Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas logo.
Saskaitiet, cik pilsētas logo
publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 26. augustā
laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005558.
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Iesāc jauno mācību
gadu ar «ZinīBumu»!
Tāpat kā pagājušajā gadā,
arī šo Zinību dienu skolēni
aicināti saturīgi pavadīt Pasta
salā, kur jau no pulksten 17
sāksies dažādas izglītojošas
un izklaidējošas aktivitātes.
Foto: no JV arhīva

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām
balvām – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Jelgavas simboliku plāno
papildināt ar lielo ģerboni
 Sintija Čepanone

Šodien domes sēdē deputāti skata lēmumprojektu par Jelgavas
pilsētas lielā ģerboņa
ieviešanu, taču, lai lielais ģerbonis kļūtu par
oficiālu mūsu pilsētas
simboliku, tas jāapstiprina arī Valsts heraldikas
komisijai.
Šobrīd saskaņā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2012. gada 26.
aprīļa saistošajiem noteikumiem
Nr.12-12 «Jelgavas pilsētas simbolika» Jelgavas pilsētas simbolika ir
Jelgavas pilsētas karogs, Jelgavas
pilsētas ģerbonis, Jelgavas pilsētas logotips, Jelgavas pilsētas
interneta portāla logotips, Jelgavas

pilsētas sauklis un Jelgavas pilsētas saukļa logotips. Lai saglabātu
un uzturētu vēsturisko tradīciju
un Jelgavas pilsētas heraldisko
mantojumu, uzsvērtu Jelgavas
nozīmi Latvijas kultūrvēstures
kopainā un nostiprinātu Jelgavas
pilsētas kā Zemgales reģiona
centra statusu, Jelgavas pilsētas
simboliku ir lietderīgi papildināt
ar Jelgavas pilsētas lielo ģerboni,
teikts sagatavotajā lēmumprojektā
par Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa
ieviešanu. Turpinājums 3.lpp.

Atceras «Baltijas ceļu»
 Sintija Čepanone

 Jana Bahmane

Ieskandinot jauno mācību gadu, skolēni jau
tradicionāli aicināti
piedalīties izzinošās
un izklaidējošās aktivitātēs mācību gada
atklāšanas pasākumā
«ZinīBums». Tas šogad
no pulksten 17 notiks
Pasta salā, un vakars
noslēgsies ar grupu
«Dzelzs vilks», «Gain
Fast» un «Augša» uzstāšanos.
««ZinīBums» ir pasākums,
kas ļauj skolēniem pilnvērtīgi
aizvadīt Zinību dienu, piedāvājot ne vien izklaidējošu kultūr-

programmu, bet arī iepazīstinot
jauniešus ar brīvā laika pavadīšanas iespējām mūsu pilsētā,»
uz jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu aicina pašvaldības iestādes «Kultūra» producents Gundars Caune. Šogad
jaunieši varēs apmeklēt astoņas
radošās darbnīcas, un katra no
tām būs veltīta kādai no mācību
stundām. Apmeklējot mūzikas,
brīvstundas, vēstures, veselības,
mājturības, sporta, starpbrīža
un mākslas darbnīcas, skolēni
varēs iesaistīties izzinošās un
radošās aktivitātēs un saņemt
zīmodziņu par katras darbnīcas
apmeklējumu. Sakrājot visus
nepieciešamos zīmodziņus,
aktivitātes dalībnieki varēs
saņemt piemiņas suvenīru no

«ZinīBuma», kā arī piedalīties
balvu, kuras būs sarūpējuši
darbnīcu organizatori, izlozē.
«Piemēram, mākslas darbnīcu
pārstāvēs Jelgavas Mākslas
skola un Jelgavas Jaunais teātris, atklājot jauniešiem, cik
daudzveidīgi var būt mākslas
izteiksmes līdzekļi,» stāsta
G.Caune.
Radošās darbnīcas nodrošinās LLU, Zemessardze, Sporta
servisa centrs, Jelgavas tehnikums, Jelgavas Pašvaldības
policija, Jelgavas Skolēnu dome,
apvienība «Brīvprātīgie Jelgavai», Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs, Bērnu un jauniešu
mūzikas klubs un daudzi citi,
sniedzot skolēniem iespēju, piemēram, iejusties veterinārārsta

lomā, apskatīt policijas dienesta
automašīnas, kā arī izmēģināt
dažādu mūzikas instrumentu
spēli.
Aktivitāšu laikā apmeklētājus priecēs popgrupa «Lai
skan», «Noslēpums», kā arī būs
deju studijas «Intriga» un citu
kolektīvu priekšnesumi. Savukārt no pulksten 19 uz Pasta
salas skatuves uzstāsies grupa
«Dzelzs vilks», «Gain Fast» un
«Augša». Vakara izskaņā pasākuma apmeklētāji varēs baudīt
dejas kopā ar dīdžeju JAX.
Uz pasākumu aicināts ikviens, kas vēlas pilnvērtīgi
nosvinēt Zinību dienu un iepazīties ar jaunā mācību gada
aktualitātēm. Dalība pasākumā
– bez maksas.

Tirgus investora pieteikumus var iesniegt līdz 1. septembrim
 Ilze Knusle-Jankevica

piedāvājuma iesniegšana. Tad tika
saņemts viens investīciju piedāSIA «Jelgavas tirgus» dalībnieku ārkārtas sapulcē, kas
vājums un viens iesniegums par
notika 18. augustā, nolemts pagarināt termiņu, līdz
termiņa pagarināšanu.
kuram tiek pieņemti tirgus investora pieteikumi ar
Saskaņā ar ārkārtas dalībnieku
jaunizveidojamā tirgus teritorijas plāna skici un tirgus
sēdes lēmumu SIA «Jelgavas tirattīstības koncepciju. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 1.
gus» pamatkapitāla palielināšanas
septembrim, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
noteikumos veikts grozījums,
Sabiedrisko attiecību pārvalde.
nosakot, ka jaunajam sabiedrības
dalībniekam pieteikums sabiedLūgumu par termiņa pagari- no potenciālā tirgus investora rības kapitāla daļu iegūšanai
nāšanu pašvaldība bija saņēmusi laikā, kad bija noteikta investīciju jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes

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

administrācijas Administratīvās
pārvaldes Klientu apkalpošanas
centrā 131. kabinetā, Lielajā ielā
11, līdz 1. septembra pulksten 12.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka saskaņā ar SIA
«Jelgavas tirgus» pamatkapitāla
palielināšanas noteikumiem jaunajam dalībniekam pamatkapitālā
jāiegulda 800 000 eiro un jānodrošina, ka trīs gadu laikā tirgus tiks
pārcelts pie dzelzceļa stacijas.

63048800

23. augustā Svētbirzī
atzīmēti divi ļoti atšķirīgi, taču vienlīdz nozīmīgi notikumi Eiropas
vēsturē – 1939. gadā
noslēgtais Molotova–
Rībentropa pakts un
1989. gadā īstenotā akcija «Baltijas ceļš». «Lai
visiem ir spēks, izturība
un gudrība nepieļaut
tos sāpīgos notikumus,
kas bijuši mūsu valsts
vēsturē,» uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
A.Rāviņš atgādināja, ka augusts Latvijas vēsturē ir nozīmīgs
mēnesis – gan 21. augusts, gan
23. augusts ir apliecinājums tam,
ka «mēs bijām drosmīgi, kad vajadzēja izlemt, nevis nogaidīt un
paļauties, par Latvijas kā brīvas
un neatkarīgas valsts likteni un
tālāko ceļu».
Uzrunātie jelgavnieki atzīst, ka,
neraugoties uz 77 gadus seniem
notikumiem, kuru dēļ 23. augustā
pieminam staļinisma un nacisma
upurus, šo dienu vairāk uztver ar
pozitīvām emocijām. Aleksandrs
Strods atceras to vienotību, kāda
izjusta «Baltijas ceļā», stāstot,

ka arī pats aiz Iecavas stāvējis
«dzīvajā» ķēdē. «Turklāt «Baltijas
ceļam» izraudzījāmies ļoti zīmīgu
datumu,» tā viņš. «Protams, klusi
pieminot un noliecot galvu, mēs
atceramies tos, kuru vairs nav
starp mums, kuri neatgriezās,
tomēr šajā dienā notikušais «Baltijas ceļš» atsauc atmiņā vārdos
neaprakstāmas izjūtas, kad sirdī
bijām vienoti, un sniedz apziņu,
ka arī turpmāk mums visiem jābūt
kopā,» spriež jelgavniece Zigrīda
Ādama, uzsverot: «Lai savu valsti
saglabātu, lai Latvija pastāvētu,
arī šodien, kaut spēka vairs nav, es
piedalītos «Baltijas ceļā».»
Šogad 23. augustā apritēja 77
gadi kopš Molotova–Rībentropa
pakta parakstīšanas un 27 gadi
kopš «Baltijas ceļa» – kā atbilde
uz 1939. gada 23. augustā slēgto
Molotova–Rībentropa paktu un
tā slepeno papildprotokolu, ar
kuru tika pārdalītas nacistiskās
Vācijas un PSRS ietekmes zonas
Eiropā un kuru rezultātā bija
cietušas Baltijas valstis, 1989.
gada 23. augustā notika akcija
«Baltijas ceļš», kad apmēram
divi miljoni cilvēku simboliski
atspoguļoja Baltijas valstu vienotību, veidojot ap 600 kilometru
garu «dzīvo» ķēdi, kas savienoja
Baltijas valstu galvaspilsētas –
Tallinu, Rīgu un Viļņu.
Foto: Austris Auziņš

Jelgavas mērs Andris Rāviņš Svētbirzī uzsvēra, ka augusts Latvijai
ir nozīmīgs mēnesis – pieminam staļinisma un nacisma upurus,
atceramies «Baltijas ceļu», kā arī 21. augustu, kad pieņemts konstitucionālais likums «Par Latvijas Republikas valstisko statusu».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Investīciju apjoms izglītībā
negarantē labus rezultātus
eksāmenos
 Jānis Kovaļevskis

«Šī mācību gada aktualitāte būs pedagogu algu reforma.
Naudas izglītībā būs
vairāk, un tam vajadzētu atspoguļoties arī
mācību rezultātos. Gan
centralizētie eksāmeni, gan citi salīdzinošie
rādītāji atklāj, ka katrai skolai ir kur augt,»
saka Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja
vietnieks izglītības un
sporta programmā Aigars Rublis, uzsverot,
ka turpmāk, plānojot
skolas budžetu, daudz
lielāka atbildība būs
izglītības iestāžu vadītājiem, gan motivējot
labākos pedagogus,
gan plānojot mācību
procesu.
Sarunā – plašāk par to, cik
turpmāk saņems pilsētas pedagogi, kā plānots attīstīt izglītības
infrastruktūru un kādas jaunas
izglītības iespējas tiks piedāvātas
pilsētas bērniem jaunajā mācību
gadā.
Valdībā ir pieņemts lēmums
par pedagogu algu reformu –
kā tas ietekmēs pašvaldības
budžetu?
Pašvaldībām pieaugs izdevumi,
jo vienotā sistēmā tiek iekļauta
arī pirmsskolas izglītība, kura
galvenokārt tiek finansēta no
pašvaldības budžeta. Šī gada
četriem mēnešiem vien tie būs
156 tūkstoši eiro, bet nākamgad
šī summa četrkāršosies. Tomēr
tas, ka reforma beidzot pieņemta,
ir pozitīvi. Līdz šim par dažādiem
reformas variantiem tikai runāja,
un tas radīja nenoteiktību. Šobrīd
esam nonākuši līdz zināmam rezultātam. Izglītības sistēmā ieplūdīs vairāk līdzekļu, būs motivācija
strādāt kvalitatīvāk. Jāapzinās,
ka valsts mērogā šī reforma nav
orientēta tikai uz atalgojumu, bet
arī uz kopējās izglītības sistēmas
efektivitāti. Esmu pārliecināts, ka
ieguvēji būs ne tikai pedagogi, bet
arī skolēni, vecāki un sabiedrība
kopumā.
Kādu atalgojumu provizoriski varētu saņemt pilsētas
pedagogi?
Pirmsskolā pedagogu alga par
likmi 40 stundas būs 620 eiro, bet
vispārējā izglītībā – 680 eiro par 30
stundām. Mērķis ir pēc iespējas
ātrāk izlīdzināt šīs likmes, jo vienlīdz svarīgs ir gan pirmsskolas,
gan turpmākais izglītības posms.
Reforma paredz, ka algu izlīdzināšana jāveic divu gadu laikā, bet
mēs paveiksim to ātrāk. Te gan
jāuzsver, ka reālajā dzīvē pedagogu atlīdzības sistēma ir daudz
sarežģītāka nekā citās nozarēs,

jo paredzētas dažādas piemaksas
par iegūto kvalitātes pakāpi un
papildu darbu. Tādēļ samērā liela
daļa pedagogu saņems vairāk par
noteikto minimālo likmi. Aprēķini
liecina, ka noslogota pedagoga
atalgojums kopā ar piemaksām
varētu būt ap 1000 un vairāk eiro
pirms nodokļu nomaksas. Katrs
gadījums gan būs individuāls, un
pedagogi ar mazāku slodzi attiecīgi arī saņems mazāk, bet vidējie
aprēķini liecina, ka pie līdzšinējās
slodzes pedagogiem alga varētu
pieaugt par vismaz 50 eiro pirms
nodokļu nomaksas.
Kāda šobrīd pilsētā ir situācija ar bērnudārziem – vai
visi, kas vēlas, var saņemt šo
pakalpojumu?
Pilsētā pastāv trīs dažāda veida
pirmsskolas bērnu uzraudzības
pakalpojumi. Tie ir 11 pašvaldības
bērnudārzi, kuri spēj uzņemt ap
«Pedagogu algu reforma dos iespēju ne tikai paaugstināt vidējo atalgojumu izglītībā strā2100 bērnu, un septiņi privātie
dājošajiem, bet arī uzlabot mācību procesu. Turpmāk arvien vairāk izmantosim iespēju lielās
bērnudārzi, kuri var uzņemt ap
klases dalīt grupās gan matemātikas, gan fizikas stundās,» uzsver Jelgavas pilsētas domes
850 bērnu, bet apmēram 300
priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta programmā Aigars Rublis. Foto: Austris Auziņš
sešus gadus sasniegušie bērni apmeklē sagatavošanas programmu līdzmaksājumu. Savukārt aukles nāsies divus gadus. Līdz ar to realizācija – cik plaši šī pro
skolās. Līdztekus bērnudārziem par bērnu pieskatīšanu saņem skola savās mājās atgriezīsies gramma tiks turpināta jauar pašvaldības atbalstu ir pieejams pašvaldības līdzfinansējumu 60 2018./2019. mācību gadā. Esam najā mācību gadā?
arī aukļu pakalpojums. Pēc mūsu eiro mēnesī par katru bērnu.
vienojušies ar LLU, ka turpmā«FasTracKids» ir programrīcībā esošās informācijas, ārpus
kos divus mācību gadus skola ma, kura ar dažādām mācību
pašvaldības bērnudārziem šobrīd
Pieaugs izmaksas arī inte- turpinās darbu Jelgavas pilī, metodēm palīdz attīstīt kritisko
ir 987 pilsētā deklarētie bērni. rešu un sporta nodarbībām – bijušajās Pārtikas tehnoloģijas domāšanu, radošumu, sadarbības
800 no viņiem mācās privātajās vai tiks saglabāts līdzšinējais fakultātes telpās, kuras iespēju un komunikācijas prasmes. Par šo
pirmsskolas izglītības iestādēs, piedāvājums?
robežās pielāgotas skolas va- programmu esam saņēmuši ļoti la74 izmanto aukļu pakalpojumu.
Interešu un sporta nodarbību jadzībām. Sporta nodarbības bas atsauksmes no vecākiem, tādēļ
Arī privātās pirmsskolas izglītības piedāvājums saglabāsies vismaz skolēniem notiks Mātera ielas to turpināsim jau plašākā mērogā.
iestādes vēl var
līdzšinējā līme- hallē, bet lielākie sarežģījumi ir Visiem vecāko grupu pašvaldības
Jelgavai prognozētās
uzņemt bērnus,
nī. Būs pat daži ar puišu darbmācības nodarbī- pirmsskolas izglītības iestāžu autādēļ šobrīd ne- izmaiņas valsts budžeta jaunumi. Tā, bām, kurām pilī nav piemērota dzēkņiem šajā mācību gadā būs
finansējumā,
varam runāt par
piemēram, bēr- aprīkojuma. Pārējie jautājumi ir iespēja apgūt mācību moduļus,
lielu skaitu bēr- salīdzinot ar iepriekšējo nu un jauniešu atrisināti, un pilī viss ir sagata- kuri saistīti ar dabas zinībām,
mācību gadu
nu, kuri atrodas
centrā «Junda» vots skolēnu uzņemšanai.
astroloģiju un citiem priekšmeārpus sistēmas. • 5 un 6 gadus veco bērnu
no šī mācību
tiem. Mācības notiks Zemgales
Jāuzsver, ka pēgada būs papilKādi darbi vai projekti vēl reģiona Kompetenču attīstības
sagatavošana skolai: +26%
dējo piecu gadu
du nodarbības tiek plānoti saistībā ar pilsē- centrā, Tehnoloģiju vidusskolā, kā
• Interešu izglītība: +13,3%
laikā pašvaldība
tehniskās jaun- tas izglītības infrastruktūru? arī pirmsskolas izglītības iestādē
ir atklājusi trīs • Vispārējā izglītība: +9%
rades jomā. Būs
Viena no prioritātēm šajā ziņā ir «Kāpēcīši» un «Zīļuks».
jaunas pirms- • Speciālā izglītība (internātskolas iespēja apgūt Tehnoloģiju vidusskolas ēka, kurai
un speciālās izglītības
skolas izglītības
velo un moto nepieciešams veikt renovācijas
Vai pēdējos gados ir notikuprogrammas bērnudārzos):
iestādes – «Ķipatehnikas uzbū- darbus. Ieguldījumi tiek plānoti šas kādas būtiskas pārmaiņas
–9,5% (samazinājums)
ri», «Kāpēcīši»
vi, radioelek- arī pie skolām esošās sporta infra- pilsētas izglītības sistēmā, un
un «Zīļuks».
troniku, kā arī struktūras attīstībā. Divu gadu kādi ir jūsu secinājumi?
astronomijas un astroloģijas pa- laikā tiks rekonstruēts stadions
Pieaug interese par sporta noKādu atbalstu no pašvaldī- matus. Lai vēl vairāk uzlabotu pie Valsts ģimnāzijas, nākamgad darbībām. Nebijām prognozējuši,
bas saņem privātie bērnudār- interešu izglītības piedāvājumu, uzsāksim arī 4. sākumskolas ka tik lielu atsaucību gūs projekts
zi un aukles?
jau nākamgad uzsāksim bijušās stadiona rekonstrukcijas darbus. «Sporto visa klase». Taču lielākā
Normatīvie akti paredz, ka 1. pamatskolas ēkas Zemgales Lielāka mēroga projekts, kuru ad- interese no pirmklasnieku vecāpašvaldībai par katru bērnu pri- prospektā 7 rekonstrukciju, kur ministrē Valsts izglītības attīstības kiem bija tieši par iespēju pieteikt
vātajam bērnudārzam jāmaksā daudz piemērotākos apstākļos aģentūra, tiek plānots pie Jelgavas bērnu sporta klasē, kur ierasto
summa, kas pielīdzināma bērna turpmāk varēs strādāt «Junda». tehnikuma, kur paredzēta jauna divu vai trīs sporta nodarbību
uzturēšanās vidējām izmaksām Savukārt Ledus sporta skolā atkal sporta halles izbūve. Jāņem gan vietā notiek piecas nodarbības
pašvaldības dārziņā. Līdz šim ir atgriezies šorttreks. Pašvaldības vērā tas, ka investīcijas izglītībā nedēļā. Tādēļ līdztekus esošajām
Jelgavā tie bija 139 eiro mēnesī, piedāvātās iespējas ārpusklases un sakārtota mācību vide mums sporta klasēm šogad būs vēl trīs
bet pašvaldība bija nākusi pretim aktivitātēm, kā ierasts, būs ļoti automātiski nedos labākus mācī- – pa vienai 6. un 4. vidusskolā,
vecākiem, kuru bērni apmeklē plašas, tādēļ vecākiem un pašiem bu rezultātus, tam nepieciešams kā arī 2. pamatskolā. Arvien
privātās iestādes, un šo summu jauniešiem atliek tikai izvēlēties. mērķtiecīgs darbs gan pedagogu lielāka interese ir par Jelgavas
palielinājām līdz 159 eiro. Ņemot
tālākizglītības jomā, gan jaunu tehnikuma piedāvājumu, šogad
vērā pedagogu algu reformu, kas
Vēl šogad plānots uzsākt mācību metožu pielietojums.
labi nokomplektētas santehniķu,
palielinās bērnu uzturēšanās iz- Valsts ģimnāzijas ēkas receltnieku un galdnieku grupas,
maksas pašvaldības bērnudārzā, konstrukciju, tādēļ skola
Aizvadītajā mācību gadā bet Amatu vidusskolā lielākais
sagatavots lēmums par dotācijas kādu laiku strādās Jelgavas eksperimenta kārtā pirms- pieprasījums ir pavāru un friziepalielināšanu līdz 170 eiro mēnesī pilī. Kad bērni varēs atgriez- skolas izglītības iestādes ru programmās. Tāpat atzinīgi
par bērnu ar šī gada 1. septembri. ties renovētajā skolā?
«Sprīdītis» audzēkņiem tika ir novērtēta peldētapmācības
Tādēļ privātajām iestādēm šobrīd
Rekonstrukcijas darbi visdrī- piedāvāta jaunas mācību programma gan skolās, gan bērnav pamata paaugstināt vecāku zāk sāksies oktobrī un turpi- metodikas «FasTracKids» nudārzos.

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt,
bērniem būtu
jāiet skolā no sešu
gadu vecuma?
Viktorija,
strādā veikalā:
– Es uzskatu, ka uzsākt skolas
gaitas sešu
gadu vecumā ir pāragri. Pēc
savas pieredzes varu teikt – ja
bērns jau no trīs gadu vecuma
tiek laists bērnudārzā, viņš pat
nepaspēj pilnvērtīgi izbaudīt
bērnību, tāpēc domāju, ka no
skolas sešgadniekam noteikti
vēl jāļauj gads atpūsties.
Dainis, bezdarbnieks:
– Nevar viennozīmīgi
noteikt, no
kāda vecuma bērnam
būtu jāsāk iet skolā. Katrs bērns
attīstās individuāli, tādēļ, manuprāt, pirms skolas gaitu uzsākšanas bērns būtu jāved uz
sagatavošanas nodarbībām,
kuru laikā pedagogs izvērtētu
– bērns ir gatavs uzsākt mācības skolā vai nav. Domāju, ka
noteikt konkrētu vecumu nav
racionāli.
Silvija, skolotāja:
– Septiņi
gadi ir piemērots vecums skolas
gaitu uzsākšanai. Daudzi sešgadnieki vēl
nav nobrieduši mācībām, un šo
gadu būtu vērtīgi pavadīt bērnudārzā. Tas, ka bērnam jāiet skolā
no septiņu gadu vecuma, nav
izdomāts tāpat vien. Uzskatu,
ka šāda kārtība būtu jāsaglabā.
Guna, aprūpētāja:
– Doties uz
skolu sešu
gadu vecumā, manuprāt, ir par
agru. Bērns šajā vecumā vēl nav
sasniedzis nepieciešamo attīstības pakāpi, un domāju, ka šādas
izmaiņas bērnam psiholoģiski
būtu grūtāk pieņemt. Mācību
programma ir izstrādāta septiņgadniekiem, un, pēc manām domām, to tā arī vajadzētu atstāt.
Edgars, ražošanas iekārtu operators:
– Pēc manām domām, viens
gads nespēlē tik nozīmīgu lomu
– nav lielas starpības, vai bērns
sāk iet skolā sešu vai septiņu
gadu vecumā. Es uzskatu – ja
bērns ir gatavs uzsākt skolas
gaitas sešu gadu vecumā, lai to
dara – agrāk uzsāks mācības,
agrāk absolvēs skolu.
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Zinību diena Jelgavas izglītības iestādēs 2016./2017. m.g.
Izglītības iestāde
Laiks
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
9.00
Jelgavas Valsts ģimnāzija
10.00
Jelgavas 4. vidusskola
10.00
		
Jelgavas 5. vidusskola
9.00
Jelgavas 6. vidusskola
10.00
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
9.00
10.00
Jelgavas 2. pamatskola
10.00
Jelgavas 3. sākumskola
9.00
Jelgavas 4. sākumskola
9.00
Jelgavas 1. internātpamatskola
10.00
Jelgavas 2. internātpamatskola
10.00
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 1. – 9. klase 11.00
10.c klase 11.00
11., 12.c klase 11.30
10. – 12.s klase
02.09. plkst.17.00
Jelgavas Amatu vidusskola
10.00
Jelgavas tehnikums
1. kurss 9.00
2., 3. kurss 11.00
Jelgavas Mūzikas vidusskola
11.00
Jelgavas Mūzikas vidusskola
14.00 un 15.00
(profesionālā ievirze)
Jelgavas Mākslas skola
02.09. plkst.15.00

Vieta
Pie skolas
LLU pagalmā
Pie skolas
Akmeņu ielas pusē
Pie skolas
Pie skolas
Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
Pie skolas
Pie skolas
Pie skolas
Skolas sporta zālē
Pie skolas
Klasēs kopā ar audzinātāju
Skolas aktu zālē

Ēkā Mātera ielā 57 plānots veikt pārbūves
darbus. Darbiem noslēdzoties, uz turieni
pārvietos Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
Klientu apkalpošanas
centru un pārējās
struktūrvienības, kas
šobrīd atrodas viesnīcas «Jelgava» ēkā,
apstiprina VID Sabiedrisko attiecību daļa.
«Valsts nekustamo īpašumu»
publicētā iepirkuma dokumentācija liecina, ka vislielākie darbi
plānoti ēkas 1. un 4. stāvā, savukārt pagrabstāvā tiks izremontēts sanitārais mezgls un
izveidota virtuve darbinieku
vajadzībām.
Šobrīd ir noskaidrots uzņē-

Šogad Sabiedrības integrācijas pārvaldes
rīkotajā labdarības
akcijā «Ar prieku
pretī zināšanām»
sagādātas skolas
somas 20 bērniem. Pirmklas
niece Anastasija Šadurska,
tāpat kā
pārējie bērni,
par jauno
skolas somu
priecājas.
Somas tiks
nogādātas
arī tiem bērniem, kuri
pasākumā
nepiedalījās.
Foto: Austris
Auziņš

Koncertzālē
Koncertzālē
Skolas zālē
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Sarūpē skolas somas

Skolas aktu zālē
Skolas aktu zālē

VID pārcelsies uz Mātera ielu
 Ilze Knusle-Jankevica

ZIŅAS

 Ilze Knusle-Jankevica

jauno somu ir priecīgi, bet vairāk
viņus interesē, kas katrā iekšā.
Noslēdzoties labdarīMamma norāda, ka ģimenes,
bas akcijai «Ar prieku
kurās ir vairāki skolēni, tiešām
pretī zināšanām», šoizjūt šo atbalstu, jo nav jāpērk
nedēļ 20 bērni tikuši
soma un citi skolas piederumi.
pie jaunām skolas so«Iedomājieties, saņēmām pat dāmām un skolas piedevanu karti kafejnīcā! To noteikti
rumiem. «Visu bērnu
izmantosim,» prieku par Jelgavas
un vecāku vārdā vēlos
uzņēmēju un jelgavnieku dāvanu
pateikt paldies ikvieneslēpj A.Janavičute.
nam, kurš iesaistījās
Arī Mariannas Stepānovas,
šajā akcijā un dāvāja
kura šogad uzsāks skolas gaitas,
mūsu bērniem prieku,»
vecāki Sintija un Raivis uzsver,
saka Anžela Janavičuka šāda akcija ir liels atspaids
te, kuras divi bērni arī
ģimenei. «Mūsu ģimenē ir četri
saņēma jaunas skolas
bērni, divi no tiem – skolēni. Ja
somas.
visi jāsagatavo, jāiegādājas skolas
piederumi un apģērbs, ir diezgan
A.Janavičutes dēls Ailands lielas izmaksas, tāpēc ir patiess
mācīsies 4. klasē, bet viņa māsa prieks par šādu akciju un dāvaSavīna – 1. klasē. Abi bērni par nu,» teic Mariannas mamma,

mums, kas veiks projektēšanu
un autoruzraudzību projektā
«Nekustamā īpašuma Jelgavā,
Mātera ielā 57, telpu pielāgošana VID Klientu apkalpošanas
centra vajadzībām». Tā būs SIA
«Lūsis V» par līgumcenu 22 568
eiro.
Pēc telpu rekonstrukcijas plānots VID Jelgavas Klientu apkalpošanas centru pārvietot uz
Mātera ielu 57. VID Sabiedrisko
attiecību daļa norāda, ka saskaņā
ar VID un VAS «Valsts nekustamie īpašumi» noslēgto līgumu
visus darbus paredzēts veikt 21
mēneša laikā no tā parakstīšanas
brīža, tas ir, līdz 2018. gada martam. «VID apmeklētāji neērtības
neizjutīs, jo VID arī pārvākšanās
laikā turpinās strādāt kā ierasts,» uzsver VID.
No 1.lpp.
Pēc pārcelšanās uz Mātera ielu
Kā skaidro pašvaldības Sabiedtelpas Lielajā ielā 6 VID vairs risko attiecību pārvaldes vadīneizmantos.
tājas vietniece Egita Veinberga,
Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa
skice izveidota, par pamatu ņemot
Jelgavas pilsētas ģerboni un virs
1643. gadā celtā Jelgavas rātsnama ieejas durvīm novietoto un
fotogrāfiski fiksēto ģerboņa cilni.
Skicē iekļauts Jelgavas pilsētas
sauklis «Jelgava – pilsēta izaugsmei». Jelgavas pilsētas ģerboni tur
heraldiskās lauvas, un to vainago
senais hercoga kronis (hercoga
Fridriha laika kronis ar piecām
zemeņu lapiņām un dārgakmeņiem). Lauvas atrodas uz karnīzes
ar iekaltu pilsētas saukli.
Virs 1643. gadā celtā Jelgavas
rātsnama ieejas durvīm novietotā
ģerboņa vēsturiskais apraksts nav
saglabājies.

piebilstot: ir skumji, ja finansiālas
grūtības aizēno bērnu prieku un
vēlmi iet uz skolu un mācīties.
Pavisam akcijā somas sarūpētas 20 bērniem. Ģimenes, kurām
pasniegt šo dāvanu, akcijas organizētāja Sabiedrības integrācijas
pārvalde rūpīgi izvērtēja kopā
ar Sociālo lietu pārvaldi, lai tās
saņemtu ģimenes, kam tas tiešām
nepieciešams.
Akcija notika jau 11. gadu. Tas
bija iespējams, pateicoties atbalstītājiem – Jelgavas uzņēmējiem,
nevalstiskajām organizācijām un
individuālajiem ziedotājiem. «No
sirds vēlos pateikties atbalstītājiem, kuru ar katru gadu kļūst
vairāk. Viņu mīlestība iepriecina
bērnus,» norāda Sabiedrības
integrācijas pārvaldes vadītāja
Ilga Antuža.

Jelgavas simboliku plāno papildināt ar lielo ģerboni
Jelgavas pilsēta 1573. gadā
saņēma pilsētas ģerboni un kļuva
par Kurzemes un Zemgales hercogistes Zemgales daļas galveno
pilsētu – hercoga rezidenci. 1616.
gadā Jelgava kļuva par visas Kurzemes un Zemgales hercogistes
galvaspilsētu, tāpēc viens no šī
jaunā statusa apliecinājumiem
bija pilsētas ģerboņa papildināšana ar jauniem heraldiskiem
simboliem – diviem ģerboņa
vairoga turētājiem. Par vairoga
ar heraldisko alni kā hercogistes
Zemgales daļas simbola turētājiem tika izvēlētas divas lauvas,
kas simbolizēja hercogistes Kurzemes daļu.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas
lielais ģerbonis vēl būs jāapstiprina Valsts heraldikas komisijai,
kas sniedz atzinumu Kultūras
ministrijai par konkrētā ģerboņa

reģistrēšanu Ģerboņu reģistrā, skaidro Kultūras ministrijā,
lēšot, ka Heraldikas komisijai
iesniegtais ģerbonis jāizvērtē un
atzinums jāsniedz mēneša laikā.
Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa
skices autore ir Ilze Lībiete un Juris Ivanovs. J.Ivanovs heraldikai
pievērsās 1988. gadā, kad tikko
savu darbu bija atjaunojusi Valsts
heraldikas komisija, savukārt
I.Lībiete – 1993. gadā. Jāpiebilst,
ka abi mākslinieki ir radījuši lielu
daļu no visiem mūsdienu Latvijas
ģerboņiem un ieskatu viņu veikumā varēja gūt pagājušajā gadā
izstādē «Latvijas heraldika. Kurzeme un Zemgale 1996 – 2014.
Ilzes Lībietes un Jura Ivanova
jaunizveidotie pašvaldību ģerboņi. Dzimtu ģerboņi. Korporatīvie
ģerboņi» Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā.

Glābējsilītē atstāts pirmais bērniņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas glābējsilītē,
kas atrodas pie Jelgavas slimnīcas, atstāts
pirmais bērniņš – meitenīte. Mediķi viņas veselības stāvokli novērtējuši kā labu, un šobrīd
notiek procedūra, lai
mazuli varētu iekļaut
Adopcijas reģistrā.
Bērniņš glābējsilītē tika ievietots
22. augusta rītā pulksten 6.55. Jelgavas slimnīcas pārstāve Solveiga
Ābola stāsta, ka viņu apskatīja
jaundzimušo aprūpes speciālists
jeb neonatologs un acīmredzamas
veselības problēmas bērniņam nav
konstatētas. «Meitenīte ir saņēmusi nepieciešamās profilaktiskās
potes, tiks veiktas arī asins analī-

zes,» norāda S.Ābola, piebilstot:
izskatās, ka bērniņš ir veselīgs.
Mediķi lēš, ka bērniņš piedzimis
naktī no 21. uz 22. augustu. Viņš
ir 3150 gramus smags un 49 centimetrus garš.
Slimnīcas pārstāvji informējuši
gan Bāriņtiesu, gan Valsts policiju,
kā tas paredzēts šādos gadījumos.
Pagaidām zīdainis ievietots slimnīcā atsevišķā palātā.
Jelgavas Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Anta Riekstiņa
skaidro, ka notiek procedūra, lai
bērnu varētu nodot adopcijā. Kad
Bāriņtiesa būs saņēmusi mazuļa
dzimšanas apliecību, tiks lemts par
meitenītes uzņemšanu valsts bērnu sociālās aprūpes centrā «Rīga»,
kur tiek uzņemti bērni no dzimšanas līdz divu gadu vecumam. «Juridiski par bērnu būs atbildīga šī
iestāde, bet fiziski mazulis uz Rīgu

vests netiks, viņš paliks Jelgavas
slimnīcā, līdz atradīsies ģimene,
kas vēlētos meitenīti adoptēt,»
stāsta A.Riekstiņa. Jāpiebilst, ka
gadījumos, kad mazulis ir atstāts
glābējsilītē, adoptācijas procedūra
ir vienkāršāka un ātrāka, jo bērns
ir juridiski brīvs.
Glābējsilīte Jelgavas slimnīcā
tika atklāta 2014. gada 29. augustā, un šis ir pirmais tajā atstātais
bērniņš. Gan slimnīcas personāls,
gan glābējsilītes izveides projekta
atbalstītājs uzņēmējs Māris Peilāns to uztver ar dalītām jūtām
– no vienas puses, bērniņam būtu
jāaug un jādzīvo ģimenē, no otras
puses, ja reiz ģimene no viņa atteikusies, labi, ka viņš nav pamests
likteņa varā, bet nonācis mediķu
aprūpē, un, cerams, atradīs cilvēkus, kuri būs gatavi uzņemties par
viņu atbildību un rūpes.

Īsi
 Smilšu skulptūru parkam Pasta
salā mainīts darba laiks, informē
pašvaldības iestāde «Kultūra». Turpmāk darba dienās parks būs atvērts
no pulksten 10 līdz 21, bet brīvdienās – no 11 līdz 21. Šī gada Smilšu
skulptūru festivāla tēma bija «Āfrika»,
un skulptūras būs apskatāmas līdz 11.
septembrim. Maksa par smilšu parka
apmeklējumu: 2 eiro pieaugušajiem;
1 eiro skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem; bērniem līdz 7
gadu vecumam – bez maksas.
 Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija sadarbībā ar
Patērētāju tiesību aizsardzības centru
vairākās Latvijas pilsētās, tostarp Jelgavā, piedāvā klātienes bezmaksas
konsultācijas. Jelgavā bezmaksas
konsultācijas par patērētāju jautājumiem pieejamas Lielajā ielā
15 – 2 pirmdienās no pulksten 10
līdz 13. Tās nodrošinās Tekla Žabova
(tālrunis 29144452, e-pasts jelgava@
pateretajs.lv).
 Jelgavas Autobusu parks (JAP)
paziņojis aizvadītā mēneša labākos
uzņēmuma šoferus. Par jūlija labāko
JAP autobusa vadītāju reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos
atzīts Vadims Zarovskis, bet Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos –
Andrejs Apsītis.
 Jelgavas pilsētas bibliotēka ir viena no sešām Latvijas bibliotēkām,
kas iesaistījusies izmēģinājuma
projektā «E-grāmatu bibliotēka».
Tā laikā publisko bibliotēku lasītājiem
ir iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas
tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
Izmēģinājuma projekta laikā – līdz
2016. gada decembrim – ir pieejamas
27 e-grāmatas – izdevēju «Zvaigzne
ABC», «Jumava» un Jāņa Rozes apgāda izdotie Latvijas autoru darbi. Jelgavas pilsētas bibliotēkas pārstāve Olga
Spirta norāda, ka katrai grāmatai ir
ierobežots lasījumu skaits, tādēļ interesentam jāizvērtē, kuras grāmatas viņš
tiešām vēlas izlasīt, lai neliegtu iespēju
to darīt citiem. Pagaidām grāmatu
lasīšanas termiņš ir divas nedēļas, un
to pagarināt nav iespējams, taču nākotnē, iespējams, e-grāmatu pakalpojuma iespējas tiks paplašinātas. Sīkāku
informāciju par iespēju reģistrēties un
izmantot «E-grāmatu bibliotēku», var
uzzināt bibliotēkā.

Sintija Čepanone

SIA «Alejas projekti»

(reģ.Nr.43603025529) aicina darbā

labiekārtošanas strādnieku(-ci)
darbam ar trimmeri-krūmgriezi.
Tālrunis 26429295.

SIA «MMD serviss» (reģ.Nr.40003287243)
aicina darbā kravas marķētājus(-as)
un krāvējus(-as) noliktavā Ozolniekos.
Prasības: strādīgums, kārtīgums, precizitāte
darbā, spēja strādāt komandā.
Papildu informācija pa tālruni 25736236
(darba dienās no plkst.10 līdz 16).

SIA «Nybo Dobele» (reģ.Nr.48503006211)

meklē šuvējas(-us)

ar pieredzi darbam Jelgavā, Dobeles ielā 47.
Pieteikties, zvanot darba laikā
pa tālruni 25651321.

JELGAVAS BĒRNU
MĀKSLAS SKOLAS
SAGATAVOŠANAS STUDIJA
UZŅEM AUDZĒKŅUS
(no 7 līdz 12 gadiem).
Pirmā tikšanās –
3. septembrī plkst.10
Mazajā ceļā 2. T.26173276
(Kristīna Landaua-Junkere).
Jelgavas pilsētas pašvaldības
profesionālās ievirzes un interešu
izglītības iestāde

«Jelgavas ledus sporta skola»
UZŅEM AUDZĒKŅUS ŠORTTREKĀ
ar slidošanas iemaņām
vecumā no 6 līdz 9 gadiem.
Kontaktinformācija saziņai:
Jelgavas Ledus sporta skola –
63007222, 20384690.
Treneri: Evita Krievāne – 20004004,
Ivita Krūmiņa – 26742729.
Adrese: Rīgas iela 11, Jelgava.
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TĒMA

Jelgavas bērnu un jauniešu centrs «Junda»
Pulciņu nodarbību saraksts 2016./2017. m.g. 1. semestrim

Sarakstā
iespējamas
izmaiņas!

Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
DEJOTprieks							
Tautas dejas
«Jundaliņi», 3 – 4 g.v.		
19 – 19.30		
19 – 19.30		
Pasta iela 32
(M.Bratkus, E.Medne, I.Ziemele,
«Jundaliņi», 5 – 6 g.v.		
18 – 18.45		
18 – 18.45		
koncertm. G.Vanaga)
«Jundēni», 1. kl.
19 – 19.45		
19 – 19.45			
«Jundēni», 2. kl.
18 – 18.45		
18 – 18.45			
«Jundēni», 3. – 4. kl.
14.30 – 15.55		
14.30 – 15.55			
«Jundēni», 5. – 6. kl.		
14.30 – 15.55		
14.30 – 15.55		
«Jundēni», 7. – 8. kl.
16 – 17.45		
16 – 17.45			
«Jundari», 9. – 12. kl.		
16 – 17.45		
16 – 17.45		
Līnijdejas (S.Vīgante)
iesācēji, 1. – 7. kl.			
15 – 16.45		
15 – 16.45 Skolas iela 2, Pasta iela 32
turpinātāji 			
17 – 18.45		
17 – 18.45
Mūsdienu deja (S.A.Kuriga)
pirmsskola
18.15 – 19.15			
18.15 – 19.15		
Skolas iela 2
1. – 3. kl.
14.30 – 15.30			
14.30 – 15.30		
4. – 6. kl.
15.30 – 16.30					
7. – 9. kl.				
15.30 – 16.30		
Ritmika, kustību koordinācija (D.Blūma)
5 – 6 g.v.		
17 – 17.45				
Skolas iela 2
1. – 4. kl.		
16 – 16.45				
Deju aerobika (D.Blūma)
no 6. kl.		
19 – 19.45				
Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
DZIEDĀTprieks
Muzikālā studija un popgrupas «Smaids»
studija, 5 – 7 g.v.
14.30 – 15.15 14.30 – 15.15 		
14.30 – 15.15 		
Pasta iela 32
(V.Ņinkovska)
jaunākā popgrupa, 6 – 11 g.v.
15.30 – 16.15 15.30 – 16.15		
15.30 – 16.15 14.30 – 15.15
vidējā popgrupa, 11 – 14 g.v.
16.30 – 17.15 16.30 – 17.15		
16.30 – 17.15 15.30 – 17.15
vecākā popgrupa, 17 – 20 g.v.
17.30 – 19.15 17.30 – 19.15		
17.30 – 19.15 17.30 – 19.15
Muzikālā studija un popgrupas «Lai skan» studija, 4 – 6 g.v.		
17 – 18.15		
17 – 18.15
18 – 19.15 Skolas iela 2
(I.Šveicere)
studija, 1. – 2. kl.
14 – 14.45				
14 – 14.45
studija, 3. – 4. kl.		
14 – 14.45			
15 – 15.45
studija, 5. – 12. kl.
15 – 16.45			
16 – 16.45		
popgrupa, 5 – 8 g.v.
17 – 18.30			
18.30 – 19.15		
popgrupa, 8 – 11 g.v. 		
15 – 16.45		
14 – 15.45		
popgrupa, 11 – 17 g.v.		
18.30 – 20.15			
16 – 17.45
«Kustīgās notiņas» (E.Lukjanska)
3 – 4 g.v. 			
17 – 17.45		
17 – 17.45 Skolas iela 2
5 – 6 g.v.			
18 – 18.45		
18 – 18.45
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
MUZICĒTprieks
Vijolnieku ansamblis
jaunākā grupa, 5 – 8 g.v.			
14 – 15.15			
Pasta iela 32
(L.Voitova, koncertm. I.Lakšina)
vidējā grupa, 9 – 11 g.v.			
15.30 – 16.45			
vecākā grupa, no 12 g.v.			
17 – 18.15			
Sestdienās nodarbības notiek Spīdolas ģimnāzijā! Jaunākā gr.: 9 – 10.15/vidējā gr.: 10.30 – 11.45/vecākā gr.: 12 – 13.15			
«Jundas ģitāras»
iesācēji I
15 – 16.15		
15 – 16.15			
Pasta iela 32
iesācēji II			
16.30 – 17.45		
15 – 16.15
turpinātāji
16.30 – 17.45				
16.30 – 17.45
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
TEHNIKprieks
«Bināriņš» (U.Pekša)
iesācēji, I gr., 2. – 3. kl.
15 – 15.45 				
15 – 15.45 Pasta iela 32
iesācēji, II gr., no 4. kl.		
15 – 15.45		
15 – 16.45		
iesācēji, III gr., no 4. kl.		
16 – 17.45		
17 – 17.45		
turpinātāji, I gr.
16 – 17.45				
16 – 17.45
turpinātāji, II gr.
18 – 19.45				
18 – 19.45
turpinātāji, III gr. 		
18 – 19.45		
18 – 19.45		
Tehniskā modelēšana (M.Dzerkalis)
no 5. kl.		
16.30 – 19.30		
16.30 – 19.30		
Skolas iela 2
Lidmodelēšanas pamati (M.Dzerkalis)
no 1. kl.		
13.30 – 16.30		
13.30 – 16.30		
Skolas iela 2
Koka tehnika (V.Kazāks)
no 1. kl.
13.30 – 16				
13.30 – 16 Skolas iela 2
Koka auto modeļi (V.Kazāks)
no 3. kl.
16 – 18.30				
16 – 18.30 Skolas iela 2
Trases automodelisms (M.Kalniņš, K.Asītis) iesācēji, no 3. kl.		
14 – 17.30			
14 – 18
Skolas iela 2
turpinātāji		
14 – 17.30		
14 – 17.30		
Trases automodelisms (K.Asītis)
no 3. kl.
14 – 18			
14 – 18		
6. vidusskola
«LEGO laiks» (K.Jankeviča)
6 – 10 g.v., I gr.			
14 – 15.45		
14 – 15.45 Skolas iela 2
6 – 10 g.v., II gr.			
16 – 17.45		
16 – 17.45
JAUNUMS! Radioelektronikas pulciņš
no 3. kl.		
15 – 18		
15 – 18		
Skolas iela 2
(M.Eizengrauds)
JAUNUMS! Moto tehnika (M.Eizengrauds)
4. – 12. kl.
15 – 19.30		
15 – 19.30			
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
DARBOTIESprieks
Keramika (I.Brizga)
5 – 25 g.v.
14 – 19
14 – 19
14 – 19
14 – 19
14 – 19
Skolas iela 2
Ādas plastikas darbnīca (S.Tauriņa)
iesācēji, no 5. kl.		
14 – 15.45
14 – 15.45		
14 – 15.45 Skolas iela 2
turpinātāji, no 5. kl.		
16 – 18.45
16 – 18.45		
16 – 18.45
Floristika (S.Polīte)
turpinātāji 		
14 – 18			
14 – 18
Skolas iela 2
iesācēji				
14 – 18		
Stikla dizains (Z.Vēvere)
no 3. kl.
14 – 20		
18 – 20			
Skolas iela 2
Radošā darbnīca (R.Bozoviča)
iesācēji, no 1. kl.		
13.30 – 15.15		
13.30 – 15.15		
Skolas iela 2
turpinātāji		
15.30 – 17.15		
15.30 – 17.15		
«Es un dizains» (R.Bozoviča)
iesācēji, no 2. kl.
14 – 15.45		
14 – 15.45			
Skolas iela 2
turpinātāji
16 – 18.15		
16 – 18.15			
Radošā studija (S.Polīte)
1. – 7. kl., I gr.
14 – 15.45		
14 – 15.45			
6. vidusskola
1. – 7. kl., II gr.
16 – 17.45		
16 – 17.45			
«Jautrā māksla» (D.Indrika)
1. – 3. kl.
14 – 15.45			
14 – 15.45		
Skolas iela 2
Mākslas studija
4. – 7. kl.
16 – 17.45			
16 – 17.45		
Skolas iela 2
pirmsskola
18 – 19.15			
18 – 19.15		
Konstruēšana (I.Bauermeistere)
1. – 4. kl.		
14 – 17		
14 – 17		
Skolas iela 2
JAUNUMS! Spēļu un teātra pulciņš (R.Svjatskis) 1. – 4. kl.		
14 – 16		
14 – 16		
6. vidusskola
Spēļu un eksperimentu klubs (Z.Grava)
no 2. kl.
14.30 – 17.30		
14.30 – 17.30			
Skolas iela 2
Brīvā laika klubs «Kabata» (L.Dambīte)
no 1. kl.		
14 – 17		
14 – 17		
Skolas iela 2
Brīvā laika klubs «Pietura» (S.Titova)
6 – 15 g.v.		
14 – 18
14 – 18
14 – 18		
Miezītes bibliotēka
Dabas draugu klubs (M.Mangusa)
6 – 14 g.v.
14 – 18		
14 – 18		
14 – 18
Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
VALODprieks
Angļu valoda mazajiem (Dz.Lapiņa)
5 – 7 g.v., I gr.
18 – 18.54
18 – 18.45				
Pasta iela 32
5 – 7 g.v., II gr.		
17 – 17.45		
18 – 18.45		
1. – 2. kl., I gr.
16 – 16.45			
16 – 16.45		
1. – 2. kl., II gr.
17 – 17.45			
17 – 17.45		
Angļu valoda (A.Vainovska)
3. – 4. kl.			
15 – 15.45		
15 – 15.45 Pasta iela 32
4. – 5. kl.			
16 – 16.45		
16 – 16.45
5. – 6. kl.			
17 – 17.45		
17 – 17.45
Latviešu valoda (A.Rindjonoka)
1. kl.		
13.30 – 14.15		
13.30 – 14.15		
Skolas iela 2
2. – 3. kl.		
14.30 – 15.15		
14.30 – 15.15		
3. – 4. kl.		
15.30 – 16.15		
15.30 – 16.15		
4. – 6. kl.		
16.30 – 17.15		
16.30 – 17.15
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
ĪPAŠSprieks
Klubs «Puķuzirnītis»
no 1. kl.
15 – 18				
15 – 18
Skolas iela 2
Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām darbojas darbnīcās «Keramika», «Mākslas studija», «Floristika».				
«Lediņu bitītes»
Pulciņš bērniem ar īpašām vajadzībām nometnes vietā «Lediņi» (Lediņu ceļš 1, Jelgava). 			
«Lediņi»
(D.Lonerte, I.Staune)
Pulciņā pieejama Brīvā laika istaba, Montesori atveseļošanās pedagoģija.
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
JAUNIEŠprieks
Jauniešu klubs (Z.Leikuma, D.Indrika)
no 15 g.v.		
14 – 19		
14.30 – 18.30		
Pasta iela 32
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
PIRMSSKOLNIEKprieks
Rīta komplekss (V.Vīgante, S.Vīgante)
3 – 4 g.v. 			
10 – 12 		
10 – 12
Pasta iela 32
1. nodarb. – runa, valoda; 2. nodarb. – izziņa, pirkstiņdarbi; 3. nodarb. – ritmika, mūzika.				
Bēbīšu skola (A.Ofkante)
1. dzīves gads, I gr.			
9.15 – 10.30		
9.15 – 10.30 Pasta iela 32
1. dzīves gads, II gr.
10.45 – 12				
10.45 – 12
1. dzīves gads, III gr.		
12.15 – 13.30		
12.15 – 13.30		
2. dzīves gads, I gr.
9.15 – 10.30		
10.45 – 12			
2. dzīves gads, II gr.		
9.15 – 10.30		
9.15 – 10.30		
2. dzīves gads, III gr.		
10.45 – 12		
10.45 – 12		
3. dzīves gads			
12.15 – 13.30		
12.15 – 13.30
Ziķerpēcpusdiena (I.Bauermeistere, D.Blite) 3 – 7 g.v.
15 – 18		
15 – 18			
Skolas iela 2
Nodarbības
Vecuma grupa
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena Nodarbību vieta
DAŽĀDGAUMJUprieks
Sporta tūrisms, alpīnisms un klinšu kāpšana 5. – 12. kl.
16 – 20				
16 – 20
1. internātpamatskola
(N.Hofmanis)
Nodarbību norises vieta: Jelgavas 1. internātpamatskola (Institūta iela 4).
Mācību process tiek plānots arī ārpus telpām (trešdienās, ceturdienās, sestdienās).
Teātra studija (R.Svjatskis)
1. – 4. kl.
15 – 17		
15 – 17			
Skolas iela 2
Teātra sports (I.V.Ābele)
iesācēji, 6. – 9. kl.					
14 – 16.45 Skolas iela 2
turpinātāji, 6. – 9. kl.					
17 – 19.45
Jelgavas LKS 41. skautu vienība «Mežabrāļi» mazskauti, 8 – 11 g.v.		
15 – 17				
Skolas iela 2, «Lediņi»
(I.Meiliņš)
skauti, 12 – 16 g.v.				
15 – 17		
Sestdienās nodarbības notiek «Lediņos» (Lediņu ceļš 1). Mazskauti (8 – 11 g.v.)/skauti (12 – 16 g.v.) 10 – 14				
JAUNUMS! Astronomija un astroloģija tavā dzīvē no 9. kl.
18 – 20			
18 – 20		
Skolas iela 2
(I.Maksimenko)

Nodarbības ir plānotas ar starpbrīžiem. Tālrunis uzziņām – 63022298 (dežurants Pasta ielā 32),
63023531 (dežurants Skolas ielā 2); e-pasts info@junda.lv. Mājaslapa – www.junda.lv

Ceturtdiena, 2016. gada 25. augusts

«Jundā» – gandrīz
pussimts pulciņu
Foto: Austris Auziņš

 Jana Bahmane

Pēc krāšņi aizvadītā 50 dienu
ceļojuma apkārt pasaulei un
jaunu kultūru iepazīšanas vasaras nometnē «Lediņi» bērnu
un jauniešu centrs «Junda»
septembrī uzsāks 27. sezonu,
kurā ikviens var izvēlēties kādu
no 49 centra piedāvātajiem
pulciņiem. Šo mācību gadu
«Junda» uzsāks ar četriem
jauniem pulciņiem: «Moto
tehnika», «Astronomija un
astroloģija tavā dzīvē», kā arī
Spēļu un teātra pulciņu un
Radioelektronikas pulciņu.
Pieteikšanās nodarbībām
«Jundā» sāksies no 2. septembra to norises laikā, savukārt
iepazīties ar piedāvājumu,
uzzināt par šī mācību gada
aktualitātēm un iesaistīties
radošās aktivitātēs Pasta salā
jaunā mācību gada atklāšanas
pasākumā «ZinīBums» bērni
un jaunieši aicināti jau 1. septembrī.
Jaunajā sezonā «Jundas» pulciņu klāstu papildinās divi jauni tehniskie pulciņi
– «Moto tehnika» un Radioelektronikas
pulciņš. «Izveidot pulciņu «Moto tehnika» mūs pamudināja paši jaunieši, kuri
ikdienā pārvietojas ar dažādu velo un
moto tehniku un vēlas izprast tās darbības
un apkopes principus,» stāsta «Jundas»
direktora pienākumu izpildītājs Māris
Kalniņš. Nodarbību laikā pasniedzēja
Mārtiņa Eizengrauda vadībā jaunieši
apgūs tehniskās prasmes, izprotot, kā darbojas, piemēram, velosipēdi un skuteri, kā
tos apkopt, remontēt, konstruēt. Savukārt
Radioelektronikas pulciņā bērni izzinās
elektronikas pamatprincipus – mācīsies
lodēt, izprast elektriskās shēmas un to
apzīmējumus, kā arī savienot vienkāršas
elektriskās ķēdes. «Mēs vēlamies, lai bērni
izprot, pēc kāda principa darbojas elektrība, lai viņi saprot shēmu apzīmējumus
un nebaidās no saskares ar elektroniku,»
skaidro «Jundas» direktora pienākumu
izpildītājs. Līdztekus šiem tehniskās ievirzes pulciņiem darbību turpinās arī pulciņi
«Tehniskā modelēšana», «Lidmodelēšanas pamati», «Koka tehnika», «Koka auto
modeļi», «Trases automodelisms», kā arī
«Bināriņš» un «LEGO laiks».
Savukārt tie jaunieši, kuri vēlas tuvāk
izzināt Visuma norises un to iedarbību uz
katra cilvēka personību, aicināti pieteikties pulciņam «Astronomija un astroloģija
tavā dzīvē», kuru vadīs astroloģe Irēna
Maksimenko. «Astronomija un astroloģija
ir cieši saistītas. Astronomija māca par
pasaules uzbūvi un enerģijām, kas ir ap
mums, savukārt astroloģija palīdz izprast,
kā šīs enerģijas iedarbojas uz katra cilvēka personību,» skaidro pulciņa vadītāja.
Nodarbību laikā bērni ne vien gūs priekšstatu par Saules sistēmu, planētām, bet
arī mācīsies izprast sevi, savu enerģisko
potenciālu – stiprās un vājās puses.
Centra radošo pulciņu klāstu papildinās
arī spēļu un teātra pulciņš, kuru vadīs
Jelgavas Jaunā teātra režisors Rihards
Svjatskis. Viņa vadībā 1. – 4. klases skolēni
caur spēli apgūs teātra mākslas pamatus.

«Būtībā teātra mākslas pasniegšanas
princips bērniem un pieaugušajiem ir
ļoti līdzīgs, taču bērniem būs mazāk
jāpievēršas psiholoģiskajam lokam, vairāk attīstot spēju iztēloties sevi kādā
konkrētā situācijā,» skaidro R.Svjatskis.
Režisors norāda, ka sākumā tiks spēlētas
iepazīšanās spēles, attīstītas atveidošanas
prasmes, līdz bērni jau būs gatavi piedalīties kopīgā uzvedumā. «Papildus teātra
mākslai izzināsim arī skatuves kultūru –
runāsim, kā uzvesties uz skatuves, kāda
ir uzvedības kultūra aizskatuvē,» stāsta
pulciņa vadītājs.
Līdztekus visiem labi pazīstamajām
«Jundas» ēkām pilsētas centrā – Pasta ielā
32 un Skolas ielā 2 – bērnu un jauniešu
centrs joprojām sadarbojas ar Miezītes
bibliotēku, kā arī Jelgavas 6. vidusskolu,
kas sniedz iespēju piedāvāt brīvā laika
aktivitātes bērniem, kas dzīvo Pārlielupē.
6. vidusskolā bērni var apmeklēt pulciņu
«Trases automodelisms», Spēļu un teātra
pulciņu, kā arī Radošo studiju, savukārt
Miezītes bibliotēkā darbību turpinās brīvā
laika klubs «Pietura». «Brīvā laika klubs
ir lieliska brīvā laika pavadīšanas vieta
tiem jauniešiem, kuri īsti nezina, kādus
talantus vēlas attīstīt. Šeit var lietderīgi
pavadīt laiku, apgūstot dažāda veida
rokdarbus un piedaloties izzinošās aktivitātēs,» skaidro M.Kalniņš, atgādinot, ka
Skolas ielā 2 darbosies arī otrs brīvā laika
klubs – «Kabata».
Arī šajā mācību gadā «Jundas» apmeklētājiem būs iespēja piedalīties izstādēs
un konkursos, kā arī jautri un lietderīgi
pavadīt rudens un pavasara brīvlaiku,
apmeklējot centra organizētās brīvlaika
akcijas un vasarā piedaloties nometnē
«Lediņi». M.Kalniņš stāsta, ka interese
par vasaras nometni šogad bijusi ļoti
liela – bērni uz «Lediņiem» ik rītu vesti
pat divos autobusos. «Pateicoties pilsētas
pašvaldības atbalstam, šogad mums
bija iespēja nometnē uzņemt 80 bērnus
dienā, un jau nometnes pirmajās nedēļās
saņēmām ļoti daudz pieteikumu,» atklāj
M.Kalniņš. Šovasar nometnes teritorija
papildināta ar trīs kokā atveidotiem pasaku tēliem, kas tapa 5. starptautiskā koka
skulptūru simpozija «Balti» laikā. Tagad
«Lediņos» mājo tēli no pasakām «Zelta
zivtiņa», «Baltais vērsītis» un «Vārna,
siers un lapsa».
Šogad «Junda» sadarbosies arī ar
Valsts izglītības satura centru, organizējot
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
konkursu, kurā piedalīsies arī «Jundas»
rokdarbu pulciņu audzēkņi.
«Junda» pulciņiem aicina pieteikties
bērnus un jauniešus vecumā līdz 25
gadiem. Jelgavā deklarētie bērni nodarbības var apmeklēt bez maksas, savukārt
tiem, kas Jelgavā nav deklarēti, nodarbību maksa ir 7,11 eiro mēnesī. Centrs
aicina pulciņiem pieteikties savlaicīgi, jo
iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka daži
pulciņi tiek nokomplektēti jau pirmajās
pieteikšanās dienās. «Pirms izvēlēties,
kuram pulciņam pieteikties, es ieteiktu
ikvienam atnākt uz pasākumu «ZinīBums» vai pieteikšanās dienā klātienē
tikties ar skolotājiem, lai izprastu, kas
tieši pulciņā tiks darīts un vai nodarbības būs bērna interesēm piemērotas,»
aicina «Jundas» direktora pienākumu
izpildītājs M.Kalniņš.

Ceturtdiena, 2016. gada 25. augusts

Lielupē traucas ātrumlaivas

20. augustā Lielupes ūdeņos aizvadīts
Latvijas atklātā čempionāta 7. posms
ūdens motosportā, kurā vairākās
grupās startēja arī Jelgavas sportisti,
uzrādot augstus rezultātus. RN200
laivu klasē 3. vietu izcīnīja kluba
«Paisums» pārstāvis Jānis Simonovs,
savukārt 4. vietu šajā klasē ieguva
Guntis Lauss. Augstus rezultātus uzrādīja arī Aizkrauklē bāzēto komandu
«ART Racing» pārstāvošie jelgavnieki
Kārlis Degainis un Lauris Badauķis,
kuri startēja GT15 grupā. K.Degainis
tika pie 3. godalgas, savukārt L.Badauķis ierindojās 4. pozīcijā. Augsto
1. vietu GT30 grupā izcīnīja Liepājas
«UPB Energy» komandu pārstāvošais
jelgavnieks Jānis Zarečņevs.

FK «Jelgava» piesaka
aizsargu Mārci Ošu

FK «Jelgava» dalībai «SynotTip» Virslīgā
pieteicis Latvijas izlases un bijušo kluba
spēlētāju Mārci Ošu. Vēl nav zināms,
kad raženais aizsargs varēs doties laukumā, jo vēl nav saņemta atļauja no Starptautiskās futbola asociāciju federācijas
(FIFA). Jāpiebilst, ka 25 gadus vecais
futbolists FK «Jelgava» rindās debitēja
2010. gadā, bet pagājušā gada decembrī noslēdza divu gadu līgumu ar Polijas
ekstraklases klubu Zabžes «Gornik»,
kura sastāvā aizvadīja deviņas spēles.
Komanda nespēja noturēties Ekstralīgā,
kas neapmierināja aizsarga ambīcijas,
tādēļ līgums tika lauzts. Šī gada sākumā
M.Ošs saņēma uzaicinājumu uz Latvijas
izlasi, taču laukumā vēl nav debitējis.

SPORTS
Piedalās prestižā cīņas šovā

Jelgavas cīņas kluba «Kamakura MMA»
cīkstonis un trenera Edmunda Ķirša
audzēknis Daniels Riekstiņš pagājušajā
nedēļas nogalē Krievijas kūrortā Sočos
piedalījās prestižā cīņu šovā «Platforma
S–70», kurā otrajā raundā ar tehnisko
nokautu pārspēja Krievijas cīkstoni
Aleksandru Daņkovu. Jelgavnieks bija
vienīgais pārstāvis no Baltijas valstīm,
kurš iekļauts pasaules komandas sastāvā,
un D.Riekstiņa cīņa pret Krievijas sportistu
tika aizvadīta pirmā. «Cīņa bija plānota
trīs raundos, katrā pa piecām minūtēm,
taču Daniels spēja savu pretinieku uzvarēt jau otrajā raundā. Turklāt jelgavnieks
cīņu pabeidza ar lauztu roku,» tā kluba
«Kamakura MMA» valdes loceklis Roberts Romanovskis.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Jelgava cīnīsies par
spēcīgākās pilsētas titulu

27. augustā no pulksten 12 līdz 15 pie
Jelgavas kultūras nama jelgavniekiem
būs iespēja parādīt savas spējas svara
stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu,
tā veidojot pilsētas kopējo rezultātu, lai
cīnītos par Latvijas spēcīgākās pilsētas
titulu. Sievietēm un jauniešiem svara
stienis svērs 20 kilogramus, bet vīriešiem
– 50 kilogramus. Dalība sacensībās ir
bez maksas, un iepriekš nav jāpiesakās.
Šī gada sacensībās vadībā pagaidām ir
Valmieras pilsēta, kuras iedzīvotāji 12.
augustā kopā pacēla 265 650 kilogramus. Plašāka informācija par sacensību
noteikumiem un iepriekšējo posmu
rezultātiem pieejama mājaslapā www.
specigakapilseta.lv.

Krīgers: Tokijas olimpiskajās
spēlēs gribu cīnīties par medaļām
 Ģirts Pommers

«Grūti komentēt Rio spēļu
BMX sacensības – domāju, tās neizvērtās tādas,
kādas vēlētos redzēt BMX
braucēji un visa šī sporta
veida sabiedrība. Trase
šāda mēroga mačiem bija
pārāk šaura. Ja sportisti
krīt piecos braucienos no
sešiem, tas nozīmē, ka kaut
kas īsti nav kārtībā,» savos
iespaidos par olimpiādē
redzēto dalās 20 gadus
vecais jelgavnieks Kristens Krīgers, kurš šī gada
sākumā viesojās Brazīlijā,
lai veiktu testus bēdīgi slavenajā trasē, kurā Latvijas
sportistiem tā arī neizdevās
tikt pie godalgām.
Talantīgais BMX braucējs jau četrus
gadus dzīvo Valmierā, taču par savām
mājām joprojām uzskata Jelgavu,
tāpēc sacensībās viņš pārstāv mūsu
pilsētas BMX klubu «Mītavas kumeļi».

Sirdī jelgavnieks

Kristens uz Valmieru pārcēlās
pirms četriem gadiem, tieši pirms
mācību uzsākšanas vidusskolā. «Uzskatu, ka Jelgavā šobrīd ir viss nepieciešamais, lai veiksmīgi trenētos šajā
sporta veidā, taču – līdz noteiktam
vecumam. Lai spertu nākamo soli,
devos uz Valmieru, kur man ir iespēja
trenēties Ivo Lakuča vadībā. Jāpiebilst, ka visi vadošie Latvijas BMX
braucēji dzīvo un trenējas Valmierā –
mēs esam kā viena liela un draudzīga

ģimene.» Sportists atzīst, ka I.Lakuča
loma šī sporta veida attīstībā Latvijā
Jelgavas kluba «Mītavas
ir milzīga, ar paša rokām uzbūvēta
kumeļi» braucējs Kristens
BMX trase Rubenē, kur tiek aizvadīti
Krīgers jau ir iemēģinājis
lielākā daļa treniņu.
Latvijas olimpiskās koŠobrīd sportists jau gadu ir Latvimandas krāsas – pirms
jas Sporta pedagoģijas augstskolas
Rio olimpiādes jelgavnieks
students. Kaut arī BMX sezona sākas
palīdzēja atbildīgajiem
aprīļa sākumā un ilgst līdz oktobrim,
startiem olimpiādē sagataKristens veiksmīgi pabeidzis 1. kurvoties vadošajiem Latvijas
su. «Jāsaka liels paldies augstskolas
BMX braucējiem Mārim
vadībai, kas ir ļoti atsaucīga. Esmu
Štrombergam un Edžum
izrēķinājis, ka sezonas laikā Latvijā
Treimanim.
neesmu apmēram piecus mēnešus,
Foto: no K.Krīgera
tādēļ mācības sanāk iekavēt.» Intepersonīgā arhīva
resanti, ka šī gada sākumā sportists
kopā ar vadošajiem Latvijas BMX
braucējiem Māri Štrombergu un Edžu
Treimani jau viesojās Rio ar mērķi
veikt testus olimpiskajā trasē. «Jau
toreiz sapratām, ka šī trase ir pārāk
šaura šāda mēroga mačiem. Tajā nav
daudz iespēju veikt apdzīšanu, tādēļ
sportisti pēc starta brauc gandrīz
kā tādā vilcieniņā – viens pēc otra.
Neviens nevēlas īpaši riskēt, bet, ja jo mačos nepiedalījās visi vadošie
kāds tomēr to mēģina, tad visbiežāk Latvijas braucēji, tāpēc, ja nebūtu
uzvarējis, būtu ļoti vīlies,» tā jaunais
tas beidzas ar kritienu.»
valsts čempions. Pasaules čempionātā
Kolumbijā K.Krīgers individuālajā
Priekšā vēl izšķiroši starti
Šī gada BMX sezona tuvojas noslē- braucienā izcīnīja 14. vietu.
Vēl gan šogad atlikušas vairākas
gumam, taču jau tagad Kristenam ir
izdevies gūt nozīmīgus panākumus. nozīmīgas sacensības: Kristens šobrīd
Jūlija sākumā Jelgavas komandas ir līderis Eiropas kausa izcīņā, kurā
sastāvā viņš izcīnīja sudraba godalgu pēdējie divi posmi notiks septembra
Latvijas olimpiādē, piekāpjoties tikai vidū Francijas pilsētā Kalē. Tāpat
divkārtējam olimpiskajam čempio- sportistam būs jādodas otrpus okenam M.Štrombergam, bet dienu vēlāk ānam, lai piedalītos divos Pasaules
Zemgales Olimpiskā centra BMX kausa posmos. «Centīšos nosargāt
trasē kļuva par Latvijas čempionu. savu līderpozīciju Eiropas kausa ma«Protams, ka forši ir uzvarēt Latvijas čos, bet sacensības ASV būs lieliska
čempionātā, taču izjūtas ir divējādas, iespēja sacensties ar pasaules labā-

Jelgavas sporta kluba «Apolons» sportisti aizvadītajā
nedēļas nogalē veiksmīgi
piedalījās Eiropas čempionātā svara stieņa spiešanā
guļus ar ekipējumu. Jelgavnieks Renārs Dronga,
uzstādot jaunu Latvijas
rekordu – 240 kilogrami –,
kļuva par Eiropas čempionu
svara kategorijā līdz 74 kilogramiem, bet Jana Jansone
sieviešu Open grupā svara
kategorijā līdz 57 kilogramiem izcīnīja 4. vietu.
Sportistu treneris kluba «Apolons»
treneris Edmunds Jansons atzīst, ka
startēšana šajās sacensībās izvērtusies
ļoti dārga: «Saskārāmies ar pamatīgām
izmaksām, jo Islande ir viena no dārgākajām Eiropas valstīm. Ļoti iespējams,
ka tas sportistiem sagādāja liekas emocijas, taču prieks par sasniegto. Mūsu
pilsētas vārds atkal tika nests pasaulē.»
Jaunais Eiropas čempions R.Dronga

pēc izcīnītā titula atzīst, ka emocijas
joprojām ir grūti aprakstīt: «Izdevās uzrādīt savu labāko sacensību rezultātu,
lai gan treniņos esmu pacēlis arī lielāku
svaru. Pēdējie pāris mēneši bija nedaudz
nervozi – manā ģimenē bija pieaugums,
nācās pārvākties, kas noteikti ietekmēja
rezultātu. Arī Islandē neiztiku bez
grūtībām – nācās «uzsēsties» uz diētas,
lai pirms mačiem spētu startēt attiecīgajā svara kategorijā.» Jāpiebilst, ka
R.Drongas sasniegtais rezultāts – 240
kilogrami – ir jauns Latvijas rekords.
Starp spēcīgākajām Eiropas dāmām
sacentās J.Jansone, kura ar rezultātu
92,5 kilogrami svara kategorijā līdz 57
kilogramiem ierindojās 4. vietā. Līdz
kontinenta spēcīgākajām sportistēm
gan vēl daudz darba, jo uzvaru šajā
svara kategorijā ar uzspiestiem 145
kilogramiem izcīnīja Krievijas sportiste
Anastasija Petrova. «Sacensībās ieguvu
vērtīgu pieredzi, jo mačos piedalījās
augstākās klases meistares no Krievijas, Somijas un Norvēģijas. Zaudēt
šādām konkurentēm man nav kauns
– tieši otrādi, esmu motivēta strādāt un
turpināt progresēt,» pēc sarežģītajām

Meklē darbu
Steidzami meklēju aprūpētājas vai aukles
darbu. Ir pieredze. T.20564865.
Vīrietis meklē darbu. Var dzīvot uz vietas.
T.24850341.
Palīgstrādnieces darbu ar dzīvošanu uz
vietas. T.25260502.
Elektromontieris. T.28880703.

Piedāvā darbu
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā darbu
vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un manikīra
meistaram(-ei). Izdevīgi nosacījumi. T.29607937.
SIA «LODE» (reģ.Nr.50003032071) aicina
darbā ražošanas operatorus(-es) Ānes ražotnē. Atalgojums – sākot no 500 EUR mēnesī
(neto). Summētais darba laiks. Pieteikties,
nosūtot CV pa e-pastu info@lode.lv.
Biedrība «Centrs Elizabete» (reģ.
Nr.50008032881) piedāvā darbu audzinātājai(-am) bērnu NVO sociālās aprūpes centrā.
Jābūt 1. līmeņa augstākajai izglītībai. Jāstrādā
ar visu vecumu bērniem. Darbs maiņās: divas
dienas no plkst.9 līdz 21, tad divas dienas
brīvas, slīdošā grafikā. Jāievēro kristīgās ētikas
normas. Gaidām jūsu CV, motivācijas vēstuli un
atsauksmi pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.

Pārdod
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Smilti, melnzemi, granti, ar piegādi vai
bez. T.27650077.
Akmeņogles, granulas, kokskaidu briketes.
Piegāde. T.26181848, 63080355.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Vāveru, vafeļu pannu. T.28216687.
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku cariskās Krievijas grāmatas. T.29954171.
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja samaksa. Lielā iela 9. T.22182220.

Dažādi
Pļauju zāli. T.25994203.

kajiem braucējiem, iegūt ļoti vērtīgu
pieredzi,» par gaidāmajiem mačiem
stāsta Kristens.
Par saviem nākotnes plāniem viņš
izsakās pārliecinoši – iekļūt Latvijas
olimpiskās komandas sastāvā un
startēt Tokijas olimpiskajās spēlēs
2020. gadā. «Pēc diviem gadiem notiks olimpiskā atlase, kurā man ir
jābūt konkurētspējīgam. Jāturpina
smagi strādāt, jo Tokijā vēlos cīnīties par medaļām.» Kaut arī lielākā
daļa ikdienas tiek pavadīta ārzemēs
un trenējoties Valmierā, Kristens
saka, ka viņam vienmēr ir patīkami
atbraukt uz savu pilsētu, ciemos pie
vecākiem, kas joprojām dzīvo Jelgavā.

Dronga – Eiropas čempions svara stieņa spiešanā guļus
 Ģirts Pommers
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Foto: no Janas Jansones personīgā arhīva

Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Juridiskie pakalpojumi: prasības par uzturlīdzekļiem, paternitāti, laulības šķiršanu,
maksātnespēju, darba samaksu. Ir iespēja
saņemt konsultāciju klienta dzīvesvietā. RAF
dzīv. masīvs, Rīgas iela 53a. T.26406466.
Ekskavatora pakalpojumi. T.26816035.
Apbedīšanas piederumi, pieminekļi, kapu
labiekārtošana. T.29537176.
Zemes frēzēšana. T.25994203
Sertificēta skursteņslaucītāja pakalpojumi.
T.28265306.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Kravu pārvadājumi. T.28127514.
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz nodibināt/
likvidēt uzņēmumu; uzrakstīt tiesai pieteikumus, paskaidrojumus. Raiņa 14. T.29179847
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
… atmiņas
Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam
Nerimst gaismu dot.
/J.Silazars/
Izsakām līdzjūtību Intai Ļaudamai,
māmiņu zaudējot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

Sporta kluba «Apolons» sportisti jelgavnieki Renārs Dronga un Jana Jansone
Islandē veiksmīgi startējuši Eiropas čempionātā svara stieņa spiešanā guļus ar
ekipējumu. Renārs kļuva par Eiropas čempionu un laboja Latvijas rekordu, bet
Jana, arī labojot Latvijas rekordu, izcīnīja 4. vietu.
sacensībām atzīst jelgavniece, kurai
Jau decembrī jelgavnieki piedalīsies
strīdīgi netika ieskaitīts trešais mēģi- Lietuvas atklātajā čempionātā, kurā
nājums – tajā Jana centās pievārēt 95 cīnīsies par augstākajām godalgām un
kilogramus.
jauniem rekordiem.

NIKOLAJS KIJAJEVS (1948. g.)
LEOŅILA JAVORSKA (1930. g.)
MARGA OZOLA (1963. g.)
VALERIJS GŽIVAČS (1950. g.)
TAISA BRENCOVA (1951. g.)
IVANS BUŽINSKIS (1946. g.)
ALEKSEJS NAZAROVS (1926. g.)
ANNA SMIRNOVA (1934. g.)
ANNA PJASTUNA (1928. g.)
VELTA GRŪBE (1928. g.)
VALENTĪNA VASIĻJEVA (1935. g.)
ULDIS PUDELIS (1929. g.)
MILDA STEPIŅA (1921. g.).
Izvadīšana 25.08. plkst.16 Bērzu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 29. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2285.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 157.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Annas jaunā māte». Vācijas drāma. 2005.g.
12.35 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 10.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 209. un 210.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 156.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2285.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 53.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pazust Latgalē». Dokumentāla filma.
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 ««De facto»».*
23.55 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok. seriāls. 4.sērija.
0.45 «Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm». LTV videofilma.
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012»».*
8.05 «Mūmamma un vārna». Animācijas filma.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 207. un 208.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 587.sērija.
11.55 «Momentuzņēmums».*
12.10 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Labāko sacensību izlase».*
14.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 «Punkti uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
16.15 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».* (krievu val., ar subt.).
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 588.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 18.sērija.
20.05 «Jo pliks, jo traks». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 17.sērija.
22.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.00 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
0.40 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.15 «Karamba!» Humora raidījums.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 29.sērija.
11.50 «Viens pret ārstiem». Vācijas komēdija. 2016.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 TV PIRMIZRĀDE. «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 77.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
23.15 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Attīstības kods 2».
1.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 77.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 25.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
8.25 «Dzelzs vīrs 3». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
11.00 ««Gatavo 3» mežā».
11.35 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 26.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 57. un 58.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 19.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 56.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 10.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 57.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
22.05 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.05 ««Nekā personīga» piedāvā: Atmodas dažādās sejas».
Latvijas dokumentāla filma. 2016.g.
1.05 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.35 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
2.30 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 57. un 58.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 56.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 30. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2286.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 158.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Ģimenes galva». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Province».*
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.

14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 211. un 212.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 157.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2286.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 54.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Vai spēlēt videospēles?»
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Vikija Kristīna Barselona». ASV un Spānijas romantiska drāma.
1.10 «Folkloras programma «Klēts». Mazsalacas stāsti».*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 6.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Lai top!»*
9.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 209. un 210.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 588.sērija.
11.55 «Gvadelupa: arhipelāga vaibsti». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.55 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.30 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Labāko sacensību izlase».*
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 17.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 589.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pārbaudes spēle hokejā». Latvija – Dānija.
22.05 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
23.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 15.sērija.
23.55 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
1.00 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 30.sērija.
11.45 «Atgriezties pagātnē». Vācijas komēdija. 2010.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 78.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Sapņu ceļojums. Kanāda». Melodrāma.
23.05 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
0.30 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
1.15 «Dzīvīte».
1.35 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
2.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 78.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 26.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.10 TV PIRMIZRĀDE. «Bēthovena dārgumu taka».
ASV ģimenes komēdija. 2008.g.
11.10 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 27.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 59. un 60.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 20.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 57.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 11.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 58.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.00 «Bekstroms». ASV seriāls. 1.sērija.
1.00 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.30 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 59. un 60.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 57.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 31. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2287.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 159.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts».*
13.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 213. un 214.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 158.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2287.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 55.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 5.sērija.
1.00 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
1.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 6.sērija.

TV PROGRAMMA
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 7.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 211. un 212.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 589.sērija.
12.00 «Atskats uz 1996.gada Atlantas olimpiskajām spēlēm».*
13.05 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.05 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 590.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants». (krievu val., ar subt.).
20.20 «Augu valstībā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
21.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 18.sērija.
22.15 «Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.20 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
23.50 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
0.10 «Aiz finiša līnijas». Dokumentāla filma.
0.45 «100 g kultūras. Personība».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.20 «Karamba!» Humora raidījums.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 31.sērija.
11.45 «Sapņu ceļojums. Kanāda». Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 79.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 13.sērija.
22.10 «Sarkanais pūķis». ASV un Vācijas krimināldrāma. 2002.g.
0.40 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 79.sērija.
2.25 «Degpunktā 6».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 27.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.10 «Patiesais stāsts par Džeku un garo pupu».
ASV piedzīvojumu filma. 2001.g. 1.sērija.
11.10 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 15.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 28.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 1.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 21.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 58.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 12.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 59.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 11.sērija.
22.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
23.55 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 14.sērija.
0.55 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.55 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 10.sērija.
2.45 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 9.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 58.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 1. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2288.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 160.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Balss pavēlnieks».*
12.55 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 215. un 216.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 159.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2288.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 56.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS. «KaralisTe».
21.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Vai spēlēt videospēles?» Dokumentāla filma.
0.15 «Skaņdarbs korim, klavierēm un fizikai». Dokumentāla filma.
1.15 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Kultūrzīme. «Akmens modinātājs».»*
Tēlnieks Laimonis Blumbergs.
8.30 «Sarunas bez bumbas». Dokumentāla filma.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 213. un 214.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 590.sērija.
11.55 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).

Ceturtdiena, 2016. gada 25. augusts
13.05 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
13.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
14.05 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.35 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
15.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 18.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 591.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.15 «Olimpiskais atlases turnīrs hokejā». Austrija – Latvija.
22.00 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
23.20 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.10 «Sporta studija».*
1.00 «Zebra».* (ar subt.).
1.15 «Augu valstībā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 32.sērija.
11.45 «Mīlestība Švarcvaldē». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 80.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 15.sērija.
23.05 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Bīsties – atvaļinājums! 2». ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
1.15 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 80.sērija.
2.00 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 28.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.10 «Patiesais stāsts par Džeku un garo pupu».
ASV piedzīvojumu filma. 2001.g. 2.sērija.
11.10 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 16.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 1.sērija.
13.20 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 2.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 22.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 59.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 13.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «Kur mīt briesmonīši».
Austrālijas, Vācijas un ASV fantāzijas filma. 2009.g.
22.25 «Rokeris». ASV komēdija. 2008.g.
0.30 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.45 «CSI: Kibernoziegumi». Seriāls. 10.sērija.
3.30 «Iebraucēji». ASV seriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 2. septembris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 4.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 161.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 3.sērija.
12.10 «Personība. 100 g kultūras».*
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Poem pa kulšen». Animācijas filma.
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 217. un 218.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 160.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.10 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
19.25 «Sapnis par pili. Hercogs Imants».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī, 2016».
0.55 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.45 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 3.sērija.
2.35 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 5.sērija.
4.10 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.35 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Lai top!»*
9.20 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 215. un 216.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 591.sērija.
12.00 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.50 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».
15.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2».
ASV dok.seriāls. 1.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 592.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.15 «Olimpiskais atlases turnīrs hokejā». Latvija – Japāna.
22.00 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.30 «Ķīniešu mīkla». Francijas romantiska komēdija. (ar subt.).
0.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.25 «Anekdošu šovs 2».*
2.20 «Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls».

3.20 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
3.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 33.sērija.
11.45 «Uta Danella. Sajust debesis». Vācijas melodrāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kaisle un vara». Meksikas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 81.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 12. un 13.sērija.
22.20 «Modris». Latvijas drāma. 2014.g.
0.20 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.00 «Dzīvīte».
2.20 «Degpunktā 6».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 «Rokeris». ASV komēdija. 2008.g.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 2.sērija.
13.20 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
14.50 «Iebraucēji». ASV seriāls. 3.sērija.
15.20 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». Realitātes šovs. 1.sērija.
16.25 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 17.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 14.sērija.
17.55 «Virtuve 4». Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 60.sērija.
21.00 ««G-Force»: Specvienība». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Līgavas māsas». ASV komēdija. 2011.g.
1.25 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
3.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 3. septembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.05 JAUNUMS. ««Teātris.zip» bērniem».
11.15 TV PIRMIZRĀDE. «Pīters Pens». Dailes teātra izrāde.
13.50 «Drosmīgais skroderītis». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
15.00 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 5.sērija.
15.50 «Kūku kari».*
16.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
17.00 «Ēst, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Labākais no Latgales.
Populāru Latgales muzikantu koncerts Riebiņos».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «Pirmā grēka līcis». Dailes teātra izrāde.
23.30 «Mana dziesma».*
0.50 «Ķīniešu mīkla». Romantiska komēdija (ar subt.). 2013.g.
2.55 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
4.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
5.10 «Kūku kari».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Sievietes un sargi». Dokumentāla filma.
7.00 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.30 «Province».*
8.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Z.Romanovskis.
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «KaralisTe».*
10.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 6.sērija.
11.00 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
11.50 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.20 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīves aspekti. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.10 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dok. seriāls. 1.sērija.
14.00 «Latgale. Trīs stāsti».*
15.20 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».*
15.50 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».* (krievu val., ar subt.).
16.35 «Krievu mantiniece». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.25 «Populārā jaunkundze». Francijas komēdija. 2012.g.
19.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.25 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.20 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
23.00 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
0.40 «Vinila valdzinājums».* Vasaras koncerts Kuldīgā.
3.30 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
4.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* Z.Romanovskis.
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 5.sērija.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 14.sērija.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 3.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Jauna telpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.00 «Bīsties – atvaļinājums! 2». ASV dok. seriāls. 10.sērija.
11.55 «Mis Mārpla. Karību mistērija». Detektīvfilma. 1. un 2.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 25. augusts
14.25 «Vecpuisis 13». ASV realitātes šovs. 9.–11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.10 «Iesprostoti paradīzē». ASV romantiska komēdija. 2014.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
22.10 «Džeina Eira». Lielbritānijas un ASV melodrāma. 2011.g.
0.30 «21 grams». ASV drāma. 2003.g.
2.30 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
3.15 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
5.45 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Mūžības vidusskola: pūķu spēles». Animācijas seriāls.
9.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.25 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
10.00 «Sveika, Rīga!»
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.55 «Kur mīt briesmonīši». Fantāzijas filma. 2009.g.
14.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 11.sērija.
15.05 «Ķertais profesors». ASV komēdija. 1996.g.
17.05 ««G-Force»: Specvienība». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Iepazīsties – Robinsoni!» ASV animācijas filma. 2007.g.
21.35 «Karību jūras pirāti. Pasaules malā». ASV piedzīvojumu filma.
1.05 «Rozā panteras lāsts». Lielbritānijas un ASV komēdija. 1983.g.
3.10 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
3.35 «Iebraucēji». ASV seriāls. 2.sērija.
4.00 «TV3 ziņas».
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 23».

Svētdiena, 4. septembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.00 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 19.sērija.
11.00 «Pa pilsētu jumtiem. Parīze». Dokumentālu filmu cikls.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Labākais no Latgales.
Populāru Latgales muzikantu koncerts Riebiņos».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Mans zaļais dārzs».*
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).

Bērnu centrs BAMBINO sākot ar
5. septembri piedāvā nodarbības
6 mēn. - 10 gadus veciem bērniem!

- Mazie pavāri
- Burtiņskola
- Bēbīšu mūzikas un rotaļu skoliņa
- Muzikālās nodarbības
- Sporta stundiņa ar dejām

Vairāk informācijas meklē mājaslapā
www.bambinoatrakcijas.lv
Pieteikšanās mājaslapā
vai
28315567
Jelgava, Dobeles šoseja 31

Akreditēta mūzikas skola «BJMK Rokskola»
aicina bērnus un jauniešus,
sākot no 10 gadu vecuma, uz iestājpārbaudījumiem
2016./2017. mācību gadam 29. augustā plkst.19
profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Rokmūzika» ar iespēju apgūt šādas specialitātes:
• bungas,
• basģitāra,
• elektriskā ģitāra,
• vokāls,
• klasiskā ģitāra.
Adrese: Dobeles iela 68, Jelgava.
Informācija: www.bjmk.lv; 29505899.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt
zināšanas citos ezotēriskos virzienos atsevišķos
lekciju kursos (numeroloģija, hiromantija, rūnas u.c).
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
Informācija – www.astrologijelgava.lv.
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TV PROGRAMMA

18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ko dara sievietes pusčetros no rīta?»
Vācijas komēdija. 2012.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 «Teātris». Rīgas kinostudijas komiska drāma. 1978.g. 1. un 2.sērija.
0.00 «KaralisTe».*
0.30 «Ēst, lai izdzīvotu». Dokumentāla filma.
1.30 «Apbalvojuma «Laiks Ziedonim» cildināšanas ceremonija».*
3.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
5.10 «Kūku kari».*

22.25 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.25 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
1.20 «Populārā jaunkundze». Francijas komēdija. 2012.g.
3.15 «Piekritu – iekritu». Animācijas filma jauniešiem par AIDS.
3.35 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*

LTV7

5.00 «Luī 4». Seriāls. 6.sērija.
5.20 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 15.sērija.
6.40 «Karamba!» Humora raidījums.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 4.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Iesprostoti paradīzē».
ASV romantiska komēdija. 2014.g.
11.50 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
12.50 «Karamba!» Humora raidījums.
13.05 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 5.–8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4».
Vācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 14.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Kad pienākums sauc».
ASV ģimenes filma.
23.50 «Purvāji 4». ASV seriāls. 8.sērija.
0.40 «Gāze grīdā». Vācijas spraiga sižeta filma. 2006.g.
2.05 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
2.55 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 11.sērija.
3.35 «Luī 4». Seriāls. 5.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.35 «Zebra».* (ar subt.).
7.50 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».
9.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
10.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
11.00 «Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls».
11.30 «Dzīves aspekti. «Deutsche Welle» žurnāls».*
12.20 «Drosmīgais skroderītis». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
15.00 TV PIRMIZRĀDE. «Lola, kas dzīvo uz «Zirņa»».
Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
16.40 «Svešās mājas». Dokumentāla filma.
17.10 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
17.40 «Olimpiskais atlases turnīrs hokejā». Latvija – Vācija.
20.30 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
21.30 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 16.sērija.

LNT

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
5.45 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 5». Realitātes šovs. 1.sērija.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Mūžības vidusskola: pūķu spēles». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
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11.35 «Ķertais profesors». ASV komēdija. 1996.g.
13.35 «Karību jūras pirāti. Pasaules malā». Piedzīvojumu filma.
17.00 «Iepazīsties – Robinsoni!» ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es esmu ceturtais». ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
22.10 «Tālumā». Lielbritānijas un Austrālijas šausmu trilleris. 2007.g.
0.05 «Lietu kārtība». ASV un Francijas komēdija. 2003.g.
2.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
3.35 «Cilvēks pret mušu». Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
3.55 «Iebraucēji». ASV seriāls. 3.sērija.
4.15 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 17.sērija.
4.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
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Izgatavo dāvanu savam tētim!
 Jana Bahmane

Sākot ar septembri, Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī katru mēnesi notiks izzinoši radošās nodarbības, kuru laikā, iepazīstot senlatviešu
gadskārtas un mūsdienu
svētku tradīcijas, varēs
radīt dekorus, dāvanas un
citus rokdarbus. Sagaidot
Tēva dienu, kas ik gadu tiek
atzīmēta septembra otrajā
svētdienā, 3. septembrī
pulksten 12 interesenti
aicināti uz pirmo radošo
nodarbību «Dāvana Tēva
dienā», kuras laikā pasniedzējas Zandas Kursītes
vadībā varēs paša rokām
uzšūt auduma tauriņu.
«Ideja par šādas radošās nodarbības
izveidi radās tādēļ, ka Tēva dienas
tradīcija Latvijā ir salīdzinoši nesena.
Mēs ik gadu maija otrajā svētdienā
iepriecinām savas mammas, un arī
tēti būtu priecīgi saņemt kādu paša
rokām darinātu dāvanu,» stāsta
Z.Kursīte, skaidrojot, ka šoreiz no-

NOTIKUMI
Foto: Austris Auziņš

darbības laikā tiks izzināti auduma
tauriņa šūšanas principi. Līdztekus
praktiskajai darbībai apmeklētāji varēs iepazīt arī Tēva dienas svinēšanas
tradīcijas Latvijā un pasaulē. «Ikviens
varēs izvēlēties izejmateriālu krāsas
un faktūras, kas vislabāk atbilst topošās dāvanas īpašniekam, lai tauriņš
būtu patiesi personalizēts,» tā pasniedzēja. Uz nodarbību aicināts ikviens
– neatkarīgi no vecuma. Mammas var
nākt ar bērniem un kopā izgatavot
īpašo auduma tauriņu, iepriecinot
ģimenes galvu.
Tēva diena pirmo reizi tika svinēta
1910. gadā ASV, lai pievērstu uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā,
savukārt Latvijas svinamo dienu
kalendārā tā ieviesta 2009. gadā, un
Tēva diena tiek atzīmēta septembra
otrajā svētdienā.
Izzinoši radošā nodarbība «Dāvana
Tēva dienā» 3. septembrī pulksten
12 notiks Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Dalības maksa
par nodarbību – 4 eiro; pirmsskolas
vecuma bērniem – 1 eiro. Dalībnieki
tiks nodrošināti ar visiem nepiecieša-  Jana Bahmane
majiem izejmateriāliem. Pieteikties
Jau nākamajā nedēļas nonodarbībai var pa tālruni 63005445
galē, 3. septembrī, Jelgavā
vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv.

Pasākumi pilsētā
27. augustā pulksten 9 – XVI Vispārējie piena, maizes un medus svētki (Hercoga
Jēkaba laukumā); no pulksten 14 – XIV Piena paku laivu regate (Lielupes promenādē,
Pasta salā).
27. augustā pulksten 13 – ekskursija kājām «Pa gabaliņam Jelgavu lieku» – pilsētas
ievērojamāko vietu apskate kopā ar gidu. Sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalības maksa – € 1; skolēniem un pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas.
Līdz 11. septembrim – apskatāmas smilšu skulptūru festivālā «Summer Signs
‘16» radītās skulptūras. Biļešu cena pieaugušajiem – € 2; skolēniem, studentiem,
pensionāriem – € 1 (Pasta salā).
3. septembrī pulksten 11 – Vecpilsētas ielas svētki «Retro vīzija». Dalība – bez
maksas (Vecpilsētas ielā).
3. septembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Tēva diena». Pārsteidz savu tēti
ar dāvanu – pašdarinātu auduma tauriņu. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).
4. septembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde – Frederika Lou
mūzikls «Mana skaistā lēdija». Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
4. septembrī pulksten 12 – jaunā mācību gada svinības kopā ar bērnu studiju
«Arika». Atraktīvas spēles, mīļākie multfilmu varoņi, konkursi, dejas, dāvanas un citi
pārsteigumi. Biļešu cena – € 4 (iepriekš jārezervē pa tālruni 26152239) (leļļu studijā
«Arika» Pētera ielā 11).
7. septembrī pulksten 19 – Brāļi Ponomarenko ar šova programmu «Smieklīgs
un vēl smieklīgāks». Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
8. septembrī pulksten 18 – lekcija «Tautastērps vīrietim». Lektore – LU Latvijas
vēstures institūta Etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 9. līdz 11. septembrim – «Inženieru dienas 2016» un «ProKart» 6. posms
(Zemgales prospektā, Stacijas parkā).
10. septembrī pulksten 10 – 6. Metāla svētki Jelgavā 2016 – «Izglītībai! Karjerai!
Atpūtai!» (Pasta salā).
10. septembrī pulksten 13 – ekskursija ar kuģīti «Pilsētas kultūrvēsturiskā ainava
no Lielupes ūdeņiem», sākums – piestātnē pie Mītavas tilta. Pieteikšanās pa tālruni
63005447.
16. septembrī pulksten 19 – mūsdienu deju studijas «Benefice» koncerts
«Ceļā uz Koreju!». Biļetes var iegādāties deju centrā «Cukurfabrika», cena – € 3
(kultūras namā).
18. septembrī pulksten 16 – muzikālā izrāde komēdija «Ezītis miglā». Trīs tautā
mīlēti aktieri – Mārtiņš Vilsons, Ivars Kalniņš un Arnis Līcītis – apvienojušies muzikālā
komēdijā pieaugušajiem «Ezītis miglā». Biļešu cena – €7 (kultūras namā).
22. septembrī pulksten 19 – Valmieras drāmas teātra izrāde «Debesis ir mums».
Biļešu cena – € 6 – 10 (kultūras namā).
24. septembrī pulksten 10 – Pasaules tūrisma dienas orientēšanās sacensības –
iepazīsti Jelgavu, Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu aizraujošās sacensībās kājām,
ar velosipēdu vai auto. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
24. septembrī pulksten 16 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele
«Koridors». Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).

Izstādes
No 2. septembra – Lolitas Zikmanes izstāde (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 9. septembra – Ulda Zutera gleznu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 26. augustam – jelgavnieka Marlon André (Aivara Andrejeva) personālizstāde «Portreti» (tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 2. stāvā).
Līdz 28. augustam – izstāde «Greizā attīstība». Autores – Ingūna Skuja un
Melisa Breidena (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. augustam – fotokonkursa «Mana Jelgava» 1. posma dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 29. augustam – fotoizstāde «Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam «Summer Signs» 10 gadi» (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 31. augustam – Andas Kalniņas gleznu izstāde «Vasara» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 4. septembrim – Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Dialogi» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 4. septembrim – Jelgavas mākslinieku plenēra izstāde «Pa Jaņa Rozentāla pēdām» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
Līdz 22. septembrim – Jura Bērziņa-Soma sporta fotogrāfiju izstāde «Emocijas» (Zemgales Olimpiskajā centrā).

Ceturtdiena, 2016. gada 25. augusts

«Retro vīzija»
Vecpilsētas ielas svētkos
tiks svinēti Vecpilsētas ielas
svētki «Retro vīzija». No
pulksten 11.30 visas ielas
garumā notiks izzinošas
aktivitātes, kas veltītas vecpilsētas kultūrvēsturiskās
teritorijas saglabāšanai un
iekļaušanai pilsētas kopējā
kultūras dzīvē, savukārt
svētku noslēgumā, pulksten
15.30, pasākuma dalībnieki
aicināti uz Jelgavas Jaunā
teātra izrādi «Jelgava 94»
pēc Jāņa Joņeva romāna
motīviem.

Svinīgajā svētku atklāšanā pulksten 11 klātesošos uzrunās Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas vadītājs Juris Dambis un
Jelgavas pilsētas pašvaldības vadības
pārstāvji, atklājot, kas vecpilsētā
paveikts kopš 2013. gada un kādas
ir vecpilsētas attīstības perspektīvas,
informē Sabiedrības integrācijas
pārvaldē. Savukārt no pulksten 11.30
interesenti aicināti apmeklēt informatīvi izglītojošas lekcijas par Vecpilsētas ielas vēsturiskajiem aspektiem, seno koka apbūvi un koka ēku
restaurāciju, kuras notiks Jelgavas
Pensionāru biedrības dienas centrā
«Sadraudzība» Dobeles ielā 62a. Par

seno koka apbūvi un koka ēku restaurāciju stāstīs arhitekts, arhitektūras
arheologs un vēsturisko ēku eksperts
Juris Zviedrāns, savukārt arhitekts
Ēriks Cērpiņš prezentēs pašvaldības
ieceri par Amatniecības centra izveidi Vecpilsētas ielā 14. Informatīvi
izglītojošo lekciju noslēgumā savā
pieredzē koka dizaina centra izveidē,
tā darbības principiem un attīstības
perspektīvām dalīsies Tukuma Koka
dizaina centra dibinātājs un vadītājs
Guntars Upenieks. No pulksten 13.30
Vecpilsētas ielas 8 pagalmā notiks
meistarklases koka ēku būvdetaļu
restaurācijā, kuras pasniegs koka ēku
restaurācijas speciālisti no Kuldīgas.
Interesentiem tiks piedāvātas ne tikai
teorētiskas zināšanas par seno ēku
būvdetaļu krāsošanu, apkopi, krāsām,
lakām un citām niansēm, bet arī praktiskas nodarbības trafaretu krāsošanā
un ēvelēšanas tehnikas pielietojumā.
Savukārt no pulksten 11.30 uz
skatuves vecpilsētas laukumā notiks
koncerts, kurā caur vēsturiskiem stāstiem, dziesmām un dejām tiks radīta
19. gadsimta beigu un 20. gadsimta
sākuma Jelgavas atmosfēra. «Mūsu
uzdevums ir uzburt pagātni caur mūsdienu perspektīvu. Mūs iedvesmoja tā
laika vēsturnieka un pedagoga Aleksandra Strekāvina atmiņu stāsti un leģendas, kurās spilgti izteikts konkrētā
laikaposma gars,» tā režisors Rihards
Svjatskis. Koncertā piedalīsies gan
Jelgavas pilsētas dziedošie un dejojošie

pašdarbības kolektīvi, gan mazākumtautību kolektīvi un viesmākslinieki
no Madonas – estrādes mūzikas grupa
«Sniegavīri». Pulksten 15.30 notiks
Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Jelgava
94» pēc J.Joņeva romāna motīviem,
režisors – R.Svjatskis.
Vecpilsētas ielas svētku laikā visi
mopšu saimnieki aicināti piedalīties
Mopšu parādē, ap pulksten 13.30
pulcējoties pie skatuves vecpilsētas
laukumā. Organizatori atklāj, ka,
pēc Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja direktores Gitas
Grases sacītā, 19. gadsimta beigās un
20. gadsimta sākumā viena no iecienītākajām suņu šķirnēm jelgavnieku
vidū bijusi mopsis un pastaigu laikā
ielās tie bija redzami ļoti daudz.
Vecpilsētas ielas svētkos piedalīties
aicināti arī tirgotāji un seno amatu meistari, piesakoties pa tālruni
63005468 vai 27844078 līdz 29. augusta pulksten 12.
Pilsētniekiem jārēķinās ar to, ka 3.
septembrī Vecpilsētas iela tiks slēgta
transporta kustībai laika posmā no
pulksten 9 līdz 22.
Pasākumu organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde, Jelgavas Latviešu
biedrība, biedrība «Vecpilsētas ielas
kvartāls» ar Jelgavas pilsētas pašvaldības, iestādes «Kultūra», Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja, iestādes «Pilsētsaimniecība»
un Jelgavas Pensionāru biedrības
atbalstu.

Top atmiņu krājums «Jelgavas atmiņu mozaīka»
 Jana Bahmane

«Mans vectēvs bija leģionārs. Atceros, ka tad,
kad man bija kādi 14 – 15
gadi, un arī vēlāk viņš mēdza stāstīt par savām gaitām leģionā. 90. gados viņš
aktīvi iesaistījās «Daugavas
vanagu» kustībā, daudz
stāstīja arī par saviem biedriem, viņu piedzīvoto. Viņš
rakstīja dzeju un sacerēja
dziesmas. Bet kaut kā man
tas viss nelikās saistoši, es
noklausījos, un viss,» atmiņās dalās Jelgavas Valsts
ģimnāzijas skolotāja un gide
Signe Lūsiņa, kura šobrīd
strādā pie atmiņu krājuma
«Jelgavas atmiņu mozaīka»
izveides.
Jelgavniece atklāj, ka izpratne par
laika netveramo būtību viņai radusies
pieaugot un, būdama jau apzinīgā
vecumā, S.Lūsiņa esot ļoti nožēlojusi,
ka vectēva stāstītajam nav pievērsusies vērīgāk. «Vectēvs laikam juta,
ka tā būs, jo pilnīgi nejauši kastē ar
fotogrāfijām atradu lapu, uz kuras
viņš īsumā bija pierakstījis savas
leģionāra gaitas. Man bija milzīgs

prieks par atradumu,» stāsta gide,
norādot, ka tieši šis atgadījums licis
viņai apzināties, cik svarīgi ir izzināt
vēsturi – īpaši, ja tā tiek stāstīta caur
personīgo pieredzi. «Sapratu, ka
arvien mazāk kļūst cilvēku, kuri var
pastāstīt par pirmskara un kara laiku,
ka drīz vairs arī nebūs to, kas pastāsta
par 50. un 60. gadiem,» tā jelgavniece, atklājot, ka pirmais cilvēks, kura
stāstījumu, uzsākot krājuma izveidi,
viņa uzklausījusi, bija viņas mamma.
Šobrīd S.Lūsiņai atmiņu vākšanā palīdz Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni,
viņas draugi un paziņas, kas tādējādi
izzina arī savas pilsētas un radurakstu
vēsturi. Arī, vadot ekskursijas Jelgavā,
gide uzklausa daudzus interesantus
stāstus, kuri noteikti nav atrodami
nevienā grāmatā. «Ir labi, ka mēs zinām dažādus Jelgavas vēstures faktus,
gadskaitļus, uzvārdus, bet man šķiet,
ka tas ir tā sausi un neaizķer dvēseli.
Cilvēku atmiņu stāsti, viņu piedzīvotais ir daudz emocionālāks, tāda kā
dzīva vēsture,» vērtē krājuma autore.
Krājumā būs apkopotas tikai jelgavnieku atmiņas, un autore atklāj, ka nav
devusi konkrētu tematu – katrs dalās
ar to, kas visvairāk palicis atmiņā, kas
šķitis neparasts un atšķirīgs no šodienas. Krājumā atmiņas netiks ievietotas
hronoloģiski vai alfabēta secībā – tās

tiks liktas nejauši izvēlētā kārtībā, jo
atmiņu stāstījumi ir ļoti dažādi. Pie
katra stāsta būs atmiņu stāstītāja
vārds, uzvārds, dzimšanas gads un
laiks, par kuru runāts atmiņu stāstā,
kā arī tiks pievienotas fotogrāfijas. Lielākoties krājuma saturu veido atmiņas
par padomju laiku, bet apkopoti arī
stāsti par kara un pat pirmskara laiku.
«Pat sociālajā vietnē «Facebook», kad
ielieku kādu atmiņu fragmentu, cilvēki
uzreiz atsaucas, komentē, viņi pēkšņi
atceras kaut ko, kas kādreiz bija ļoti
pierasts, bet tagad ir aizmirsts. Piemēram, Jelgavas dzeltenos autobusus
«garmoškas», kuros brauciens maksāja
piecas kapeikas. Atceras, ka autobusu
taloni bija jāpērk kioskos, autobusā
tie bija jākompostrē,» stāsta S.Lūsiņa.
Krājums tiks veidots kā grāmata,
un autore vēlas uzdāvināt to vismaz
katrai bibliotēkai un skolai, bet tas ir
līdzekļu jautājums. «Mūsu jauniešiem
padomju laiks jau ir vēsture, kuru viņi
mācās tikai un vienīgi no grāmatām
skolā. Šāds krājums dotu viņiem iespēju reālāk ieskatīties laika posmā,
kuru par savu sauc viņu vecvecāki un
vecāki,» vērtē gide. Autore norāda, ka
krājumā varētu tikt iekļauti vismaz
simts jelgavnieku stāstu. Izveidotā grāmata varētu būt arī Jelgavas dāvana
Latvijai simtgadē.

