», Blaumaņa iela 11/13 – 12, Rīga, LV–1011. LVT1
skatītāji spēles atlasi varēs vērot, sākot
no 28. septembra piecus trešdienas
vakarus. Noslēguma raidījumā, kas
būs 26. oktobrī, finālā noskaidrosies
spēles uzvarētājs, kas saņems naudas
balvu Ministru prezidenta mēneša
algas apmērā, ko nodrošinās Latvijas
Krājbankas jauniešu karte. Par Latvijas
nākotnes premjerministru varēs balsot
ikviens interaktīvā telefonbalsojumā.
Spēli vadīs žurnāliste Baiba Strautmane, žūrijā būs bijušie premjerministri,
žurnālisti, politologi un sabiedrības
viedokļu līderi.
 Piecās Latvijas pilsētās – Valmierā,
Cēsīs, Siguldā, Rīgā un Jelgavā – viesosies ceļojošā «Ocuvite» redzes
pārbaudes tūre, kuras laikā ikviens
iedzīvotājs vecumā virs 50 gadiem
bez maksas varēs pārbaudīt savu
redzi speciālā tūres autobusā,
iegūstot informāciju par vienu no
bīstamākajām redzes slimībām – vecuma makulas deģenerāciju (VMD),
tās saslimšanas riskiem un profilaksi.
Jelgavā ceļojošais autobuss piestās
5. un 6. septembrī pie «Vivo centra» Katoļu ielā. Tā darba laiks – no
pulksten 10 līdz 19 (ar pārtraukumu
no pulksten 14 līdz 15). «Ocuvite»
redzes pārbaudes tūre Latvijā viesojas
jau otro reizi. 2008. gadā tūres laikā
redzi pārbaudīja gandrīz 1500 cilvēku,
no kuriem 200 apmeklētājiem tika
konstatētas vecuma makulas deģenerācijas pazīmes. Iegūtie rezultāti
liecināja, ka slimība apdraud vidēji
katru sesto cilvēku vecumā no 50 līdz
90 gadiem. VMD pazīmes visbiežāk
konstatētas cilvēkiem vecuma grupā
virs 60 gadiem, taču nereti tās diagnosticētas arī pacientiem, kas jaunāki
par 50 gadiem.
 Transportlīdzekļu detaļu ražotāja
Vācijas AKG grupas uzņēmuma SIA
«AKG Thermotechnik Lettland» apgrozījums pērn palielinājies vairāk
nekā divas reizes, liecina Uzņēmumu
reģistru apkalpojošās firmas SIA «Lursoft» informācija. 2010. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 9,28 miljoni
latu, bet 2009. gadā – 4,4 miljoni latu.
2008. gadā uzņēmuma apgrozījums
bija 11,35 miljoni latu. «AKG Thermotechnik Lettland» pagājušajā gadā
strādājis ar 621 975 latu lielu peļņu
pretēji 2009. gadā ciestajiem 306 503
latu zaudējumiem. 2008. gadā tika
gūta 399 029 latu peļņa. 2007. gadā
uzņēmuma peļņa bija 888 738 lati, bet
apgrozījums – 10,27 miljoni latu.

Sintija Čepanone
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interešu izglītība

Ceturtdiena, 2011. gada 25. augusts

«Junda» divdesmit pirmajā sezonā paplašina piedāvājumu
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī dažās telpās vēl notiek
pēdējie uzkopšanas darbi pēc
remonta, bērnu un jauniešu
centra «Junda» direktore Ilze
Jaunzeme atzīst: centrs ir gatavs uzsākt jauno sezonu, kurā
piedāvās 50 interešu izglītības
pulciņus. Jau 1. septembrī bērni
un vecāki aicināti uz sezonas
atklāšanas pasākumu «JundTracis», lai piedalītos aktivitātēs
un smeltos spēkus jaunajai
sezonai.
«Svarīgākais ir tas, ka jaunajā sezonā
mūsu piedāvājums nesarūk, to esam pat
paplašinājuši! Otra priecīgā ziņa – maksa
par nodarbībām saglabājusies iepriekšējā
– no 3 līdz 5 latiem mēnesī –, bet maznodrošināto ģimeņu bērni ar pašvaldības atbalstu
nodarbības varēs apmeklēt bez maksas,»

tā I.Jaunzeme. Tiesa, dažām nodarbībām
mainās nosaukums un mazliet arī koncepcija. Piemēram, tekstila pulciņš šogad tiks
saukts par «Tek – Stiliņu», kurā turpmāk
tradicionālie rokdarbi – pīšana, šūšana, aušana un adīšana – tiks «ietērpti» mūsdienīgā
izpildījumā, proti, pulciņa dalībniekiem būs
iespēja radīt modernas interjera lietas un
aksesuārus sava stila veidošanai. Ar jaunu
skatījumu sezonu sāks arī sarīkojumu deju
grupa, kuru vadīs divas pedagoģes – Liene
Ķince un Agnese Lāčauniece. Tradicionālā
mūzikas grupa ieguvusi nosaukumu «Lāte»,
bet Zvanu ansamblis – «Accelerando»,
kas šogad īpaši gaida jaunus dalībniekus.
Jāpiebilst, ka šādi ansambļi Latvijā ir tikai
trīs un ļoti pieprasīti dažādos koncertos.
Zvanu ansamblī var iesaistīties no 4. klases
ar muzikālām priekšzināšanām.
Tiek solīti arī vairāki jaunumi. Centrā
darbu sāks pulciņš «Robotikas pamati»,
kur jaunieši mācīsies elektorotehniskus
noslēpumus. Piemēram, kā panākt, lai lam-

piņa iedegas, tiklīdz sasit plaukstas. «Šobrīd
Latvijā tiek organizētas dažādas sacensības,
kas saistītas ar tehniku, robotiem, tāpēc arī
mēs nolēmām dot iespēju apgūt tehniskas
zināšanas, kas noderēs gan dzīvē, gan konkursos,» tā I.Jaunzeme. Iepriekš pašiem
mazākajiem – bērniem vecumā no 3 līdz
5 gadiem – bija rīta nodarbību komplekss,
taču, atsaucoties vecāku lūgumam, centrs
šogad pirmsskolēniem divas reizes nedēļā
Skolas ielā 2 rīkos arī pēcpusdienu aktivitātes «Ziķerpēcpusdiena». Direktore akcentē,
ka nodarbības veidos trīs daļas: izzināšana,
praktiskā darbošanās un rotaļāšanās. Vēl
jaunajā sezonā izgatavot noderīgas lietas sev
un ģimenei varēs Hobijlietu darbnīcā. Pulciņā iekļauts arī popularitāti iemantojušais
fingerbords, un jauniešiem būs iespēja arī
pašiem veidot trases.
«Arvien aktuālāka jauniešiem ir sevis iepazīšana, lai saprastu, ko var, ko vēlas, tāpēc
šogad piedāvāsim nodarbību «Sevis izzināšana un harmonizēšana». Tajā viņi varēs

Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda»
(pulciņu nodarbību saraksts 2011./2012. m.g.)
Informācija par pulciņiem: www.junda.lv;
e-pasts: info@junda.lv;
tālrunis 63022298, 63023531
Mūzika
Pulciņš, pedagogs

Ēka, telpa

Vecums

Pirmd.

Otrd.

Trešd.

Ceturtd.

Piektd.

Muzikālā studija
Skolas iela 2,
4– 6 g.v.		
17 – 17.40			
17 – 17.40
«Lai skan»
Dziesmu klēts
skolēni turpinātāji		
14 – 14.40			
14 – 14.40
(Inta Šveicare)		
skolēni turpin. jaun.		
15 – 15.45			
15 – 15.45
		
skolēni turpin. vec.		
16 – 16.50			
16 – 16.50
Popgrupas
Skolas iela 2,
popgrupa 6 – 8 g.v.		
18 – 18.40			
18 – 18.40
«Lai skan»
Dziesmu klēts						
19 – 19.40
(Inta Šveicare)		
mazā popgrupa			
14 – 14.40			
					
15 – 15.40			
		
vidējā popgrupa			
16 – 16.50			
					
17 – 17.50			
		
jauniešu popgrupa		
19 – 19.50
18 – 18.50			
				
20 – 20.50
19 – 19.50			
Muzikālā studija «Smaids» Pasta iela 32,
3 – 8 g.v.		
14.30 – 15.20		
14.30 – 15.20 15 – 15.50
(krievu val.) (Viola Ņinkovska) Mūzikas klase
12 – 18 g.v.		
18 – 19.30		
18 – 19.30
18 – 19.30
Popgrupas «Smaids»		
jaun.popgr. 7 – 9 g.v.		
15.30 – 16.20		
15.30 – 16.20 16 – 16.55
(krievu val.) (Viola Ņinkovska)		
vec.popgr. 10 – 14 g.v.		
16.30 – 17.55		
16.30 – 17.55 17 – 17.55
«Jundas ģitāras»
Pasta iela 32,
iesācēji 7 – 25 g.v.		
16 – 17.05		
16 – 17.05		
(Inga Andersone)
dir.kabinets			
17.10 – 18.20		
17.10 – 18.20		
		
turpinātāji		
18.30 – 20		
18.30 – 20		
Tradic. mūzikas grupa
Skolas iela 2,
no 7.kl.
17 – 21					
«Lāte» (Inese Mičule)
Radošā darbnīca					
Vijolnieku ansamblis
Pasta iela 32,
5 – 6 g.v.
10 – 12		
13.30 – 15			
(Larisa Voitova,
Rotaļu istaba
7 – 9 g.v.			
15.05 – 16.30			
Inga Vrubļevska)		
9 – 15 g.v.			
16.35 – 18.30			
Zvanu ansamblis
Skolas iela 2,
14 – 25 g.v.
17 – 21			
17 – 21		
«Accelerando»
Muzikālā fabrika					
(Linda Liepa, Agrita Loca)

Sestd.

Ēka, telpa

Vecums

Pirmd.

Otrd.

Trešd.

Ceturtd.

Piektd.

12 – 12.40
13 – 13.40
10 – 10.50
11 – 11.50
14 – 14.50
15 – 15.50
12 – 13.30
13.30 – 15
10 – 11.55

Praktiskās iemaņas
Pulciņš, pedagogs
Ēka, telpa
Vecums
Pirmd.
Otrd.
Trešd.
Ceturtd.
Piektd.
Sestd.
Tehniskā modelēšana
Skolas iela 2, Cehs 1. – 4.kl.
14 – 15.55		
14 – 15.55		
14 – 15.55
(Andulis Krūmiņš)
Kokapstrāde
Skolas iela 2, Cehs no 5.kl.
16 – 19		
16 – 19		
16 – 19
(Andulis Krūmiņš)						
Hobijlietu fabrika
Skolas iela 2, Cehs no 4.kl.		
14 – 18		
14 – 18		
(Jānis Aizups)						
Mājokļa dizains
Skolas iela 2, JIP
no 8.kl.
16 – 19		
16 – 19			
(Rūta Bozoviča)						
Trases automodelisms
Skolas iela 2, Trase no 3.kl.		
14 – 18		
14 – 18
14 – 18 turpinātāji
(Māris Kalniņš)							
Datorgudrības
Pasta iela 32,
2. – 7.kl. I
15 – 16.30				
15 – 16.30
(Uģis Pekša)
Datorklase
2. – 7.kl. II
16.40 – 18.10				
16.40 – 18.10
		
2. – 7.kl. III		
15 – 16.30		
15 – 16.30		
		
no 8.kl. I
18.10 – 20				
18.20 – 20
		
no 8.kl. II		
16.40 – 18.10		
16.40 – 18.10		
		
no 8.kl. III		
15 – 16.30		
18.20 – 20		
Robotikas pamati
Skolas iela 2,
no 5.kl.
15 – 18		
15 – 18			
(Ivars Bahmanis)
Stikla salons						
Pulciņš, pedagogs
Ēka, telpa
Vecums
Pirmd.
Otrd.
Trešd.
Ceturtd.
Piektd.
Dabas draugu klubs
Skolas iela 2,
6 – 14 g.v.
13 – 16
13 – 16		
13 – 16
13 – 16
(Māra Mangusa)
Dabas bēniņi						
Sporta tūrisms, alpīnisms Institūta iela 9
5. – 9.kl.
16 – 20		
Izbraukumi (BJC			
un klinšu kāpšana		
10. – 12.kl.			
«Daugmale», 		
16 – 20
(Normunds Hofmanis)					
sacensības)			
Brīvā laika klubs «Pietura» Skolas iela 2, Trase 6 g.v. – 15 g.v.
14.30 – 18.30		
14 – 18		
14 – 19
(Artūrs Spīķis)							
Klubs «Puķuzirnītis»
Skolas iela 2,
1. – 9.kl.
15 – 18			
15 – 18		
(bērniem ar īp.vajadzībām) Ādmiņu istaba					
(Dace Vitkus)
«Lediņu bitītes» (bērniem Nometne «Lediņi»			
ar īp.vajadzībām) (Inta				
Pirmā tikšanās 9. augustā plkst.14 «Lediņos»
Anstrate, Irēna Dominiece,
Spīdola Ozoliņa)

Sestd.

Pulciņš, pedagogs
Ēka, telpa
Vecums
Pirmd.
Otrd.
Trešd.
Ceturtd.
Piektd.
Bēbīšu skola
Pasta iela 32,
pirmais dzīves gads			
9.30 – 11			
(Laura Tabunova)
Rotaļu istaba
otrais dzīves gads			
11 – 12.30			
		
otrais dzīves gads					
11 – 12.30
		
trešais dzīves gads					
9.30 – 11
Rīta komplekss
Pasta iela 32
trešais dzīves gads		
10 – 10.25		
10 – 10.25
(3 – 4 g.v.)		
I grupa		
(Rotaļu istaba)		
(Rotaļu istaba)
Vineta Vīgante (valoda,				
10.30 – 10.55		
10.30 – 10.55
runa), Ilze Ungure				
(Valodu klase)		
(Valodu klase)
(pirkstiņdarbi)				
11 – 11.45 (zāle)		
11 – 11.45 (zāle)
		
trešais dzīves gads		
10 – 10.25		
10 – 10.25
		
II grupa		
(Valodu klase)		
(Valodu klase)
				
10.30 – 10.55		
10.30 – 10.55
				
(Rotaļu istaba)		
(Rotaļu istaba)
				
11 – 11.45 (zāle)		
11 – 11.45(zāle)
		
ceturtais dzīves gads		
11 – 11.25		
11 – 11.25
		
I grupa		
(Rotaļu istaba)		
(Rotaļu istaba)
				
11.30 – 11.55		
11.30 – 11.55
				
(Valodu klase)		
(Valodu klase)
				
12 – 12.45 (zāle)		
12 – 12.45 (zāle)
		
ceturtais dzīves gads		
11 – 11.25		
11 – 11.25
		
II grupa		
(Valodu klase)		
(Valodu klase)
				
11.30 – 11.55		
11.30 – 11.55
				
(Rotaļu istaba)		
(Rotaļu istaba)
				
12 – 12.45 (zāle)		
12 – 12.45 (zāle)
Rīta komplekss
Pasta iela 32,
piektais dzīves gads 10 – 10.55		
10 – 10.55		
10 – 10.55
(5 g.v.) (Vineta Vīgante, Valodu klase,		
(Rotaļu istaba)
Ilona Brizga,
Rotaļu istaba, zāle		
11 – 11.50		
11 – 11.50		
11 – 11.50
Siāra Vīgante)			
(Valodu klase)		
(Valodu klase)		
(Valodu klase)
			
12 – 12.55 (zāle)		
12 – 12.55 (zāle)		
12 – 12.55 (zāle)
«Riti raiti, valodiņa»
Pasta iela 32,
3 – 6 g.v.		
10 – 13		
10 – 13		
(Ieva Dresmane)
dir. kabinets			
(individuāls		
(individuāls
				
sadalījums)		
sadalījums)
«Kustīgās notiņas»
Skolas iela 2,
3 – 5 g.v.
16.15 – 17			
16.15 – 17		
(Agrita Loca)
Dziesmu klēts					
«Ziķerpēcpusdiena»
Skolas iela 2,
3 – 5 g.v.
15 – 18					
(Ina Bauremeistere,
Dabas krātuve					
Zane Leikuma)
Angļu valoda mazajiem Pasta iela 32,
5 – 7 g.v. I grupa
15.30 – 16.25					
(Inese Saulīte)
dir. kabinets,		
(dir. kabinets)					
Valodu klase
5 – 7 g.v. II grupa
16.30 – 17.30					
			
(dir. kabinets)					

Sestd.

Pulciņš, pedagogs
Jauniešu klubs
(Zane Leikuma)
Sevis izzināšana un
harmonija (Sanita Blūma)
Teātra sports (Uģis Točs)

Sestd.

Izbraukumi
(sacensības),
«Lediņi»

Pirmsskolas vecuma bērniem

10 – 11.25
11.30 – 12.55
13 – 15

Sestd.

Tautas deju kolektīvi
Pasta iela 32, zāle «Jundēns» 4. – 5.kl. 14.30 – 15.50		
14.30 – 15.50			
«Dunduriņi»,
Jauno dalībnieku
«Jundari» vsk.
16 – 17.50		
16 – 17.50
«Jundaliņi»,
uzņemšana notiek, «Jundaliņi» 1.kl.
18 – 18.50		
18 – 18.50			
«Jundēns»,
saskaņojot ar
«Jundaliņi» 6 – 7 g.v.
19 – 20		
19 – 20
«Jundari»
skolotāju.
«Jundaliņi» 2. – 3.kl.		
14.30 – 15.50		
14.30 – 15.50		
(Madlēna Bratkus,		
«Jundēns» 6. – 8.kl.		
16 – 17.50		
16 – 17.50
Guna Vanaga)		
«Dunduriņi» 3 – 4 g.v.		
18 – 18.50		
18 – 18.50
		
«Jundaliņi» 5 – 6 g.v.		
19 – 20		
19 – 20
Līnijdejas
Skolas iela 2,
iesācēji no 7 g.v.			
16 – 17		
15 – 16
(Siāra Vīgante)
Deju rūme				
Skolas iela 2		
Pasta iela 32
Pasta iela 32, zāle turpinātāji no 7 g.v.			
15.30 – 16		
14.30 – 15
					
Skolas iela 2		
Pasta iela 32
		
Pamatgrupa			
17 – 19		
16 – 18			
		
«Step by step»			
Skolas iela 2		
Pasta iela 32
Sarīkojumu deju grupa
Skolas iela 2, Deju 16 – 25 g.v.
20.30 – 22		
20 – 21.30			
(Liene Ķince,
rūme/Raiņa iela 14, 		
Skolas iela 2		
Raiņa iela 14
Agnese Lāčauniece)
mazā zāle
Mūsdienu deju studija
Raiņa iela 14
3 – 25 g.v.			
Uzņemšana studijā:			
«Benefice» (Annika					
turpinātāji – 5. septembrī plkst.14 – 19
Andersone, Inita Upmale,					
iesācēji – 6. un 8. septembrī plkst.14 – 19			
Annija Laimiņa)
Aerobika
Skolas iela 2,
16 – 25 g.v.
19 – 20.30		
19 – 20 fiziskā		
19 – 20.30
(Agnese Lāčauniece)
Deju rūme				
nod.
Baleta pamati
Skolas 2, Deju rūme 1. – 4.kl.		
17 – 17.55
18 – 20			
(Liene Ķince)
/Raiņa 14, mazā zāle			
Skolas iela 2
Raiņa iela 14
Klasiskā deja (balets)
Skolas iela 2,
no 16 g.v.
17 – 18.50
18 – 19.50				
(Liene Ķince)
Deju rūme						
Vēderdejas
Skolas iela 2,
1. – 5.kl.				
15 – 16 Skolas 18 – 19 Pasta
(Sintija Šteinkopfa)
Deju rūme					
iela 2
iela 32
Pasta iela 32, zāle no 6.kl.				
16 – 16.55
19 – 20
						
Skolas iela 2 Pasta iela 32
		
no 18 g.v.					
19 – 21

Lietišķā un vizuālā māksla

Pulciņš, pedagogs
Ēka, telpa
Vecums
Pirmd.
Otrd.
Trešd.
Ceturtd.
Piektd.
Radošā darbnīca
Skolas iela 2,
1. – 6.kl. iesācēji		
13 – 17		
13 – 17		
(Ilze Jaunzeme)
Radošā darbnīca
1. – 6.kl. turpinātāji				
13 – 17
13 – 17
Mīļmantiņu darbnīca
Skolas iela 2, JIP
no 7 g.v.
13.30 – 16		
13.30 – 16			
(Rūta Bozoviča)							
Stikla māksla
Skolas iela 2,
iesācēji no 2.kl.		
14.30 – 18			
14.30 – 18
(Laura Vizbule)
Stikla salons
turpinātāji		
14.30 – 18			
14.30 – 18
Ādas plastika
Skolas iela 2,
iesācēji 3. – 12.kl.		
14 – 19				
(Sarmīte Tauriņa)
Ādmiņu istaba
turpinātāji 3. – 12.kl.			
14 – 19		
14 – 18
Keramika
Skolas iela 2,
no 3 g.v. apmeklējums 13 – 19
13 – 19
13 – 19
13 – 19
13 – 19
(Ilona Brizga)
Ceplis
2 reizes nedēļā
«Tek – Stiliņš»
Skolas iela 2,
no 2.kl.			
14.30 – 17		
14.30 – 17
(Mārīte Jevstigņejeva)
Mākslas studija
Mākslas studija
Skolas iela 2,
pirmsskola
13 – 14.55			
13 – 14.55		
(Ilze Ungure)
Mākslas studija
1. – 3.kl.
15 – 16.55			
15 – 16.55		
		
4. – 7.kl.
1. grupa 17 – 			
1. grupa 17 – 		
			
17.50			
17.50
		
2. grupa 18 – 			
2. grupa 18 – 		
			
18.50			
18.50
Floristika
Skolas iela 2,
no 1.kl.		
14.30 – 18.30		
14:30 – 18:30		
(Santa Polīte)
Dabas krātuve					

Jāpiebilst, ka līdz ar jauno mācību gadu
klāt nākušas ne tikai nodarbības – vasarā
veikti arī dažādi remontdarbi. Tā «Jundas»
ēkā Skolas ielā gaitenī veikts kosmētiskais
remonts, izremontēta «Dabas krātuve»
jeb floristikas kabinets, bet Pasta ielas ēkā
datorklase no pirmā stāva pārcelta uz otro,
lejā ierīkojot garderobi dejotājiem. Līdz ar
to zvanu ansamblim un «Kustīgajām notiņām» nodarbības notiks Skolas ielā. Bet
Raiņa ielas ēkā, kuru galvenokārt apdzīvo
mūsdienu deju studija «Benefice», iznomātājs nomainījis grīdas segumu un nokrāsojis
gaiteņa sienas. «Visi apstākļi un vide ir darbam piemēroti, materiālā bāze sagatavota,
atliek vien gaidīt audzēkņus. Arī šāgada
moto ir «Iestaigā savu «Jundas» taku!»,
tāpēc aicinu ikvienu bērnu un jaunieti atrast
sevī kādu talanta dzirkstelīti un to aizšķilt
– piepildīt, attīstīt, pilnveidot «Jundā» pie
aizrautīgiem sava darba fanātiķiem – mūsu
pedagogiem,» aicinot darboties «Jundā»,
saka direktore I.Jaunzeme.

Klubi

Dejas
Pulciņš, pedagogs

izzināt sevi un sakārtot domas, uzzināt, kā
veidot veselīgas, harmoniskas savstarpējās
attiecības, izprast savu rīcību, attieksmi, reakciju, atrast līdzsvaru un harmoniju starp
daudzām emocijām,» stāsta direktore. Bet,
lai gūtu pieredzi pasākumu un starptautisku projektu organizēšanā, jaunieši aicināti
darboties Jauniešu klubā.
Jau otro gadu uz nodarbībām «Jundā»
gaidīti arī bērni ar īpašām vajadzībām. Proti,
darbu turpinās gan klubs «Puķuzirnītis»
Skolas ielā, kur bērni var veidot rokdarbus,
gan «Lediņu bitītes» daudzfunkcionālajā
atbalsta centrā bērniem ar īpašām vajadzībām «Lediņos», kas apvieno interesantu
brīvā laika pavadīšanu, Montesori atveseļošanās kabineta apmeklējumu un taktilo
stimulāciju.
Pedagogu kolektīvu šogad lielas pārmaiņas neskar un komandai ir pievienojušies
vien divi jauni skolotāji: «Ziķerpēcpusdienu»
vadīs Ina Bauermeistere, bet «Robotikas
pamatus» – Ivars Bahmanis.

Sestd.

Jauniešiem

Ēka, telpa
Skolas iela 2, JIP

Vecums
Pirmd.
no 15 g.v.		

Otrd.
Trešd.
15 – 19		

Ceturtd.
Piektd.
15 – 19		

15.30 – 16.25
(Valodu klase)
16.30 – 17.30
(Valodu klase)

Skolas iela 2,
no 18 g.v.			
15.30 – 18.30			
Muzikālā fabrika						
Skolas iela 2,
7. – 9.kl.		
14.30 – 15.30				
Deju rūme
9. – 12.kl.		
15.30 – 17				

Valodas

Pulciņš, pedagogs
Ēka, telpa
Vecums
Pirmd.
Otrd.
Trešd.
Ceturtd.
Piektd.
Latviešu valodas klubs
Skolas iela 2,
1.kl.
14.30 – 15.25		
14.30 – 15.25			
(Aija Rindjonoka)
Radošā darbnīca
2.kl
15.30 – 16.25		
15.30 – 16.25			
		
3.kl
16.30 – 17.25		
16.30 – 17.25			
Angļu valoda
Pasta iela 32,
1. – 2.kl
17.45 – 18.45					
(Inese Saulīte)
Valodu klase					
Angļu valoda
Pasta iela 32,
7. – 12.kl.						
Valodu klase						
Angļu valoda
Pasta iela 32,
3. – 4.kl.
15 – 15.55		
15 – 15.55			
(Elīna Ņinkovska)
Valodu klase
4. – 5.kl.		
15.30 – 16.25		
15.30 – 16.25		
		
5. – 6.kl.
16 – 17		
16 – 17			
		
5. – 6.kl.		
16.30 – 17.30		
16.30 – 17.30

Sestd.

17.35 – 18.35

Ceturtdiena, 2011. gada 25. augusts

Uz Ameriku nebrauks

Noskaidrota strītbola komanda, kura dosies
uz ASV – «Ghetto Basket» sezonas četru labāko komandu superturnīrā 1. vietu izcīnīja
un Andra Biedriņa dāvāto ceļazīmi uz NBA
spēli Ņujorkā ieguva komanda «Mazais»,
finālsērijā ar 2:1 uzveicot Jelgavas «Armet»
(Gatis un Andris Justoviči, Edgars Krūmiņš,
Arvis Vālodze). «Armet» vēl ir cerības doties
uz pasaules čempionātu Maskavā – šodien
Rīgā tiks izcīnīta viena biļete –, pastāv arī
iespēja čempionātā piedalīties kā organizatoru uzaicinātajai komandai. Jāpiebilst, ka
27. augustā pulksten 11 pie Sporta halles
notiks Jelgavas strītbola čempionāta 3.
kārta. Sacensības 3:3 un 1:1 notiks šādās
vecuma grupās: meitenes un zēni līdz 16
gadiem; jaunietes un jaunieši virs 17 gadiem. Pieteikšanās – no pulksten 10.30.

Svētki «Rullītī»

Sestdien, 27.
augustā, sporta un atpūtas
kompleksā
«Rullītis» notiks Tehnisko
sporta veidu
svētki Jelgavā.
Šajā sezonā tā ir viena no pēdējām iespējām ļauties ātruma, adrenalīna un azarta
izjūtām, tāpēc autosporta entuziasti aicināti gan piedalīties, gan skatīties. Pulksten
10 – reģistrācija; 10.30 – autoorientēšanās,
kartinga turnīrs; 13 – reģistrēšanās; 13.30
– drifts; 15.30 – reģistrēšanās; 16 – dragreiss; 19 – izdzīvošana; 20 – apbalvošana.
Reģistrēties un sīkāku informāciju var iegūt
mājas lapā: www.jtsvc.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports

Uzņem no četru gadu vecuma Startē junioru čempionātā
Karatē klubs «Shinri» uzņem jaunus dalībniekus, sākot no četru gadu vecuma.
Treniņi notiek Jelgavas Sporta hallē (Mātera ielā 44a) un Jelgavas 2. pamatskolā
(Sarmas ielā 2). 4 – 6 gadus veci bērni
apgūst vispārattīstošus vingrinājumus,
pareizu elpošanu un tradicionālā karatē
bāzes vingrinājumus. 7 – 9 gadus veci bērni
mācās karatē pamatus, etiķeti, uzlabo savu
koordināciju, elastību un manevrētspēju.
10 – 14 gadus vecie audzēkņi jau aktīvi piedalās Latvijas, Baltijas un pasaules karatē
čempionātos. Vecāki jaunieši var izvēlēties
tradicionālā novirziena karatē vai karatē
pašaizsardzībai un savas fiziskās formas
uzlabošanai. Maksa mēnesī – no 10 līdz
20 latiem. Plašāka informācija mājas lapā:
www.skdun.lv.

Svētdien no Īrijas galvaspilsētas Dublinas atgriezīsies Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra pārstāvis Jānis Rende, kurš
šobrīd piedalās Eiropas čempionātā
boksā junioriem. Jāņa treneris
Aleksandrs Knohs norāda, ka
J.Rende pirmo cīņu uzvarēja
un iekļuva ceturtdaļfinālā,
kurā pretī viņam stāsies
bulgārs. «Ja šo cīņu Jānis
uzvarēs, vismaz bronzas
medaļu būs ieguvis,» norāda
treneris. Jāpiebilst, ka J.Rende
startē smagajā
svarā – virs 90
kilogramiem.

Cerības uz olimpiādi vēl paliek
 Ilze Knusle-Jankevica

No pasaules čempionāta smaiļošanā un kanoe airēšanā atgriezušies mūsu sportisti. Lai
gan jelgavniekiem kvalificēties
olimpiskajām spēlēm neizdevās, viņi uzrādīja ļoti labus
rezultātus. «Ņemot vērā, ka
čempionātā piedalījās 94 valstis
un mēs nekādi nevaram sevi
saukt par profesionāļiem – tādi
amatieri vien esam –, gribu
teikt, ka Latvijas airētāju rezultāti ir izcili, jo teju visi uzrādīja
savus labākos laikus,» rezumē
trenere Lelde Laure.
No jelgavniekiem visaugstākais rezultāts
– kanoe divniekam Gatim Prankam un
Antonam Knesim – 200 metros 7. vieta.
«Šosezon nomainījām airus – izvēlējāmies
tādus, ar kādiem līderi brauc jau gadus
trīs, ar īsākām, bet platākām lāpstiņām.
Tas mums ļāvis pielikt starta uzrāvienā un
ātrumā distancē. Tāpat esam pamācījušies
sadarboties un nu varam iegriezt ātrāku
tempu – ja agrāk veicām ap 75 īrieniem
minūtē, nu mūsu temps ir ap 90 īrieni
minūtē,» stāsta G.Pranks. Tiesa, olimpiskajā distancē – 1000 metros – šim duetam
nepaveicās. Iemesls – neveiksmīga izloze un
pretvējš. G.Pranks norāda, ka no katra pusfināla finālam kvalificējas trīs laivas, tāpēc
šogad neveiksmīgas izlozes dēļ «aiz borta»
palikuši pat spēcīgie kanādieši, francūži,
poļi. «Rezultāti visiem bija tiešām augsti.

Piemēram, Gatis un Antons 200 metros apsteidza rumāņus, kuri 500 metru distancē
kļuva par pasaules čempioniem,» norāda
trenere. Arī smaiļotājs Mārtiņš Upītis,
kuram olimpiskajos 200 metros ir 12. vieta,
spriež, ka tik ātri vēl nebija braucis.
Sportistus Ungārijas pilsētā Segedā
sagaidīja īsta vasara – dienā gaiss iesila pat
līdz 40 grādiem. Tas mazliet traucējis. Otrs
traucējošais faktors – milzīgā ažiotāža, ka
čempionāts ir arī atlase uz olimpiādi, pat
čempionāta devīze vēsta, ka tas ir ceļš uz
Londonu. «Tur bija drudžaina atmosfēra,
un es pat raudāju. Gata un Antona 200
metru finālā noskatījos tikai startu un pagriezu muguru – nespēju to izturēt,» stāsta
trenere. Viņa piebilst, ka Ungārijā airēšana
ir ļoti populāra un bijis ļoti daudz skatītāju,
kas jūt līdzi savas vai tuvējo valstu sportistiem. «Neskatoties uz to, ka sacensības
notika ārpus pilsētas un biļete maksāja 35
eiro, skatītāju bija ļoti daudz – hokeja klubs
«Rīgas Dinamo» tik daudz nespēj savākt.
Un finālā Gatis un Antons vēl brauca pa
devīto celiņu, kas iet gar pašām tribīnēm,»
tā L.Laure.
Tagad atliek gaidīt maiju, kad būs otrā
atlase olimpiskajām spēlēm. Tiesa, vēl nav
skaidrs, vai tā notiks Eiropas čempionāta
gaitā vai atsevišķi. «Mums būtu labāk, ja
atlase notiktu atsevišķi – tas būtu godīgāk,
turklāt mazinātu iespēju, ka kāds tiek
izspiests sistēmas, nevis savu spēju un
rezultātu dēļ,» tā L.Laure, piebilstot, ka
lielākā daļa olimpiādei jau kvalificējušos
airētāju ir tieši eiropieši. Gan M.Upītis, gan
kanoistu duets ir gatavi mēģināt vēlreiz,
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Sporta pasākumi
 25. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2011» 12. kārta
(Kalnciema vidusskolā).
 27. augustā pulksten 10 – DAD Jelgavas čempionāta 3. posms driftā, dragreisā, autoorientēšanās (sporta kompleksā
«Rullītis»).
 27. augustā pulksten 11 – Jelgavas
čempionāta strītbolā 3. kārta (pie Sporta
halles).
 27. augustā pulksten 17 – Latvijas
vīriešu basketbola izlases pārbaudes spēle
ar Lielbritānijas izlasi (ZOC).
 29. augustā pulksten 14 – LČ spēle
futbolā U-16: JFC «Jelgava» – FK «Ventspils
OC» (ZOC).
 31. augustā pulksten 11 – Zemgales
jaunatnes čempionāts futbolā U-16: JFC
«Jelgava» – FK «Salaspils» (ZOC).
 1. septembrī pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2011» 13. kārta
(Tetelē).
 3. septembrī pulksten 10 – Latvijas
Novusa federācijas veterānu čempionāts
sievietēm (ZOC).
 3. septembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas biljarda čempionāta 9. kārta (6.
vidusskolā).
 3. septembrī pulksten 19 – otrās
kārtas atlases spēle volejbolā 2012. gada
Londonas Olimpiskajām spēlēm: Latvija
– Ungārija (ZOC).
 5. septembrī pulksten 19 – draudzības spēle futbolā: FK «Jelgava» – Latvijas
U-19 izlase (ZOC).

Meklē darbu
Kanoisti Gatis Pranks un Antons Knesis pasaules čempionātā startēja
trīs disciplīnās. Vislabāk viņiem veicās 200 metros – 7. vieta. Diemžēl šī
nav olimpiskā distance, tāpēc izšķirošie notikumi mūsu duetam gaidāmi
nākamgad, kad vēl būs iespējams kvalificēties Londonas Olimpiskajām
spēlēm 1000 metros.
Foto: no G.Pranka personīgā arhīva
bet trenere ir strikta: «Ja vajadzēs iet uz
visu banku, Gatim būs jāairē arī tūkstotis
vieniniekiem.» Viņas nostāju vēl jo vairāk
stiprina jau gūtais pierādījums, ka ir jāstartē
maksimāli daudz distancēs un jāmēģina,
nevis jāturas pie vienas.
Čempionātā olimpiskajām spēlēm 200
metros kvalificējās smaiļotāji Krists Straume un Aleksejs Rumjancevs.

Disciplīna

Gatis Pranks/Antons Knesis 1000 m kanoe
500 m kanoe
200 m kanoe
Mārtiņš Upītis
200 m smaiļošana
Romans Astapovs
200 m kanoe
Elīna Ēdole
200 m kanoe

Sieviete meklē darbu. Tālrunis 26776489.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 20333489,
63028129.

Jelgavnieku sniegums PČ
Sportists

Humanitārā profila skolotājs – vasaras sezonā.
Varu pasniegt privātstundas krievu un vācu
valodā, tulkot, kā gids organizēt ekskursijas pa
Jelgavu, Rundāles pili. Tālrunis 26872900.

Vieta
15.
12.
7.
12.
21.
16.

Autovadītājs. B, C, D1 kategorijas, stāžs 18
gadi. Tālrunis 26190019.

Piedāvā darbu
SIA «AP&AR» meklē celtniekus(-ces), mūrniekus(-ces), namdarus(-es), metinātājus(-as),
kuri spēj patstāvīgi strādāt, bez kaitīgiem
ieradumiem. Piedāvājam labu atalgojumu.
Darbs Vidzemē. Tālrunis 25522446.
SIA «Alvima» piedāvā darbu
galdniekiem(-cēm). Tālrunis 26011847.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T. 20371498, 26596934.
Pērk meža īpašumus.
Cena no 1000 – 5000 Ls/ha. Tel. 29161998.
Metāllūžņus (visu veidu). Braucam pakaļ.
T.26984528
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba – zelta monētas, ikonas un mēbeles. T.27166669.

Pārdod
2-ist. dzīvokli ar malkas apkuri 6. līnijā.
T. 29772776
Apkures briketes. Pārdodam augstas
kvalitātes Igaunijas kūdras un kokskaidu
briketes. Tel. 28828288
Malka. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160
Uzstādu jaunus dzinējus 7,5 Zs Mtz-05 un
Mb-1 motoblokiem. Tālr. 22434304

Aizsaulē aizgājuši
ANASTASIJA JAKUBOVA (dz. 1926. g.)
ULDIS DUHNOVSKIS (dz. 1953. g.)
KRISTAPS BITĒNS (dz. 1983. g.)
VERONIKA ELBE (dz. 1923. g.)
MIĶELIS PLŪKSNIS (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 25.08. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ANNA JERMOLOVIČA (dz. 1920. g.).
Izvadīšana 25.08. plkst.11.30 Bērzu
kapsētā.
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29. augusts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1262.sērija.
9.25 «Mantiniece ar sirdsapziņu». Mākslas filma. 2005.g.
11.10 «Es – savai zemītei».*
11.40 «Eirobusiņš».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Montija Dona itāļu dārzi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Šeit un tagad».*
15.05 «Ilgās atvadas». Dokumentāls filma.
16.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentālu filmu seriāls.
33.sērija.
16.40 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas filmu
seriāls. 11. un 12.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1262.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». LTV seriāls.
54.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Latvijas atdzimšanas vēsture». Stāsta I.Godmanis
un J.Bojārs.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Viss notiek».
23.45 «Garīgā dimensija».*
0.15 «De facto».*
0.55 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 392.sērija.
10.15 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 10.sērija.
11.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 42.sērija.
12.00 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 2.daļa.
13.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Tiešraide
no Dienvidkorejas.
16.00 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
16.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 42.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 392.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.*
20.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 109.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «SeMS».*
23.50 «Neskaties atpakaļ!» Mistikas drāma. 2009.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 84.sērija.
10.05 «Maskas dēls». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
12.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 188.sērija.
15.10 «Mans draugs mērkaķēns 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.35 «112». Vācijas seriāls. 77.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 16.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 183.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 184.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
22.50 Nike Riga Run apskats.
23.05 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». Seriāls. 5.sērija.
0.15 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 17.sērija.
1.10 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Sastrēgumstunda». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 183. un 184.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 14.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 70.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 33.sērija.
7.05 «Ledus pavēlnieks». Latvijas anim. f.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 84. un 85.sērija.
9.00 «Neuzveicamais banzuke».*
9.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.20 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Televeikala skatlogs».
11.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 278.–280.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 19.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 156.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 153. un 154.sērija.
18.00 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 382.sērija.
21.00 «Kobra 15». Seriāls. 7.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 14.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 10.sērija.
23.55 «Nekā personīga».*
0.55 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 9.sērija.
1.45 «Atkal neprecēti». Seriāls. 6.(sezonas noslēguma) sērija.
2.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 19.sērija.
2.50 «Tekila un Boneti». Seriāls. 14.sērija.
3.40 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 70.sērija.

4.25 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
4.50 «Leons». Animācijas seriāls. 14.sērija.

30. augusts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1263.sērija.
9.25 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma.
5.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.15 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.*
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Viss notiek».*
13.50 «Latvija var!»*
14.20 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Tērvetes dabas
parks.*
14.30 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 39.(noslēguma) sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Pasmaidi, draugs!» Animācijas filma.
15.55 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 33.sērija.
16.20 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas filmu
seriāls. 13. un 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1263.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». LTV seriāls.
55.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas atdzimšanas vēsture». Stāsta A.Bērziņš,
A.Čepānis, R.Pauls.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Francijas dokumentāla filma. 2008.g. 1.daļa.
23.00 «Naudas zīmes».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
pedagoģe, LU rektore Evija Papule. Tiešraide.
0.10 «Kad stārķis palidojis garām». 5.sērija.
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 393.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 3». 1.sērija.
11.45 «Sprādzienizturīgs audums». Dok. f.
12.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.*
12.30 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
13.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Tiešraide
no Dienvidkorejas.
16.00 Pasaules kausa izcīņa hokejā jauniešu komandām.
HK Rīga – NAHL.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 393.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.*
20.00 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
20.05 «Tavs auto».
20.35 «Autosporta programma nr.1».
21.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 7.sērija.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 110.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Motociklisti».*
23.40 «Tiksimies Tartu».
0.10 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 85.sērija.
10.05 «Dzimis brīvībai». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1995.g.
12.05 «Supernatural 2». Seriāls. 20. un 21.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 189.sērija.
15.10 «Mans draugs mērkaķēns 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 78.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 17.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 185.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 186.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mīlestības garais dancis». Melodrāma. 2004.g.
23.00 «Solītā paradīze». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
0.55 «Sastrēgumstunda 2». Spraiga sižeta komēdija. 2001.g.
2.25 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». ASV seriāls. 5.sērija.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 185. un 186.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 15.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 71.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 34.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 1.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 86. un 87.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 6». 382.sērija.
9.40 «Kobra 15». 7.sērija.
10.45 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.05 «Televeikala skatlogs».
11.20 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 281.–283.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.40 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 20.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 157.sērija.

tv programma
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 155. un 156.sērija.
18.00 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 383.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». Seriāls. 33.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 14.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 26.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 10.sērija.
0.55 «Paldies par pirkumu! 2». Seriāls. 4. un 5.sērija.
1.45 «Cīņas likums 2». Seriāls. 20.sērija.
2.30 «Tekila un Boneti». Seriāls. 15.sērija.
3.20 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 71.sērija.
4.05 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 157.sērija.

31. augusts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1264.sērija.
9.25 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma.
6.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.40 «Jauna nedēļa».*
11.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.55 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.40 «100. panta preses klubs».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Naudas zīmes».*
14.10 «Suņu vīrs un Tille». LTV videofilma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 19.
un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1264.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». LTV seriāls.
56.(noslēguma) sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas atdzimšanas vēsture». Stāsta I.Bērziņš
un A.Vilcāns.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Zebra».
23.30 «Vides fakti».*
24.00 «Izvēlies zaļi!»*
0.30 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 394.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 2.sērija.
11.45 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
12.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. 20 km
soļošana sievietēm.
13.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.*
14.05 «Krasta apsardze». Seriāls. 43.sērija.
15.00 Pasaules kausa izcīņa hokejā jauniešu komandām.
HK Rīga – Krasnaja armija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 394.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.(noslēguma) sērija.*
20.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.35 «Ātruma cilts».
21.05 «Mācoties no kļūdām. Debesskrāpji». Dokumentāla filma.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 111.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Londonieši». Polijas seriāls. 23.sērija.
0.05 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. 20 km
soļošana sievietēm.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 86.sērija.
10.05 «Mazie milži». Piedzīvojumu komēdija ģimenei. 1994.g.
12.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 22.sērija.
13.05 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 190.sērija.
15.10 «Mans draugs mērkaķēns 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 79.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 18.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 187.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 188.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Tilts uz Terabitiju». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2007.g.
23.00 «Pusnakts piegāde». Romantiska komēdija. 1998.g.
0.40 «Solītā paradīze». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
2.20 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 187. un 188.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 16.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 72.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 35.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 2.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 19.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 25. augusts
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 88. un 89.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 6». 383.sērija.
9.40 «Melu teorija 2». 20.sērija.
10.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 85.sērija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Jā, dārgā! 2». 29. un 30.sērija.
13.00 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 21.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 158.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 157. un 158.sērija.
18.00 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 384.sērija.
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
22.10 «Medību nacionālās īpatnības» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1995.g.
0.05 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2011.
Francija – Latvija.
1.45 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 158.sērija.
2.35 «Cīņas likums 2». Seriāls. 21.sērija.
3.20 «Tekila un Boneti». Seriāls. 16.sērija.
4.10 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 72.sērija.

1. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1265.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 1.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.*
12.15 «Zebra».*
12.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Baltijas jūras piekraste». Zviedrija. Dokumentāla filma.
13.45 «Province».*
14.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 21.
un 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1265.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 1.sērija.
19.20 «Joka pēc alfabēts». Animācijas filma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Profesija uz mūžu». Viena diena skolotājas dzīvē.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Joka pēc alfabēts». Karaoke.
21.20 «Diāna». Dokumentāla filma.
22.05 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 2.sērija.
22.50 «Kinotēka».
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
pedagoģe, LU rektore Evija Papule. Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 395.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 3». 3.sērija.
11.45 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok. f.
12.00 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.(noslēguma) sērija.*
12.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Tiešraide
no Dienvidkorejas.
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 44.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 395.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.*
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.50 «Tīņu sirdis». Francijas dokumentāla filma. 2009.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 112.sērija.
22.55 «SeMS».*
23.35 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 87.sērija.
10.05 «Kur laime iesākas». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Ko vēlas meitene». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 191.sērija.
15.10 «Mans draugs mērkaķēns 2».
Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 80.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 19.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 189.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 190.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 TIEŠRAIDE! «Latvijas izcilnieki 2011». Izcilāko
skolēnu apbalvošanas ceremonija.
23.00 «Censoņas». ASV piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
1.05 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 18.sērija.
1.55 «Pusnakts piegāde». Romantiska komēdija. 1998.g.
3.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 189. un 190.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 17.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 73.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 36.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 3.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 90. un 91.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 6». 384.sērija.
9.40 «Radu būšana 4» (ar subt.). 15.sērija.
10.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 86.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Jā, dārgā! 2». 31.sērija.
12.45 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.35 «Cīņas likums 2». Seriāls. 22.(sezonas noslēguma) sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 159.sērija.
15.40 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 159. un 160.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 385.sērija.
21.00 TV pirmizrāde! «Vakara pasakas».
Ģimenes komēdija. 2008.g.
23.00 «Kinomānija».
23.40 «Specvienība 4». Seriāls. 3.sērija.
0.40 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2011.
Latvija – Serbija.
2.25 «Supernova». Katastrofu filma. 2005.g. 1.sērija.
3.55 «Tekila un Boneti». Seriāls. 17.sērija.
4.50 «Nakts joki».

2. septembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 10.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 2.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 1.sērija.
11.25 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 29.sērija.
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Jūras ērglis». Dokumentāla filma.
14.25 «Folkloras programma Klēts piedāvā...»
Mazsalacas stāsti.*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 23.
un 24.sērija.
16.15 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
16.35 «Atgriešanās». Seriāls. 10.sērija.
17.30 11.Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu
aģitācija. Raidlaika izloze.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».*
19.30 «Mēs?» Latvijas dokumentāla filma. 5.sērija Cīņa
līdz galam.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 2.sērija.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 2.sērija.

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 396.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 3». 4.sērija.
11.45 «Mana virtuālā sirds». Dok. f.
12.00 «Krasta apsardze». Seriāls. 45.sērija.
12.50 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
13.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Tiešraide
no Dienvidkorejas.
15.30 Pasaules kausa izcīņa hokejā jauniešu komandām.
HK Rīga – Tatranski VLCI (Slovākija).
17.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
17.40 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā U-21
izlasēm. Latvija – Francija.
19.40 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Gruzija – Latvija.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 113.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Zveja» (ar subt.).
23.40 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
1.15 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 88.sērija.
10.05 «Solo dēlam». Austrijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Censoņas». ASV piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 192.(sezonas
noslēguma) sērija.
15.10 «Mans draugs mērkaķēns 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 81.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 20.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 191.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 192.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 TV pirmizrāde! «Taksi 4». Francijas komēdija. 2007.g.
22.50 «Seksa brauciens». ASV komēdija. 2008.g.
1.00 «Vadīt dzīvi». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
2.35 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 41. un 42.sērija.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 191. un 192.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 25. augusts

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 18.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 74.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 37.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 4.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 92. un 93.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 6». 385.sērija.
9.40 «Smieklīgākie videokuriozi 8».
10.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 87.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Jā, dārgā! 2». 32.sērija.
12.45 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.35 «Dullās sacensības Neiespējamā misija». 1.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 160.sērija.
15.40 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 161. un 162.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Bridžita Džounsa 2. Saprāta robeža».
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2004.g.
22.40 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2011.
Latvija – Itālija.
2.40 «Supernova». Katastrofu filma. 2005.g. 2.sērija.
4.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 160.sērija.

3. septembris, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 133. un 134.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Brālītis un māsiņa». Pasaku filma.
12.20 E.Veizāna modes deju studijas 20 gadu jubilejas koncerts.
13.20 Rīgas svētku lielkoncerts Meistars. Dziesma. Leģenda. Sadziedāšanās daļā – grupa Čikāgas piecīši.*
16.45 «Baltijas jūras piekraste». Zviedrija. Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». “Ķengaraga promenāde”.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Pēdējā vēstule». ASV melodrāma. 2011.g.
23.05 Nakts ziņas.
23.15 «Maikls Kleitons». ASV krimināldrāma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Zveja» (ar subt.).*
11.00 «Krējums... saldais».*
11.30 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. 50 km
soļošana vīriešiem. Pārraide no Dienvidkorejas.
13.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Dienvidkorejas.
15.30 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana».
Dokumentāla filma.
15.55 Pasaules kausa izcīņa hokejā jauniešu komandām.
Fināls.
18.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
19.00 Olimpisko spēļu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Ungārija.
21.00 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.05 «Ātruma cilts».*
21.35 «Klases priekšā». Lielbritānijas drāma. 2005.g.
23.20 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.05 «Mans draugs mērkaķēns». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Skubijs Dū». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
12.10 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*
13.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
Atklāšanas koncerts.*
16.50 «Dzenoties pēc brīvības». Romantiska komēdija. 2004.g.
19.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuves spilgtākie pretendenti.
Dzimuši mūzikai».
22.35 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
1.05 «Taksi 4». Francijas komēdija. 2007.g.
2.40 «Seksa brauciens». ASV komēdija. 2008.g.
4.25 «Viltojums». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 19.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 75.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 2». 15.sērija.
7.05 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 8.sērija.
7.45 «Mūmija 2». Anim. ser. 206.sērija.
8.05 «Kaila kods 3». 6.sērija.
9.00 «Simpsoni 10». Anim. ser. 11.–13.sērija.
10.35 «Kinomānija».*
11.05 «Televeikala skatlogs».
11.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
13.55 «Kā pārspēt Šteinus». ASV komēdija. 2006.g.

15.40 «Bārs Coyote Ugly… Un ballīte turpinās». ASV
traģikomēdija. 2000.g.
17.50 «Meklējot Nemo». ASV animācijas filma. 2003.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Zirnekļcilvēks». ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
23.00 «Pēkšņi stāvoklī». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
1.30 TV pirmizrāde! «Dejotāja». Drāma. 2007.g.
3.10 «Tekila un Boneti». Seriāls. 19.sērija.
4.00 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 75.sērija.
4.50 «Nakts joki».

4. septembris, svētdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 135. un 136.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Anim. ser. 15. un 16.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 34.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 34.sērija.
10.55 «Montija Dona itāļu dārzi». Dok. f. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.25 «Brālītis un māsiņa». Pasaku filma.
16.35 «Jūras ērglis». Dokumentāla filma. 2007.g.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».*
18.50 «Mīlestība Sanktpēterburgā».
Romantiska komēdija. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Karls un Berta Benci». Vēsturiska drāma. 2011.g.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Laiks vīriem?»*
0.05 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 2.sērija.

LTV7
7.40 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.00 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».
8.40 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Aktualitātes».
10.00 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.20 «Tavs auto».*
10.50 «Enerģija – pilna kontrole». Dok. f.
11.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Maratons
vīriešiem. Pārraide no Dienvidkorejas.
12.15 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā. Pārraide no
Dienvidkorejas.
15.15 «Ar makšķeri».*
15.45 «Autosporta programma nr.1».*
16.15 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
16.20 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 11.sērija.
17.20 «Klases priekšā». Lielbritānijas drāma. 2005.g.
19.00 «Krējums… saldais».
19.30 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 27.sērija.
22.00 «Mogadīšo». Vācijas un Francijas drāma. 2008.g.
24.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*

LNT
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 38.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums». ASV anim. ser. 8. un 9.sērija.
7.45 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 2.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.
10.35 «Mis Slepenā aģente 2: Bruņota un apburoša». Komēdija.
12.55 «O!Kartes skatuves spilgtākie pretendenti. Dzimuši
mūzikai».*
15.00 «Ekoloģiskais poligons». Dokumentāla filma.
15.35 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
17.30 «Haizivs ēsma». Animācijas filma. 2006.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Džeka Čana pirmais trieciens».
Piedzīvojumu filma. 1996.g.
1.35 «Posta dienas». ASV trilleris. 2006.g.
3.10 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
5.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV programma
Jelgavas pilsētas dome 2011. gada 28. jūlijā
pieņēma lēmumu Nr.8/10 par detālplānojuma
un saistošo noteikumu Nr.11-23 «Detālplānojums zemesgabalam 2. līnijā 19A, Jelgavā.
Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi» apstiprināšanu.
Ar detālplānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas domes
kancelejā.

Jelgavas Speciālā internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2011./2012. mācību gadā
piecus un sešus gadus vecos bērnus apmeklēt
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas
izglītības programmu ar apmācību latviešu valodā.
Četrgadīgos bērnus aicinām uz rotaļu grupiņu
pēcpusdienās.
Tālrunis uzziņām – 63021773.

Jelgavas 1. ģimnāzija aicina
7. un 10. klašu vecākus uz
sanāksmi 30. augustā
pulksten 18 skolas aktu zālē.
Pēc sanāksmes – tikšanās ar klašu
audzinātājiem.

Aicinām bērnus mācīties Jelgavas Mūzikas skolā!
Uzņemam audzēkņus šādās profesionālās ievirzes
izglītības programmās:
• Taustiņinstrumentu spēle – akordeons;
• Stīgu instrumentu spēle – čells, kokle;
• Pūšaminstrumentu spēle – oboja, klarnete, saksofons,
trompete, mežrags, fagots;
• Sitaminstrumentu spēle;
• Solo dziedāšana – zēnu kora klasē.
Aicinām uz muzikālo dotību pārbaudi 2011. gada 30.
augustā no plkst.15 līdz 18.
Tuvākas uzziņas pa tālruni 63022173, 63020203.

Mākslas studija “Mansards” piedāvā studijas!
Mākslas studija “Mansards” piedāvā studijas!

Mākslas nodaļā.

MākslasAudzēkņiem
studija “Mansards”
piedāvā
studijas!
no 10 - 18 gadu
vecuma.

Dizaina nodaļā.
Mākslas nodaļā.
Radošās
domāšanas
darbnīcā.
Mākslas
nodaļā.
Dizaina
nodaļā.
Audzēkņiem
9 gadu
vecuma.
Audzēkņiem
nono
107--18
gadu vecuma.
Audzēkņiem no 10 - 18 gadu vecuma.
Dizaina
nodaļā.
Vizuālajā
komunikācijā.
no 10 - 18
gadu
vecuma.
Radošās
domāšanas
darbnīcā.
JauniešiemAudzēkņiem
un pieaugušajiem
- bez
vecuma
ierobežojuma.
Audzēkņiem no 10 - 18 gadu vecuma.
Audzēkņiem no 10 - 18 gadu vecuma.

Audzēkņiem no 7 - 9 gadu vecuma.

Radošās domāšanas darbnīcā.
Audzēkņiem nokomunikācijā.
7 - 9 gadu vecuma.
Vizuālajā

Vizuālajā komunikācijā.

Jauniešiem un pieaugušajiem - bez vecuma ierobežojuma.
Jauniešiem un pieaugušajiem - bez vecuma ierobežojuma.

Konsultācijas notiks 27. un 28. augustā plkst. 14.00
Studiju sākums 3. septembrī plkst. 14.00
Konsultācijas notiks 27. un 28. augustā plkst. 14.00
T. mob.: 29419941; 26173276
Studiju sākums
3. un
septembrī
plkst.
14.00
Konsultācijas
notiks 27.
28. augustā
plkst.
14.00
Mākslas studija “Mansards”, Jāņa iela 1a, Jelgava.
Studiju sākums 3. septembrī plkst. 14.00

T. mob.: 29419941; 26173276
T. mob.:
29419941;institūts
26173276
Kosmofozijas
Mākslas studija
“Mansards”,
Jāņa
iela 1a, Jelgava.

Mākslas studija “Mansards”, Jāņa iela 1a, Jelgava.
«Saskarsme» (Jelgavā)
interesentus aicina pieteikties alternatīvās
dziedniecības un astroloģijas mācību
programmā. Tālrunis 29379805.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 20.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 76.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 2». 16.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 8.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 1.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Divi cepas». Kulinārijas raidījums ar Elmāru un Janu.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.50 «Divi brāļi». Francijas un Lielbritānijas ģim. f.
14.00 «Mans mīļākais mīļākais».
Romantiska komēdija. 2005.g.
16.10 «Zirnekļcilvēks». ASV piedzīvojumu flma. 2002.g.
18.50 Jauna sezona!
«Dullās sacensības Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Mūsu Zelta dziesma».
24.00 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2011.
Izraēla – Latvija.
1.50 «Zeme, aizveries!» Vācijas spriedzes filma. 2008.g.
3.40 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 76.sērija.
4.30 «Nakts joki».

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos visos konsultāciju punktos –
Elejā, Jelgavā, Svētē, Šķibē, Zaļeniekos
pamatskolā (1. – 9. klasē);
vidusskolā (10. – 12. klasē):
1) vispārizglītojošā virziena programmā,
2) vispārizglītojošā virziena programmā ar tālmācības
elementiem,
3) vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā,
4) humanitārā un sociālā virziena programmā.
Uzņemšana un informācija: Jelgavā, Pasta ielā 37, 411.
kabinetā (novada domes ēkā), no pulksten 9 līdz 12.
Kontakttālruņi 63084021, 29122018.
Skolas mājas lapa: www.nvsk.jrp.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 27. augustā – Piena, maizes un medus svētki. No pulksten 10 līdz 15
– svētku tirgus un degustācijas, kultūras programma un atrakcijas. Pulksten 11
– jaundzimušo sveikšana (Hercoga Jēkaba laukumā un pie kultūras nama). No
pulksten 15 – piena paku laivu apskate (promenādē). Pulksten 16 – Piena paku
laivu regate (uz Lielupes pretim Jelgavas pilij).
 1. septembrī pulksten 20 – Gundars Lintiņš ar draugiem piedāvā Zinību dienas
koncertu «Jelgava ierībina 1. septembri». Piedalās G.Lintiņš ar pavadošo grupu, Liene Šomase, Andris Ērglis un komponists Jānis Strazds, Nikolajs Puzikovs, Ginta Krievkalna, Edvīns Zariņš no grupas «Dakota», Guntis Veits no grupas «Credo», grupa
«Amurr», grupa «Laikā pirms» un Ivars Galiņš, grupa «ZZ Top cover band» un «Sunny Groove Diexie». Pasākumu vadīs Māris Grigalis. Biļešu cena iepriekšpārdošanā –
Ls 4 (pieaugušajiem); Ls 3 (skolēniem un studentiem); bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas. Koncerta dienā biļetes būs dārgākas. Biļetes nopērkamas
«Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).
 9. septembrī pulksten 19 – Normunda Rutuļa jubilejas koncerts «4Desmit».
Biļešu cena – Ls 20; 12; 9; 8; 6; 5. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs
(Zemgales Olimpiskajā centrā).
 3. septembrī pulksten 19 – muzikālais teātris «Ars Nova» piedāvā J.Lūsēna,
M.Zālītes rokoperu «Kaupēn, mans mīļais». Režisore I.Mičule. Galvenajās lomās:
A.Keišs, M.K.Kalniņš, A.Krauze, K.Zadovska. Piedalās: mūziķu grupa J.Lūsēna
vadībā, A.Osis, Ģ.Rāviņš, I.Ramute, D.Everss, A.Vilims un citi. Biļešu cena –
Ls 10; 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 No 8. līdz 11. septembrim – amatierteātru festivāls «Baltijas rampa».
8. septembrī pulksten 18.30 – festivāla atklāšana, pulksten 19.30 – Roberts
Ligers «Smaids» (VEF kultūras pils ansamblis «Rīgas pantonīma», režisors Roberts
Ligers). 9. septembrī pulksten 13.30 – Mihails Bulgakovs «Jaunā ārsta piezīmes»
(Tartu Vilde teātris (Igaunija), režisore Līsi Tegelmane); pulksten 16.30 – «Kas
ir mīlestība?» pēc Viljama Šekspīra traģēdijas «Romeo un Džuljeta» motīviem
(teātris «Arlekina» (Lietuva), režisore Tatjana Timko); pulksten 20 – Dario Fo,
Franka Rame «Brīva laulība» (Rēzeknes Tautas teātris, režisore Māra Zaļaiskalns).
10. septembrī pulksten 13.30 – Oskars Lutss, Ago Endriks Kerge «Loterijas
biļete» (Tabiveres teātris (Igaunija), režisors Erlends Kolloms); pulksten 16.30
– Valentīns Krasnogorovs «Cietsirdīgā stunda» (Rēzeknes teātra studija «Joriks»,
režisors Vladimirs Petrovs); pulksten 19.30 – Laimute Pocevičiene «Penelope»
(Telšu Žemaites drāmas teātris (Lietuva), režisore Laimute Pocevičiene) (kultūras
namā).
 10. septembrī – Metālapstrādes diena. Skulptūru konkurss, laureātu apbalvošana, kultūras programma. Ieejas maksa – Ls 3; 2 (Uzvaras parkā).
 12. septembrī – Jelgavas Latviešu biedrība ielūdz uz Dzejas dienām (Raiņa
parkā).
 15. septembrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde I.Pinne «Lielā
cerību stunda». Režisori A.Matisons, A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(kultūras namā).
 17. septembrī no pulksten 9 līdz 14 – rudens gadatirgus «Miķeļdienu
gaidot!». Rudens ražas tirgotāji aicināti pieteikties līdz 13. septembrim. Sīkāka
informācija – www.kultura.jelgava.lv (Hercoga Jēkaba laukumā).
 17. septembrī pulksten 18 – Dailes teātra viesizrāde A.Vampilovs «Atvadas
jūnijā». Zaudētās ilūzijas 2 daļās. Režisors M.Eihe. Notikumi ir īsti satīriski un
reizē traģikomiski. Bet pāri visam valda dzirkstošs jauneklīgums un alkas pēc
dzīves. Lomās: A.Siliņš, D.Grūbe, L.Subatnieks, P.Liepiņš, D.Gaidelis, I.Dzelme,
A.Dzērve, I.Briķe, G.Andžāns, B.Neja vai Ē.Eglija, A.Līvmane, M.Janaus. Biļešu
cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 4. septembrim – mākslinieces Sandras Strēles jubilejas izstāde «Viduu»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 28. oktobrim – Andija Kaltigina fotogrāfiju izstāde «Pūkas un zobrati».
Ieejas maksa uz izstādi un skatu laukumu pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem,
studentiem un pensionāriem – Ls 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 16. septembrim – fotoizstāde «Augsto purvu vērtības». Izstādes laikā
skanēs CD ar putnu balsu ierakstiem (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 1. septembrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(kultūras namā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

«Fokuss» sāks pārrakstīt
studentu veidotās filmas
 Ritma Gaidamoviča

Atjaunotās kinoamatieru studijas «Fokuss» rīcībā nonākušas
filmas, ko Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas laikā,
kad tur darbojās sava filmu
studija, uzņēmuši studenti un
mācībspēki. Tās jau šomēnes
no 16 milimetru videofilmām
plānots sākt pārveidot digitālā
formātā. «Fokusā» tapušas arī
pirmās filmiņas «Sveika, Jelgava!», kurās pilsēta iemūžināta
jauniešu acīm.
Režisors un studijas vadītājs Viesturs
Alksnītis stāsta – kaut arī vasara ir
klusā sezona, «Fokusa» dalībnieki labi
pastrādājuši. Daži jaunieši nesen piedalījušies nometnē «TV akadēmija», kas
notika bērnu un jauniešu centra «Junda» nometnē «Lediņi». Tajā apvienojās
jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām,
lai iepazītu jaunākās tehnoloģijas. «Viņi
mācījās izmantot modernās tehnoloģijas,
apzināja sociālo tīklu priekšrocības un
riskus, kā arī mācījās veidot videoklipus
– reizē būt operatori, režisori un paši
montēt,» stāsta V.Alksnītis. Rezultātā

izveidotas pirmās īsfilmas «Sveika,
Jelgava!», kurās mūsu pilsēta redzama
jauniešu acīm. V.Alksnītis piebilst, ka
dažas no šīm filmām varētu izmantot
pat tūristu piesaistei. «Filmiņās interesantā skatījumā iemūžinātas vairākas
tādas vietas, kuras «standarta» tūristi
neapmeklē. Piemēram, Jelgava atklāta
kā sporta pilsēta, kā mākslas pilsēta,
jaunieši veidojuši ceļojumu pa pili un
pastaigu vecpilsētā,» stāsta V.Alksnītis.
Kopumā izveidotas septiņas īsfilmas, kas
šobrīd vēl tiek apstrādātas, bet pēc tam
nonāks «Fokusa» rīcībā.
Šovasar «Fokuss» ieguvis arī vairākas
16 milimetru videofilmas, kas glabājušās
tagadējās Latvijas Lauksaimniecības
universitātes fondos. «Tās universitātē
saglabājušās no laikiem, kad tur bija sava
studija. Tiesa, mums nav zināms, kas ir
redzams šajās filmās, kādi notikumi iemūžināti, taču to centīsimies noskaidrot
jau šomēnes, tās pārrakstot, lai iegūtu
vēsturisko materiālu,» stāsta V.Alksnītis.
Proti, jau drīzumā «Fokusa» kādreizējie
dalībnieki iecerējuši palīdzēt vecās filmas
digitalizēt. «Mēs pieļaujam, ka studentu
un mācībspēku veidotās filmas glabā ļoti
labu materiālu,» atzīst kinoamatieru
studijas vadītājs.
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Uzvaras parkā
ierībinās 1. septembri

Pateicoties skatītāju lielajai interesei par Gundara Lintiņa jubilejas lielkoncertu, kas janvārī notika Jelgavā, Gundars,
viņa skatuves kolēģi un koncerta organizatori sarīkojuši īpašu svētku programmu «Jelgava ierībina 1. septembri»,
ko varēs novērtēt Zinību dienā Uzvaras parkā.
Foto: no organizatoru arhīva
 Ilze Knusle-Jankevica

«Redzot, cik daudz gribētāju
palika aiz svītras Gundara
Lintiņa jubilejas koncertā,
jo kultūras namā vietu ir tik,
cik ir, viņš nolēma, ka vajadzētu ko līdzīgu atkārtot.
Un 1. septembris tam šķita
vispiemērotākais datums
– lai svētki būtu ne tikai
Gundara atbalstītājiem un
faniem, bet arī tiem, kas
sāk skolas gaitas, studijas,
tostarp viņa Mūzikas skolas
audzēkņiem,» stāsta koncerta «Jelgava ierībina 1.
septembri» producente Ieva
Šteinberga.
Koncerta idejas autors, muzikālais
producents un arī galvenais dalībnieks
ir jelgavnieks bundzinieks Gundars
Lintiņš. Skolas tēma viņam ir ļoti tuva,
jo pats ir Mūzikas skolas pedagogs
ar 17 gadu stāžu. Tāpēc Gundars arī
nolēmis Jelgavā sarīkot koncertu, lai
2011./2012. mācību gada 1. septembris
daudziem paliek atmiņā kā īpašs – ar
neiztrūkstošo svētku sajūtu.
Koncerts notiks 1. septembrī Uzvaras parka estrādē. Ieeja – no pulksten
19, bet koncerta sākums būs pulksten

20. «Plānojam, ka koncerts ilgs apmēram divarpus stundas, un tas būs kā
koncerts ballīte, kurā ikviens, kam būs
tāda vēlme, varēs arī uzdejot,» stāsta
I.Šteinberga, piebilstot, ka sēdvietas
nebūs numurētas un parka teritorijā
darbosies bufete.
Koncerta «Jelgava ierībina 1. septembri» repertuārs veidots tā, lai būtu saistošs visām paaudzēm – gan skolēniem
un studentiem, gan skolēnu vecākiem
un vecvecākiem. «Arī šajā koncertā
spēlēs daļa to mūziķu, kas uzstājās
Gundara jubilejas koncertā, tomēr ir
arī jauninājumi un pārsteigumi,» stāsta
koncerta producente. Šoreiz, domājot
par jauniešu publiku, uzaicināta grupa
«Laikā pirms» ar solistu Ivaru Galiņu,
tāpat uzstāsies mazpazīstamais grupas «Wild» solists Ģirts Zebuliņš un
pirmoreiz plašākai publikai tiks «atrādīta» topošā jaunā dziedātāja Anna
Duncīte-Ofmane, ar kuru Gundars ir
sadarbojies, bet kura Latvijas publikai
vēl nav zināma. Vēl koncertā piedalīsies
dziedātāji Andris Ērglis, Nikolajs Puzikovs, Liene Šomase, Ginta Krievkalna
(agrāk – Ēķe), Guntis Veits no grupas
«Credo», Edvīns Zariņš no grupas «Dakota», grupa «Amurr».
Pārsteigums būs arī G.Lintiņa jaunizveidotā grupa «ZZ TOP Cover band»,
kas radīta kā pasaulē slavenās grupas

«ZZ Top» prototips. «Viņi ne tikai spēlēs
«ZZ Top» dziesmas – absolūtu roku –,
bet arī vizuāli atgādinās kolorītos mūziķus, kuru atpazīstamības zīme ir garās
bārdas,» piebilst I.Šteinberga. Grupas
sastāvā spēlē G.Lintiņš (bungas), Andris
Barons (ģitāra), Valdis Blaubuks (balss,
ģitāra) un Guntars Endzelis (balss,
ģitāra).
Tomēr organizatori sola, ka tas nebūs
vienīgais pārsteigums, ko sarūpējis
G.Lintiņš. «Gundars ir lielisks bundzinieks. Jubilejas lielkoncertā varējām
redzēt viņu dejojam, bet ir vēl kāds
talants, ko viņš demonstrēs koncerta
apmeklētājiem. Šobrīd jautājums, ar ko
vēl mūs pārsteigs Gundars, ir atklāts,»
tā koncerta producente, sakot, ka tas
tiks turēts noslēpumā līdz pašam koncertam. Viņa gan piebilst, ka patiesībā jau
loģiski varot izdomāt, kas vēl varētu būt
G.Lintiņa talants, ja viņš prot bungot un
dejot. Uz laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
provokatīvo jautājumu «Dziedāt?» viņa
tā arī neatbildēja, vien noteica, ka tas
var būt jebkas.
Koncerta biļetes nopērkamas «Biļešu
paradīzes» kasēs. To cena – četri lati;
skolēniem un studentiem – trīs lati, bet
bērniem līdz septiņu gadu vecumam
ieeja koncertā bez maksas. Biļetes būs
nopērkamas arī koncerta norises vietā,
bet iepriekšpārdošanā tās ir lētākas.

Jelgavā – pirmizrāde rokoperai
«Kaupēn, mans mīļais»
 Ritma Gaidamoviča

3. septembrī pulksten 19 Jelgavas kultūras namā skatītāju
vērtēšanai tiks nodots komponista Jāņa Lūsēna un jaundibinātā muzikālā teātra «Ars
Nova» Māras Zālītes rokoperas
«Kaupēn, mans mīļais» jauniestudējums.
Titulloma šoreiz uzticēta Jaunā Rīgas
teātra populārākajam aktierim Andrim
Keišam, bet kopā ar viņu varēs vērot Latvijas Nacionālās operas solisti Kristīni Zadovsku (māte), Anci Krauzi (Vallija), Martu
Kristiānu Kalniņu (dzejnieks). Lomās arī
Arnolds Osis, Inese Ramute, Dace Everss,
Ģirts Rāviņš, Māris Bezmers, Inga Siliņa,
Oskars Morozovs, Mārtiņš Liepa, Aigars
Vilims, Baiba Neja, Terēza Lasmane, Kārlis
Neimanis, Kārlis Freimanis un Andris Liseckis. Rokoperā piedalīsies mūziķu grupa
J.Lūsēna vadībā. Darbu pie «Kaupēna»

jaunās skaņās aktieri un mūziķi sāka jau
pavasarī, tagad pienācis brīdis, kad radošā
komanda to ļaus novērtēt arī skatītājiem.
Tieši uz Jelgavas kultūras nama skatuves
rokopera piedzīvos pirmizrādi. Vēlāk to
paredzēts rādīt Latvijas Nacionālajā operā
un Valmieras drāmas teātrī.
Pirms vairāk nekā desmit gadiem Liepājas teātrī iestudētā rokopera «Kaupēn, mans
mīļais» tika izvirzīta virknei nomināciju
«Spēlmaņu naktī», Latvijas teātra balvai
kā labākā muzikālā izrāde dramatiskajos
teātros, labākais latviešu literatūras iestudējums, labākais režisors, turklāt Liepājas
teātris ieguva pirmo «Spēlmaņu nakts»
«Grand Prix» balvu. Rokopera guvusi
vairākas atzinības, tāpēc, apzinoties nepieciešamību turpināt latviešu oriģināldarbu
vērtību saglabāšanu un aktualitāti mūsdienās, «Ars Nova» dibinātāji, komponists
J.Lūsēns un producente Anda Zadovska, ar
aktieriem un mūziķiem izveidojuši rokoperu jaunā veidolā. Apvienības pārstāve Anita
Lūsēna informē, ka «Kaupēn, mans mīļais»

Jānis Lūsēns

radošais ansamblis iezīmēs spilgtu skatuves mākslas meistaru radošo ansambli.
Rokoperas režisore ir talantīgā 2008. gada
sezonas Latvijas teātra balvas «Gada spilgtākā debija» ieguvēja Inese Mičule, kura
balvu saņēma par izrādi «Fundamentālists»
Jaunajā Rīgas teātrī. Jauniestudējuma scenogrāfs – Gints Sippo, kostīmu māksliniece
– Ieva Veita, horeogrāfe – Inga Raudinga,
gaismu mākslinieks – Egīls Kupčs, skaņu
režisors – Andris Alviķis, izrādes producente – A.Zadovska.
Biļetes jau pārdošanā visās «Biļešu paradīzes» kasēs Latvijā. Jelgavā – arī kultūras
namā un Zemgales Olimpiskajā centrā.

