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Jaunas mājas mazajiem
jelgavniekiem

«Mēs debesis nonesam jums šeit, «Ķiparos», lai
tās mūs sargā ik dienu,» pamatojot jaunā bērnudārza grupiņu nosaukumu – «Varavīksne»,
«Stariņi», «Mākonītis», «Lāsīte», «Zvaigznīte»,
«Mēnestiņš», «Sauleszaķi» – izvēli, saka tā
vadītāja Tija Milgrāve.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ 256 mazie jelgavnieki sāka apmeklēt
jauno pirmsskolas izglītības iestādi «Ķipari»
Pulkveža Brieža ielā 23a,
kas pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem
piedzīvojusi lielas pārvērtības. Mazie priecājas
par jauno, krāsaino vidi,
savukārt viņu vecāki uzsver, ka tāds īsts priekšstats par «Ķipariem»
radīsies pēc pirmajām tā
darba nedēļām.
Jaunais bērnudārzs ļauj pilsētā
samazināt rindu uz vietām pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs, dodot iespēju to apmeklēt
arī bērniem ar īpašām vajadzībām, un mazajiem pilsētniekiem
piedāvā veselības uzlabošanas
pasākumus.

Pirmsskolas izglītības iestādes
atklāšanā piedalījās gan «Ķiparu»
jaunie audzēkņi, gan viņu vecāki,
gan Jelgavas pilsētas pašvaldības
vadība.
«Šodien ir ļoti nopietna un burvīga diena, kad mēs dodam šai
ēkai jaunu izskatu un piepildām
to ar mazo jelgavnieku skanīgajām
balstiņām. Novēlu, lai «Ķiparos»
ikviens, sākot no pašiem mazākajiem, justos gaidīts un mīlēts,»
atklāšanā uzsvēra Jelgavas mērs
Andris Rāviņš.
Jaunā bērnudārza vadītāja Tija
Milgrāve atzina, ka šodien sāk
skaitīt «Ķiparu» laiku. «Mēs visi
kopā sākam veidot savu iestādi, un
tikai no mums pašiem būs atkarīgs,
cik sekmīgs būs šis darbs.»
Jaunais bērnudārzs Jelgavā
tapis, realizējot divus projektus.
Valsts reģionālās attīstības aģentūras apstiprinātā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansētā projekta gaitā veikta

ēkas rekonstrukcija, savukārt, pateicoties Vides ministrijas Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
(KPFI) projektam «Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību
ēkās», ir būtiski uzlabota ēkas
energoefektivitāte.
Rekonstrukcijas rezultātā bērnudārza ēkā izveidotas telpas 11
pirmsskolas grupām, administrācijas telpas un virtuves bloks.
Tāpat ir nodrošināta piekļuve
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Labiekārtota arī bērnudārza teritorija, izveidojot rotaļu laukumus
un automašīnu stāvvietu. Projekta gaitā «Ķiparos» ir izbūvēts
baseins un iekārtota sāls istaba
bērnu veselības uzlabošanai un
profilaksei. Projekta «Jelgavas
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes ēkas Pulkveža Brieža
ielā 23a rekonstrukcija» kopējās
izmaksas ir 877 068 lati, tajā
skaitā ERAF līdzfinansējums 84,7
procenti, valsts budžeta dotācija

2,2 procenti un pašvaldības līdzfinansējums 13,1 procents.
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansētā projekta
«Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības
izglītības iestāžu ēkās» gaitā
pirmsskolas izglītības iestādē
veikta ārsienu, jumta un pagraba
pārseguma siltināšana, logu un
ārdurvju nomaiņa, apkures sistēmas rekonstrukcija. Energoefektivitātes paaugstināšanas izmaksas ir 238 423 lati, tostarp KPFI
līdzfinansējums – 85 procenti un
15 procenti – Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējums.
Bērnudārzā «Ķipari» audzēkņu
uzņemšana sākās maijā – vienlaicīgi ar citām pirmsskolas izglītības iestādēm pēc vienotās rindas
principa, kā to paredz pašvaldības
saistošie noteikumi. Kopumā bērnudārzā paredzētas 256 vietas,
no kurām 16 būs speciālajā grupā
bērniem ar īpašām vajadzībām.

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

ISSN 1691-4201

Palielinās
pašvaldības budžets
 Sintija Čepanone

«Šā gada septiņos mēnešos pašvaldības budžeta
ieņēmumi izpildījušies
par 68,69 procentiem,
un tas ir labs rezultāts.
Arī izdevumu rādītāji apliecina, ka nauda tērēta
racionāli – apgūti 53,3
procenti no gadā ieplānotās summas,» norāda
pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
Aizvadītajā nedēļā deputāti apstiprināja grozījumus pašvaldības
budžetā, ieņēmumu sadaļu palielinot par 179 416 latiem, tādējādi
precizētais ieņēmumu plāns šobrīd
ir 43 276 173 lati. I.Škutāne skaidro,
ka tie ir līdzekļi, kas pašvaldības
budžetā ienāk no nodokļiem, nodevām, maksas pakalpojumiem un
transfertiem no valsts budžeta kā
finansējums dažādu ES projektu
īstenošanai, citi līdzekļi no valsts
budžeta un ES finansējums.
Lielāko sadaļu no valsts dotācijām pašvaldības budžetā veido
mērķdotācija 50 procentu apmērā
GMI pabalstiem un 20 procentu apmērā dzīvokļu pabalstiem apkures
nodrošināšanai. «Ņemot vērā faktu,
ka šo pabalstu saņēmēju loks aug,
mūsu pašvaldībai līdz gada beigām
no valsts budžeta šo pabalstu nodrošināšanai papildu piešķirti 113 370
lati,» tā I.Škutāne. Kopumā valsts
budžeta transferti veido 161 007
latus, tostarp pašvaldības budžetā
iekļauti 32 739 lati, ko valsts šogad

piešķīrusi sniega radīto postījumu
novēršanai mūsu pilsētā. Savukārt
speciālajā budžetā par 86 588 latiem
palielināta mērķdotācija pašvaldību
autoceļu jeb ielu fondiem – tas ir papildu finansējums no valsts, kas tiks
izmantots ielu un ceļu uzturēšanai.
Šie līdzekļi piešķirti, lai kaut daļēji
atslogotu pašvaldības izdevumus,
kas šim mērķim tērēti aizvadītajā
sniegotajā ziemā.
Kā uzsver I.Škutāne, šajā periodā
salīdzinoši labi pildījušies arī pašvaldības iestāžu ieņēmumi, un līdz
ar to pašu ieņēmumus plānots palielināt par kopumā 13 264 latiem.
«Tā, piemēram, izvērtējot līdzekļus,
kas par maksas pakalpojumiem iekasēti līdz šim, Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs līdz gada beigām
ieņēmumus plāno palielināt vēl par
10 064 latiem. Savukārt, līdz 25 santīmiem par stundu nosakot klienta
līdzmaksājumu par mājas aprūpi,
Sociālās un medicīniskās aprūpes
centra ieņēmumu palielinājums
plānots 2000 latu apmērā,» skaidro
izpilddirektore.
«Septiņi mēneši, protams, ir atskaites punkts, bet vēl grūti prognozēt, kā budžeta ieņēmumi pildīsies
rudenī. Taču, visticamāk, budžeta
ieņēmumu izpildes prognozes līdz
gada beigām varētu tikt izpildītas,
jo pieredze apliecina, ka gada pēdējos mēnešos parasti palielinās,
piemēram, iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, kas veido pašvaldības
budžeta ieņēmuma lielāko daļu,
izpilde,» tā I.Škutāne, piebilstot, ka
gada pirmajos septiņos mēnešos šī
nodokļa izpilde ir 62,81 procents.

Zināt vien ir par maz – zināšanas jāliek arī lietā.
Tāpat ir par maz tikai gribēt – vajag darīt.
(J.V.Gēte)

Godātie pedagogi, skolēni un vecāki! Sveicu
Jūs, jauno, 2011./2012., mācību gadu uzsākot!
Sveicu visus, kas uz skolu nāk pēc zināšanām un prasmēm!
Sveicu pedagogus un vecākus, kas sniedz šīs zināšanas,
daloties arī savā dzīves gudrībā un sirds siltumā! Svarīgi
ir apzināties mūsu kopīgo uzdevumu – sagatavot valstij
vajadzīgus speciālistus, kas nākotnē veicinās mūsu pilsētas,
Jelgavas, un visas valsts izaugsmi.
Novēlu izturību, enerģiju un savstarpēju sapratni, veicot
šo uzdevumu! Lai katra diena ir radoša un sniedz prieku
par apgūto!
Andris Rāviņš,
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

Stingrāk pievērsīsies nelegālajiem ūdens patērētājiem
 Sintija Čepanone

bet arī ar citiem parādniekiem. Turklāt izdevies panākt, ka saistības
«Acīmredzot ir nepieciešamas radikālas metodes, lai paarī tiek pildītas. «Pēdējo nepilnu
rādniekiem liktu sasparoties, – tikai tā iespējams situāciju
divu mēnešu laikā vienošanās par
mainīt. To apliecina arī mūsu uzņēmuma pieredze – pēc
parāda atmaksu papildus noslēgta
ūdens atslēgšanas mājai Māras ielā 1 saistības beidzot
ar vēl četrām juridiskām personām.
sākuši pildīt ne tikai apsaimniekotāji, bet arī individuālo
Vidējā summa, ko par nodrošināto
māju īpašnieki,» saka SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais
pakalpojumu «Jelgavas ūdenim»
direktors Viktors Juhna, akcentējot, ka tagad lielāka uzkatra bija parādā, ir apmēram
manība tiks pievērsta tiem, kuri ūdeni patērē nelegāli.
4000 lati,» situāciju atklāj V.Juhna,
piebilstot, ka šajos gadījumos lielāViņš atzīst, ka parādu atmaksas ta ne tikai ar tiem uzņēmumiem, koties paši apsaimniekotāji nākuši
jomā sākusies tāda kā atmoda – vie- kuru apsaimniekotajos namos ar iniciatīvu problēmu risināt.
Līdzīga situācija ir arī ar privāto
nošanās par parāda atmaksu noslēg- draudēja tūlītēja ūdens atslēgšana,

māju īpašniekiem. «Protams, tā
saukto mazo ūdens patērētāju
parāda apjoms nav salīdzināms ar
to, kāds mums jāatgūst no daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem,
tomēr ir gandarījums, ka iedzīvotāji
šo problēmu sāk risināt jau laicīgi.
Proti, pēc tam, kad bijām spiesti
atslēgt ūdeni mājai Māras ielā, par
nemaksāšanas sekām sāka aizdomāties arī privāto māju īpašnieki,
un kopš 1. jūlija noslēgtas kopumā
astoņas šādas vienošanās. Vidējā
viena parāda summa – 180 lati. Mēs

jau iepriekš sistemātiski strādājām
ar parādniekiem, aicinot viņus risināt šo jautājumu, taču tikai reāls
ūdens atslēgšanas gadījums viņiem
pašiem lika aizdomāties par sekām,»
atzīst tehniskais direktors. Viņš norāda, ka pašreizējā situācija nākotnē
ļauj raudzīties cerīgāk – apmēram
10 procenti no individuālajiem
patērētājiem «Jelgavas ūdenim» ir
parādā summu, kas tikai nedaudz
pārsniedz 50 latus, savukārt ap 12
procentiem patērētāju iekavējuši
maksājumus ilgāk par trim mēne-

šiem. V.Juhna šo jautājumu aicina
risināt jau laicīgi, lai parāda summa
nekļūtu vēl lielāka.
«Ikdienas apsekošanu gaitā nākas fiksēt arī nelegālos pieslēgumus
ūdensvadam, un šomēnes šim
jautājumam sāksim pievērst īpašu
uzmanību. Septembra vidū iecerēts
sākt ūdensvadu skalošanu, tā posmu pa posmam paralēli veiksim arī
revīziju, fiksējot nelegālos pieslēgumus,» skaidro V.Juhna, atgādinot,
ka, atklājot šādu pārkāpumu, tiek
piemērotas sankcijas.
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Jāvienojas par prioritārajiem
sporta veidiem pilsētā
 Jānis Kovaļevskis

«Daudz lielāku uzmanību esam iecerējuši
pievērst skolu sportam. Tas, protams, nav
nekas jauns un savulaik
šāda veida sacensības
arī mūsu pilsētā bija
gana populāras, tomēr
dažādu iemeslu dēļ šī
kustība apsīka. Šobrīd
top nolikums, kurā tiks
noteikta sacensību kārtība un sporta veidi,
kuros būs jāpiedalās
visām pilsētas skolām,
sākot ar jauno mācību
gadu. Uzsvaru liksim
uz komandu sporta
veidiem un vieglatlētiku, lai veicinātu skolēnu vispārējo fizisko
sagatavotību,» par jaunumiem pilsētas sporta dzīvē stāsta Sporta
servisa centra direktors
Juris Kaminskis.
Šovasar ar domes lēmumu
mainīta pilsētas sporta organizācijas struktūra, visas trīs pilsētas
sporta skolas nododot Sporta
servisa centra pārraudzībā. Līdz
šim par to darbību atbildīga bija
Izglītības pārvalde. Par to, kas
varētu mainīties pilsētas sporta
dzīvē, intervijā laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» viedokli pauž
Sporta servisa centra direktors
J.Kaminskis.
Kādēļ bija nepieciešams
mainīt sporta skolu pārraudzības kārtību un kas
mainīsies pilsētas sporta
saimniecībā?
Atrodoties Izglītības pārvaldes
pakļautībā, sporta skolas dzīvoja
savu dzīvi, zināmā mērā atrauti
no sporta klubu un citām sporta
dzīves aktivitātēm. Šobrīd Bērnu un jaunatnes sporta skola,
Specializētā peldēšanas skola
un Ledus sporta skola (JLSS)
loģiski ir iekļāvušās kopējā pilsētas sporta struktūrā. Ar sporta
skolu vadību esam pārrunājuši
to, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas un kādus rezultātus
vēlamies sasniegt. Nonācām pie
kopsaucēja, ka lielāks uzsvars
jāliek uz augstu sasniegumu
sportu, īpaši olimpiskajos sporta veidos, jo nu jau kādu laiku
mūsu audzēkņi nav kvalificējušies dalībai Olimpiskajās spēlēs.
Vienojāmies arī par to, ka katrā
sporta veidā jāveic inventarizācija, sākot no audzēkņu skaita un
beidzot ar treneru kvalifikāciju.
Lai sasniegtu augstus rezultātus,
talantīgākajiem sportistiem jau
no 15 gadu vecuma jānodrošina
iespēja trenēties divas reizes
dienā. Viens no risinājumiem,
kā to panākt, ir veidot specializētās sporta klases skolās, radot
sportistiem piemērotus apstākļus
mācībām un treniņiem.
Jelgavā ir ļoti plašs piedāvājums dažādām sporta aktivitātēm. Vai esat skaitījuši,
ar cik sporta veidiem pilsētā
var nodarboties?
Savulaik esam skaitījuši, bet
bail kļūdīties, jo katru gadu
kaut kas pamainās. Piedāvājums
patiešām ir plašs, sākot ar tradicionālajiem sporta veidiem un
beidzot ar beisbolu un lakrosu.
Tomēr jārēķinās, ka bērnu vairāk
nekļūst, tādēļ konkurence starp

Ekonomiskā krīze ir darījusi
savu, un acīmredzot klubiem
vairs nav tik daudz līdzekļu,
lai startētu virslīgas čempi
onātā. Savukārt tie, kas to var
atļauties, izvēlas citu valstu
čempionātus Baltkrievijā un
Krievijā. JLSS komanda «Zemgale» gan savu dalību neplāno
atsaukt, un, cik man zināms,
federācija vēl strādā, lai paplašinātu dalībnieku loku. Šobrīd
mums jārēķinās ar to, ka visa
hokeja saimniecība valstī tiek
pakļauta Rīgas «Dinamo», kaut
gan prioritātei vajadzētu būt
nacionālajai izlasei. Arī virkne
no mūsu labākajiem audzēkņiem ir pārcēlušies uz Rīgu, lai
būtu tuvāk «Dinamo» sistēmai,
ar kuru grūti konkurēt. Tas
gan nenozīmē, ka paliksim bez
hokeja, jo mūsu sporta skolā ir
aptuveni 200 audzēkņu, kuri
turpina trenēties un novērtē šo
«Joprojām norit diskusijas par ES finansējumu sportam. Mūsu prioritāte – airēšanas bāze Pasta pašvaldības sniegto iespēju.
salā, tomēr nevaram aizmirst arī par peldbaseinu, jo gan airēšana, gan peldēšana ir tie sporta
Izmaiņas skārušas arī
veidi, kuros jelgavnieki jau tradicionāli bijuši starp labākajiem valsts mērogā,» uzsver Sporta
Foto: Ivars Veiliņš BK «Zemgale», kura vietā
servisa centra direktors Juris Kaminskis.
dalībai Latvijas Basketbola
sporta veidiem arvien pieaug, piskajam centram (ZOC)? noteikti nozīmīgu sporta pasā- līgā (LBL), visdrīzāk, tiks
un visiem nepieciešams finan- Tas vairāk strādās kā telpu kumu nolikumos. Piemēram, pieteikts BK «Jelgava».
sējums. Nāksies atgriezties pie izīrētājs vai arī piesaistīs lai Jelgavā aizvadītu vīriešu Kāda šobrīd ir situācija ar
jautājuma par sporta politikas augstāka līmeņa sporta un nacionālās basketbola izlases jaundibināmo klubu?
Aizvadītajā sezonā nebijām
prioritātēm, liekot akcentu uz kultūras pasākumus?
oficiālās spēles, mums būtu netradicionālajiem sporta veidiem,
ZOC ir veiksmīgi iekļāvies pieciešama pieczvaigžņu viesnī- tālu no tā, ka būtu jāatsauc
kuriem ir izveidotas sporta bāzes kopējā pilsētas sporta struktū- ca. Vai tāda kādreiz Jelgavā būs? kluba dalība no LBL. BK
un pieejami kvalificēti treneri.
rā, jo līdz pat 80 procentiem no Mūsu priekšrocība gan ir tā, ka «Zemgale» nespēja tikt galā
kompleksa noslogojuma veido atrodamies tuvu galvaspilsētai ar savām finanšu saistībām,
Vai sporta skolās nebūtu vietējās sporta organizācijas, un nepieciešamības gadījumā tādēļ bija jārīkojas, lai pilsēta
jāpārskata realizēto prog- bet atlikušais laiks jāaizpilda ar sportisti var nakšņot Rīgā. Atbil- nepaliktu bez lielā basketborammu skaits un saturs?
augstāka līmeņa sporta spēlēm stoši starptautiskajiem standar- la. Esam vienojušies, ka BK
Kā jau minēju, uzsākot jauno vai kultūras pasākumiem. Pēc tiem laikam, ko pavada ceļā no «Jelgava» pārņems saistības
mācību gadu, katrā sporta veidā šāda principa arī būtu jāfinansē viesnīcas uz arēnu, nevajadzētu no BK «Zemgale», tajā skaitā
parādus aptuveni 20 tūkstošu
veiksim inventarizāciju, lai precī- ZOC uzturēšana, kas līdz šim pārsniegt 30 minūtes.
latu apmērā, un pieteiks savu
zi noskaidrotu, kāda ir situācija izmaksājusi gandrīz 300 tūkstokatrā no sporta veidiem. Nav šus latu gadā. Jaunais direktors
Jelgava bija izteikusi vēl- dalību LBL 1, LBL 2 un Baltijas
šaubu, ka zināmas korekcijas būs Armands Ozollapa gan ir apņē- mi piedalīties konkursā Basketbola līgas Izaicinājuma
jāveic, jo esošā sistēma vairs ne- mības pilns samazināt šīs izmak- par Latvijas olimpiādes kausā. Pieteikums jāiesniedz
atbilst reālajam pieprasījumam. sas līdz aptuveni 250 tūkstošiem rīkošanu 2012. gadā. Vai tas līdz 2. septembrim. Komanda
tiks veidota no vietējās sporta
Viens no piemēriem šajā ziņā latu, daļu no summas atpelnot ar joprojām ir aktuāli?
ir futbols, jo jaunatnes futbola komerciāliem pasākumiem.
Jā, bijām pieteikušies, tomēr skolas audzēkņiem, piesaiscentrā «Jelgava» audzēkņu ir
pieņēmām lēmumu nestartēt, tot arī dažus pieredzējušākus
krietni vairāk nekā sporta skolā,
Viena no Jelgavas problē- lai gan savas pilsētas piedā- basketbolistus. Tie, kas netiks
lai gan vecākiem par nodarbībām mām, organizējot augstāka vājumu esam sagatavojuši. lielajā komandā, varēs spēlēt 2.
jāšķiras no trīs reizes lielākas līmeņa sporta pasākumus, Atbilstoši Latvijas Olimpiskās divīzijā. Esam izvirzījuši mērķi,
summas. Lai sakārtotu sistēmu, ir viesnīcu trūkums. Vai šai komitejas nosacījumiem tām ka četru gadu laikā komandas
būtu jāpāriet uz finansējuma mo- problēmai perspektīvā re- pilsētām, kuras izturējušas kodols jāveido no 1994. un
deli «nauda seko bērnam», kā tas dzat risinājumu?
kvalifikācijas prasības, 2. sep- 1995. gadā dzimušajiem puiir, piemēram, Liepājā. Šo sistēmu
Nav šaubu, ka tā ir būtiska tembrī jāprezentē savs pie- šiem, kuri jau šobrīd sevi labi
gan nav iespējams ieviest rīt uz problēma, tomēr nezinu gan, dāvājums, kas jāpapildina ar apliecinājuši gan vietējā, gan
brokastu laiku, nepieciešams vai pašvaldība to var atrisi- apņemšanos segt visas izmak- starptautiskā līmenī, tostarp
zināms pārejas
nāt, jo viesnīcu sas, kas saistītas ar olimpiādes jaunatnes izlašu sastāvā.
laiks, lai sporta
bizness vairāk rīkošanu. Ņemot vērā, ka šīs
Vai domāts arī par to, kā
skolas un klupiederētos pri- izmaksas varētu sasniegt 300
bi varētu tam
vātajam sekto- tūkstošus latu, šādā avantūrā atgriezt tribīnēs līdzjutējus,
sagatavoties.
ram. Speciālisti nevaram ielaisties, jo par valsts jo pagājušās sezonas izskaDiezin vai to
aprēķinājuši, līdzfinansējuma apmēru šobrīd ņa apliecināja, ka ar vietējo
varēsim ieviest
ka viesnīcai pie nekas nav zināms. Par to vēl spēlētāju piesaistīšanu vien
agrāk kā 2013.
ZOC būtu jāspēj tikai lems jaunā valdība, un nepietiek.
Protams, līdzjutējiem negadā, jo pagaiuzņemt 120 – visticamāk, ka finansējums
dām viss vēl ir
150 viesus, lai šim mērķim varētu arī neat- pieciešamas arī uzvaras. Todiskusiju staditā atmaksātos. rasties, ja jau pašvaldība būs mēr jāapzinās mūsu iespējas,
jā. Šis modelis
Diemžēl šādu piekritusi segt izdevumus. Tā- piemēram, Jēkabam Rozītim
varētu darbocilvēku apriti pat jāņem vērā, ka nākamgad BK «Valmiera» piedāvāja tādu
ties pēc noteiknevaram garan- pilsētā turpināsies vērienīgi atalgojumu, ar kuru nevaram
tas koeficientu
tēt, ja nu vienīgi ielu rekonstrukcijas darbi, tajā konkurēt. Visu nosaka budžeta
sistēmas, ņemot
veidojam sporta skaitā Lielās ielas remonts, kas iespējas. Jārēķinās arī ar to, ka
vērā prioritāros
internātus un varētu apgrūtināt piekļūšanu basketbola prestižs šobrīd ir
sporta veidus,
izmitinām šajā sporta objektiem. Tādēļ savu krities, tas atstāj iespaidu arī uz
un visiem, kas
viesnīcā mūsu kandidatūru izvirzīsim kādai līdzjutēju interesi. Basketbola
izpildīs izvirzīpašu sportistus. no nākamajām Latvijas olim- savienībai vairāk jādomā par
to, kā celt sporta veida prestižu,
tos nosacījumus,
Esam apzinā- piādēm.
tas varētu atgriezt arī sponsobūs iespēja prejuši, ka, aptendēt uz publisvienojot visus
Viens no dārgākajiem ru interesi. Situācija Jelgavā
ko finansējumu.
resursus, tajā pašvaldības atbalstītajiem nevar būt atrauta no kopējās
Tas varētu motiskaitā tuvāka- sporta veidiem ir hokejs. situācijas valstī. Mēs pat varam
vēt apvienoties tos sporta klubus, jos novados pieejamās viesu Šobrīd gan Latvijas hokeja teikt, ka Jelgavā tā nemaz nav
kuri strādā atsevišķi, piemēram, mājas un jauniešu hosteļus, saimniecībā nav tas patei- tik slikta. Arēnā «Rīga» uz vīboksa nodarbības Jelgavā piedā- varam izmitināt līdz 2000 cil- cīgākais laiks, jo vietējam riešu nacionālās izlases spēli ar
vā četras organizācijas.
vēku, tā kā zināmas iespējas čempionātam pieteikušās Krievijas valstsvienību atnāca
tomēr ir. Cits jautājums ir par tikai četras komandas. Kāds 2000 līdzjutēju, ZOC – aptuveni
Kāda loma sporta saim- šo naktsmītņu atbilstību starp- nākotnē varētu būt JLSS 1700 cilvēku. Esam vien tajā
niecībā būs Zemgales Olim- tautiskajiem standartiem, kuri devums Latvijas hokejam? pašā līmenī.

«Uzsākot jauno
mācību gadu, katrā
sporta veidā veiksim
inventarizāciju, lai
precīzi noskaidrotu,
kāda ir situācija katrā no tiem. Nav šaubu, ka zināmas korekcijas būs jāveic, jo
esošā sistēma vairs
neatbilst reālajam
pieprasījumam.»

Pilsētnieks vērtē

Vai šovasar
apmeklējāt
Lielupes pludmali?
Irina, grāmatvede:
– Diemžēl
pašai pludmali nav
sanācis apmeklēt, taču
esmu dzirdējusi labas atsauksmes. Maniem draugiem
patīk, jo tur ir sakārtota vide,
beidzot arī Jelgavā ir oficiāla
peldvieta! Nav nekur jābrauc,
jātērē nauda transportam.
Mīnusiņš gan esot pārvietojamās tualetes, kas ne vienmēr
ir tīras un rada nepatīkamu
smaku.
Māris, operators:
– Tā m ū s u
ģimenei ir
iemīļota pastaigu vieta
– promenādi
apmeklējam vismaz reizi nedēļā. Patiešām pozitīvi novērtēju
to, ka Jelgavā ir par vienu
sakārtotu vietu vairāk un beidzot ir iespēja nopeldēties,
nekur nebraucot. Par visu
gādāts, tikai gribētos vairākās vietās tualetes un varbūt
arī vairāk soliņu. Labos laika
apstākļos to pietrūkst.
Saiva, skolniece:
– Man pludmale ļoti
patīk. Vasaras siltajos
mēnešos vismaz divas reizes nedēļā ar
ģimeni un draugiem gājām
tur peldēties un sauļoties.
Jauki, ka pašā pilsētas centrā
ir vieta, kur atpūsties. Iepriekš
braucām uz Ozolnieku dīķi,
taču šovasar varējām ietaupīt
naudu par transportu un to
iztērēt citiem mērķiem.
Edgars, strādā:
– Dažas reizes esmu
bijis nopeldēties pēc
basketbola
spēlēm pie Ledus halles. Smuki jau tur ir, bet priecātos, ja
blakus pludmalei uzstādītu
basketbola grozu – tad tur
varētu arī aktīvi atpūsties,
spēlējot bumbu.
Krišjānis,
students:
– Prieks skatīties, kā
Jelgava attīstās. Jaunā
pludmale ir
forša, tiesa, pats esmu tikai
pastaigājies pa Lielupes promenādi. Prieks, ka karstā laikā
jelgavniekiem vairs nav jāsēž
uz akmeņiem, var atpūsties
pie Lielupes sakārtotā vidē.
«Jelgavas Vēstnesis»
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«Amo Plant»
noslēdz līgumu ar «MAN»
 Ilze Knusle-Jankevica

Autobūves uzņēmums
«Amo Plant» noslēdzis
sadarbības līgumu ar
Vācijas autobusu ražošanas koncernu «MAN».
«Tas nozīmē, ka apgūsim
jauna tipa autobusu salikšanu, kura ražošanu
plānojam uzsākt nākamā gada marta beigās.
Ar šiem autobusiem ceram iekarot Krievijas tirgu,» stāsta uzņēmuma
komunikācijas direktors
Igors Graurs.
Parakstītais nodomu protokols
paredz, ka «Amo Plant» darbinieki
tiks apmācīti jauna tipa autobusa
«21 MAN» salikšanā, bet neuzliek
uzņēmumam pienākumu pēc tam
iepirkt tieši šī modeļa detaļas un
sākt tā ražošanu. «Apmācību cikls
sāksies 15. novembrī un ilgs trīs
mēnešus. Vispirms mūsu darbinieki dosies uz «MAN» ražotni Polijā,
bet pēc tam vācu speciālisti brauks
pie mums. Reāli šādu autobusu
ražošanu Jelgavā varētu sākt nākamā gada marta beigās,» stāsta
I.Graurs. «Tas ir garš un sarežģīts
process. Sarunas ar «MAN» sākās
pagājušā gada sākumā. Bija jāvienojas par produktu, jāpēta tirgus,
jānotestē šis autobuss, kas Maskavā arī tika izdarīts,» tā uzņēmuma
komunikācijas direktors.
«Amo Plant» ar jaunajiem «21
MAN» modeļiem cer iekarot Krie-

uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecuma
grupās ar latviešu valodas apmācību.
Baltijas Starptautiskā
akadēmija un Baltijas
Psiholoģijas un menedžmenta
augstskola Jelgavas filiālē izsludina
uzņemšanu studijām maģistra programmās 2011./2012.
mācību gadā, kuras tiek realizētas Jelgavas filiālē.
MŪSU KOORDINĀTAS:
Skolas iela 4b, Ozolnieku novads, LV–3018.
Tālrunis: +371 63050533, +371 63046029.
Ērta studiju apmaksas kārtība
(pa mēnešiem, pa semestriem)!
Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana
Iegūstamais grāds – profesionālais maģistrs
uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā.
Studiju programmas īstenošanas ilgums –
1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās.
Privāttiesības
Iegūstamais grāds – profesionālais maģistrs privāttiesībās.
Iegūstamā kvalifikācija – jurists.
Studiju programmas īstenošanas ilgums – 1,5 gadi (3
semestri) pilna laika studijās.
Psiholoģija
Iegūstamais grāds un iegūstamā kvalifikācija – profesiju
(amatu) psiholoģijā ar psihologa kvalifikācijas iegūšanu.
Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri) pilna laika studijās.
Cilvēku resursu vadīšana
Iegūstamais grāds – profesionālā maģistra grāds
cilvēku resursu vadībā.
Studiju programmas īstenošanas ilgums – 1,5 gadi (3
semestri) pilna laika studijās.
Uzņemšanas komisija darba laiks – katru darba dienu
no plkst.10 līdz 18, sestdienās no plkst.9 līdz 14.

Vecais tilts demontēts;
būvēs jaunu

vijas tirgu. Šī modeļa autobuss ir
divpadsmit metrus garš, ar trīs
durvīm un piemērots lielpilsētām ar lielu pasažieru plūsmu
un biežām pieturvietām. «Latvijā
šādi autobusi nav vajadzīgi, ja
nu vienīgi atsevišķos maršrutos
Rīgā,» tā «Amo Plant» pārstāvis.
Uzņēmums ir gatavs attīstīt projektus un meklēt jaunus noieta
tirgus, kaut arī notikušas izmaiņas
Maskavas pilsētas, kas ir lielākais
«Amo Plant» akcionārs, vadībā.
Jāpiebilst, ka līdz ar ražošanas
paplašināšanu plānots palielināt
arī darba vietu skaitu par apmēram
100 cilvēkiem.
Līdztekus tam «Amo Plant» ražo
arī Holandes «VDL» koncerna autobusus «Ambassador», kas vairāk
Drīzumā sāksies jaunā tilta, pa kuru no Čakstes bulvāra pāri
piemēroti Baltijas tirgum. Šobrīd
kanālam varēs nokļūt Pasta salā, būvniecība. Tilts tiks izbūvēts
pa Latvijas ceļiem pārvietojas 11
vietā, kur tas bijis iepriekš, taču būs gan platāks, gan drošāks
šādi autobusi. Drīzumā Jelgavā
par veco.
Foto: Ivars Veiliņš
to skaits tiks papildināts un pa
pilsētas ielām kopumā pārvietosies  Sintija Čepanone
tilts tiks izbūvēts turpat un tas būs
15 rūpnīcā «Amo Plant» ražoti augan platāks par iepriekšējo, gan
tobusi. «Gribētos teikt, ka Jelgavā
Saskaņā ar ekspertīzes
arī konstrukcijas ziņā pamatīgāks,
saliktie autobusi ir drošāki nekā
slēdzienu tilts, kas ved
jo perspektīvā Pasta salu plānots
Holandē ražotie, jo tie ir notestēti
pāri kanālam uz Pasta
attīstīt kā multifunkcionālu atpūdaudz smagākos apstākļos – uz
salu, bija jādemontē, un,
tas zonu, tādēļ tilta nozīmība, lai
mūsu ceļiem mūsu ziemās,» pierealizējot Čakstes bulvāra
nokļūtu Pasta salā, un līdz ar to arī
bilst I.Graurs.
rekonstrukcijas projektu,
noslodze palielināsies. «Pirms paNo nākamā gada «Amo Plant»
tas izdarīts. Nupat sākugaidu ceļa izveides līdzās tiltam pa
plāno saražot piecus pilsētas aušies sagatavošanās darbi,
upes gultni tika izbūvēts gāzesvads,
tobusus «Ambassador» mēnesī,
lai varētu būvēt jaunu
bet tuvākajās dienās sāksies jaunā
bet paralēli tam ražot arī «MAN»
tiltu. Tikmēr, lai nokļūtu
tilta būvniecības sagatavošanās
autobusus. Pagaidām gan vēl
Pasta salā, iespējams
darbi. Tiltam jābūt pabeigtam līdz
neesot aprēķināts, cik varētu būt
izmantot izbūvēto pagainākamā gada augustam, un pa to
«Ambassador» un cik – «MAN»
du ceļu pār kanālu.
droši varēs pārvietoties kā gājēji,
autobusu, bet proporcija varētu
tā automašīnas,» stāsta D.Done,
būt 50:50.
Pašvaldības aģentūras «Pilsēt- piebilstot, ka tas ir tikai viens no
saimniecība» vecākā projektu vadī- darbiem, kas iecerēts Čakstes bulPrivātā pirmsskolas izglītības
tāja Daina Done stāsta, ka jaunais vāra rekonstrukcijas gaitā.

iestāde «Saulītes Rakari»

Skautu iela 1a, Jelgava. Tālrunis 29379286;
www.saulitesrakari.lv.

Sveicināti!
Ja vēlaties iepazīt mūsu Jelgavu un labāk
runāt latviski, aicinām Jūs uz latviešu valodas
klubu. Tiksimies divas reizes mēnesī.
Pirmā tikšanās notiks 8. septembrī plkst.17
Sabiedrības integrācijas pārvaldē
(Sarmas ielā 4).
Patiesiem interesentiem – bez maksas.
Sabiedrības integrācijas pārvalde un Jelgavas
Latviešu biedrība

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

AS Rīgas Elektromašīnbūves
Rūpnīca
PIEDĀVĀ DARBU:
 CNC virpošanas darbgaldu operatoriem
 Vilces asinhronās piedziņas speciālistam ar pieredzi
konstruktoru dokumentācijas izstrādē
 CNC frēzēšanas darbgaldu operatoriem
 Frēzētājiem;
 Karuseļvirpotājiem
Mēs piedāvājam:
 Darba algu no 600 LVL menēsī un augstāk;
 Dzīvošanu dienesta viesnīcā Jums un Jūsu ģimenei ar atvieglotu
maksājumu sistēmu.
Prasības kandidātiem:
Konstruktoram:
 Augstākā tehniskā izglītība;
 Darba pieredze konstruktoru dokumentācijas izstrādē;
 Labas datorprasmes (pieredze konstruktoru programmās);
Metālapstrādātājiem:
 Vidējā-speciālā izglītība;
 Darba pieredze uz metālapstrādes darbagaldiem;
 Vēlme strādāt un attīstīt savas profesionālās iemaņas.
Kontakti:
Zvanīt 67046902 vai sūtīt CV uz adresi maija.vorobjova@rer.lv ar
vakances nosaukuma norādi. Kontaktpersona: Maija Vorobjova

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lai iedzīvotājiem, kuri
nestrādā, strādā nepilnu
darba slodzi vai pagaidu
darbus, kā arī jaunajām
māmiņām sniegtu iespēju uzlabot savas dartorzināšanas un apgūt
citas prasmes, kas nepieciešamas darba tirgū,
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) aicina iesaistīties
bezmaksas kursos «Eprasmes nodarbinātībai
un attīstībai».
«Kursu dalībniekiem būs iespēja
uzlabot savas datorprasmes un
apgūt citas darbam būtiskas zināšanas, piemēram, kā pareizi meklēt
informāciju internetā; dokumentu

1. klašu skolēni
saņem atstarotājus
 Ilze Knusle-Jankevica

Arī šogad Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu
pirmo klašu skolēni,
uzsākot skolas gaitas,
saņems īpašu Jelgavas
pašvaldības sagatavotu atstarotāju ar
pilsētas logo.
Kā informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā, plānots, ka mūsu
pilsētā 2011./2012. mācību gadā
skolas gaitas uzsāks gandrīz
700 pirmklasnieki. Pašvaldības
dāvināto atstarotāju katrs no
viņiem saņem savā skolā jau
šodien – Zinību dienā.
Jāpiebilst, ka jaunajā mācību
gadā pilsētas izglītības iestādēs
kopumā mācības uzsāk 6870
skolēni.

veidošanas un noformēšanas prasmes programmās «MS Word», «MS
Excel» un «MS PowerPoint»; kādi ir
CV veidi un kā to pareizi uzrakstīt;
kā labāk sagatavoties darba intervijai; kas jāievēro, veidojot savu profilu sociālajos tīklos,» stāsta ZRKAC
Informācijas resursu un tehnoloģiju
nodaļas vadītāja Antra Škinča,
atklājot, ka šajā posmā Jelgavā tiks
apmācīti 30 cilvēki.
Kursus organizē ZRKAC sadarbībā ar Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju, un tajos tiks izmantota jauna
metodika.
Programmas apjoms ir 40 stundas, un, lai sasniegtu maksimāli
labu rezultātu, kursu dalībnieki tiks
dalīti četrās grupās pēc iepriekšējā
zināšanu un prasmju līmeņa: 1.
līmenis – iedzīvotājiem ar ļoti nelielu pieredzi interneta un datora

Īsi
 10. septembrī pulksten 16
Jelgavas pils Sudraba zālē uz tikšanos aicināti jelgavnieki, kuri savulaik darbojās LR Īpašās kārtības
sargu vienības Jelgavas nodaļā.
No tās dalībniekiem vēlāk izveidojās
zemessargi. Viens no brīvprātīgajiem
kārtības sargiem Viktors Valainis
informē, ka šīs tikšanās mērķis ir
apzināt tos cilvēkus, kuri savulaik
piedalījās šajā brīvprātīgajā kustībā. Sīkāka informācija pa tālruni
29252022.
 1. septembrī no pulksten 13
līdz 15 un 2. septembrī no pulksten 10 līdz 12 Atkarību profilakses centrā (Stacijas ielā 13)
notiks Atvērto durvju diena, kurā
īpaši gaidīti pilsētas skolēni un
studenti. Kā informē centra vadītāja Mārīte Ose, šajā dienā centrā
ar devīzi «Atkarība + jaunieši =
nemoderni» ikvienam būs iespēja
uzzināt izsmeļošu informāciju par
dažāda veida atkarībām.

Proti, pašlaik paralēli notiek
krasta nostiprināšanas darbi, dzenot rievsienas, kā arī urbpāļu būvniecība terasēm, kas iecerētas gar
Driksas krastu Čakstes bulvārī.
«Kopumā paredzēts izveidot divas
terases, kur perspektīvā varētu būt,
piemēram, tirdzniecības vietas. Tādēļ krastmalā tiek būvēti to pamati
jeb zemē iebūvēti urbpāļi – katrai
terasei piecpadsmit,» skaidro «Pilsētsaimniecības» speciāliste.
Jāatgādina, ka būvniecības darbu
dēļ Čakstes bulvāris autovadītājiem
ir slēgts, ierobežota arī gājēju kustība starp Čakstes bulvāri un upi.
Savukārt posmā no LLU Tehniskās
fakultātes līdz Lielajai ielai Driksas
upe slēgta kuģošanai.

Bezmaksas kursos sagatavos darba tirgum
 Sintija Čepanone
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lietošanā; 2. līmenis – iedzīvotājiem
ar pieredzi interneta un datora
izmantošanā, kuri vēlas uzlabot
savas prasmes.
Mācības plānots sākt septembra
vidū, un tās katrai grupai notiks
reizi nedēļā – 1. līmenim vienai
grupai trešdienās no pulksten
14.30 līdz 17.45, otrai – piektdienās no pulksten 14 līdz 17.15; 2.
līmenim – attiecīgi otrdienās un
ceturtdienās no pulksten 14.30
līdz 17.45.
Iedzīvotājiem mācības ir bez
maksas – tās finansē kompānija
«Microsoft». Tā kā šajā posmā
Jelgavā tiks apmācīti 30 iedzīvotāji, interesenti aicināti laicīgi
pieteikties – to var izdarīt ZRKAC
Svētes ielā 33 (bijušajā Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā). Sīkāka informācija pa
tālruni 63082101.

200 lati par šķirošanu
Ar lielās balvas izlozi
noslēdzies atkritumu šķirošanas maratons «Šķiro
pa tīro!». Izlozēt lielās
balvas – «Rimi» dāvanu
kartes 200 latu vērtībā
– ieguvēju bija uzticēts
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniekam
Vilim Ļevčenokam, un
laimīgā anketa izrādījās
tā, ko augustā aizpildījis
jelgavnieks Nikolajs Boičenko par nodotajām elektroprecēm. Četrus
mēnešus nododot PET pudeles, stiklu, nolietotas elektropreces vai
tetra pakas un aizpildot anketu, ikvienam bija iespēja iegūt balvu:
ik mēnesi izlozēti četri laimīgie, kuriem pasniegta «Latvijas Zaļā punkta» balva – sešu mēnešu abonements kādam no «Dienas žurnālu»
izdevumiem –, kā arī četri, kuri dāvanā saņēma «Zemgales Eko»
balvu – 30 latu dāvanu karti veikalā «Kanclers». Šodien noskaidroti
pēdējā mēneša uzvarētāji. «Zaļā punkta» balvu izlozē ieguva Dace
Ķīsele, N.Boičenko, Gunārs Segliņš un Špaka kungs. Savukārt no
katra mēneša četriem «Latvijas Zaļā punkta» balvu ieguvējiem tika
izlozēts lielās balvas ieguvējs – N.Boičenko. Visas akcijas laikā tajā
piedalījās 1599 anketas, savukārt augustā par nodotajiem atkrituFoto: Ivars Veiliņš
miem aizpildītas 409.

 Jelgavas lietuviešu biedrība
«Vītis» 1. – 12. klases skolēnus
aicina mācīties lietuviešu valodu.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes (SIP) speciāliste Žanna
Novaša informē, ka pirmā tikšanās
SIP ir 10. septembrī pulksten 10.
Lietuviešu valodu pasniegs Janīna
Skaruliene. Pieteikties mācībām var
pa tālruni 63082765, 63005467.
 Jelgavas Pensionāru biedrības
vadītāja Marija Kolneja informē,
ka atsākas Veselības universitātes
nodarbības. Dalībnieki uz jaunās
sezonas pirmo tikšanos aicināti 3.
septembrī pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
Svētes ielā 33 (bijušajā Pieaugušo
izglītības centrā). Pirmo šīs sezonas
nodarbību vadīs Valsts klīniskā gerontoloģijas centra vadītāja Daina
Zepa.
 No 1. septembra Jelgavas
Zinātniskā bibliotēka un bērnu
bibliotēka «Zinītis» maina darba
laiku. No šodienas Zinātniskā bibliotēka būs atvērta arī svētdienās
no pulksten 10 līdz 17, bet darba
dienās tā strādās par stundu ilgāk
– līdz pulksten 19. Savukārt tās
filiāle «Zinītis» būs atvērta arī sestdienās no pulksten 10 līdz 17, bet
darba dienās strādās par stundu
ilgāk. Pirmdienās un svētdienās
«Zinītis» slēgts.
 23. augusta naktī notika ielaušanās Zemgales tiesas apgabala
prokuratūras ēkā Dobeles ielā 62a,
no kuras nozagti vairāku kriminālprocesu materiāli. Ziņu aģentūra
LETA informē, ka pulksten 0.40 SIA
«Rīgas apsardze», ar ko noslēgts
līgums, fiksēts izsaukums, apsardze
atbraukusi, taču neko nav konstatējusi un devusies prom. Ielaušanās faktu
no rīta, atnākot uz darbu, konstatējusi apkopēja. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze Ieva Sietniece informē, ka
par notikušo sākts kriminālprocess,
bet sīkāku informāciju izmeklēšanas
interesēs policija nesniedz. Izskanējusi informācija, ka starp nozagtajām
lietām ir sabiedrībā plašu rezonansi
guvušais kriminālprocess par desmit
gadus vecās dobelnieces Diānas Kozlovskas slepkavību, kas izdarīta 2007.
gadā, taču Zemgales tiesu apgabala
virsprokurors Dainis Mālmanis to
neapstiprina. Pastāv arī versija, ka
prokuratūrā notikusī zādzība varētu
būt saistīta ar asiņaino Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas krimināllietu,
kurā apsūdzības uzrādītas vairākiem
policistiem, taču ziņu aģentūras LETA
rīcībā esošā informācija liecina, ka šī
kriminālprocesa materiāli no prokuratūras tomēr nav nozagti. Šobrīd ir
sākta pārbaude, lai noskaidrotu, vai
ir pamats lemt par iespējamu disciplinārpārkāpumu tā prokurora rīcībā,
kurš bija atbildīgs par pazudušajiem
kriminālprocesiem, informē Ģenerālprokuratūras preses sekretāre Laura
Pakalne. Prokuratūra pašlaik vērtē
arī SIA «Rīgas apsardze» rīcību. Tāpat
tiek atjaunoti nozagtie materiāli, bet
prokuratūra turpina strādāt ierastajā
režīmā.
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Agrāk skolas gaitas tika pieskaņotas lauku dzīvei un bērni mācīties sāka tikai pēc tam, kad lauku darbi bija apdarīti – 18. un 19. gadsimtā skolā gāja no Mārtiņiem līdz Lieldienām. Vēlāk,
20. gadsimta sākumā un Ulmaņa laikos, skolas sākums pietuvojās oktobrim septembrim, bet reizēm bijuši gadījumi, kad, piemēram, plosījās bērnu slimības, tāpēc skola sākās vēlāk. Vēsturnieki norāda, ka 1. septembris kā skolas sākums faktiski ir padomju laiku izdomājums un citur pasaulē, izņemot bijušās sociālistiskās valstis, tostarp Latviju, tā nav tradīcija. Tiesa, citur,
piemēram, Vācijā, nav tik ilgs vasaras brīvlaiks, toties ir garākas dažādas citas brīvdienas. Tomēr neatkarīgi no datuma, kurā mācības sākās, ilgu laiku bija tradīcija skolēniem mācību gadu
iesākt, pulcējoties kādā no pilsētas baznīcām uz dievkalpojumu. Skolēni bija formas tērpos ar atšķirības zīmēm, kas liecināja par piederību kādai konkrētai skolai, un bija lepni, ka ir skolēni.
Vienmēr tika nesti ziedi, ko dāvināja klases audzinātājai, uzrunas teica skolu vadība. Pēc svinīgā akta nekādu svētku vai baļļu nebija – visi devās uz mājām un atzīmēja šo notikumu, kā nu
katrā ģimenē pieņemts. Tagad 1. septembris tiek atzīmēts kā Zinību diena, katrs tērpjas, kā grib, arī ziedus redz ne katra rokās, bet pēc svinīgā pasākuma nu jau neiztrūkstošas ir ballītes,
kas rīkotas īpaši jauniešiem. Šoreiz, sākoties jaunajam mācību gadam, «Jelgavas Vēstnesis» uzrunā sabiedrībā zināmus cilvēkus un aicina viņus dalīties savās skolas laika atmiņās – arī tās
atklāj, cik atšķirīgs gadu desmitu garumā bijis 1. septembris.

Skolas portfelis.
Kad vēl nebija burtnīcu, skolēni rakstīja uz Mītavas Meiteņu ģimnāzijas nozīmīte.
20. gadsimta 40. gadi.
tāfeles ar striķītī piesietu grifeli.
20. gadsimta sākums.

Kalkulatora priekštecis –
skaitīkļi.

Koka mugursoma.
19. gadsimta beigas.

Uzvilkt baltu kreklu bija svētki Dzimtsarakstu nodaļa izrādījās liktenīga
Jānis Anspoks, SIA «Astarte nafta» valdes loceklis:
«Skolā sāku iet 1963. gada
1. septembrī, un mūsu klases
audzinātāja bija skolotāja Eihmane.Toreiz Jelgavas 1. vidusskola (1. ģimnāzija) bija
divstāvīga koka ēka
un atradās Svētes un Pulkveža O.Kalpaka
ielas krustojumā. Skolas
telpas tika sildītas ar malkas
krāsnīm, un vēl
šodien atceros to
specifisko pārkurinātās
telpas smaržu. Jau tolaik bija jānēsā skolas
forma. Mana pirmā skolas soma bija brūna
portfeļa tipa mugursoma, visticamāk,
mantojums no vecākās māsas. Toreiz bērni
nebija izlepuši un tik nežēlīgi pret citiem,

jo visiem materiālais stāvoklis bija līdzīgs.
1. septembris parasti tika atzīmēts tikai
skolā – bērni nesa ziedus, visi skolēni un
skolotāji sapulcējās nelielajā sporta laukumā
turpat pie skolas, direktors un mācību daļas
vadītāja teica runas. Mājās gan nesvinējām
– mūsu ģimenē auga trīs bērni un rocība
nebija tāda, lai varētu šo notikumu atzīmēt.
Un vispār – toreiz bērnam bija gods uzvilkt
baltu kreklu, paņemt ziedus. Tie jau bija tie
īstie svētki.»

Aina Rokjāne, Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja:
«Savā pirmajā skolas dienā Jelgavas
1. vidusskolā (tagadējā 1. ģimnāzija),
kas atradās toreizējās J.Gagarina un
Slimnīcas, tagad Pulkveža O.Kalpaka
un Svētes ielas stūrī – 1964. gada 1.
septembrī – kopā ar klasi gāju nolikt
ziedus pie Ļeņina pieminekļa dzelzceļa
stacijas tuvumā. Atceros, ka mums
bija tādi skaisti lietusmētelīši un
man blakus stāvēja tagad Jelgavas
Jaunā teātra aktieris Aldis Barons, 1.
ģimnāzijas skolotāja Dzintra Ozola,
Zigrīda Pumpura, rūpnīcas ražošanas
direktors Juris Ričiks – burvīgas personības. Bērna skolas gaitu uzsākšana
arī mājās bija notikums – mamma

atceros formu – baltu atlasa priekšautu, apkaklīti un matu lentes.
Vispār skolas laiks bija ļoti
grūts, jo dzīvojām laukos
– līdz skolai bija 14 kilometri, autobusi nebrauca,
bet mums nebija ne zirga,
ne motocikla, ne mašīnas, tāpēc nācās palikt
internātā – no svētdienas
vakara līdz stundu beigām
piektdienā. Lai gan brokastis
un pusdienas skolā deva, vakariņas bija jāgādā pašiem, bet ledusskapja
jau nebija – katram mazs skapītis, kurā
jāsaliek pārtika nedēļai. Mana pārtikas
deva visbiežāk tika papildināta ar svaigiem
baltmaizes kukuļiem.»

Gandrīz nokavē 1. septembri
Ilva Koškina, ģimenes ārste:
«Es biju
no tiem bērniem, kam
ļoti patika
mācīties un
iet skolā,
tāpēc arī 1.
septembri
parasti nevarēju sagaidīt – mājās
bija diezgan garlaicīgi.
Pirmajā mācību gada
dienā man vienmēr
bija satraukums, un
tas bija pacilājošs notikums, lai gan nekā īpaša
jau nebija – svinīgais pasākums Jelgavas 2. vidusskolas,
tagadējās Jelgavas Valsts ģimnāzijas,
zālē, pēc tam – pa mājām. 1981. gada

1. septembri atceros īpaši, jo man bija
jāsāk mācīties 1. klasē, bija jau jāiet uz
skolu, bet vecāki bija pazaudējuši mājas
atslēgas, un mēs kavējām. Bet beidzās
viss labi – mēs paspējām laikā. Toreiz
no vecākiem saņēmu arī dāvaniņu,
bet nākamos gadus gan vairs dāvanas
pasniegtas netika. Pamatskolas laikā
mums bija jānēsā formas, bet, kad sāku
iet vidusskolā, bija Atmodas laiks, un
varēja ģērbties brīvi. Tajā laikā notika
pāreja no vienpadsmit uz divpadsmit
klasēm un daudzi par klasi «pārlēca». Es – no 8. klases uzreiz uz
10. Tātad var teikt, ka 9. klasē
neesmu mācījusies.
Man ar skolu saistās pozitīvas atmiņas, un, lai arī
maniem bērniem būtu skaistas
atmiņas, tagad ģimenē esam iedibinājuši tradīciju – 1. septembrī visi
ejam uz kafejnīcu. Šogad gan mani trīs
skolnieki grib pierunāt braukt uz aktīvās
atpūtas trasi «Mežakaķis».»

gan skolotāji
bija logos un
viņus vēroja.

Vēlāk skolu pārcēla uz Sarmas ielu,
tagadējās 2. pamatskolas ēku.»

Noteica, kādas lentes jāsien matos
gada dienā vienmēr skolēnus sveica
skolas administrācija – direktore Ilga
Rudze, vietniece Cilda Gronska – un
viesi. Manā skolā bija tradīcija, ka 11.
klases skolēni – nākamie absolventi
– ieveda skolā pirmklasniekus. Īsti
gan vairs neatceros, bet, šķiet, mani
skolas gaitās ieveda puisis. Skolēniem
1. septembrī vienmēr bija asteres un
gladiolas – vienalga, no pašu dārza vai
pirktas –, lai sveiktu skolotājus. Nekādu īpašu svētku pasākumu skolā vai
pilsētā 1. septembrī gan nebija, bet
varbūt es tajos nepiedalījos. Ikdienā
skolā mums bija noteikta stingra
kārtība. Piemēram, ievērojām, ka
trīs dienas meitenēm matos jāsien
ekskursijā uz
zilas, trīs dienas – melnas lentes.
jauno skolu,
Arī rotaslietas nedrīkstēja nēsāt. Sakurā tobrīd vēl
vukārt uz svarīgākiem pasākumiem
strādāja celtnieki.
1. septembris vienmēr bija saulains, likām galvā bereti, pie kuras bija
un mēs, visi skolēni, pulcējāmies piesprausta nozīmīte, kas apliecināja
laukumā pie skolas. Pirmajā mācību piederību skolai.»
sagatavošanas nodarbības, kas notika
Lāčplēša ielā – netālu no tagadējā bērnudārza «Rotaļa».
Skolotāja Ilga Grinovska, kura vēlāk
bija arī mana pirmā
skolotāja, mūs veda

Vajadzēja dzīvot internātā
Aija Nadziņa, Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas
vadītāja:
«Mana pirmā skola
ir Kocēnu astoņgadīgā
skola Valmieras nomalē – maza, jauka skola
pilsveidīgā ēkā, uz kuru
ved divas liepu alejas.
Skolā sāku iet diezgan
vēlu, jo biju maza un sīka
un vecāki centās mani ilgāk
paturēt mājās. Pie mums pat
nāca no ciema padomes un prasīja vecākiem, kāpēc nesūta mani skolā. Pirmajā
klasē sāku iet 1959. gadā, kad man bija jau
pilni astoņi gadi, ziemā apritēja deviņi. 1.
septembrī bija puķes un svinīgā līnija, vēl

bija sarūpējusi grozu ar augļiem.
Man ir nepilnus divus gadus jaunāka
māsa, un viņa gribēja nākt man līdzi.
Vienreiz skolotāja pamanīja, ka pie
pirmā stāva logiem ielas pusē
stāv tāds skuķis un lūr iekšā. Viņa prasīja, kas tā par
meiteni, un es atbildēju, ka
tā ir mana māsa. Tad skolotāja teica, lai aicinu māsu
iekšā, lai viņa vismaz pasēž
uz soliņa. Bet trešajā klasē
pārcēlāmies uz ēku Skolotāju ielā 5, kurā pirmajā stāvā
bija skolas telpas, bet otrajā –
dzimtsarakstu nodaļa. Sestdienās,
jo tolaik darba nedēļa ilga sešas dienas,
kad piebrauca kāzinieki, gan skolēni,

Gunta Auza, Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja:
«1964. gadā Jelgavā atvēra jaunuzcelto 4. vidusskolu, un tā arī bija mana
skola. Es nebiju bērnudārza bērns un
augu ģimenē, tāpēc pirms skolas gaitu uzsākšanas jūnijā bija jāapmeklē

«Puķes – garākas par mani!»
Ivars Pirvics, Jelgavas pašvaldības aģentūras «Kultūra» projektu
vadītājs:
«Skolā sāku iet 1985. gadā. Mana skola
bija Tumes pamatskola Tukuma rajonā.
Lai gan tas bija skolas formu laiks, manā
pirmajā skolas dienā man bija īpašs
mammas šūts bordo samta kostīms – šorti, veste, tauriņš ap kaklu. Man toreiz
bija tik ļoti liels kauns tajā kostīmā, jo es
tā izcēlos uz citu fona! Protams, mamma
bija gribējusi, kā labāk. Vēl atceros, ka
nesu garas puķes, laikam gladiolas. Tās
bija garākas par mani, un kāti vilkās
pa zemi. Mēs bijām nesen pārcēlušies
uz Tumi, es tur nevienu nepazinu – ne
klasesbiedrus, ne skolotājus – un nesapratu, kāpēc man tās puķes vispār jānes,
kam es tās došu... No klases kopējās
fotografēšanās atceros, ka man blakus
stāvēja meitenes ar savām kāpostgalvām
līdzīgajām bantēm, kas līda sejā. Toreiz

man līdzi nāca vecāki. Viņi arī nesa
mājās skolas grāmatas, kuras mums pēc
svinīgā pasākuma klasē izdalīja – katrai
grāmatai aizmugurē bija jāieraksta
savs vārds. Mājās bija pusdienas, bet
nekādu svētku skolā vai pagastā nebija.
Tolaik jau vispār nebija iedomājams, ka
1. septembrī kāds varētu skaļi tusēties
vai, vēl trakāk, pieļaut pat
domu par alkohola klātbūtni šādā pasākumā...
Skola man bija pāri
ielai, tāpēc brīvajos
brīžos vienmēr gāju
mājās.
Pirmais septembris bija izņēmums,
bet pēc tam gan bija
obligāti jānēsā forma.
Tāpat paguvu iestāties
oktobrēnos – biju «Zvaigznīšu» karoga nesējs –, arī pionieros. Es

pat vienreiz ar gludekli sadedzināju kaklautu!»
Ilze Knusle-Jankevica, foto
Ivars Veiliņš un no personīgā arhīva
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ZOC lielais volejbols

Sestdien, 3. septembrī, pulksten 19
Zemgales Olimpiskajā centrā Latvijas
vīriešu volejbola valstsvienība tiksies
ar Ungārijas izlasi. Tā būs pirmā kvalifikācijas kārta 2012. gada Londonas
Olimpiskajām spēlēm. Sešu pāru uzvarētāji iekļūs nākamajā kārtā. Izlasē spēlē
Valters Ramma, Lauris Iecelnieks, Aivars
Petruševics, Jānis Vāvers, Ansis Medenis,
Hermans Egleskalns, Armands Celitāns,
Viktors Koržeņevičs, Deniss Petrovs,
Ingars Ivanovs, Gundars Celitāns un
cēlājs Agris Leitis, kurš ir Jelgavas Valsts
ģimnāzijas sporta skolotāja un sieviešu
volejbola komandas «Jelgava/LU» galvenā trenera Jāņa Leiša brālis un nāk no
volejbola tradīcijām bagātas ģimenes.
Ieeja uz spēli – bez maksas.

Paliek bez medaļas

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra pārstāvis Jānis Rende Eiropas čempionātā boksā
junioriem (U-19), kas notika Īrijas galvaspilsētā Dublinā, palika bez medaļas. «Lai
izcīnītu vismaz bronzas medaļu, Jānim
ceturtdaļfinālā vajadzēja uzvarēt bokseri
no Bulgārijas, bet viņš šajā cīņā zaudēja un
ieguva 5. vietu,» stāsta J.Rendes treneris
Aleksandrs Knohs (attēlā no kreisās, blakus
viņam – J.Rende), piebilstot, ka J.Rende
startēja smagajā svarā
– virs
90 kilogramiem.
Kopumā Latvijas
izlasei junioru
čempionātā
izdevās izcīnīt divas
medaļas.
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sports
Piedāvā apgūt
Taizemes boksu

Jelgavas Cīņas sporta veidu centrā atvērtas
divas jaunas sekcijas: Muay Thai jeb Taizemes bokss un vispusējā fiziskā sagatavotība
3 – 6 gadus veciem bērniem. «Taizemes
bokss ir līdzīgs kikboksam, bet tajā, atšķirībā no klasiskā boksa, cīņā izmanto arī
rokas, kājas, elkoņus, ceļus,» skaidro centra
vadītājs Andris Vasiļjevs. Kopumā centrā
bērni, jaunieši un pieaugušie var trenēties
karatē-do, teikvondo, boksā, brīvajā cīņā
(treneris Ivars Drupa ir arī Latvijas kadetu
izlases treneris), MMA, Muay Thai. Nodarbību grafiks pieejams mājas lapā www.
combatsports.lv. Mēneša maksa ir 10 – 20
lati, bet tiek piemērotas arī atlaides. «Apmēram 90 procenti kluba apmeklētāju to dara
sava prieka pēc,» piebilst A.Vasiļjevs.

Dodas uz Maskavu

Jelgavas strītbola komanda «Armet»
– Andris un
Gatis Justoviči, Edgars
Krūmiņš un
Arvis Vālodze – aizstāvējusi savu Latvijas
čempionu titulu un šodien dodas uz
Maskavu, lai piedalītos pasaules čempi
onātā, kas notiks no 2. līdz 4. septembrim. «Pēc zaudējuma cīņā par biļetēm
uz Ņujorku negribējās nemaz braukt uz
to superfinālu. Bija ļoti grūti saņemties,»
tā E.Krūmiņš. Tomēr šoreiz veiksme palīdzēja – jelgavnieki finālā savus pretiniekus
pieveica ar 21:16 un nu mēģinās sevi
pierādīt Maskavā.

Sporta dienā – aktivitātes visiem un klubu
paraugdemonstrējumi
 Ilze Knusle-Jankevica

Turpinot pērn aizsākto tradīciju, arī šogad – 10. septembrī
– pilsētā notiks Sporta diena.
Aktivitātes visas dienas garumā
paredzētas Zemgales Olimpiskajā centrā, bet vakarā Uzvaras
parkā tiks apbalvoti atsevišķu
disciplīnu, tostarp atraktīvās
sievu nešanas, uzvarētāji, stāsta
Sporta servisa centra projektu
vadītāja Guna Trukšāne.
Reģistrēšanās un dažādas aktivitātes
sāksies jau pulksten 10 un ilgs līdz vakaram, apmēram pulksten 17. «Jaunums ir
tas, ka sievu nešanas sacensībās būs divas
disciplīnas – nešana un turēšana. Nešanas
sacensībās šoreiz būs jāskrien pa stadiona
zālienu, nevis smiltīm, kā tas bija pagājušajā gadā,» stāsta G.Trukšāne, piebilstot,
ka šajā disciplīnā varēs piedalīties tie, kuri
sasnieguši 18 gadu vecumu, turklāt partnerei jāsver vismaz 50 kilogramus.
Sporta dienas programmā iekļautas gan
individuālās, gan komandu aktivitātes.
Futbola zibensturnīrā dalībnieki tiks dalīti
pa vecuma grupām: 1998. – 1999. gadā
dzimušie zēni, 1996. – 1997. gadā dzimušie
zēni, 1992. – 1995. gadā dzimušie jaunieši,
1993. – 1994. gadā dzimušās meitenes,
1995. – 1997. gadā dzimušās meitenes.
Komandā jābūt septiņiem spēlētājiem.
Strītbola komandas tiks sadalītas šādās

vecuma grupās: 1998. – 2000. un 1995.
– 1997. zēni/meitenes; 1994. dzimušie un
vecāki jaunieši/vīrieši un jaunietes/sievietes. Volejbola sacensībās nav noteiktu
vecuma ierobežojumu, bet komandā jābūt
sešiem dalībniekiem, no kuriem vismaz
vienai – sievietei. Savukārt skolu jaunieši
varēs pārbaudīt savus spēkus Zviedru
stafetē šādās vecuma grupās: 1998. – 1999.;
1996. – 1997.; 1992. – 1995. gadā dzimušie.
Komandā – trīs zēni un trīs meitenes.
Individuālo sacensību piekritēji varēs
celt mucu, tiesa, tikai tie, kam jau 18 gadi,
jo muca jāpaceļ virs galvas iztaisnotās
rokās. «Vēl neesam izdomājuši, vai muca
būs tukša vai tajā būs ūdens,» piebilst
G.Trukšāne. Vecuma ierobežojumu nav
šaha, novusa, šautriņu mešanas sacensībās, kā arī frisbija jeb šķīvīša mešanā
mērķī. Savukārt bērni un jaunieši aicināti
piedalīties vieglatlētikas trīscīņā un riteņbraukšanas sacensībās. Vieglatlētikas
trīscīņā iekļauta skriešana, tāllēkšana un
bumbiņas mešana, savukārt, lai piedalītos
riteņbraukšanas sacensībās, līdzi jāņem
savs velosipēds.
Šogad Sporta dienā būs arī sporta klubu atvērto durvju dienas, un tie iepazīstinās ar sevi, rādīs paraugdemonstrējumus
un atbildēs uz interesentu jautājumiem.
«Šāda doma radās, lai sportā iesaistītu
jaunus cilvēkus, jo daudzi nemaz nezina,
ar kādiem sporta veidiem Jelgavā var nodarboties. Turklāt tā būs lieliska iespēja
arī vecākiem izlemt, kur virzīt savus

5

Sporta pasākumi
 1. septembrī pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2011» 13. kārta
(Tetelē).
 3. septembrī pulksten 10 – Latvijas
Novusa federācijas veterānu čempionāts
sievietēm (ZOC).
 3. septembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas biljarda čempionāta 9. kārta (6.
vidusskolā).
 3. septembrī pulksten 19 – otrās
kārtas atlases spēle volejbolā 2012. gada
Londonas Olimpiskajām spēlēm: Latvija
– Ungārija (ZOC).
 5. septembrī pulksten 18 – draudzības
spēle futbolā: FK «Jelgava» – Latvijas U-19
izlase (ZOC).
 7. septembrī – Zemgales jaunatnes
čempionāts futbolā U-14. Pulksten 17
– JFC «Jelgava» : FK «Olaine/Jelgavas BJSS»;
pulksten 18.30 – JFC «Jelgava-Juniors» :
Salaspils BJSS (ZOC).
 8. septembrī pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2011» 14. kārta
(Bērzukrogā).
 8. septembrī pulksten 18 – 1. līgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava-2» – SK
«Liepājas metalurgs 2» (ZOC).
 10. septembrī pulksten 10 – «Pilsētas
sporta diena 2011» (ZOC).

Meklē darbu
Autovadītājs. Ir B, C, D1 kategorijas, stāžs
– 18 gadi. Tālrunis 26190019.
Vēlos aprūpēt, pieskatīt bērnu. Esmu pensionēta audzinātāja. Tālrunis 28690179.
Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu.
Izskatīs visus piedāvājumus. Varam veikt
iekšdarbus. Tālrunis 28866836.

Foto: Ivars Veiliņš
Pagājušajā gadā Sporta diena pilsētā notika reizē ar Olimpisko dienu,
savukārt šogad tie būs divi atsevišķi
pasākumi – 10. un 30. septembrī.
bērnus,» tā G.Trukšāne, piebilstot, ka
vienīgais noteiktais laiks ir iepazīšanās ar
BMX klubu «Mītavas kumeļi» un jauno
trasi – tas notiks pulksten 15. Vēl par sevi
pastāstīt piekrituši tenisisti, beisbolisti,
cīkstoņi un citu sporta veidu pārstāvji.
Sporta diena tiek rīkota sadraudzības
projekta gaitā, tādēļ tajā piedalīsies arī
viesi no Lietuvas. «Lietuviešu bērni un
jaunieši spēlēs futbolu un strītbolu un,
ja būs laiks, piedalīsies arī individuālajās
sacensībās,» piebilst G.Trukšāne.
Lai gan lielākajā daļā disciplīnu apbalvošana notiks uzreiz, futbola, strītbola un
sievu nešanas uzvarētāji tiks sumināti
pulksten 18 Uzvaras parkā.

Programma
Pulksten 10 Reģistrēšanās
Futbola zibensturnīrs bērniem un
jauniešiem
Pulksten 11 Mucas celšana
Strītbola turnīrs un soda metienu konkurss
Pulksten 12 Šautriņu mešana
Volejbols
Novuss
Šahs
Zviedru stafetes jauktajām skolu
komandām
Pulksten 13 Vieglatlētikas trīscīņa bērniem
Pulksten 14 Frisbija šķīvīša mešana mērķī
Sacensības mazajiem riteņbraucējiem
Pulksten 15 3. Jelgavas Sievu nešanas čempionāts
Izmēģinājuma braucieni BMX trasē
Pulksten 18 Apbalvošana Uzvaras parkā
(sievu nešana, futbols, strītbols)
Laiki nedaudz var mainīties.

Pensionāre. Varu pieskatīt bērnu jebkurā
vecumā. Tālrunis 25967466.
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis,
plītis, skursteņus, pirts krāsnis, siltummūrus. Varu konsultēt. Izbraucu uz rajoniem.
Tālrunis 28893830 (Rihards).

Piedāvā darbu
SIA «AP&AR» meklē strādniekus(-ces) iekšdarbiem. Vēlams – brigāde. Darbs Ziemeļvid
zemē. Apmaksa par gabaldarbu. Dzērājus
ļoti lūdzu netraucēt. Tālrunis 25522446.
SIA «Alvima» piedāvā darbu
galdniekiem(-cēm). Tālrunis 26011847.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Braucam pakaļ.
T.26984528
Kolekcijai pērku latviešu mākslinieku gleznas un porcelāna figūriņas. T.28850080

Pārdod
Apkures briketes. Pārdodam augstas
kvalitātes Igaunijas kūdras un kokskaidu
briketes. Tel. 28828288
Malka. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Ātri un kvalitatīvi spiežam sulu. T. 29774876
Uzstādu jaunus dzinējus 7, 5 Zs Mtz-05 un
Mb-1 motoblokiem. Tālr. 22434304
Mīksto mēbeļu remonts. T. 26803160

Aizsaulē aizgājuši
VADIMS VINOGRADOVS (dz. 1989. g.)
JEKATERINA ŠUMILOVA (dz. 1924. g.)
FJODORS VAVILOVS (dz. 1958. g.)
IGORS KURNASENKOVS (dz. 1985. g.)
ANŽELA LOSEVA (dz. 1970. g.)
ĒRIKA JUKA (dz. 1933. g.)
VLADIMIRS KUZMINS (dz. 1948. g.)
VIJA SINICA (dz. 1936. g.)
ILGA BETJĀNE (dz. 1947. g.)
VLADJUŅA TIHANOVIČA (dz. 1933. g.)
STAŅISLAVS ROMUALDS SEIBUTIS
(dz. 1934. g.).
Izvadīšana 01.09. plkst.14 Meža kapsētā.
GAĻINA BLINNIKOVA (dz. 1952. g.).
Izvadīšana 01.09. plkst.15 Bērzu kapsētā.
ALDIS PAULS (dz. 1969. g.).
Izvadīšana 02.09. plkst.14 Zanderu kapsētā.
VLADIMIRS ATKAČOVS (dz. 1954. g.).
Izvadīšana 02.09. plkst.16 no Meža sēru
nama uz Migaļu kapsētu.
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5. septembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1266.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Mīlestība Sanktpēterburgā».
Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
12.15 «Ielas garumā.*
12.45 «Eirobusiņš».*
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Montija Dona itāļu dārzi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.40 «Šeit un tagad».*
15.25 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentālu filmu seriāls.
34.sērija.
16.20 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas filmu seriāls. 3.
un 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1266.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 2.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Latvija var!»
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Viss notiek».
23.45 «Garīgā dimensija».
0.15 «De facto».*
0.55 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 397.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 46.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 114.sērija.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Magņitogorskas Metallurg. 18.febr.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 46.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 397.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.*
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 11.sērija.
20.55 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 114.sērija.
22.55 «SeMS».*
23.35 «Mogadīšo». Vācijas un Francijas drāma. 2008.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 89.sērija.
10.05 «Netīrais bizness». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības».
Japānas real. šovs. 1. un 2.sērija.
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Mans draugs mērkaķēns 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 82.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 21.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 193.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 194.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
Brīvā scenārija attiecību seriāls.
21.05 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Krievijas
realitātes šovs. 2011.g. 1.sērija.
22.10 TV pirmizrāde! «Iedzimtais grēks». Melodrāma. 2001.g.
0.35 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». Seriāls. 6.sērija.
1.40 LNT ziņu Top 10.*
2.30 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 19.sērija.
3.15 «Džekija Čana pirmais trieciens».
Piedzīvojumu filma. 1996.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 193. un 194.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 21.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 4». 1.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 38.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 5.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 22.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 94.–96.sērija.
9.35 «Divi cepas».*
10.20 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 88.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 33.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 386.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 161.sērija.
15.40 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 163. un 164.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 386.sērija.
21.00 «Kobra 15». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 15.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 11.sērija.
24.00 «Nekā personīga».*
1.00 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā 2011. Latvija – Vācija.
2.50 «Redzēt visu». ASV fantastikas filma. 2009.g.
4.40 «Jā, dārgā! 2». Seriāls. 33.sērija.

6. septembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1267.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 3.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 2.sērija.
11.25 «Karls un Berta Benci». Vēsturiska drāma. 2011.g.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Viss notiek».*
13.55 «Latvija var!»*
14.25 «100. panta preses klubs».*
15.25 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 34.sērija.
16.20 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas filmu
seriāls. 15. un 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1267.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 3.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvija var!»
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Francijas dokumentāla filma. 2008.g. 2.daļa.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Naudas zīmes».
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un Dr. habil.
psych. LU profesore Ārija Karpova. Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 398.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 3». 6.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 47.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 115.sērija.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Čeļabinskas Traktor. 20.febr.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 47.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 398.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.*
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Grieķija.
23.30 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.45 «SeMS».*
0.25 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 8.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 90.sērija.
10.05 «Trīszvaigžņu skūpsts». Romantiska komēdija.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības».
Japānas real. šovs. 3. un 4.sērija.
13.00 «Kāzas angļu stilā». Lielbritānijas šovs. 1.sērija.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Mans draugs mērkaķēns 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 83.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 22.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 195.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 196.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
Brīvā scenārija attiecību seriāls.
21.05 «Rožu karaliene». Melodrāma. 2007.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 1.sērija.
23.55 «Viss ir izgaismots». ASV drāma. 2005.g.
1.50 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». ASV seriāls. 6.sērija.
2.55 «Patiess draugs». Traģikomēdija. 2005.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 195. un 196.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 22.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 4». 2.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 39.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 6.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 23.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 97. un 98.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Kobra 15». 8.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 89.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 34.sērija.

tv programma
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 387.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 162.sērija.
15.40 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 165. un 166.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 387.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». Seriāls. 34.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 15.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 27.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 11.sērija.
0.55 «Paldies par pirkumu! 2». Seriāls. 6. un 7.sērija.
1.55 «Tekila un Boneti». Seriāls. 22.sērija.
2.45 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 2.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 162.sērija.
4.15 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».

7. septembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1268.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 4.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 3.sērija.
11.25 «Jauna nedēļa».*
12.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.*
14.45 «Latvija var!»*
15.15 «Naudas zīmes».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 25.
un 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1268.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 4.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvija var!»
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Zebra».
23.30 «Vides fakti».*
24.00 «Izvēlies zaļi!»*
0.30 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 399.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 48.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 116.sērija.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas Dinamo. 26.febr.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 48.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 399.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.*
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Mācoties no kļūdām. Tuneļi». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 116.sērija.
22.55 1000 km Grand Prix Rīga.
23.05 «Londonieši». Polijas seriāls. 24.sērija.
23.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 91.sērija.
10.05 «Grēcīgā mīla». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 5. un 6.sērija.
13.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Mans draugs mērkaķēns 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 84.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 23.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 197.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 198.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
Brīvā scenārija attiecību seriāls.
21.05 TV pirmizrāde! «Rekrūtis». ASV krimināldrāma. 2003.g.
23.20 «Atmaksa». ASV trilleris. 1999.g.
1.20 «Viss ir izgaismots». ASV drāma. 2005.g.
3.00 «Radinieki svešinieki». ASV komēdija. 2006.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 197. un 198.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 1.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 3.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 1. septembris
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 40.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 7.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 99. un 100.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Melu teorija 2». 34.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 90.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 35.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 388.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 163.sērija.
15.40 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 167. un 168.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 388.sērija.
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
22.10 «Zvejas nacionālās īpatnības» (ar subt.). Komēdija. 1998.g.
0.25 «Krietnie zagļi». Kriminālseriāls. 2008.g. 1.sērija.
1.20 «Visu uzvarai». Seriāls. 1.sērija.
2.10 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 3.sērija.
2.55 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 163.sērija.
3.45 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 90.sērija.
4.30 «Jā, dārgā! 2». Seriāls. 35.sērija.

8. septembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1269.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 4.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 4.sērija.
11.25 «Zebra».*
11.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.55 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.*
13.30 «Baltijas jūras piekrastes. Somija». Dokumentāla filma.
14.30 «Latvija var!»*
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 27.
un 28.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1269.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 5.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvija var!»
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.20 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Kinotēka».
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un Dr. habil.
psych. LU profesore Ārija Karpova. Tiešraide.
0.10 «Ķepa uz sirds».*
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 400.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 3». 8.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 49.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 117.(noslēguma) sērija.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas Dinamo. 27.febr.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 49.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 400.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.*
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.50 «Doktors Nakamacs izgudro pasauli».
Dānijas dokumentāla filma. 2009.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 117.(noslēguma) sērija.
22.55 1000 km Grand Prix Rīga.
23.05 «Victoria’s Secret» šovs (ar subt.).
23.55 «Mācoties no kļūdām. Stadioni». Dokumentāla filma.
0.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 92.sērija.
10.05 «Vēstules debesīm». Vācijas komēdija. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 7. un 8.sērija.
13.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Mans draugs mērkaķēns 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 85.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 24.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 199.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 200.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
Brīvā scenārija attiecību seriāls.

21.05 «Gluharevs» (ar subt.).
Seriāls. 46., 47. un 48.(noslēguma) sērija.
0.15 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 20.sērija.
1.05 «Iedzimtais grēks». Melodrāma. 2001.g.
3.10 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 199. un 200.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 2.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 4.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 41.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 8.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 25.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 101. un 102.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). 16.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 91.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 36.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 389.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 164.sērija.
15.40 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 169. un 170.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 389.sērija.
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 «Terminators». Fantastikas spraiga sižeta filma. 1984.g.
0.15 «Kinomānija».
0.45 «Specvienība 4». Seriāls. 4.sērija.
1.40 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 5.sērija.
2.40 «Visu uzvarai». Seriāls. 2.sērija.
3.25 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 4.sērija.
4.10 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 164.sērija.

9. septembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 11.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 5.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 5.sērija.
11.25 «Meža valstība». Dokumentāla filma.
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «Izvēlies nākotni!» Priekšvēlēšanu diskusija.*
14.25 «Folkloras programma Klēts piedāvā...» Tepenīca.*
15.20 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 29. un 30.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.13 «iESpēja». ES fondu izmantošana Latvijā.*
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 3.sērija.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 401.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 4». 1.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 50.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 1.sērija.
13.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.*
13.50 Kontinentālā hokeja līga. Play-off. Rīgas Dinamo
– Maskavas Dinamo. 3.marts.*
15.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ufas Salavat
Julajev – Rīgas Dinamo.
18.20 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.*
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.*
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 12.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Latviešu skvoteri». Latvijas dokumentāla filma. 2009.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Bordertauna». Seriāls. 1. un 2.sērija.
23.00 1000 km Grand Prix Rīga.
23.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ufas Salavat
Julajev – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 93.sērija.
10.05 «Dvīņu darījums». Vācijas komēdija. 2008.g.
12.05 «Nindzjas – ekstrēmās sacensības». Japānas real.
šovs. 9. un 10.sērija.
13.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Mans draugs mērkaķēns 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.20 «112». Vācijas seriāls. 86.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 25.sērija.
16.45 «Vilcene» (ar subt.). seriāls. 201.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 202.sērija.
18.55 «Tautas balss».

TV programma

Ceturtdiena, 2011. gada 1. septembris
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
Brīvā scenārija attiecību seriāls.
21.05 «Šanhajas bruņinieki». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
23.20 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
1.50 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 43. un 44.sērija.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 201. un 202.sērija.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 3.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 5.sērija.
6.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 42.sērija.
7.10 «Beibleidi». Anim. ser. 9.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 26.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». 103. un 104.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Trauma». 8.sērija.
11.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 92.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 2». 37.sērija.
13.05 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.40 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 165.sērija.
15.40 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 171. un 172.sērija.
17.50 «Nemelo man!» (ar subt.). Sezonas noslēguma raidījums.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ķertais profesors». ASV komēdija. 1996.g.
22.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.40 «Durvis uz paradīzi». ASV kriminālkomēdija. 1994.g.
2.45 «Nulles populācija». Katastrofu filma. 2008.g.
4.20 «Visu uzvarai». Seriāls. 3.sērija.

10. septembris, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 137. un 138.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Drosmīgais skroderītis». Pasaku filma.
12.25 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 19. un 20.sērija.
14.25 «SirdsDaugava». Telefilma Rīga dokumentāla filma.
15.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.30 «Baltijas jūras piekrastes. Somija». Dokumentāla filma.
17.30 «Kopā» (ar subt.).
17.45 11.Saeimas vēlēšanas.
Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 TIEŠRAIDE! «Ir tikai teātris...» O.Krodera 90.jubileja
Valmieras Drāmas teātrī.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 TIEŠRAIDE! «Ir tikai teātris...» O.Krodera 90.jubileja
Valmieras Drāmas teātrī.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 Vīnes filharmoniķu koncerts Madridē. 2011.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Filipa līcis» (ar subt.). Detektīvfilma. 1. un 2.sērija.
13.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.05 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ufas Salavat
Julajev – Rīgas Dinamo.*
16.10 «Doktors Nakamacs izgudro pasauli». Dokumentāla filma.
17.15 «Leones dzīve». Itālijas daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.
19.00 «Parandžas un augsti papēži».
Dokumentāla filma. 1. – 3.sērija.
20.35 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 12.sērija.
21.25 1000 km Grand Prix Rīga.
21.40 «Merlins». Fantāzijas drāma. 1998.g. 1.sērija.
23.20 Aviosacensības gaisa akrobātikā.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.05 «Mans draugs mērkaķēns». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.25 «Skubijs Dū 2: Briesmoņi savā vaļā». ASV un
Kanādas piedzīvojumu filma. 2004.g.
12.20 «Eiropas prāta banka». Intelektuālā spēle.*
13.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
17.10 «Viena karsta vasara». ASV komēdija. 2009.g.
19.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.
24.00 «Piektdiena». ASV komēdija. 1995.g.
1.40 «Šanhajas bruņinieki». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
3.30 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
5.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 4.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 6.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

6.40 «Mūžam kopā 2». 17.sērija.
7.05 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 10.sērija.
7.45 «Mūmija 2». Anim. ser. 207.sērija.
8.05 «Kaila kods 3». 7.sērija.
9.00 «Simpsoni 10». Anim. ser. 14.–16.sērija.
10.35 «Kinomānija».*
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.50 «Ķertais profesors». ASV komēdija. 1996.g.
14.45 «Mūsu Zelta dziesma».*
18.05 «Aizskalotais». Animācijas filma. 2006.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Zirnekļcilvēks 2». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2004.g.
23.00 «Zem Toskānas saules». Romantiska komēdija. 2003.g.
1.15 «Pretpoli pievelkas». Romantiska komēdija. 1994.g.
3.15 «Visu uzvarai». Seriāls. 4.sērija.
4.00 «Ņujorkas ielās 4». Seriāls. 6.sērija.
4.50 «Nakts joki».

11. septembris, svētdiena
LTV1
7.20 «Otrā iespēja». Seriāls. 139. un 140.sērija.
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Anim. ser. 17. un 18.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 35.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 35.sērija.
10.55 «Montija Dona itāļu dārzi». Dok. f. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «E.Rozenštrauha dziesmu koncerts».*
15.25 «Drosmīgais skroderītis». Pasaku filma.
16.35 «Meža valstība». Vācijas dokumentāla filma. 2010.g.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».*
18.50 «Šokolādes vasara». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «100 g kultūras. Kinoklubs».
22.00 «11.septembris: apslēptā patiesība».
Francijas dokumentāla filma. 2011.g.
0.05 «Nakts ziņas».
0.15 «Laiks vīriem?»*
0.45 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 3.sērija.

Cienījamie vecāki!
Klubs «Baltā sakura» aicina jūsu bērnus
(no 7 līdz 14 gadiem)
uz KUNG-FU un KARATE nodarbībām.
Mēs palīdzēsim jūsu bērniem VIENMĒR un VISUR
efektīvi aizstāvēt sevi jebkurā bīstamā situācijā!
Pirmā tikšanās (prezentācija un pierakstīšanās) –
11. septembrī plkst.14.
Adrese: Jelgava, Jāņa iela 1a (iepretim Jāņa baznīcai).
Tālrunis 22376075.

Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs
Uz bērniem un jauniešiem orientēta
veselīga un aktīva dzīvesveida,
pašrealizāciju sekmējoša, kā arī personību
pilnveidojoša pieeja.
JCSVC sekcijas bērniem, jauniešiem un
pieaugušajiem:
• Karatē-do
• Teikvondo
• Bokss
• Brīvā cīņa
• MMA
• Muay Thai
• Vispusējā fiz.sag. (arī speciālā grupa
bērniem no 3 līdz 6 gadiem)
Sīkāk – www.combatsports.lv
Tālrunis 22335228;
e-pasts: jcsvc@inbox.lv

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2011. gada 24. februāra lēmumu Nr.2/15
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 24. FEBRUĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11-10
«DALĪBAS MAKSA PAR IZGLĪTĪBAS IEGUVI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PROFESIONĀLĀS
IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS»
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1daļu
Grozījumi:
Saistošie noteikumi Nr.11-22
(28.07.2011. lēmums Nr.8/5)

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs». 900.
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Merlins». Fantāzijas drāma. 1998.g. 1.sērija.
13.35 «Filipa līcis» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
15.15; 15.25; 15.32; 15.40 1000 km Grand Prix Rīga.*
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņekamskas
Ņeftehimik – Rīgas Dinamo.
18.15 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 12.sērija.
19.15 «Krējums… saldais».
19.45 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.(noslēguma) sērija.
21.25 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 28.sērija.
22.15 «Rūdijs: Džuliani stāsts». Biogrāfiska filma. 2003.g.
23.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņekamskas
Ņeftehimik – Rīgas Dinamo.*

TIKAI TRĪS DIENAS CIRKA «ALLE»
VIESIZRĀDES JELGAVĀ,
SKVĒRĀ AIZ KULTŪRAS NAMA!

9 . septembrī plkst.18
10. septembrī plkst.14 un 17
11. septembrī plkst.14 un 17
Tālrunis 28801653.
Klavierspēle
Klavierspēle
Klavierspēle
Klavierspēle

www.suzukimetode.lv
www.suzukimetode.lv
www.suzukimetode.lv
www.suzukimetode.lv

Bungas Pop Jazz Bungas Pop Jazz
Bungas Jazz Pop Bungas Jazz Pop
Bungas Pop Jazz Bungas
Bungas Jazz Pop Bungas
Bungas Pop Jazz Bungas

LNT

Eksperimentālajā
mūzikas studijā

6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 39.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums». ASV anim. ser. 10. un 11.sērija.
7.45 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika». Anim. ser. 3.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.
10.35 «Lappušu pavēlnieks». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
12.05 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.30 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
17.25 «Impija brīnumzeme». Animācijas filma. 2008.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».
24.00 «Rezervisti». ASV sporta komēdija. 2000.g.
2.05 «Piektdiena». ASV komēdija. 1995.g.
3.35 «Romeo ir jāmirst». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
5.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

26301941
Filozofu ielā 5, Jelgavā

TV3
5.00 «Visu uzvarai». 5.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 4». 7.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 2». 18.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 11.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 2.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Divi cepas». Kulinārijas raidījums ar Elmāru un Janu.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.10 «Aizskalotais». Animācijas filma.
14.00 «Zem Toskānas saules». Romantiska komēdija. 2003.g.
16.10 «Zirnekļcilvēks 2». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2004.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.40 «Mūsu Zelta dziesma».
24.00 F-1: Itālijas Grand Prix izcīņa.
2.35 «Kraukļi». Vācijas trilleris. 2008.g.
4.20 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 18.sērija.
4.45 «Nakts joki».

7

Aicina bērnus vecumā no 8 līdz 10 gadiem
mācīties sagatavošanas studijā, kas notiek
Jelgavas Mākslas skolas telpās.
Pirmā tikšanās – 3., 10., 17. septembrī.
Skolotāja – Kristīna Landau-Junkere,
tālrunis 26173276.

Aicina bērnus (7 – 10 gadi) mācīties
bērnu mākslas studijā, kas notiek Jelgavas
Mākslas skolas telpās.
Pirmā tikšanās – 2. septembrī plkst.14.
Skolotāja – Jeļena Jēkabsone, tālrunis
26577625.

Zemgales NVO centrs PIEDĀVĀ

1. Saistošie noteikumi nosaka daļēju maksu un maksas atvieglojumus, turpmāk tekstā
– Maksa, Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, turpmāk
tekstā – Iestādes, kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi.
2. Maksa noteikta šo saistošo noteikumu pielikumā.
3. Maksu Iestādes saņem par kārtējo mēnesi saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras
naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
4. Maksa par saistošo noteikumu pielikuma «Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs» 1. punktā noteikto
programmu tiek ieskaitīta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas izglītības
pārvalde» pamatbudžetā un izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.		
(28.07.2011. saistošo noteikumu Nr.11-22 redakcijā)
4.1 Maksa par saistošo noteikumu pielikuma «Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas
pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs» 2. – 11. punktā noteiktajām
programmām tiek ieskaitīta Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Sporta servisa centrs»
pamatbudžetā un izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.
(28.07.2011. saistošo noteikumu Nr.11-22 redakcijā)
5. Iestādes ir atbildīgas par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
Pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.11-10
«Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs»
DALĪBAS MAKSA PAR IZGLĪTĪBAS IEGUVI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Nr.p.k. Profesionālās izglītības programma
1.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā «Vizuāli plastiskā māksla»
2.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā peldēšanā
3.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā basketbolā
4.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā kanoe
5.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā airēšanā
6.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā futbolā
7.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā vieglatlētikā
8.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā džudo
9.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā šahā
10.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā hokejā
11.
Profesionālās ievirzes izglītības
programmā daiļslidošanā

Mērvienība
mēnesī

Cena bez PVN (Ls)
4,10

mēnesī

4,10

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

2,46

mēnesī

16,39

mēnesī

16,39

12. Maksas atvieglojumi, finansējumu paredzot no Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālā
budžeta:
12.1. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes, kurām normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes statuss:
12.1.1. 100% apmērā atbrīvotas no 10. un 11. punktā minētās maksas,
12.1.2. 50% apmērā atbrīvotas no 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētās maksas;
12.2. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem 100% apmērā atbrīvoti no 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētās maksas.
13. No mēneša dalības maksas ir atbrīvoti bērni, kuri, pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai bērna ģimenes ārsta izziņu, attaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē programmas
nodarbības laika posmā, kas nav īsāks par vienu mēnesi pēc kārtas.
(28.07.2011. saistošo noteikumu Nr.11-22 redakcijā)

Zemgales
NVO
centrs
PIEDĀVĀ
VALODU
KLUBI
JELGAVĀ

VALODU
KLUBI
JELGAVĀ
ANGĻU, FRANČU
un VĀCU
VALODA
IESĀCĒJIEMSPĀŅU
UN TURPINĀTĀJIEM:
VALODA
Granīta pieminekļi, kapu apmales
IESĀCĒJIEM UN TURPINĀTĀJIEM:
IESĀCĒJIEM:

ANGĻU, FRANČU
un27 VĀCU
VALODA
DALĪBAS MAKSA:
LVL/.
PIESAKIES līdz 11.septembrim, Lielā iela 15-2,
Jelgava, 63021910, 26953177

IESĀCĒJIEM:

www.zegalei.lv/valodas
SPĀŅU
VALODA

DALĪBAS MAKSA: 27 LVL/.

Jelgavā, pie Meža (Nikolaja) kapiem.
www.stoneart.lv

T.25501848
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 1. septembrī pulksten 20 – koncerts «Jelgava ierībina 1. septembri». Biļešu cena –
Ls 4; skolēniem, studentiem – Ls 3 (Uzvaras parkā).
 3. septembrī pulksten 19 – muzikālais teātris «Ars nova» piedāvā J.Lūsēna, M.Zālītes
rokoperu «Kaupēn, mans mīļais». Režisore I.Mičule. Galvenajās lomās: A.Keišs, M.K.Kalniņš,
A.Krauze, K.Zadovska. Piedalās mūziķu grupa J.Lūsēna vadībā, A.Osis, Ģ.Rāviņš, I.Ramute,
D.Everss, A.Vilims un citi. Biļešu cena – Ls 10; 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 4. un 11. septembrī pulksten 15, 17 un 19, 5. septembrī pulksten 20, 12. septembrī pulksten 19 – kino. Jauna kinokomēdija ar Gundaru Āboliņu galvenajā lomā
«Monsieur Taurins». Pilnīgi neprātīgs vācu valodas skolotāja Gunāra Tauriņa ceļojums
labākas dzīves meklējumos uz Franciju. Ieteicama no 12 gadiem. Biļešu cena – Ls 2;
skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 1 (kultūras namā).
 7. septembrī pulksten 21 – «Sig trio» franču jaunā džeza koncerts. Džezs savienojumā
ar hiphopu nav pretrunā ar klasiskas četrdaļīgas sonātes kompozīciju. Sig aka Siegfried
(čells, klavieres), Guillaime Perret (Francija, saksofons), Viktors Pivtoripavlo (Krievija, bungas). Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 9. septembrī pulksten 19 – Normunda Rutuļa jubilejas koncerts «4Desmit». Biļešu
cena – Ls 20; 12; 9; 8; 6; 5. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Zemgales
Olimpiskajā centrā).

Izstādes
 Līdz 4. septembrim – mākslinieces Sandras Strēles jubilejas izstāde «Viduu» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 28. septembrim – Jāņa Birziņa fotogrāfiju izstāde «Tavā dejā man griezties tauta,
tavā dejā es esmu skaists» (kultūras nama 1. stāva mazajā foajē).
 Līdz 26. septembrim – Franča Gailiša gleznas (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
 No 5. septembra – Raita Hroloviča personālizstāde «*». Industriālās ainavas. Darbi
izpildīti autortehnikā (kultūras nama 2. stāva foajē).
 Līdz 16. septembrim – fotoizstāde «Augsto purvu vērtības». Izstādes laikā skan CD
ar putnu balsu ierakstiem (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Kultūra» aicina:
DZIEDI, DEJO, MUZICĒ, GLEZNO UN SPĒLĒ TEĀTRI SAVĀ BRĪVAJĀ LAIKĀ JAUNAJĀ SEZONĀ!
Kolektīva nosaukums, vadītājs
Uzņem jaunus dalībniekus
		

Turpmāk interesēties
nodarbību laikos

Bērnu vokālā studija «Rotiņa»,
A.Pizika, tālr.29229062

6. septembrī plkst.16
(No 4 g.v. līdz 3. kl.)

Otrd., ceturtd. plkst.16
kultūras namā

Jauktais koris «Zemgale»,
Z.Stafecka, tālr.29490859

7. un 14. septembrī plkst.18
(Gaidām dalībniekus visās
balsu grupās)

Pirmd., trešd. plkst.18
kultūras namā

Kamerkoris «Tik un tā»,
G.Galiņš, tālr.29467242

6. septembrī plkst.20
(Gaidām dalībniekus visās
balsu grupās)

Otrd., ceturtd. plkst.20
kultūras namā

Sieviešu vokālais ansamblis «Guns»,
G.Jumiķe, tālr.26731200

6. septembrī plkst.17
(Jaunkundzes un kundzes,
gaidīsim jūs!)

Otrdienās plkst.17
kultūras namā

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
«Ieviņa», L.Ozola, tālr.29484757

31. augustā plkst.18
(No 2,5 līdz 18 g.v.)

Pirmd., trešd. plkst.18
kultūras namā «Rota»

Deju studija «Intriga»,
I.Ose, tālr.29149198

5. septembrī plkst.18.30
(Meitenes vecuma grupās
no 6 līdz 25 g.v.)

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
plkst.16 kultūras namā

Sarīkojumu deju kursi
No 6. septembra plkst.17
bērniem un jauniešiem,		
G.Lambergs, tālr.29257697

Otrd., ceturtd. plkst.17
kultūras namā

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs
«Vēja zirdziņš»,
A.Skrastiņa, tālr.26539194

5. septembrī plkst.18
(Visās vecuma grupās,
sākot no 3 g.v.)

Pirmd., otrd., trešd., ceturtd.
plkst.15.30 kultūras namā

Tautas deju ansamblis «Diždancis»,
I.Karele, tālr.28374363

5. septembrī plkst.20
(Gaidām jauniešus,
kuriem deja ir prieks!)

Pirmd., trešd. plkst.20
Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Tautas deju ansamblis «Lielupe»
(jauniešu studija),
E.Simsone, tālr.29712365

5. septembrī plkst.18
(Jauniešus no 15 g.v.)

Pirmdienās plkst.18, ceturtd.
plkst.20 kultūras namā

Tautas deju ansamblis «Jaunība»,
A.Noviks, tālr.29879292

5. un 7. septembrī plkst.20
(Aicinām jauniešus no
15 gadu vecuma!)

Pirmd., trešd. plkst.20
kultūras namā

Balles deju kursi pieaugušajiem,
No 6. septembra plkst.18
G.Lambergs, tālr.29257697		

Otrd., ceturtd. no plkst.18 līdz 20
kultūras namā

Tautas deju ansamblis «Lielupe»,
E.Simsone, tālr.29712365

No 5. septembra pirmd., trešd. plkst.20
(Pamatsastāvā – jauniešus)
No 6. septembra otrd., ceturtd. plkst.20
(Vid. paaudzes dejotājus)

Pirmd., trešd. plkst.20
otrd., ceturtd. plkst.20

Tautas deju ansamblis «Ritums»,
L.Grīnberga, tālr.26407668

13. septembrī plkst.20
(Vid. paaudzes deju ansamblis)

Otrd., ceturtd. plkst.20
kultūras namā

Deju kolektīvs «Laipa»,
M.Skrinda, tālr.29428013

7. septembrī plkst.20
(Vid. paaudzes deju kolektīvā
īpaši gaida pārus)

Pirmd., trešd. plkst.20
kultūras namā «Rota»

Deju kolektīvs «Rota»,
L.Muskare, tālr.29879292

6. septembrī plkst.20
(Tos, kuri gados labākajos)

Otrd., ceturtd. plkst.20
kultūras namā «Rota»

Folkloras kopa «Dimzēns»,
V.Leja, tālr.28801113

7. oktobrī plkst.18
(Visu gadagājumu, kam vien ir luste
dziedāt, dejot un muzicēt!)

Pirmd., piektd. plkst.18
kultūras namā

Ā.Alunāna Jelgavas teātra studija bērniem, Interesēties pa tālruni 22019566
I.Zvilna, tālr.22019566
6. septembrī plkst.17
studijas vidējā grupa,
(Tālr.63024668; 5. – 9. kl. audzēkņus)
L.Ņefedova, E.Skutele		
Ā.Alunāna Jelgavas teātra jauniešu studija, 5. septembrī plkst.17
A.Matisons, tālr.29190434, A.Bolmanis (No 16 līdz 25 gadiem)

Jāsagatavo dzejolis,
īss prozas darbs;
kultūras namā
(ieeja no Uzvaras ielas)

Jelgavas Jaunais teātris, R.Svjatskis,
tālr.26674170

12. septembrī plkst.19
(Teātri spēlēt gribošus jauniešus,
18 – 28 g.v.)

Pirmd., trešd. plkst.18.30
kultūras namā «Rota»

Zīmēšanas studija,
U.Roga, tālr.29546447

6. septembrī plkst.18
Otrd., trešd. no plkst.16
(Studijā aicina skolu jauniešus, 5. – 12. kl.) kultūras namā

Tautas gleznošanas studija,
No 1. septembra plkst.18
A.Kalniņa, tālr.26314574,
(Jauniešus un pieaugušos)
I.Klapers, tālr.29953991		

Pirmd., trešd. no plkst.18;
otrd., ceturt. no plkst.18
kultūras namā

Tautas lietišķās mākslas studija
No 1. septembra otrd., ceturtd.
Otrd., ceturtd. no plkst.11
«Dardedze», I.Ozolniece 		
līdz 18 kultūras namā
Kultūras nams, K.Barona iela 6, 63084675, 29120524 Kultūras nams «Rota», Garozas iela 15, 63029742

Ceturtdiena, 2011. gada 1. septembris

Regatē jauns rekords
Nedēļas nogalē pilsētā aizvadīti gada
gardākie svētki – 11.
Vispārējie Piena,
maizes un medus
svētki –, kuros apmeklētāji noteica
Zemgales atzītāko
medu un Zemgales
gardāko maizi. No
27 maizes šķirnēm
par garšīgāko atzīta
SIA «Baltas naktis»
jeb konditorejas
«Mario» no Ķekavas
novada ceptā Ķekavas rudzu maize
ar sēklām. Taču no
14 medus šķirnēm
vissaldākais apmeklētājiem šķitis liepu
ziedu medus, ko
degustācijai Jelgavā
nogādāja bitenieki
Ieva un Raivis Sadauski no Kuldīgas
novada. Par gardāko medu nobalsojuši teju 1000 apmeklētāji. Nenoliedzami, šo svētku «rozīnīte» bija Latvijā vienīgā piena
paku laivu regate, kurā šogad uzstādīti atkal jauni rekordi. Proti, uz starta Lielupē stājās 35 laivas (pērn – 31), kuras veidotas
no rekordliela tukšo «Rasas» piena paku skaita – 45 000 plus vēl komandu sarūpētās, jo liela daļa laivotāju bija uzkrājuši
gana iespaidīgu «bagāžu». Aģentūra «Kultūra» balvas pasniedza desmit komandām septiņās nominācijās. Par oriģinālāko
atzīta Pašvaldības policijas laiva «Piena klimpu zupa», visatraktīvākās komandas titulu jau atkal izpelnījies Jelgavas Studentu teātris. Žūrijas simpātijas balvas tika trim komandām: «Hercogs Ausflug», «Zilā govs» un «Līdzfinansētā torņa lāsts»,
ko veidoja lakrosa komanda «Mītava». Titulu «Inovatīvākā laiva» ieguva «Piena Aerodium», «Lielākā laiva» – SIA «Kanclers
plus» komanda «Zaļā pļava», bet pirmo balvu «Sviests 2011» saņēma komanda «HES», ko būvēja «Latvenergo» darbinieki
Foto: Ivars Veiliņš
un «Etnam!». Ātrākās laivas tituls šoreiz veikala «K-rauta» komandai par «Mazo galeru».

«Baltijas rampā»
šoreiz – septiņi amatierteātri
 Ritma Gaidamoviča

Trīs dienas, no 8. līdz 10. septembrim, Jelgavas kultūras
namā notiks starptautiskais
Baltijas valstu amatierteātru
festivāls «Baltijas rampa»,
kurā tiksies septiņi Latvijas un
abu kaimiņvalstu – Lietuvas
un Igaunijas – amatierteātri.
Tie skatītājiem piedāvās gan
komēdijas, gan psiholoģisku
trilleri. Organizatori atzīst, ka
šī ir lieliska iespēja skatītājiem
novērtēt Baltijas valstu amatierteātru pagājušās sezonas
labākās izrādes.
Festivāls «Baltijas rampa» pēc 20 gadu
pārtraukuma atjaunots 2009. gadā, kad
tas notika Lietuvā. Latviju tajā pārstāvēja
Jelgavas Jaunais teātris. Pērn festivāls
norisinājās Igaunijā, bet nu pienācis laiks
amatierteātrus uzņemt Latvijā. Šis gods
uzticēts tieši Jelgavai, kas ir Latvijas teātra tēva Ādolfa Alunāna dzimtā pilsēta
un vieta, kurā joprojām darbojas trīs
amatierteātri – Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātris, Jelgavas Jaunais teātris un Jelgavas Studentu teātris. «Turklāt Jelgavas
kultūras namā ir ļoti laba skatuve,» tā Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma
centra eksperte amatierteātru nozarē un
bijusī Ā.Alunāna teātra aktrise Dace Vilne.
Paredzēts, ka trīs festivāla dienu laikā
skatītājiem būs iespēja novērtēt septiņas
izrādes. «Jāuzsver, ka ik gadu katrā Baltijas valstī notiek amatierteātru festivāls,
kurā tiek izvēlētas veiksmīgākās sezonas
izrādes. Uz festivālu Jelgavā sabrauks tā
uzvarētāji, un tas nozīmē, ka mums būs
iespēja redzēt šīs valsts amatierteātru
iepriekšējās sezonas labāko sniegumu.
Manuprāt, skatītājiem šī būs lieliska
iespēja salīdzināt, kā teātri spēlē trīs pašmāju amatierteātri un kā – Lietuvas un
Igaunijas aktieri,» tā D.Vilne.
Jāpiebilst gan, ka katrs teātris izrādi
spēlēs savā dzimtajā valodā. «Taču es aicinu skatītājus no tā nebīties. Arī nesaprotot
valodu, skatītājs spēj novērtēt, vai aktieris
spēlē patiesi vai nepatiesi. To var redzēt
aktieru acīs, rīcībā. Tāpēc, manuprāt, valoda nevar būt šķērslis, turklāt skatītājiem
būs pieejama arī izrādes anotācija angļu

Amatierteātru skates
«Gada izrāde 2010»
uzvarētāji – Rēzeknes
Tautas teātris – uz
Jelgavu vedīs komēdiju
«Brīvā laulība». «Vai var
pārvērst laulības gultu
par visas tautas bagātību, par kultūras templi,
kas pieejams plašām
tautas masām?» tā par
šo lugu prāto autors
Dario Fo, lugā stāstot
par laulāto pāri, kas eksperimentē ar brīvajām
Foto: no Rēzeknes Tautas teātra arhīva
attiecībām.
vai krievu valodā,» tā D.Vilne, piebilstot, kļūst pie sava tēla, stāstīs jaunais režisors
ka pirms daudziem gadiem populāri esot Valters Sīlis.
bijis latviešiem braukt uz izrādi kādā no
«Es ceru, ka pēc šī festivāla skatītāji
kaimiņvalstīm.
izjutīs, ka visas trīs Baltijas valstis – LatMūsu valsti festivālā pārstāvēs trīs teātri vija, Lietuva un Igaunija – ir kā trīs māsas,
– nominācijas «Gada izrāde 2010» ieguvējs kurām ir daudz kopīga. Starp mums ir
Rēzeknes tautas teātris, kurš skatītājiem līdzība – arī teātrī,» tā D.Vilne.
piedāvā iepriekšējās sezonas interesantāko
komēdiju Dario Fo un Frankas Rames
Amatierteātru festivāls
lugu «Brīvā laulība», kas šobrīd iestudēta
arī Latvijas Nacionālajā teātrī. Teātra
«Baltijas rampa»
zinātniece Rūta Birzleja par izrādi «Brīvā
laulība» saka: «Šis iestudējums paplašina
8. septembrī pulksten 18.30 – festivāla
amatierteātru robežas un pārsteidz ar atklāšana, pulksten 19.30 – Roberts Ligers
gaumi un skatuves šarmu. Patīkami «Smaids» (VEF kultūras pils ansamblis «Rīgas
redzēt dažādus mūsdienīgus stilistisko pantonīma», režisors Roberts Ligers).
risinājumu meklējumus, ne tikai teksta
9. septembrī pulksten 13.30 – Mihails
pārnesumu uz skatuves.» Vēl uz Jelgavas Bulgakovs «Jaunā ārsta piezīmes» (Tartu Vilde
kultūras nama skatuves kāps Rēzeknes teātris (Igaunija), režisore Līsi Tegelmane);
teātra studija «Joriks» ar Valentīna Kras- pulksten 16.30 – «Kas ir mīlestība?» pēc
nogorova «Cietsirdīgo stundu», ko D.Vilne Viljama Šekspīra traģēdijas «Romeo un Džulraksturo kā psiholoģisku trilleri. Bet fes- jeta» motīviem (teātris «Arlekina» (Lietuva),
tivālu atklās VEF kultūras pils ansamblis režisore Tatjana Timko); pulksten 20 – Dario
«Rīgas pantonīma», kas atzīts par pērnās Fo, Franka Rame «Brīvā laulība» (Rēzeknes
Tautas teātris, režisore Māra Zaļaiskalns).
sezonas veiksmīgāko kolektīvu, ar Roberta
10. septembrī pulksten 13.30 – Oskars
Ligera «Smaidu».
Plānots, ka pavisam Jelgavā nākamās Lutss, Ago Endriks Kerge «Loterijas biļete»
nedēļas otrajā pusē ieradīsies vairāk nekā (Tabiveres teātris (Igaunija), režisors Erlends
100 aktieri, režisori un amatierteātru ek- Kolloms); pulksten 16.30 – Valentīns Krasnosperti. Jāpiebilst, ka izrādes vērtēs teātra gorovs «Cietsirdīgā stunda» (Rēzeknes teātra
studija «Joriks», režisors Vladimirs Petrovs);
eksperti. No Latvijas – teātra zinātniece
pulksten 19.30 – Laimute Pocevičiene
Līvija Akurātere un Ilze Kļaviņa.
«Penelope» (Telšu Žemaites drāmas teātris
Aktieri šajās trīs dienās Jelgavā ne tikai (Lietuva), režisore Laimute Pocevičiene).
spēlēs teātri, bet arī paši mācīsies, piedaloties meistarklasēs, kuru tēma šogad ir Biļetes cena uz katru izrādi – Ls 3; pērkot
divas biļetes vai vairāk – Ls 2; skolēniem,
«Improvizācija». Kustību un improvizāciju
studentiem un pensionāriem – Ls 2.
savienos Ilze Zīriņa, ar improvizāciju kā Biļetes cena uz visām festivāla izrādēm –
teātra sportu iepazīstinās Varis Klausītājs, Ls 10 (kultūras namā).
bet par to, kā ar etīžu palīdzību aktieris no-

